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  �بر مـيـگـردم بـه         : �#�" ا��اه
مــقــطــع شــکــل گــرفــتــن مــحــفــل             
مطالعاتي که به تشکـيـل سـهـنـد و          
اتحاد مبارزان انـجـامـيـد. مـنـتـهـا            
سئوالم را از يک زاويه ديگـر مـطـرح      
ميکنم. محفل مطالعاتي شـمـا در        
لندن شکل گرفت و مطالعه کاپيتـال  
و متون ديگر مارکسيستي را شروع 
کرد. بعد به ايران مي آئيد و بعنـوان   
مارکسيسم انقالبي و کامال خـالف    
جــريــان چــپ در آن دوره فــعــالــيــت            

مـيـشـود     ميکنيد. چه چيزي باعث    
يک محفل مـطـالـعـاتـي بـه چـنـيـن                
نظراتي برسد؟ آيا مسـالـه فـقـط بـه          
آگــاهــي و شــنــاخــت نــظــري از                   
مارکسيسم مربـوط مـيـشـود و يـا            

 عوامل ديگر هم موثر است؟  
مهمـتـريـن عـامـل        ��' �&�ای :  

اينسـت کـه مـا ادامـه سـنـت چـپ                  
مسلط در آن دوره، چه در ايران و چه 
در سـطــح جــهـان، نــبـوديــم. نــقـطــه              
عزيمت و انگيزه و هدف مـبـارزاتـي    
ما، و نه صرفا تئوريها و نظراتـمـان،   
اعتراض و مخالفت با سرمايه داري 
در خود انگليس و يا هر جاي ديـگـر   
دنيا بود و نـه عـقـب مـانـدگـيـهـاي               
سرمايه داري در کشوري مثل ايران. 
ما در مـطـالـعـاتـمـان بـدنـبـال ايـن                 
نبوديم که استعمار و سلطه آمريـکـا   

مرداد و ديـکـتـاتـوري       ٢٨ و کودتاي 
"سگ زنجيري آمـريـکـا" را نـقـد و                
بررسي کنيم. يا به تفاوتها و تضـاد       
منافع بين "بورژوازي کـمـپـرادور" و          
"بورژوازي ملي" و غيره بپردازيم. از    
مطالعه کاپـيـتـال شـروع کـرديـم تـا              
جوهر و ماهـيـت سـرمـايـه داري را            

بشناسيم و به نقد عميق سـرمـايـه و      
سرمايه داري دست پيدا کنيـم. ايـن      
رويــکــرد و جــهــتــگــيــري حــتــي از            
جــريــانــات مســلــط چــپ در غــرب          
متفاوت بود. از تروتسکيسـتـهـا تـا       
ــال                ــي ــســم و از ســوس ــي ــون ــم اوروک
دموکراسي تا سوسياليسم اروپـائـي     
و از "کمونيسم روسي" تا مائوئيسـم    
و چـريــکـيـســم، هـمــه ايـن نـيـروهــا                
نــقــدشــان اســاســا از مــخــالــفــت بــا          
امپرياليسم و بويژه ضد آمـريـکـائـي     

کـه نـمـونـه هـاي امـروزيـش               -گري 
مثل سازمان اس. دبـلـيـو. پـي. در            
انگليس با اسالم سيـاسـي هـمـراه و         
ــا طــرح                   هــم جــهــت شــده اســت ي
ــاهــي و خــدمــات              ــات رف ــب مــطــال
اجــتــمــاعــي و رفــرمــهــائــي نــظــيــر          
تصاعدي شدن مالياتها و يـا مـلـي        
کردن کارخانجات فراتر نميرفـت. از     
نقد استثمار سرمايه داري و بچالـش  
کشــيــدن نــفــس ســطــه ســيــاســي و            
اقتصادي سرمايه در تـبـلـيـغـات و            
عملکرد سياسي اين جريانات خبري 

 نبود.
در ايران نـيـز انـگـيـزه و نـقـطـه                 
عزيمت چپ پوپوليستي هـمـانـطـور       
کـه تـوضـيـح دادم عـبـارت بـود از                  
ضــديــت بــا آمــريــکــا و بــورژوازي            
کمپرادور، نقد عقب مـانـدگـي هـاي       
سرمـايـه داري و دفـاع از صـنـايـع                 
ــي و                  ــورژوازي مــل ــن و "ب ــگــي ســن

 مترقي".
امــا از يــک نــقــطــه نــظــر چــپ             

پوپوليستي حتي از چپ اروپا در آن   
زمان عقب تر بود. يک پـايـه سـنـت          
چپ اروپا مبارزه براي رفـاهـيـات و        
خدمات دولتي بـود. مـبـارزه بـراي            

کــاهــش ســاعــات کــار و افــزايــش            
دستمزدها، بيمه بيکاري، بـهـداشـت    
و تحصيل رايگان و سـايـر خـدمـات       
اجتماعي جزئـي از سـنـت چـپ در             
اروپا بـود. بـخـشـي از مـطـالـبـات                  
اتحاد مبارزان، که بصورت جامعي 
در برنامه آن مطرح شد، هميـن نـوع     
خواستهاي رفـاهـي بـود. امـا چـپ               
سنتي در ايران چـنـيـن مـطـالـبـاتـي           
مطرح نميکـرد. خـواسـتـهـاي او از             
ــطــع وابســتــگــي و                 ــقــالل و ق اســت
صنعتي شـدن و احـيـاي "فـرهـنـگ              
خود" در برابر فرهنگ غـربـي فـراتـر        
نميرفت. اينجا هم بحث من بـر سـر      
اعتقادات و تئوريهاي چـپ سـنـتـي         
نيست. بحث بر سر انگيزه و اسـاس      
نارضائي و اعتراض به نظم مـوجـود   
است. مساله بر سر تمايز و تـفـاوتـي     
است که بين دو جنبـش اجـتـمـاعـي        
متفاوت، جنبش اعـتـراض بـه کـل           
سيستـم سـرمـايـه داري و جـنـبـش                
اعــتــراض بــه عــقــب مــانــدگــيــهــاي        
ســــرمــــايــــه داري وجــــود دارد.              
ســازمــانــهــاي چــپ پــوپــولــيــســتــي        
عليرغـم نـيـات و ادعـاهـايشـان از               
ــي در                  ــل ــم ــي و ع ــاس ــي ــحــاظ س ل
چهارچوب جنبش استقالل طلـبـي و     
صنعتگرائي قرار ميگرفتند. شاخـه   

 چپ اين جنبش بودند.
اما اتحاد مبارزان از اين سنت  

و سابقه نمي آمد. سازماني بود کـه     
هم  نقد  عميق و هم جـانـبـه اي بـه           
سرمايه داري داشت و هـم خـواهـان        
تحقق مطالبات رفاهي و اجتمـاعـي   
به نفع طبقه کارگر و توده زحمتکـش  
مردم در جامعه بود. محرومـيـت و      
بي حقوقي و نفي آزاديهاي سيـاسـي   

و مدني يک پايه نقد ما به سرمايه و 
 امپرياليسم و ديکتاتوري شاه بود.  

