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   نفر از اعضاى کميته مرکزى21بيانيه 
  در باره

  
  ایرانى  آمونيست آارگرحزبى بحران آنون

   و 
  راه برون رفت از آن

ى آميته مرآزى  تن از اعضا21از جانب ى  توسط آورش مدرس2004 اوت 5آه در تاریخ ى سمينارى این بيانيه بر مبان(
  )ميسازدرا منعكس نى بعدى برگزار گردید تهيه شده و رویدادها

  
 نه عجيب است و نه ىحزب و بویژه در حزب آمونيست آارگرک اختالف در یوجود نفس 
موجود ى از سنت هاى آنچه آه جدید است شيوه برخورد به این اختالفات از جانب یك. جدید

 ،در شكل حاد ترى با وجود همين اختالفات و حتحزب آمونيست آارگرى .در حزب است
دست بلكه  نشددچار ى اليت ميكرد و نه تنها به چنين اضمحاللفعقبل از کنگره چهارم 

  . داشتى زیادى آوردها
  

  در دوره منصور حكمت وى حزب زیر پاگذاشته شدن سنت ها ابعادىبحران آنونى ویژگ
آمونيست آنچه که در حزب . عقب مانده بر حزب استى معيارها و ارزشهاى چيرگ
در ى روشهائ .نيستى یا فکرى مبارزه سالم سياسک  مطلقا یدر جریان استایران ى آارگر

 استفاده از فضا .دادى نميتوان به آن لقب عقب ماندهباب شده است که جز ى مبارزه درون حزب
شایعه ، ىجو ساز، به افرادى اعمال فشار عاطف، ىتشکيالتى سو استفاده اهرمهاسازى، 
ترور شخصيت، ،  نظراتتحریف آشکار، مارک زدن، اهانت به افراد، تحریک، ىپراکن

جامعه ى با استانداردهاى که حتى روشهائ باط و موازین ميان ارگانهاضخارج شدن از ان
  . عقب مانده استى ئابورژو

  
ى از پاسخ گوئى به سواالتناتوان ى از دفتر سياسى و بخش، حميد تقوائى، ليدر حزبمتاسفانه 

به روش  در حزبى اتحاد سياسک  ی و ناتوان از تامينآه در مقابل حزب قرار گرفته است
متوسل   بجاى وحدت سياسىکو تضمين وحدت ایدئولوژیک شناخته شده انقالب ایدئولوژی

هدف خود را دادن  شانىمرآزى ها رسما در سمينار و متحدین ایشانليدر حزب. اندگردیده 
و ک یو تصفيه ایدئولوژى انقالب فرهنگک یى حزب و پایه ریزى به آادرها" غسل تعميد"

اعالم حزب از باال تا پائين بر اساس موافقت با احكام ایشان ى رهبرى تغيير ترآيب ارگانها
 .نموده اند

  
در تماما ابعاد خود در حزب به حرآت در آمده است و امروز حزب ک این انقالب ایدئولوژی
شت به سنت ها و گو بازى در حال تغيير، دگردیسى با چنان سرعتى کمونيست کارگر

  . استى قابل بازشناسى عهد عتيق است آه دیگر به سختى و مائویستى چپ فرقه اى شهارو
  

شده اند تحت فشار قرار داده ى و سياسک ایدئولوژیى حزب در مقابل پرسشنامه هاى آادرها
  . یابند"غسل تعميد"و غيره را قبول دارند " سوسياليسم"، "انقالب" با اعالم اینكه تا
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 نميبایست با عدالت و حقى هيچ منفعت سياسوئى مشخصه آن بود و حقيقت جآه ى در حزب
در را  ىنسبيت سياس ،حزبى بخشى از رهبر در تناقض قرار گيرد، رسما از طرف انسان

محكوم آردن درجه دفاع از حقيقت و درجه . شده است قرار داده مناسبات دورن حزب مبنا
در . آنها مرتبط شده استى  سياساتر نظاتعرض به حقوق اعضا و آادرها بو ى پرنسيبى ب

آه در ى بوده، در حزبى آن مبارزه با تز ارتجاعى نسبيت فرهنگى پرچم اساسک آه یى حزب
ناپذیر ى تخطى آنگره چهارم آن حقوق جهانشمول انسان را فارغ از هر فرهنگ و نظر

ى ر بخشاز نظظاهرا . پيش گذاشته شده استى اعالم آرده است، تز ارتجاعى نسبيت سياس
   !باشد آنهاانسان هم نظر آن آه ى  به شرطاساس سوسياليسم انسان استاز رهبرى حزب 

  
 در حزب امروز تعدد نظر ،ىحزب آمونيست آارگرما درى تقابل با سنت هميشگدر 

 وحدت ى سياسوحدتى بجا چپ سنتى تحزب در چرخش به. اعالم ميشود نامطلوب
، به دادن شهادت عليه وجدان خودى براحزب ى اآادره. ميگرددمبنا اعالم  ایدئولوژیک

جایش را به صدور انزجار نامه ى جدل سياس. زیر فشار قرار ميگيرند" منفعت حزب"بهانه 
داده ى جایش را به افشاگرى آگاه گر. داده استک ایدئولوژی" اعالم موضع"و ى سياسى ها