آيــا ايــن    �ــ#ــ�ــ" ا�ــ�اهــــ�ــ :   
 رفرميسم نيست؟
بهيچوجه! بايد بين  ��' �&�ای :  

رفرم و رفرميسم تفاوت قـائـل شـد.        
رفرم، به معني واقعي کلمه، يـعـنـي      
بهبود وضعيت طبقه کارگـر و تـوده       
مردم در نـظـام مـوجـود، و مـبـارزه             
براي بهبود وضعـيـت مـردم در هـر           
شرايطي يـک خصـوصـيـت هـويـتـي            
کمـونـيـسـم اسـت. امـا رفـرمـيـسـم                  
مــحــدود مــانــدن بــه اصــالحــات و           
بچالش نکشيدن و برسميت شناسـي  
کل نظام سرمايه داري است. بهميـن   
دليل ما درعيـن مـبـارزه بـراي هـر            
درجه بـهـبـود وضـعـيـت مـردم، بـا                 

 رفرميسم مخالف هستيم. 
انقالبي بـودن بـا بـهـبـود وضـع             
مردم در همين نظام منافاتي ندارد. 
ما هم بـراي زيـر و رو کـردن نـظـام                
سرمايه داري و نـابـودي آن مـبـارزه         
ميکنيم و هـم خـواهـان هـر درجـه                 
بهبود وضعـيـت مـردم در جـامـعـه             
موجود هسـتـيـم. و ايـن دو رابـطـه                
تنگاتنگي با هم دارند. ما خـواهـان    
جامعه اي هستيم که از استـثـمـار و      
تبعيض طبقاتي بري باشد و جامعـه  
بر اساس "از هر کس باندازه تـوانـش      
و به هر کس باندازه نيازش" سازمان  
پيدا کـنـد. ايـن هـدف اسـتـراتـژيـک                
کمونيستها در همه جاي دنيا اسـت.  
اما در جامعه اي مثل ايران در عين 
حال يک ديکتاتوري عـريـان بـرقـرار         
است که ربط مسـتـقـيـمـي دارد بـه             
تامين کار ارزان و کـارگـر خـامـوش       
براي توليد فوق سود و قابل رقـابـت     

کردن سرمايه داري ايـران در بـازار           
جهاني. همانطور که در ابتدا گـفـتـم       
اين يـکـي از تـزهـاي اصـلـي جـزوه                
اسطوره بورژوازي مـلـي و مـتـرقـي            
بود. تزي که ديکتاتوري در ايـران را     
به سلطه سرمايه در ايـران مـرتـبـط           
ميکرد و نه به روابط فـئـودالـي و و        

نيمه مستعمـره و     -نظام نيمه فئودل
مـرداد و    ٢٨ يا  کودتاي آمريکائـي    
 سگ زنجيري و غيره. 

مــا از هــمــان ابــتــدا در جــزوه              
خطوط عمده اين تز را مـطـرح کـرده      
بوديم که انقالبي که در ايران در حال 
شــکــل گــرفــتــن اســت انــقــالب                 
دمکراتيک اسـت چـون  نـمـيـتـوانـد              
بالفاصله سوسياليستي باشد. چـون     
طبقه کارگر آمادگي سياسـي دسـت     
زدن به انقالب سوسياليستي نـدارد.  
تز ديگر اين بود که دقيقا از آنجا که 
ديکتاتوري در ايـران از مـلـزومـات         
حاکـمـيـت سـرمـايـه اسـت انـقـالب                
دموکراتيک جزئي از حرکـت طـبـقـه       
کارگر به طرف سوسيالـيـسـم اسـت.       
بـــعـــبـــارت ديـــگـــر مـــا انـــقـــالب           
دموکراتيک را تـحـولـي در خـدمـت           
کسب آمادگي سياسي طبقه کـارگـر   
ــي             ــســت ــي ــال ــقــالب ســوســي ــراي ان ب
ميدانستيم و نه آنطور که چپ سنتي 
معتقد بود تحولي در خـدمـت رشـد      
صنايع و رفـع عـقـب مـانـدگـيـهـاي             
سرمايه داري. (همانطـور کـه قـبـال           
اشاره کردم  اين دو نوع بـرخـورد بـه        
انقالب دمکراتيک يک وجـه تـمـايـز         
بلشويسم و مـنـشـويسـم در روسـيـه           

 بود).     
اين تزها و نظرات رابطه واقـعـي   
اي ايجاد ميکرد بين مبارزه عـلـيـه      
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سلطه سرمايه و مبارزه براي آزاديها 
و حقوق مدني و رفاهي مردم. بحـث   
ما اين بود اگر ديکتاتوري در ايـران    
عمومي هست، اگرهيچ حزبي اجازه 
فعاليت ندارد، اگر آزادي مطبوعات 
و تجمع و تحزب و غيره وجود نـدارد  
بخاطر اينست که ميخواهند طـبـقـه    
کارگر را سـرکـوب کـنـنـد، دسـت و             
پايـش را بـبـنـدنـد و اجـازه تـحـرک                   
سياسي و مبارزاتي بـه او نـدهـنـد.           
مجبورند بـه هـيـچ کـس حـتـي بـه                   
احزاب سرسـپـرده اي نـظـيـر "حـزب              
مردم" و "حزب ايران نوين" هم اجـازه     
فعاليت ندهند تا نيروي کار را ارزان 
و کارگر را خاموش نگهدارند. چـپ     
سنتي معـقـتـد بـود اخـتـالف بـيـن               
بــورژوازي کــمــپــرادور بــا بــورژوازي        
ملي باعـث مـمـنـوعـيـت ايـن نـوع               
احزاب و يا توقيف روزنـامـه هـائـي         
نظير روزنامه ميـزان اسـت. مـا در           
نقد اين نظرميگفتيم بورژوازي عليه 
خودش ديکتاتوري اعمال نميکـنـد.   

و امروز جمهـوري   -ديکتاتوري شاه 
عليه طبقه کارگر است و   -اسالمي

کـارگـر را مـحـدود و             براي اين کـه   
سـرکـوب کـنــد مـجـبــور اسـت کــل               

 جامعه را به اختناق فرو ببرد.
ــن                  ــظــر م ــه ن ــا ب ــه ــحــث ــن ب اي
مارکسيسم را سر جاي خودش قـرار    
ميداد. اين نکته که اوال بحث بر سر  
برابري و رفاه و آزادي انسـان هسـت       

ــه ــکــتــه دوم                      ن رشــد صــنــعــت. ن
ديکتاتوري سرکوبگر ريشـه هـايـش      
     ســرمــايــه داري در ايــران اســت نــه           

امپرياليسم و استعمار. و نکته   فقط
ســوم ايــن کــه مــبــارزه بــراي آزادي            

فقط به خاطر ايـن کـه        مطلوبست نه
هــمــيــن امــروز هــر چــه آزاديــهــاي            
اجتماعي و سياسي بيشتـري وجـود     
داشته باشد مـردم راحـت تـر نـفـس            
ميکشند، بلکه هـمـچـنـيـن بـه ايـن             

شـود تـا      دليل که شرايطي فراهم مي
طبقه کارگر نيرويش را جـمـع کـنـد،       
حزبش را تشکيل بدهد و  تيـشـه بـه      

 ريشه سرمايه داري بزند.
اين رويکرد و جـهـت گـيـري در         
برخورد به رفرم و انـقـالب و رابـطـه           
مبارزه براي آزاديـهـاي سـيـاسـي بـا           
انقالب سـوسـيـالـيـسـتـي، يـکـي از              
مهمترين داليلي بود که باعـث شـد     
يــک مــحــفــل مــطــالــعــاتــي کــوچــک        
پرچمدار مارکسيسم انقالبي بشود و 
آن تاثيرات وسيع و همه جانبه را در   

 جنبش چپ ايران داشته باشد.
  : �چپ سـنـتـي در        �#�" ا��اه

ايران فرهنگ و اخالقيات اجتماعي 
خودش را داشت شما از اين نظر چـه  

 تفاوتي با چپ آن دوره داشتيد ؟
يک مشخصه  چـپ  ��' �&�ای :  

امـر   در ايـران ايـن بـود کـه                  سنتـي 
استقالل را به فرهنگ و اخـالقـيـات      
نيز بسط ميداد. طـرفـدار فـرهـنـگ         
"خــودمــان" و شــعــر و مــوســيــقــي              
"خودمان" و آداب و رسوم "خودمان"   
بود. کـمـي کـه تـعـمـق مـيـکـرديـد                    
متوجه ميشديد که ايـن "خـودمـان"       
چيزي بجز اخالقيات و فـرهـنـگ و          
آداب و رسوم ناسيوناليستي و حتـي  
روستائي نيست. فرهنـگ خـودمـان      
يعني فرهنگ مسلط در يک جامعه 
غير صنعتي عقب مانده، فـئـودالـي    
و روستائي. ارزشهاي ادبي اخـالقـي    
فرهنگي روشنفکران چپ در آن دوره 

اي بـود       جامعه بسـتـه   ارزشهاي يک 
 که هنوز به قرن بيستم نرسيده بود.  

اتـه ئـيــسـم و مــبـارزات عصــر             

روشنگري عليه مذهب، کوتاه کـردن  
دست کليسا از دولـت، و کـال نـقـد             

دهقاني  -ارزشها و فرهنگ فئودالي
ها در اروپـا اتـفـاق افـتـاده               همه اين

بود. آخرين پيشرويها در موسيقي و  
ادبيات و هنر محصول غـرب بـود.       
اما در ديدگاه چپ سنتي خـيـلـي از      
اين پيشرويها بـه حسـاب فـرهـنـگ          
امپرياليستي و فرهنـگ اسـتـعـمـار        
گذاشته ميشد و در بـرابـر فـرهـنـگ        
خودمان قرار ميگرفت. گوئي حتـي   
مارکسيسم و سوسياليسم کـه چـپ       
سنتي خود را با آن تداعي مـيـکـرد      
نه آخرين دستـاورد فـرهـنـگ غـرب          
بلکه محصول "فـرهـنـگ خـودمـان"         

 است!  
اســاس مســالــه ايــن بــود کــه             

روشنفکران و نويسندگان و شـاعـران   
و هنرمندان و نـمـايـش نـويسـان آن            
دوره که خود را چپ  مينامـيـدنـد و      
يا در هر حال مورد قبول چپ بـودنـد   
اساسا از روستاها الهام ميگرفـتـنـد    
و آداب و رسوم و فرهنگ روستـائـي   
را ايـده الـيـزه مـيـکــردنـد. شــهـر و                   
شهرنشيني و بـطـريـق اولـي طـبـقـه              

کارگر و درد و نقد طبقـه کـارگـر در        
فرهنگ روشنفکري و شعر و ادبيات 
و نمايشنامه هاي اعتراضي آن دوره 
جاي چنداني نداشت. و ايـن الـبـتـه            
کامال منطبق بود با نـظـريـه نـيـمـه           
مستعمره نيمه فئودالي بودن جامعه 
ايران و عقب ماندگي سرمايـه داري    

 و غيره که باالتر توضيح دادم.     
اتحاد مبارزان و سهند از نـظـر       
فرهنگي نيـز بـه ايـن سـنـت تـعـلـق                 
نداشت. مقوله اي به اسم "فـرهـنـگ        
خودمان" براي ما مطرح نـبـود. مـا        
فرهنگ اعـتـراضـي عـلـيـه جـنـگ               
ويتنام را مترقي ميدانستيم. از نظر  
ما موزيک و ادبيات و هنر و آداب و 
رسوم و اخالقيات جوامع غـربـي از       
سنتهاي "خودمان" کـه نـام ديـگـري           
براي فرهنگ فئودالـي و روسـتـائـي         
بود، بمراتب پيشروتر و مـتـرقـي تـر       
بود. اين يک امـر نـظـري عـقـيـدتـي             
نبود بلکه از نظر فرهنگي و ارزشهـا  

و ايـده آلـهـا خـود را نـزديـکـتـر بـه                    
موزيک و هنر و اخالقيات رايـج در      
اروپا حس ميکرديم تا فرهنگ رايج 

 در ايران.  
هـمـانـطـور کـه        �#�" ا��اه�ـ :  

گفتيد نظرات و خط سياسي مـطـرح   
شده از جـانـب اتـحـاد مـبـارزان در               
جنبش چپ مـارکسـيـسـم انـقـالبـي            
ناميده ميشد. ايـنـجـا خـوبسـت در           
مورد نـقـش مـنـصـور حـکـمـت در               
تدوين اين نظرات بيـشـتـر تـوضـيـح         

 بدهيد.
مـنـصـور حـکـمـت         ��' �&�ای :  

اين اسم را در کردسـتـان در مـقـطـع          
تشکيل حزب کمونيست ايران بـراي    
خود انتـخـاب کـرد و در آن مـوقـع                
ديگر نقش و جايگاه برجسته و ويـژه    
اش براي همه شناخته شده بود. امـا   
قبل از آن هم از همان دوره مـحـفـل        
مطالعاتي در لندن بـراي مـا روشـن        
بود که او عميقتر و تيـز بـيـن تـر از           
بقيه است و دقـيـق تـر و جـامـع تـر               
مسائل را مي بيند و تجزيه تحلـيـل   
ميکند. بهمين دلـيـل او از هـمـان              
دوره اتوريته تئوريک و سياسي جمـع  

 ما بود.
منصور حکمت عالوه بر عـمـق     
تئوريک و تيـزهـوشـي سـيـاسـي اش           
خصوصيات و نقاط قوت بـرجسـتـه      
اي داشـت. وقـتـي بـر سـر مسـائـل                 
مختلف بحث در مـيـگـرفـت او از             

و نـه از بـاال و يـا                 -موضعي برابر
بـحـث مـيـکـرد،           -بعنـوان مـعـلـم         

هميـشـه نـقـطـه قـوت بـحـث طـرف                  

مقابل را برجسته ميکـرد و گـاهـي        
حتي نـظـرات ديـگـران را بـهـتـر از                  
خودشان فرموله و بـيـان مـيـکـرد و          
بعد مورد نقد قرار ميداد. مـعـمـوال     
در جدلهاي نظري و پـلـمـيـک هـا دو          
طرف به نقطه ضعفهاي بحث مقابل 
ميپردازند و هر يک به طرف مقـابـل   
اعتراض ميکند که چرا نقاط قـوت    
بحثـش نـاديـده گـرفـتـه شـده. ولـي                   
منصور حکـمـت بـه نـقـاط ضـعـف              
کاري نداشت، نقاط ضعف را کـنـار     
ميگذاشـت و اسـتـدالل مـيـکـرد و               
نشان ميداد که نظرات مورد نـقـدش    
با نقـاط قـوتـش غـلـط اسـت. ايـن                 
قابليت را من در افراد زيادي نـديـده   

 ام. 
خصوصيات مـثـبـت مـنـصـور           
حکمت از سياست فراتر ميرفت. او    
عميقا انسـانـدوسـت بـود و ايـن را                
بخصوص در عـالقـه وافـري کـه بـه              
کودکان داشت مشاهده ميـکـرديـد.    
وقتي بديدن دوستان و  وابستـگـانـي    
که بچه کوچک داشتند ميـرفـتـيـم او       
بيشتر وقتش را به بازي و شوخي  با 
بچه ها  ميگذراند برايشـان آهـنـگ      

ميـزد و شـعـر مـيـخـوانـد و سـربـه                    
 سرشان ميگذاشت. 