به آورش مدرسى ى سياس اتهامات. دارد به نرم تبدیل ميشودى گرى است، تعصب و اخالق
به عنوان پرونده  ، رفيق حميد تقوائى، با حضورىدفتر سياسهمين سال قبل در ک آه ی
 با معذرت پس اتهامات راآن، مينا احدى، رد شد و مطرح آننده  ىو پاپوش دوزى ساز

   . تبدیل شده استرفيق حميد تقوائىى به پالتفرم رسمامروز  ،گرفت
  

 و تحریف ى،فضا ساز ى،بسيج تشکيالتجایش را به و تئوریک ى  سياسى،سنت مبارزه فکر
و سمينارها و جلسات ى طرح مباحث در نشریات علنى بجا. داده استانزجار نامه نوشتن 

در " توده کادرها ".منتشر ميشودى افشاگرى براى اسناد دفتر سياسى، و وتشکيالتى علن
ى سنت رسميت ارگانها .يشوندمقابل رهبرى و ارگانهاى حزب به ميدان فرا خوانده م

و حل و فصل امور ى حزب در آنها جایش را به گپ محفل حل و فصل امور وى تشکيالت
 ى،سياسو روباز بودن سنت علنيت . داده استو تلفن هاى محفلى حزب در آشپزخانه ها 

ى پليتيک زدن جا. داده استک دیپلماتيى جایش را به مانورهارف آخر را اول زدن حى یعن
ى  جایش را به سياليت نظربه پالتفرم و مصوباتى سنت پابند. را گرفته استى اليت سياسفع

اعتماد ميگيرد و ى پالتفرم از پلنوم راک با ی، رفيق حميد تقوائى، ليدر حزب. داده است
و ى دفتر سياسى از اعضاى بخش. فعاليتش ميكندى  درجه عكس پالتفرم خود را مبنا180

ه دداى جایش را به رهبر عقيدتى ليدر سياس.   را در پيش گرفته اندهيات دبيران همين روش
  . داده استو تایيد و تکفير ى نظرصدور احكام جایش را به ى پالتفرم سياس. است

  
از منتخبين آنگره ها، پلنوم ها و ى بخشمتاسفانه امروز در حزب کمونيست کارگرى 

.  اعالم نشده خود را قائل هستندخود تنها رسالت دفاع از فراآسيونى آنفرانسها برا
حزب سازمان ى فراآسيون اعالم نشده محفل است و محفليسم از باالترین ارگانها و نهادها

رسما از جانب ليدر حزب منحل اعالم ى سازمان حزب آمونيست آارگر. یافته هدایت ميشود
. ستاعضا تنزل یافته اى و اینترنتى پالتاآى مجمع عمومک شده است و حزب به ی
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  چرا به اینجا رسيدیم؟
  

ابر ى در حال رشد است، رعد و برق در آسمان بى آنچه آه در حزب آمونيست آارگر
ى رهبرى  اعضابه چپ و به راست رفتن  افراد، تجدید نظر در عقایداین وضع از . نيست

از جانب بخشى از رهبرى حزب در . نميشودى آنها ناش  سو نيت وخلقياتاز حزب و یا 
  که گویابدست داده ميشودوضيح وضعيت کنونى حزب یک تبيين بغایت ضد مارآسيستى  ت

آل مبارزه در نتيجه .  شده استناشى –ى  آورش مدرس–فرد ک ی "ارتداد" این وضع از
با توسل به   کورش مدرسىىده سازى و پاپوش دوزى سياسيى برانپرواین رفقا به ى سياس

به عقب مانده رفقا در این راه . تبدیل شدهور شخصيت او و ترى آمپين فرد وهمچنين جعليات
چين ى انقالب فرهنگى متد هاتقليد ناشيانه   وىمائویستى هاى شيطان ساز  وترین شيوه ها
جعلى نسبت داده شده است " چپ"و " راست" جدال در حزب به جدال ميان . متوسل ميشوند

اختراع شده است " چپ" و "راست"ى پالتفرمى برا. که ناگهان در حزب سر بر آورده است
  . که تماما ساختگى و جعلى است

  
بوده ى  آمونيسم آارگر دائمىمورد نقدسياسى تبيين  و در تحليل ضد مارکسيستى این متد 

 این سوسياليسم مارآسيسم نقدى بارز منصور حكمت به تئورى از درافزوده هاى یك. است
ى سنتمقابل همه مكاتب در . ر روسيه استتجربه شكست سوسياليسم دى در بررسى عرفان

نقد را افراد، ى یا شخصيتى متمرآز آردن نقد بر انحرافات فكرى بجا چپ منصور حكمت
 و در جامعه روسيهک حزب بلشویتاریخ موجود در ى سنن اجتماعى تقابل آشمكش ها به
ر سنت  و دحزب سوسيال دمكرات روسيه در تمام طول تاریخ آهى آشمكش هائ. آردى متك

  . سياسى و اجتماعى اعتراض به تزاریسم قابل مشاهده است
  

ایران را هم درست باید با همين روش تبيين آرد و باید با همين ى حزب آمونيست آارگر
را باید بر متن تاریخ ى  در در این حزب و موقعيت آنوناختالفات. خط آش اندازه گرفت