او نه تنها در مسائـل سـيـاسـي       
بلکه در روابط و رفتار اجتمـاعـي و     
فرهنگ و اخـالقـيـات نـيـز بسـيـار                
مدرن و پيشرو بود و نقد راديکـال و    
عميقي به اخـالقـيـات و ارزشـهـاي            
ســنــتــي رايــج در جــامــعــه داشــت.           
بخشي از گفتگو ها و بحثـهـاي مـا      
از همان محفل مطالعاتي بر سر اين 
نوع مسائل بود. من از همان لـنـدن      
و بعد از چند ماه از آشنـائـي بـا وي        
متـوجـه شـدم کـه او فـردي بسـيـار                  
عميق و تيزبين و راديکال نـه تـنـهـا       
در مسائل سياسي بلـکـه  در هـمـه           
عرصه هاي اجتماعي و فرهنـگـي و     
حتي در نقد اخالقـيـات و روابـط و          
مناسبـات سـنـتـي رايـج در مـيـان                
باصطالح روشـنـفـکـران و فـعـالـيـن             
سياسي چپ است. منصور حکـمـت    
در آن زمان يک جوان بيست و چـنـد       
ساله بود و براي من اين نـکـتـه نـيـز        
جالب بود که شخصـي در ايـن سـن          
اين چنين عمـيـق و پـخـتـه و هـمـه                
جانبه مسائل را مي بيند و مـطـرح     

 ميکند.  
بعد  از تشکيل سهند و اتـحـاد     
مبارزان تقريبا همه مقاله ها و جزوه 

هـائــي کــه بــه اســم ايــن تشــکــلــهــا               
منتـشـر مـيـشـد نـوشـتـه مـنـصـور                  
حکمت بود. خيلي زود روشن شد که 
نـظـريـه پـرداز و اتـوريـتـه تـئـوريــک                  
مارکسيسم انقالبي منصور حکمت 
است. آن زمـان بـر مـبـنـاي سـنـت                  
جـنـبـش چـپ نــوشـتـه هـا امضــاي                
شخصي نداشت و به اسم سازمانـهـا   
منتشر ميشد. ما هم خودبـخـود از      
اين سنت پيروي مـيـکـرديـم. الـبـتـه           
ديري نگذشت که اين سنت را کـنـار     

و اين هم يـک دسـتـاورد         -گذاشتيم 
ديگر منصور حکمت است که بـعـدا   

ولـي در       -بيشتر تـوضـيـح مـيـدهـم        
ابتداي فعاليتمان نوشته ها بـه اسـم       

  

 

بحث بر سر اعتقادات و تئوريهاي چپ سنتي نيست. بحث بر سر انگيزه و اساس نارضائي و اعتراض  
به نظم موجود است. مساله بر سر تمايز و تفاوتي است که بين دو جنبش اجتماعي متفاوت، جنبـش   
اعتراض به کل سيستم سرمايه داري و جنبش اعتراض به عقبماندگيهاي سرمايه داري وجـود دارد.      
سازمانهاي چپ پوپوليستي عليرغم نيات و ادعاهايشان از لحاظ سياسي و عـمـلـي در چـهـارچـوب             

 جنبش استقالل طلبي و صنعتگرائي قرار ميگرفتند. شاخه چپ اين جنبش بودند.
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سهند و اتـحـاد مـبـارزان مـنـتـشـر               
ميشد. نوشته هاي آن دوره که نقـش   
مهمي در متحول کردن نظرات رايـج  
در جنبش چپ داشت نظير "اسطـوره   
بورژوازي مـلـي و مـتـرقـي" و "سـه                 
منبع سه جزء سوسياليسم خلقي" و     
"دو جنـاح در ضـد انـقـالب بـورژوا               
امپريالـيـسـتـي" و "رزمـنـدگـان راه                
کارگر: جدال بـر سـر سـوسـيـالـيـسـم             
خلقي" اثر منصور حکمـت بـود. از         
ميان ادبيات آن دوره تنها "انـقـالب      
ايــران و وظــايــف پــرولــتــاريــا"، کــه            
همانـظـور کـه قـبـال تـوضـيـح دادم                  
اولين جزوه منتشر شده بـا امضـاي       
سهند بود،  بوسيله منصور حکمـت  
و من نوشته شده بود و مقاله ديـگـر   
ــعــد از حــل                ــي ب "جــنــبــش دهــقــان
امپرياليستي مساله ارضي" بود کـه   
مـــنـــصـــور حـــکـــمـــت و مـــهـــدي           
مــيــرشــاهــزاده از اعضــاي رهــبــري         
اتحاد مبارزان که متاسفانه  در سال 

دستگير و اعدام شد، نـويسـنـده     ٦٢ 
آن بودند. بقيه نوشته هاي اصـلـي و      
تئوريک مارکسيسم انـقـالبـي هـمـه          
بقلم منصور حکـمـت اسـت. الـبـتـه            
مقاالت متعددي در نشـريـه بسـوي        
سوسياليسم، ارگان اتحاد مبـارزان،  
بچاپ رسيد که بوسيله رفقاي ديگـر  
نوشته شده بود ولـي آثـار تـئـوريـک            
اصلي و خـط و جـهـت دهـنـده کـه                 
مارکسيسم انقالبي با آن شـنـاخـتـه         
ميشد همه نوشته منصور حـکـمـت      

 است. 
منصور حکمت در مـعـرفـي و          
اشاعه مارکسيسم انقالبي، و بـعـدا     
کمونيسم کارگري، نقش بـرجسـتـه و      
يگانه اي دارد. او يـکـي از نـمـونـه               
هاي بارز بميدان آمدن و مطرح شدن 
يک فرد بعنوان نماينده و مظهـر يـک     
ضرورت تاريخي است. نه تـنـهـا در       
جنبش چپ و کمونيستـي بـلـکـه در         
کــل تــحــوالت ســيــاســي در ايــران            
مــنــصــور حــکــمــت داراي جــايــگــاه        
تعيين کننده و غيـر قـابـل انـکـاري          

 است. 
به نظر من جنبش چـپ بـعـد از        
تــجــربــه کــمــونــيــســم اردوگــاهــي و          
کمونيسم چيني و خـط چـريـکـي و             
غــيــره کــه هــيــچــکــدام کــمــونــيــســم        
مارکس و منافع طبقاتي کارگران را 
نمايندگي نميکردند، به کـمـونـيـسـم      
منصور حکمت نـيـازمـنـد بـود. در           
سطح جامعه نيز طبقه کـارگـر ايـران      
به سخـنـگـو و نـمـايـنـده اي در دل                  

نـيـاز داشـت.         ٥٧ تحوالت انقالب   

من هميشه بر اين  تاکيد کرده ام که 
آنـچــه کــارگــران خــارج از مــحــدوده          
نشين و کـارگـران صـنـعـت نـفـت و              
اتومبيل سازيها و ساير بـخـشـهـاي       
طبقه کارگرميخواستند و از انقالب 
انتظار داشتند، منصور حکـمـت از     
نظر تئوريک و در عـرصـه سـيـاسـت          
بيان و اعالم ميکرد. او نـمـايـنـده و        
صداي کارگراني بود کـه صـنـعـتـي          
شدن و مستقل شدن و تخفيف دادن   
ــورژوازي مــلــي جــوابشــان را              ــه ب ب
نميداد. منصور حکمت پـرچـم نـقـد          
طبقاتي ديکتاتـوري شـاه و سـلـطـه            
طبقه سرمايه دار در ايـران را بـلـنـد         
کرد و به اين معـنـي طـبـقـه کـارگـر            
ايــران را در عـــرصــه ســـيــاســـت                

 نمايندگي کرد.   
  : �قبل از پرداختـن  �#�" ا��اه

ــزب                ــل ح ــگــي تشــکــي ــگــون ــه چ ب
کمونيست ايران الزم است در مـورد    
تحوالت سيـاسـي در سـالـهـاي اول            

بقدرت رسيدن جمهوري اسـالمـي و       
تاثيرات آن بر اتحاد مبارزان و کـل      
سازمانهاي چپ در آن دوره  بيـشـتـر    
صحبت کنيم. يکي از اين تـحـوالت   

و هـجـوم      ٦٠ خرداد  ٣٠ مهم مقطع 
ــه                ــم ب ــگــر رژي ــوب ــرک ــاي س ــروه ــي ن
سازمانهاي چپ و اپوزيسيون اسـت.  
سئوال من اينست که در فاصله بيـن  

 ٦٠ خـرداد       ٣٠ تـا       ٥٧ قيام بهمن   
نيروهاي چپ چه تغييراتي را از سـر    

 گذراندند؟   
بعد از انتشار چنـد  ��' �&�ای :  

شماره بسوي سوسيالسم، که اولـيـن     
مـنـتـشـر        ٥٩ شماره اش در مـرداد      

شد، مارکسيسم انقالبي به سـرعـت     
گسترش پيدا کرد و بـخـصـوص در          
بدنه سازمانهاي موسوم به خط سـه    
(خط غـيـر چـريـکـي و غـيـر تـوده                    

 ايستي) طرفدار پيدا کرد.    
رهبري ايـن سـازمـانـهـا تـالش             
ميکردند تحت اين عنوان که "اينهـا   
يک عده اي روشنفکرند که از خـارج      
آمده اند" و "سابقه اي نـدارنـد" و يـا           
ليبرالي و ضد خلقي قـلـمـداد کـردن         
دفاع ما از مـبـارزات زنـان عـلـيـه               
حجاب و يـا اعـتـراض بـه تـوقـيـف              

روزنامه ميزان، تئوريـهـا و نـظـرات         
مارکسيسم انقالبي را تخطئه کنند. 
ولي اين نميتوانسـت جـواب نـقـد و           
تحليل راديکال و کوبـنـده "اسـطـوره        
بورژوازي ملي و مترقي" و يـا "سـه          
منبع سه جزء سوسياليسـم خـلـقـي"       
باشد. اعضاي اين سـازمـانـهـا ايـن           

نــوشــتــه هــا را مــيــخــوانــدنــد و بــه            
مارکسيسم انـقـالبـي تـمـايـل پـيـدا             
ميکردند. مارکسيسم انـقـالبـي بـه          
سرعت تبديل شد به يک جريان و يک 
خط فکري خيلي فراتر از خود اتحاد 
مــبــارزان. در تشــکــلــهــاي ديــگــر            
فراکسيونهاي مارکسيسـم انـقـالبـي       
شکل گرفت و بـخـشـي از اعضـاي             
ديگر سازمانها به دفـاع از نـظـرات        
مارکسيسم انقالبي در سازمـانـهـاي    

 متبوعه شان پرداختند. 
ايـن پـروسـه را           ٦٠ خـرداد     ٣٠ 

قطع کرد. يورش رژيم به سازمانهاي  
چپ و دستگيريهاي وسيع  عالوه بـر  
اينکه ضربه اي بود کـه شـريـفـتـريـن         
مبارزين را از دم تيـغ گـذرانـد، يـک         
تحول و روند سياسي را که جـنـبـش      
چپ در طرد نظرات پوپـولـيـسـتـي و        
روي آوري به نقد کمونيستي سرمايه 
داري طي ميکرد قطع کرد و اين نيز 

 ضربه مهمي به جنبش چپ بود. 
ميتوان گـفـت قـبـل از ضـربـه                

خرداد شصت چپ ايران داشت حـول    
مارکسيسم انقالبي خودش را پـيـدا     
مــيــکــرد و تــعــداد فــزايــنــده اي از             
فعالين چپ به بحثهاي مارکسيـسـم   

 انقالبي روي مي آوردند. 
فــراکســيــونــهــاي مــارکســيــســم     
انقالبي در اغلب سازمـانـهـاي خـط       
سه ايجاد شده بود و يا در حال شکل 
گيري بود. و اين صـرفـا يـک تـحـول           

عقيدتي نبود. بسيـاري از      -تئوريک
نظرات و مواضع اتحاد مـبـارزان و       

مارکسيسم انقالبي  در تـجـربـه دو          
سه سال اول انقالب صحـت خـود را       
ــه                  ــم ب ــود. حــملــه رژي نشــان داده ب
دانشگاهها و شوراهـاي کـارگـري و        
يورش به  کـردسـتـان و اعـدامـهـاي           
جمعي قبل از سي خرداد بروشني به 
همه نشـان داده بـود کـه بـورژوازي               
ملي و مترقي توهـم و اسـطـوره اي          
بيش نيست و ضدآمـريـکـائـي گـري        
حکومت تازه بقدرت رسـيـده صـرفـا       
ابـزاري اســت در خـدمـت سـرکــوب             
نيروهاي انقالبي و چپ و کـال درهـم     
کوبيدن انقالبي که سر باز ايسـتـادن     
نداشت. معلوم شد جدول بندي خلـق   
و ضد خلق و معيار غـربسـتـيـزي و         
ضدآمـريـکـائـيـگـري جـواب چـيـزي              
نيست و واقعيت تحوالت سـيـاسـي      
دوره پر تالطم بعد از سرنگوني شـاه    
را توضيح نميدهد. تجربه بـروشـنـي       
نشان ميداد که مارکسيسم انقالبـي  

 پاسخ است.  
بجرات ميتوان گفـت کـه  اگـر           
اتفاق نميافتاد، حتي  ٦٠ خرداد  ٣٠ 

اگر دو سال ديرتر اتـفـاق مـيـافـتـاد،           
حزب کمونيست ايران، حول نـظـرات     
و برنامه مـارکسـيـسـم انـقـالبـي در            

تهران تشکيل ميشد بـا نـيـروهـائـي        
 بسيار وسيعتر و بسيار قويتر.  

اجـازه بـدهـيـد       �#�" ا��اهـ�ـ;:  
بطور مشخص وارد بـحـث تشـکـل           
حزب بشويم. اولين سئـوال ايـنـسـت        
که تشکيل حزب کـمـونـيـسـت  چـه             
جايگاهي در بحث هاي اوليـه شـمـا      
در مقطع تشکيل سـهـنـد و اتـحـاد            

 مبارزان کمونيست داشت؟  
يک شعار مـحـوري     ��' �&�ای :  

اتحاد مبارزان کـمـونـيـسـت "پـيـش           
بسوي تشکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت             
ايـران" بـود. امـا در بـدو تشـکـيـل                    
سهند ايـن تصـور را نـداشـتـيـم کـه                
حـزب در ادامــه فـعــالـيـتــهـاي ايــن              

 محفل  شکل خواهد گرفت.   
زماني که ما سهند را بـعـنـوان        
هسته هوادار سازمان "اتحاد مبارزه 
در را آرمان طبقه کـارگـر" تشـکـيـل         
دايم تصورمان اين بـود کـه بـه ايـن           
سازمان خواهيم پيوست اما بـزودي    
متوجه شديم که نظرات و مـبـاحـث        
ما متفاوت و جلوتر از اين سازمـان  
است. بعد از تشکيل اتحاد مبارزان  
کمونيست بـخـشـي از  فـعـالـيـن و                
کادرهاي رهبري سازمان آرمـان بـه       
اتحاد مبارزان پيوستند. به سـرعـت    
براي ما روشن شد که پـيـوسـتـن بـه          
اين يا آن سازمان راه رسيدن به حزب 
نيست و اتـحـاد مـبـارزان تشـکـيـل            
حــزب حــول يــک بــرنــامــه راديــکــال          
کمونيستي را بعنوان يک هدف مبرم 
و مهم در دستور کـار خـودش قـرار          

 داد. 
اين را هم مـيـدانسـتـيـم کـه از            

لحاظ نظري با بيشتر سـازمـانـهـاي       
چــپ اخــتــالفــات اســاســي داريــم و          
تشکيل حزب واحد با اين سازمانها 
عملي نيست. خيلي از آنها مسـالـه      
شان اصال تشـکـيـل حـزب نـبـود و             
هزار پيش شرط براي تشکيل حـزب    

  

 

رويکرد و جهت گيري سهند در برخورد به رفرم و انقالب و رابطه مبارزه براي آزاديـهـاي سـيـاسـي بـا             
انقالب سوسياليستي، يکي از مهمترين داليلي بود که باعث شد يک مـحـفـل مـطـالـعـاتـي کـوچـک                 
پرچمدار مارکسيسم انقالبي بشود و آن تاثيرات وسيع و همه جانبه را در جنـبـش چـپ ايـران داشـتـه             

 باشد.