شبه در هيچ ک یى ت چپ سنیاو ى رچپ، آمونيسم آارگ، راست. حزب نگاه کردهمين 
یک مسير پيوسته ى سير حرکت حزب کمونيست کارگر. اهر نميشوندظى حزب و سازمان

  . است

به شهادت همه اسناد و جلسات آن تاریخ مبارزه منصور ى تاریخ حزب آمونيست آارگر
  به مروج-مبلغ و ى گروه فشارى جریان فرقه اک سوق دادن این حزب از یى حكمت برا

آه از بدو تشكيل  ،ى جریان چپ سنتاین تالش در حزب با مقاومت. استى زب سياسحک ی
  . همراه است،بوده استک حزب در آن شری

  
رنگ این جدال را در حزب مهم این حزب و همه لحظات تعيين آننده ى همه آشمكش ها

ناریو  بحث سى،و اثباتى بحث سلب ى،بحث حزب و جامعه، بحث حزب و قدرت سياس. دارند
مدرنيزه آردن سازمان حزب، تالش ى تالش برا بحث حزب مروج و حزب سازمانده، سياه،
 تز داشتن ليدر و غيره  همه ى،حزب، تمرآز رهبرى استاندارد آردن همه فونكسيونهاى برا

در ى چپ سنتى آنجا آه از گروههاى حزب آمونيست آارگر. این جدال را منعكس ميكند
  .   است، درست در پرتو همين جدال ها استایران یا اروپا متمایز

  
 آوهک قطار در شيب تند یک را ميتوان به حرآت یى سير حرآت حزب آمونيست آارگر

در این حزب ميكوشد حزب را به جلو سوق دهد و آنرا به قله ى سنت حكمتيست. مقایسه آرد
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دنيا از دیچه تنگ با اتکا نه نيروى عادت و دیدن ى و سنتى چپ فرقه ادر مقابل،  .برساند
تمام ترمزها را آشيده است و تمایل مقوالت و مفاهيم چپى سنتى حاشيه اى و غير دخالت گر 

حزب . گذشته نگاه داردى دارد آه قطار را در همان ميدان آشنا و اطمينان بخش سنت ها
زب جدال ميان این حدر این ى جدال دائم. آینده داردک گذشته و یک یى آمونيست آارگر

  .  بوده و هستشته و این آیندهگذ
  

همه ما در این حزب ى آه براى از دست رفتن منصور حكمت، صرف نظر از فاجعه عاطف
حكمتيسم با . خط حكمتيست را ضعيف آرد. خط را تضعيف آردک یى داشت، از نظر سياس

از دست دادن منصور حكمت، مهمترین شمشيرزن خود، لكوموتيو و لكوموتيو ران قطار 
همراه با آاهش نقش منصور حكمت در حزب و بویژه بعد از دست . ا از دست دادحزب ر

قرار داشت و فضا را برخود تنگ ميدید احساس او آه هميشه زیر فشار نقد ى دادن او چپ
تناسب قوا ميان دو . را برعهده دارد آه باید انجام دهدى گشایش آرد، احساس آرد آه رسالت
اما در مقابل سواالت و . سرجایش متوقف ماندى ر مدتجریان در حزب بهم خود و قطا

آه ى سياسى نا امنى آه بعد از منصور حكمت در مقابل حزب قرار گرفت، در فضاى ابهامات
ى حزب را در برگرفت و بر متن تغيير تناسب قوا در حزب، بازگشت به دنياى بدنه و رهبر

ر و آماده به همه سواالت را حاضى آه پاسخ سنتى مفاهيم، سياست ها و فعاليت چپ سنت
ى آن در عرصه هاى و مفاهيم و متدهاى کنار گذاشتن کمونيسم کارگر. شروع شدداشت 

بعد از کنگره چهارم شدت گرفت و ى چپ سنتى مختلف به نفع مفاهيم و متدها و روشها
  .شدى عمل

  
شکافى  بوده است،ى حول حکمتيسم وچپ سنتاز ابتدا  دليل اینکه شکاف در حزب درست به

حول مسائل و موضوعاتى بود که هم در رهبرى حزب باز شد بعد از منصور حکمت که 
 خود منصور حکمت در آخرین اظهار .جدا ميکردى و حاشيه اى حکمتيسم را از چپ فرقه ا

نظرهایش این را پيشبينى کرد و گفت که این حزب هنوز به چپ سنتى نزدیک تر است تا 
 برخورد به مساله ليدر داشتن یا نداشتن، برخورد به ا حولاختالفات م. یک حزب سياسى

ى شورا یا حزب، و باالخره جدال بر سر تئورى  تير سال گذشته، دو قطب18ى رویدادها
حزب ى دوسال گذشته رهبرى هستند که ط مباحثى اینها آن .شدى  قطبىحزب و قدرت سياس

مروز کاریکاتور شده، تحریف و جعل  که ا16را به دو بخش تقسيم کرده اند نه مباحث پلنوم 
  . در آورد" چپ"اداى بتوان آن " نقد"در شده است تا 

  
شکاف ميان حکمتيسم . شکاف ميان چپ و راست نيستى شکاف در حزب کمونيست کارگر

ره منصور حکمت و بعد از آن تنها واین شکاف از بدو تشکيل حزب در د. استى و چپ سنت
منصور حکمت و حکمتيسم . ایران بوده استى کارگرشکاف واقعى در حزب کمونيست 