سخنرانى منصور حکمت در کنگره     



 4  ۱۳۹۶دي  ۱۳ انترناسيونال 

قائل بـودنـد کـه مـعـنـي عـمـلـيـش                 
 موکول کردن حزب به محال بود. 

اجازه بدهيد بـراي روشـن شـدن          
ــر                   ــگ ــا دي ــا ب ــرات م ــظ ــفــاوت ن ت
سازمانهاي چپ در آن زمان مثـالـي   
بزنم. ما با سازمـان آرمـان ارتـبـاط         
داشتيم و منصور حکمت و من چند 
نوبت با اعضاي رهبري آن مـالقـات   
کرديم. در يکي از اين مالقاتها مـا     
مطرح کرديم که مي خـواهـيـم بـراي       
انـتــشــار نــظــراتـمــان نشــريــه بســوي          
سوسياليسم را منتشر کنيم. پرسيـد   
چرا ميخواهيد اين کار را بـکـنـيـد.         
جواب ما اين بـود کـه مـا نـظـرات              
متفاوتي از بقيه نيروهاي چپ داريـم  
و ميخواهيم اين نظرات را مـنـتـشـر     
کنيم. رفيقمان گفت فايده اي نـدارد،   
پرچمي را بلند ميکنيـد و مـيـزنـنـد          
مـيـانـدازنــدش! بـا انـتـشــار نشـريــه               
موافـق نـبـود چـون حـتـي مـتـوجـه                  
تفاوتهاي نظري مـا بـا بـقـيـه نشـده             
بـود. ايـن تـازه عضـوي از رهـبـري                  
سازمان آرمان بود که از بقيه به مـا    

 نزديکتر بود. 
ما اعتقاد  داشـتـيـم کـه حـزب            
کمونيست ميتواند و بايد حول خـط    
و نــظــرات مــارکســيــســم انــقــالبــي          
تشکيل بشود و بزودي متوجه شديم 
که براي تدارک حزب نه تنهـا نشـريـه      
مستقل بـلـکـه يـک بـرنـامـه جـامـع                
کمونيستي و اسـتـراتـژي سـازمـانـي         

 مشخصي الزم داريم.  
بخصوص بحث ضرورت برنامـه  
براي ما جايگاه ويـژه اي داشـت. از          
نظر ما برنامه کمونيستي يک پـيـش   
شرط تعيين کـنـنـده بـراي مـعـرفـي            
کمونيسم به جامعه و براي تشـکـيـل    
حزب بود. برنامه هم بعنوان پالتفـرم   
و چهارچوب فعاليـت سـيـاسـي يـک          
سازمان کمونيستي و معرفي جامـع  
آن به جامعه حياتي بود و هم بعنوان 
يک پيش شرط مهم تشـکـيـل حـزب       

 ۱۳۶۰ کـمـونــيـسـت. در فــرورديـن             
اتحاد مبارزان بدنبال بحث و تـبـادل   
نظر در مـيـان هـمـه اعضـاي خـود                 

که باتفـاق آرا هـمـه         -برنامه اش را 
مـنـتـشـر        -اعضا تصويب شده بـود   

کرد و اين گام مهمي در جهت تحقق 
هدف سـازمـانـي اتـحـاد مـبـارزان،            
يعني تشـکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت              

 ايران، بود. 
با تشکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت             
ايران اين هدف متحقـق شـد. بـقـول          
منصور حکمت تنها نيروي چـپ در    
ايــران کــه آگــاهــانــه يــک هــدف                   

استراتژيک سازماني اعالم کرده بـود  
و بعد از اينکه به هدفش رسيد خـود  
 را منحل کرد اتحاد مبارزان بود.   

در مورد تحزب و شيوه تشکيـل  
حزب نيز نظرات متعددي در جنبش 
چپ وجود داشت که مي بايست نقد 
و طرد ميشد. خط چريکي اصال بـه     
ــبــود.             تشــکــيــل حــزب مــعــتــقــد ن
مائوئيسم و کمونيسم خط چيني هم 
به تشکيـل جـبـهـه مـعـتـقـد بـود و                  
اولويتش شکـل دان بـه يـک جـبـهـه               
خلقي بود نه حـزب. خـط سـيـاسـي             
تشکيـالتـي کـه خـواهـان تشـکـيـل               
حزب بود با کليشه برداري از بـحـث     
لــنــيــن در مــورد لــزوم پــيــونــد                    
سوسياليسم و جـنـبـش کـارگـري بـه           
تئوري پيوند معتقد بود و اين پيوند 
ــر                     ــک ام ــه ي ــود ب ــده ب ــل ش ــدي ــب ت
متافيزيکي که معلوم نـبـود در چـه        
شرايطي باالخره پيوند باندازه کـافـي   
براي تشکيل حـزب بـرقـرار خـواهـد          
شد. در واقع تئـوري پـيـونـد در نـزد            
چپ سنتي تبديل شده بود به بـهـانـه      
اي براي به عقب انداختن و مـوکـول       
به محال کردن تشـکـيـل حـزب. مـا           
تئوري و خط و سـيـاسـت و بـرنـامـه           
کمونيستي را پيش شـرط تشـکـيـل         

حزب ميدانستيم. ما معتقد بـوديـم      
با سياستها و نظراتي که چپ سنتـي  
نمايندگي ميکرد "پيوند" مورد نظـر    
آنها با طبقه کارگر هيچوقت بـرقـرار   
نخواهد شـد. هـمـانـطـور کـه اشـاره               
کردم بحث برنـامـه کـمـونـيـسـتـي و             
ضرورت داشتن يک بـرنـامـه جـامـع          
براي تشکيل حزب را اتحاد مبارزان 
بميان جنبش چپ برد. سازمـانـهـاي     

که به خط  -سياسي تشکيالتي کار 
از اتـحـاد و          -سه معـروف بـودنـد        

حزبيت خيلي دم مـيـزدنـد و حـتـي              
کنفرانس وحدت هم تشکـيـل دادنـد      
ولي بجائي نرسيدند چـون تـئـوري و        
خط و برنامه کمونيستي راديکـال و     

 جامع و منسجمي نداشتند. 
به اين ترتيب در مورد حـزب و     

چگونگي تشکيل حزب نـيـز اتـحـاد       
مبارزان تفاوت اساسي اي بـا بـقـيـه       
سازمانها و شاخه هاي فـکـري چـپ        

را حـلـقـه اي         ٥٧ داشت. ما انقالب  
ميديديم براي کسب آمادگي طـبـقـه    
کارگر براي انقالب سوسياليستـي و    
از نظر ما امر تشکيل حـزب اولـيـن      

 گام براي کسب اين آمادگي بود. 
در تزهائي که منصور حـکـمـت      
در تدارک حـزب کـمـونـيـسـت ايـران              
مطرح کـرد حـزب را تـجـسـم هـمـه                

جانبه استقالل طبقاتي طبقه کـارگـر   
تعريف ميکرد و بـراي تـحـقـق ايـن              
اســتــقــالل طــبــقــاتــي مــيــبــايســت          
گرايشات پوپوليستي و کال نـظـرات     
رايجي که طبقه کارگر را به جزئي از 
مبارزه خلق عليه وابستگي و بـراي      
صنعتي شدن و غيره بدل ميـکـردنـد    
از صفوف کارگران زدوده بشـود. بـه      
اين معني سياست و نقد و بـرنـامـه        
راديکال کمونيستي در ديـدگـاه مـا        
در مـورد تشـکـيـل حـزب جـايـگـاه               
اســاســي اي ايــفــا مــيــکــرد. حــزب            
کمونيست ايران با همين ديدگاه و بر 

 همين مبنا تشکيل شد. 
  : �ميدانيم اسـاسـا     �#�" ا��اه

اين اتحاد مـبـارزان کـمـونـيـسـت و              
کــوملــه هســتــنــد کــه بــهــم نــزديــک           

ميشوند و حزب کمونيست ايـران را    
تشکيـل مـيـدهـنـد.         ١٣٦٢ در سال 

البته سازمانهاي ديگري هم هستنـد  
که اميدوارم در پـاسـخ بـه آنـهـا هـم             
بپردازيد. بـا چـه رونـدي و چـگـونـه                
اتحاد مبارزان کمونيست و کـوملـه        

 به هم نزديک ميشوند؟   
يک نقطه عطف در   ��' �&�ای :  

ايـن رونـدي کـه شـمــا بــه آن اشــاره                 
ميکنيد، تشکيل کنگره دوم کوملـه  

کـنـگـره       ٦٠ است. در فروردين سال    

دوم کومله تشکيل ميشود. کـوملـه    
قبل از اين کـنـگـره از لـحـاظ خـط               
سياسي و نظري اساسا مائوئـيـسـت    
است، ايران را نيمه مستعمره نـيـمـه      
فئودال ميداند و همان بحث خـلـق و     
ضد خلق و غيره در کومله هـم خـط        
مسلطي است. اما در دو سال قـبـل      
ــنــگــره، ادبــيــات                 از تشــکــيــل ک
مارکسيسـم انـقـالبـي در نـقـد ايـن                
نظرات، مقاالت بسوي سوسياليسـم  
و عليه بيکاري و کارگر کمونيـسـت،   
در مــيــان پــيــشــمــرگــان و اعضــاي           
کـوملـه دسـت بــدسـت مــيـگـردد و               
طرفداران زيادي پيـدا مـيـکـنـد. در           
مـــقـــطـــع تشـــکـــل کـــنـــگـــره دوم            
مارکسيسم انقالبي يک گرايش قـوي  
 و با نفود در صفوف کومله است.    

در کنگره دو اين خـط بـوسـيلـه         
اکــثــريــت اعضــاي رهــبــري کــوملــه        
نــمــايــنــدگــي مــيــشــود، از نــظــرات         
مارکسيسم انقالبي دفاع ميشـود و    
سوسياليسم خلقي مـورد نـقـد قـرار         
ميگيرد. اين تـحـولـي نـاگـهـانـي و               
ابتدا بساکن نيست. بـلـکـه حـاصـل           
اشاعه و نفوذ نـظـرات و مـواضـع و           
ســيــاســتــهــاي اتــحــاد مــبــارزان در         
جنبش چپ در ايران و در کردستان و 
مشــخــصــا در تشــکــيــالت کــوملــه        

 است.    
مــا از ايــن تــحــوالت بــعــد از             
تشکل کنـگـره دوم مـطـلـع شـديـم.              
نمايندگاني از طرف رهبـري کـوملـه      
براي مالقت با اتـحـاد مـبـارزان بـه          
تهران آمدند و بما اطـالع دادنـد کـه        
مارکسيسم انقالبي رسـمـا بـوسـيلـه        
کنگره دوم پذيرفته شده است. روشن  
است که اين تحول بـراي مـا بسـيـار         
مسرت بخش و شورانگـيـز بـود. از         
نــظــر مــا دريــچــه تــازه اي بــه روي              
جنبش کمونيستي در ايران باز شـده    
بود. نقطه عطفي که ميتوانسـت بـه      
سرعت بـه تشـکـيـل حـزب مـنـجـر                 

 بشود.  
اجازه بدهيد همين جـا قـبـل از          
اينکه شما بپرسـيـد بـه ايـن سـئـوال             
ــان                  ــدهــم کــه چــرا از مــي جــواب ب
سازمـانـهـاي مـخـتـلـف کـوملـه بـه                 
مــارکســيــســم انــقــالبــي پــيــوســت؟        
سازمـانـهـاي چـپ سـراسـري نـظـيـر                
پيکار و رزمندگان و وحدت انقالبـي  
و غيره هـم در جـنـبـش چـپ وجـود               
داشتند که از لحاظ نـظـري ديـدگـاه          

مائوئيستي کمتر از کـوملـه    -خلقي
درآنها نفوذ داشـت و در بـدنـه ايـن               
سازمانها نيز روي آوري بـه نـظـرات        
مارکسيسم انقالبي در حال رشد بود 

 
 

 

تزها و نظرات مارکسيسم انقالبي رابطه واقعي اي ايجاد ميکرد بين مبارزه عليه سـلـطـه      
سرمايه و مبارزه براي آزاديها و حقوق مدنـي و رفـاهـي مـردم. بـحـث مـا ايـن بـود اگـر                            
ديکتاتوري در ايران عمومي هست، اگـرهـيـچ حـزبـي اجـازه فـعـالـيـت نـدارد، اگـر آزادي                         
مطبوعات و تجمع و تحزب و غيره وجود ندارد بخاطر اينست که ميخواهند طبقه کارگـر  
را سرکوب کنند، دست و پايش را ببنـدنـد و اجـازه تـحـرک سـيـاسـي و مـبـارزاتـي بـه او                             

عليه طبقه کـارگـر اسـت و بـراي             -ندهند.... ديکتاتوري شاه  و امروز جمهوري اسالمي    
 کارگر را محدود و سرکوب کند مجبورست کل جامعه را به اختناق فرو ببرد.  اين که

   �����
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و در بــرخــي از آنــهــا فــراکســيــون               
مارکسيسم انقالبي شکل گرفته بود 
(که نمايندگاني از آنهـا در کـنـگـره          
موسس  حـزب کـمـونـيـسـت ايـران                

 شرکت کردند و به حزب پيوستند).    
اما چرا از ايـن مـيـان کـوملـه             

رســمــا بــه مــارکســيــســم انــقــالبــي          
پيوست؟ بنظر من کومله دو ويژگـي  
مثـبـت داشـت کـه آن را از ديـگـر                   
سازمانهاي چپ در آن دوره کـامـال         
متمايز ميکرد. خصـيـصـه اول ايـن          
بود که کومله يک سازمان اجتماعي 
بود، سـازمـانـي تـوده اي بـا نـفـوذ                  
اجتـمـاعـي بـود کـه هـيـچـکـدام از                  
سازمانهاي ديگـر از جـملـه اتـحـاد            
مبارزان اين خصوصيت را نداشتند. 

تـوده   -منشا اين خصلت اجتماعي 
اي کومله تحوالت دوره انـقـالب در     
کردستان است. مردم کردستان نـيـز      
مانند کارگران و زنان و دانشجـويـان   
و توده مردم سراسر ايران خواستها و 
انتظارات برحقي داشتند و خـواهـان     
تحقق آنها بعـد از سـرنـگـونـي شـاه             
بودند. بهميـن دلـيـل بـعـد از قـيـام                
بهمن جامعه آرام نگرفت و مردم بـه    
مـــبـــارزات خـــود ادامـــه دادنـــد.            
جمهوري اسالمي نهايتا توانست بـا  
يورش سي خرداد انقالب را در هـم        
بکوبد ولـي در کـردسـتـان بـخـاطـر                
سابقه جنبـش مسـلـحـانـه و سـنـت              
تقابل با دولت مرکزي برسر مسـالـه     
ملي و رفع ستم ملي، مـبـارزه تـوده      
اي عليه رژيـم تـازه بـقـدرت رسـيـده             
ادامه يافت. جامـعـه کـردسـتـان در           
قــالــب مــقــابلــه بــا دولــت مــرکــزي           
خواستهاي خودش را مطرح ميکـرد  

 ٥٧ اما در واقع اين ادامـه انـقـالب        
 در شرايط ويژه کردستان بود. 