ى مدعى تمام تالشش این بوده و هست که این حزب را به یک حزب اجتماعى و توده ا
زمين سفت در جامعه قدرت است و ى که روى مدرن و حزبى حزب ى،قدرت، یک حزب قو

  . تبدیل کند... زب ساختن فرصت ها و حتناسب قوا را منظما تغيير ميدهد، 
  

خوش کرده در این حزب هميشه در مقابل این تالش  جاى و فرقه اى حاشيه ا ى،چپ سنت
عجيب نيست که . ایران استى حزب کمونيست کارگرى این تاریخ واقع. مقاومت کرده است
حزب و قدرت ى چپ به جنگ بحث هاى با پرچم جعلى و فرقه اى هميشه چپ سنت

 99سال ى جریان استعفاها.  غيره آماده استسناریو سياه، بحث ليدر داشتن حزب،ى،سياس
  .  در حزب از همين سر به جنگ منصور حکمت آمدند
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ميتواند و باید عليرغم این اختالفات ى ما معتقد بودیم و هستيم که حزب کمونيست کارگر
و در قالب یک حزب ى درست مانند دوره منصور حکمت حول یک برنامه عمل سياس

ک يتپراک  حفظ وحدت حزب و سازمان دادن یى دوساله ما براتالش. متحد بماندسياسى 
حول در دو سال گذشته ما تالش آردیم تا حزب . غير قابل انكار است ىآارگرى آمونيست

 تير سال گذشته، تحرک حزب در 18 .نگاه داریمپالتفرم ها و نقشه عمل هاى سياسى متحد 
در ایران و باالرفتن شعار زنده باد  آذر 16 رویدادهاى مقابل جایزه نوبل شيرین عبادى،

 در حضور رهبران کمونيست در ميان مردمدر دانشگاه تهران، ى زنده باد برابرى آزاد
 تحت هدایت خط این حزبى  و غيره گوشه هائى از قابليت کنون، کنگره چهارمکردستان

  .  را نشان ميدهدمنصور حکمت
  

  عقب ماندهمقاومت سنتبه  پاسخدر  .ردیمدر این مسير ما راهمان را بارها و بارها کج ک
حفظ اتحاد حزب، ى برا، ى شخصوى  اخالقاتمامبحث ک به یآن در تعيين ليدر و تبدیل 

 در 17در پلنوم .  ماه فرصت دادیم6، عقب نشستيم و 16 عليرغم داشتن اآثریت در پلنوم
 متد اومستتر در نيسم  ما تنها از شجاعت او تمجيد آردیم و اپورتو تقوائىمقابل چرخش حميد

پلنوم ى گيرى نتيجه را ما عميق ترین و تند ترین نقد را به 18در پلنوم . را نقد نکردیم
 آنهاحزب را به ى ما ليدرآه به راه انداخته بودند ى گ قدرت جنخاتمه دادن بهى برا. آردیم
حمایت ز او  و ا، او را کاندید کردیمآردیم ليدر حزب شودى را راضى ، حميد تقوائدادیم
بر ى خود مبنى رفقا همه قول و قرار هااین  باالخره در آنگره چهارم عليرغم اینكه .آردیم

و رسما و علنا آنگره را زیر پا گذاشتند تبدیل نكردن آنگره به محل حل و فصل اختالفات 
ه توانستيم آنترل اوضاع را نگا، همه شاهد بودند آه  روبرو آردندنهم پاشيد  ازخطررا با 
    .داریم

  
در فضاى بشدت مسموم بعد از کنگره چهارم که گویا در آن چپ بر راست پيروز شده بود 

و رساندن آن به تصویب پلنوم و ليدر حزب ى دفتر سياسک نامه مشتررسيدن به ى تالش برا
ليدر حزب . حزب بودى سازنده در رهبرى ایجاد فضائى آخرین تالش ما براى کميته مرکز
   .نامه انتخاب گردیدبر متن این 

  
که در مقابل ى و تشكيالتى در مقابل مسائل سياسحزب جدید ى رهبرچهارم بعد از آنگره 

ى چپ روى سنت  تاکتيکى تبليغات وسياسى، تشکيالتى، ى  به روش ها قرار داشتندحزب
حزب به تدریج فاقد اعتبار اعالم شدند و ى کارگرى  سياست ها و روش هاى کمونيست.آورد

و در ى  در بيان آنارشيست و روشهاى جدیدسياست. مورد تجدید نظر ماهوى قرار گرفتندیا 
 هستند و حزب را به یک انفعال همه جانبه  فاقد هرگونه راه تغيير واقعيتوى  پاسيفيستعمل

 امسال، سياست حزب در قبال اعتراضات تير 18 سياست حزب در قبال .داده اندسوق 
در کردستان و ى  کار کمونيستى حزب به پتانسيل هاى رد رهبرپرستاران و معلمان، برخو

به سازمان  حزبى تبدیل کردستان به پایگاه قدرت کمونيسم و حزب، برخورد القيدانه رهبر
القيدى کامل رهبرى در مقابل تعرض راست به چپ در سطح جامعه جوانان کمونيست، 

زیر پوشش " ه باد برابرىزند"و " زنده باد آزادى"حول قوميگرى، تعرض به شعار 
ى وغيره و غيره  تنها بخش هویت انسانى،  لفدراليسم و برجسته کردن هویت قومى در مقاب

  .از چهره این مدعيان چپ است
  

. در سياست ایران رو به کاهش گذاشتى بعد از کنگره چهارم نقش حزب کمونيست کارگر
انقالب و قدرت مند ى  سازماندهانه،  دخالت گر، ىتعيين سياست اجتماعى حزب بجاى رهبر

دخالت ى پاسيفيسم بجا. آوردى روبه قافيه پردازى ها چپ و مداحى انقالب کردن حزب 
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 ىرایکاليسم ما به چهره نماى جذابيت سنتى و مالل آور شدن ادبيات حزب بجاى انقالبى گر
بله ما روبرو این سير البته ميبایست با مقاومت و مقا. حزب تبدیل شد نشریات و رسانه هاى

  . ميشد و شد
  

 ىاز دفتر سياسى  و مقاومت بخشسمينار رحمان حسين زاده در نقد پاسيفيسم حاآم بر حزب
، حزبى سنتى و هيات دبيران در مقابل تغيير تدریجى سياست ها، روش ها و تاکتيک ها

ى حزب و قدرت سياسى در انجمن مارکس حکمت در دفاع از تزهاى سمينار کورش مدرس
مردم در پاسخ به زلزله ى در سازماندهى ور حکمت، بحث او در مورد سياست کمونيستمنص

ى  شيوه ها بامامقابله  در کناراول ماه مه امسال، ى بم، سياست دخالتگرانه ما در رویدادها
از ى در برآنار مهرنوش موسوو توطئه گرانه ى محفل ،ى فرقه ا غير اجتماعى،بشدت
حزب را ى از دفتر سياسى ليدر و بخشو تئوریک ى ه سياس اتوریت،زنى آزادى سردبير

ناتوان از  د را در خطر ميدیدخوى آه ارآان اتوریته سياس این بخش. مورد سوال قرار داد
ک انقالب ایدئولوژیى یعنى چپ سنتى و آشناى قدیمى  شيوه هابهى تامين یک اتحاد سياس

ک  وحدت ایدئولوژی مينشيند وى بجاى سياستایدئولوژى در فرهنگ چپ سنت. آوردى رو
  . ميرسدک به فرقه ایدئولوژیى حزب سياسى  بجااین سنت. اتحاد استى مبنا

  
ميان کشمکش  که ارکان حزب را به تکان در آورده استى جدالهمانطور که اشاره شد 

این جدال ميان جریانات موجود در این حزب . استى حزب آمونيست آارگرگذشته و آینده 
ى و سنتى ميان حكمتيسم و چپ فرقه اى حاصل تعادل قوائى مونيست آارگرحزب آ. است
از ى این تعادل با از دست رفتن منصور حكمت ناپایدار شده است و امروز انتخاب یك. است

  . این دو راه در مقابل حزب قرار گرفته است
  

در ه  کحزب استى اختالف بر سر استراتژ در اساس ما با سنت مقابلى اختالف پایه ا
منصور حكمت در آنگره دوم، آنگره سوم و پلنوم ها و جلسات ميان آنها، تا ى هاى سخنران
مستعفيون سال ى هاى درست با همان متد و تئورى این  استراتژ.   بيان شده است14پلنوم 

  . ه شده استآنار گذاشت کشيده شده و به نقد99
  

ممكن ى حزب سياسک در پرتو وجود یتنها  هم همين اختالفبه سر انجام رساندن ى حتاما 
 صدر این و بهف ماست الاختى دیگر از حلقه هاى ، که یکىمفهوم تحزب سياس. است
را به سرانجام ى نه ميتوان اختالفى حزب سياسک بدون وجود ی .فات رانده شده استالاخت

به ى رگرتبدیل حزب آمونيست آاممانعت از ى تالش برا. را سازمان دادى رساند و نه انقالب
آل جنبش ک منفعت مشتر ،ى صرف نظر از هر اختالف سياس،کفرقه ایدئولوژیک ی

  . ماست
  

  :راه خروج از بن بست
  

این اختالف راه حل . استى و سنتى یک مشکل سياسى مشکل حزب کمونيست کارگر
سازش امتحان ى همه راهها. سازش نيستى راه خروج از بن بست آنون. نداردى تشکيالت
نميتواند در شكل ى  حزب آمونيست آارگر.کارنامه دوساله ما این را نشان ميدهد .شده است

مخرب حزب آزاد شده اند و باید دوباره زیر آنترل ى نيروها. فاسد ميشود. بماندباقى ى آنون
ى  تثبيت همه سنت هاى،راه نجات حزب تبدیل شدن کامل به یک حزب سياس. در آیند
آه زیر ى حكوم آردن و تقبيح همه سياست ها و سنت هائ، مدوره منصور حکمتى تشکيالت
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به یک حزب ى  عبور کامل از یک سازمان ایدئولوژیک و چپ سنت.پاگذاشته شده است
  .تنها راه عبور حزب از این پيچ استتمام عيار ى سياس

  
قرار  ىدو راهیک در غياب منصور حکمت حزب را در مقابل ى  شورش چپ سنتامروز

  درستانتخابتنها از طریق . کندرا انتخاب ى باید از ميان این دو راه یكحزب . داده است
 و به استقبال کنگره خاتمه دادى به وضع آنونآن برگرداند، ى حزب را به روال عادميشود 

   .که در مقابل ما قرار دارد رفتى وظایفیا 
  

  راه حل 
  

فيه ایدئولویک، نه است و نه به تصى یک حزب سياسى حزب کمونيست کارگراز نظر ما 
را ى محتاج آن نيست که کسى حزب آمونيست آارگر. احتياج نداردى به غسل تعميد انقالب
نظر، منحل آردن ک ين تكليف با یيانقالب ایدئولوژیك، غسل تعميد، تع. از این حزب براند

راه آه امروز در تشكيالت ى وسایر مقوالت و مفاهيمى حزبى مكانيسم ها و فونكسيونها
توضيح داده با آنها و حزب مان را  خودهيچگاه نيستند که ما ى مفاهيم و مقوالتتاده است اف

، عتيق ترین مدل چپ اینها مفاهيم عاریت گرفته شده از یک سياست و تحزب دیگر. باشيم
  . مائوئيسم استى یعنى سنت

  
ى مایه هاسرى این حزب در قالب یک حزب سياسى کادرها و رهبربارها اعالم آرده ایم آه 

که ما ى که ما داریم و حزبى امر. به همه آنها احتياج داردى انقالب کمونيست. جنبش ما هستند
را، در ى همين واقعيت جنبشى حزب سياساصوال ایده و . ميخواهيم به همه نيازمند است

  .  منعكس ميكندى،مقابل واقعيت فرقه ا
  

ى براو متحدین او  يق حميد تقوائى حزب رف ليدرىآنگره فوق العاده ظاهرا راه حل طالئ
هر جناح هم آه برنده شود، حزب ى  ا آنگرهچنيندر به اعتقاد ما اما . تعيين تكليف است
  . و سنت و خط منصور حكمت بازنده خواهد بودى آمونيست آارگر

  
نام گرفته ى و بر متن سنت جدیدى که مبارزه سياسى آنونى از خود باید پرسيد در فضا

تحميل به حزب ى که بنام مبارزه سياسى سناریو سياهانقالب ایدئولوژیک و ن است، بر مت
ى آنگره چگونه خواهد بود؟ و قرار است در آنگره چه اتفاقى و برگزارک تدارگردیده، 

آه آادرها رفته اند ى شود؟ همين مسيرى قرار است علنى تاآنونى  سياسغيربيفتد؟ مبارزه  
آنيم و این ى  و در واقع علنرا در اختيار اعضا قرار دهيماسناد ؟  کنندى باید طهمه را 
  ؟ کنيمى توده ارا گونه بيمار ى فضا

  
هر خوابگاه . پوشه و پرونده به بغل در منزل هر عضو حزب را بزنيمقرار است ما 
ثریا  ،ى مينا احد ى،جوادى  على، آذر ماجدى، پرونده حميد تقوائ در نوردیم وپناهندگان را
رحمان حسين زاده، ن نودینيان، حمه سور، مهرنوش موسوى، ایرج فرزاد، شهابى، نسا
نيم؟  قرار است به همه مردم ثابت آنيم و غيره را افشا کى و محمود قزوینى کورش مدرس

 ى یا ليدر آنون است وبودهعجيبى ى  سياسحيوانليدر سابق حزب چه کورش مدرسى آه 
  چقدر عجيب تر است؟  حميد تقوائى،
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جدید را با این پالتفرم ها بگيریم و جذب آنيم؟ قرار است در آنگره ى ست اعضاقرار ا
انجام به سراک و ایدئولوژیى قرار است انقالب فرهنگ شویم؟ ک غسل تعميد ایدئولوژی

  شویم؟ى بنک برسد؟ قرار است در آنگره ی
  

ت که اسى این حق هر پلنوم و هر کنگره ا. حزب نيستى بحث بر سر تغيير ترکيب رهبر
بحث بر سر پروسه مبارزه . هستندى این کار را بکنند و همه انتخاب ها هم در نهایت سياس

ى آبرو کردن دسته جمعى بى الحال در جریان است و تعميم آن تنها به معنى است که فى ا
مشکل ما  . ایران استى بر حزب کمونيست کارگرى حزب و سلطه فرهنگ چپ فرقه ا

کل این فرهنگ تشکيالتى که در این دوره حاکم شده . سياسى نيستنامه هاى پراکنده غير 
   ٠غير سياسى و ایدئولوژیک و شخصى است

  
اگر کنگره . نيستى آنگره سياسکنگره در این فضا . حزب مسموم استى کنونى فضا

خواهد داد و به این اعتبار را بخود اختصاص ى بيشترى یک طرف را  احتماالبرگزار شود،
بازنده در این کنگره حتما ى و حزب کمونيست کارگرى اما کمونيسم کارگر.  شدبرنده خواهد

این . عليه هم استى افشاگرى و انتشار انزجارنامه ها و برگه هاى این مسابقه افشاگر. است
 پروسه نابود کردن احترام ى،آبرو کردن سنت کمونيسم کارگرى حيثيت کردن، بى پروسه ب

 این پروسه انقالب ایدئولوژیک است نه تدارک کنگره . استو جایگاه انسان در این حزب
.ىیک حزب سياس

  
ى هيچ فعاليت کمونيستى بيرون آمده باشند براى که از دل چنين مبارزه اى اعضا و کادرهائ

خواهند بود که جز به درد ى احترام شده اى مسخ شده و بى انسانها. عضو و کادر نميشوند
که سياستش را بر اساس تحقير و ى کس. نميخورندى دیگربه هيچ درد ى مذهبى فرقه ها
  . ميکندى خود را قربانى از دیگران استوار ميکند قبل از هرچيز ارزش هاى فرقه اى افشاگر

این مراسم تشيع جنازه حزب . نيستى یک کنگره کمونيستى براى مبارزه سياسک یاین 
ى بى مبارزه برا. ت استافسانه منصور حکمى  مراسم بخاک سپارى،کمونيست کارگر

  . حيثيت کردن کمونيسم است

این را به خودمان، به منصور حکمت، به حزب . شرکت نميکنيمى ما در چنين مراسم
. که به این حزب بسته است مدیونيمى ئهايد و آرزومو جنبش مان و همه اى کمونيست کارگر

  .نباید شرکت کندى در چنين مراسمى هيچ کمونيست

 جامعه شدیدا و سریعا محتاج دخالت -و انجمن تملق متقابل نميخواهيمى سياسما سر پناه 
 سوال این است که چگونه ميشود به این -را سازمان دهيمى  ما باید انقالب کمونيست–ماست 

  . این حزب استى پروسه نابود، جواب نيستى  تدارک کنگره در قالب کنون-نياز پاسخ گفت

  هست که امروزئىد و نه ميتواند سرجاو به عقب بردواننه ميتى کمونيست کارگرزب ح
ى برادر این جهت دیگر ى پيشرو. تبدیل شودى باید جلو برود باید به یک حزب سياس. بایستد

بازگشت ى زب کمونيست کارگرحشرط بقا  .اگر نرویم نابود ميشویم. نيست انتخابیک ما 
یل شدن به یک حزب تمام عيار تبددوران منصور حکمت و ى به همه معيارهاى کمونيست

  :آه در آنى  حزب:استى سياس
  است، ى جار تعدد نظرات و بر متنى  براساس اتحاد سياسوحدت اراده•
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ال بدر قآن ى مقامات و نهاد هاهستند، ى آن رسمى آه نهاد ها و ارگان هاى حزب•
   مسئول هستند، مصوبى پالتفرمها

ى و غير رسمى رسمى نظر و تئورنميشود، ى گيرى نظر راى آه در آن براى حزب•
جنبش ى در مورد مسائل پيشروى  سياسى اثباتى  پالتفرم ها و قطعنامه هانداریم و 

   .ىنظرى  فتواهاست و نهمااتحاد ى مباني
و فكر دیگران را ندارد، انقالب ى حق آنكاش سياسى آه در آن آسى حزب•

  ندارد، ى و فسل تعميد جائک ایدئولوژی
  . نداردى جائدر آن ى که نسبيت سياسى حزب، درها و اعضاحزب احترام به کا•
ى  شفاف و قابل بازرس-که در آن اکثریت و اقليت تنها با فراکسيونهار رسميى حزب•

  ، ممکن است
  ، مدرن ىحزب•
  ،  ضوابط مدونى باحزب•
  ، هستندى تنها توسط ارگان مافوق خود قابل بازرسى رسمى که در آن ارگانهاى حزب•
  ، سئولزب مقامات مح•
ى علنى رهاناریات و سميشو تئوریک در قالب نى حزب پيشبرد اختالف نظر سياس•

  ، و کادرهاى حزب رهبر، و دخالت سازمان یافته اعضا و کادرها
  ىحزب تامين و تضمين حق انتقاد به باالترین مقامات حزب•
   ى،مبارزه سياسى به نيازهاى پاسخ گوئى متمرآز براى با رهبرى حزب•
  ... و  دقيق وظایف ارگانها و مسئولين و اختيارات آنهاتعریفحزب •

  چگونه ميشود این جهش را آرد؟
  

تعميم وضع .  همانطور آه توضيح دادیم راه نيستى،آنگره فوق العاده در شرایط آنون
استوار شود تا ى متعارف سياسى مبناک باید بر یى حزب آمونيست آارگر. استى آنون

بدون کنگره هم حزب هنوز حزب است و کسى حق ندارد . ار آندبتواند آنگره خود را برگز
آنگره چهارم حزب . مشروعيت و صالحيت ارگانهاى آن و بویژه کميته مرکزى را نفى کند

وليت ئمسى آميته مرآز. انتخاب آرده استى چنينن شرایطى را درست براى آميته مرآز
ميتواند و باید ى است که کميته مرکزى پلنوم جائ.  دارد آه حزب را در این مسير هدایت آند

وليت شانه ئ از زیر با این مسحق نداردهم ى کميته مرکزو . تکليف این وضع را روشن کند
  . آندى نميتواند آن را دور بزند و یا فاقد اعتبار معرفى  و هيچ ارگانکندى خال

  
باالتر به که ى زب سياسحک یى باز گرداند حزب به معيارها ىعنیما رئوس این سياست 

، اگر پلنوم این پالتفرم. تقدیم پلنوم خواهيم آردى را بشكل پالتفرم از آن اشاره شدى شمه ا
منحط بکار ى شيوه هانقد و طرد و ى آمونيستى حزب سياسک تضمين عبور به یى یعن

تكرار نشدن این وضع را ى ، ضمانت الزم براتصویب کردرا گرفته شده در دوره کنونى 
  ما ، کندى را عملى  چنين پالتفرمبتواندرا انتخاب کرد ى برو اگر رهداد 

  آوریم ى این حزب را به سرعت از این وضع در م•
حزب را تعریف و در صورت لزوم تجدید ى بر اساس این پالتفرم همه فونکسيونها•

  ،تعریف ميکنيم
  ، حزب را امن ميکنمى فضا•
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ى  جامعه من و به جابيرون ميفرستمى حزب را به سرعت و با جدیت سراغ دنيا•
  ، اندازیم

  ، برگزار ميکنيمى سياسى  را بعنوان یک کنگره روتين در یک فضا5کنگره •
  

ميم گرفته است که بستر حزب صتى پلنوم کميته مرکز، ندهدى اگر پلنوم به این پالتفرم را
. حزب رسما تغيير ميکند. تغيير دهدى را رسما به نفع سنت چپ فرقه اى کمونيست کارگر

نه ميتواند این اختالفات را به جاى درستى برساند و نه ابزار انقالب کمونيستى ى نين حزبچ
خواهد بود و چنين حزبى بطور قطع به تدریج از صحنه سياست جامعه حذف ميشود و به 

ا در قالب تحزب خود رباید ى کمونيسم کارگر .یک دستگاه تبليغ و ترویج تقليل خواهد یافت
ناچارا راه ما از هم جدا . نخواهد بودى  این حزب ابزار انقالب کمونيست.تعقيب کندى دیگر
   . ميشود

  
ما . نيستى ، بحث ما التيماتم و گرو آشنيستى از حزب کمونيست کارگرى بحث ما جدائ

ما . که در مقابل حزب قرار گرفته است را زیر نورافکن قرار داده ایمى تاریخى دو راه
منصور حکمت در مقابل کميته مرکزیى قرار گرفت را دوباره که در بحث حزب بعد ى سوال

آیا این حزب . تعيين تکليف حزب بعد از منصور حکمت استى پلنوم جا. وسط گذاشته ایم
ک یبرميگردد؟ این ى استوار خواهد بود و یا به سنت چپ فرقه اى کماکان بر سنت حکمتيست

همانطور که چنين انتخابى در . کردنميشود انتخاب ن. استدر مقابل حزب ى انتخاب سياس
توسط انتخاب ى براى فرصت  این .گرفت در مقابل حزب کمونيست ایران قرار 90سال 

یک حزب : ميخواهدى نوع تشکلباید انتخاب کند که چه ى کميته مرکز. استى کميته مرکز
  . یا یک فرقه ایدئولوژیکى سياس

  
معتقدیم . نظرات و تاکتيک هایمان نيستيمى ما معتقد به تاکتيک پروسه یا اعالم قطره چکان

ده نشود، اگر ادر این پلنوم اعى پس گرفته شده سنت کمونيسم کارگرى که اگر دست آوردها
د، نحزب بکار گرفته شد بدون ابهام محکوم نشوى این دوره که در اختالفات درونى روشها

این عين . تعقيب کندى یگردى تحزب خود را باید در جاى همانطور که گفتيم کمونيسم کارگر
این اولين . باید کل تحليل ما را بداندى به اعتقاد ما حزب و کميته مرکز. استى شفافيت سياس

   .استى کمونيستى رکن وجود یک فضا
  

 ى،تصميم کميته مرکز. در این انتخاب باور داریمى کميته مرکزو صالحيت ى ما به شایستگ
 ما بر اساس این تصميم راهمان را .و مشروع است براى ما محترم از هر طرف که باشد،

   .انتخاب ميکنيم
  

 که ميخواست به این حزب بدهد را ىما منصور حکمت را از دست دادیم و مجبوریم جهش
امکان پذیر است و همين امکان ما را اما . نيستى کار ساده امطلقا این . انجام دهيمبدون او 

  .کنار هم نگاه داشته است
  

این حزب و در جریان ى اعتبار آردن آادرها و رهبرى است ما در پروسه بى طعآنچه آه ق
ادامه تالش دو  سياست این. شرآت نميكنمى حزب آمونيست آارگرى و سياسى دفن اجتماع
باعث خواهد شد آه حزب آمونيست این سياست . زب استحاین ى بقاى ساله ما برا

اعتبار و ى  جامعه بدر صحنهى حزب چپ و سياسک بعنوان یدر هر صورت آارگرى 
  . بماندى  باقآبرو باخته نشود و
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انتخاب ميان . ميان چپ و راست نيستدر حزب کمونيست کارگرى انتخاب انتخاب 
این داستان زندگى این حزب . انتخاب ميان آینده و گذشته است. استى حکمتيسم و چپ سنت
  .استى انتخاب با آميته مرآزبوده است و امروز 
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