تشکيـل وسـيـع بـنـکـه هـا در                 
شهرها و روستاهـاي کـردسـتـان کـه          
شکل مشـخـص جـنـبـش سـراسـري            
شـورائــي در کـردســتـان بـود، کــوچ             
تاريخي مردم مريوان بعد از تـهـديـد    
حمله نيروهاي جمـهـوري اسـالمـي،       
طرح خواستهاي توده مردم کردستان 
در مــذاکــره بــا نـمــايــنـدگــان دولــت           
مــرکــزي و بــاالخــره ســازمــانــدهــي         
مقاومت مسلحانه در بـرابـر هـجـوم       
نيروهاي نظامي به کردستان، اينـهـا   
همه فرازهائي از از ادامـه انـقـالب          

در کردستان در اولين سـالـهـاي       ٥٧ 
بقدرت رسيدن جـمـهـوري اسـالمـي          

بود. کـادرهـاي کـوملـه و اعضـاي               
رهبري آن در ايـن تـحـوالت نـقـش                
مستقيم و موثري داشتند و کسانـي  
مثل صديق کمـانـگـر، سـخـنـگـو و            
مسئول شوراي انقـالب سـنـنـدج، و         
فواد مصطفـي سـلـطـانـي، رهـبـر و              
سازمانده اتحاديه دهـقـانـان و کـوچ         
ــاي                 ــره ه ــه ــه چ ــوان، ب ــري مــردم م
سرشناس و محبوب توده مـردم در      

 کردستان تبديل شدند.   
با ايـن تـرتـيـب شـکـل گـيـري                  

کومله و سر بر آوردن آن بر متن و در 
 -دل يک مبارزه و تحول اجتمـاعـي     

توده اي صورت گرفت که ويـژگـي و       
نقطه قوت مهمي در تمايز از بـقـيـه        

 سازمانهاي چپ در ايران بود.  
ويژگي دوم، کـه مسـتـقـيـمـا بـه            
همين خصـلـت اجـتـمـاعـي کـوملـه             
مربوط ميشود، غـيـرسـکـتـاريسـت       
بودن اين سازمان بود. همانطور کـه     
بــاالتــر اشــاره کــردم مــارکســيــســم          
انقالبـي مـورد اسـتـقـبـال فـعـالـيـن                 

ــه                ــدن ــي و ب ــيــســت ــون ــم ــبــش ک جــن
تشکيالتي و اعضاي سازمانها قرار 
ميگرفت ولي از جانب رهبري آنـهـا     
تحت عنوان اينکه "ايـنـهـا عـده اي          
روشنفکر هستند" و "از خـارج آمـده       
اند" و غيره تخطئه ميـشـد. رهـبـري        
کوملـه چـنـيـن بـرخـوردي نـداشـت.               
شايد اينهم در سنت چـپ ايـران بـي        
سابقه بود که سازمانـي در کـنـگـره         
اش رسما خط و مـواضـع سـازمـان         
ديگري را بپذيرد. اينجـا هـم عـلـت          
اين امر خصلت اجـتـمـاعـي کـوملـه         
است. کوملـه در کـرسـتـان نـفـوذ و               
پايـگـاه تـوده اي داشـت و خـود را                  

و يـا هـيـچ           -رقيب اتحاد مبارزان   
ــري           ــگـ ــري ديـ ــراسـ ــان سـ ــازمـ  -سـ

نميدانست. از ايـن نـقـطـه نـظـر بـه                   
سکتاريسم و تعصب تشکيالتي، که 
ويژگي گروههاي عقيدتي و جـدا از        
جامعه بود، نيازي نـداشـت. جـنـبـه           
مهمتر اما اين بود که مـارکسـيـسـم     
انقالبـي بـه مسـائـل و مـعـضـالت                

عملي کومله پاسخ ميگـفـت و ايـن        
براي يک تشکيالت درگـيـر در يـک          
جـنــبــش تــوده اي بســيــار اهــمــيــت           

 داشت.  
قــدرت جــاذبــه نــوشــتــه هــا و             

نــظـــرات مـــنـــصــور حـــکـــمـــت و            
مــارکســيــســم انــقــالبــي صــرفــا در         
تئوريهاش نبود بلکه همـچـنـيـن  و         
بويژه در کاربرد و پاسخگوئي اش به 
معضالت سـيـاسـي و عـمـلـي يـک                
جامعه انقالبي و پر تب و تاب بـود.    
ــيــت خــودش را در                ــان ــعــنــي حــق ي
رهگشائي نسبت به مسائل سياسي

عــمــلــي اي نشــاان مــيــداد کــه                -
سازمانهاي ديگر از جـملـه نـظـرات         
مائوئيستي که در کوملـه آن زمـان       
دست باال را داشت، پـاسـخـي بـراي         

 آنها نداشتند.  
شما اگر به کتـاب، "يـک تـالش         
بي وقفه" که سهيال شريـفـي نـوشـتـه        
است رجوع کنيد (اين کتاب بسيـار   
ارزشــمــنــدي در مــورد بــيــوگــرافــي         

منصور حکمت است و مطالعه آنـرا  
به همه توصيـه مـيـکـنـم) مـتـوجـه              
ميشويد که چطور نظرات مـنـصـور      
حکمت به مسـائـل آنـروز سـازمـان            
کومله پاسخگو بوده اسـت. در ايـن        
کـتـاب بسـيـاري از پــيـشـمــرگـان و                
کادرهاي کومله خـاطـراتـي را نـقـل          
ميکنند مـبـنـي بـر ايـنـکـه گـوئـي                
مقاالت و جـزوات اتـحـاد مـبـارزان          
(که اکثر قريب باتفاق آنـهـا نـوشـتـه         
منصور حکمت بـود ولـي بـرسـم آن           
زمان با اسم سازمان چاپ مـيـشـد)    
را کسي نوشته بود که از نـزديـک بـا      
مسائل آنها آشـنـائـي داشـت. و نـه             
تنها اين مسائل را ميشناخت بلکـه  
راه حل هاي عملي و کـارسـاز ارائـه        
ميـداد. مـثـل بـرخـورد بـه مسـالـه                  

که تبيين  -ارضي و جنبش دهقاني 
مائوئـيـسـتـي نـيـمـه فـئـودل نـيـمـه                   

 -مستعمره پاسخي براي آن نـداشـت  
و يا مساله فرهنگ خلق و احترام به 
رسوم توده ها و يا جـايـگـاه مسـالـه        

ملي و برخورد به ناسيوناليـسـم  در       
 کردستان و غيره. 

يک نمونه گـويـا مـوضـعـگـيـري          
کومله بعد از کـنـگـره دو در قـبـال              
مساله ملي بـود. يـکـي از اسـنـاد               
مصوب کنگره دوم کومله رفع سـتـم   
ملي را بـه سـوسـيـالـيـسـم مـوکـول                
ميکرد. ما ايـن مـوضـعـگـيـري را              

درست نميدانستيم. ما از همان دوره 
سهند درک و تبيين معيني از رابطه 
بين اصالحات و انقالب داشـتـيـم و      
معتقد نبوديم که حل مسائلي مثـل  
تبعيض جنسي و يا تبعيض ملي و   
يا آزاديهاي سياسي و غيره را بـايـد       
به سوسياليسم موکول کرد. از همان  
زمان ما تقسيمبندي مسـائـل و بـه        
دموکراتيک و سوسياليستي را قبول 
نداشتيم و معتقد بوديـم حـتـي حـل         
مســائــل "غــيــر ســوســيــالــيــســتــي"        
بخصوص در جامعه اي که سرمـايـه   
داري مسلط اسـت تـمـامـا بـعـهـده              

اين به نـظـر مـا         -کمونيستها است 
جوهر برخـورد لـنـيـنـي بـه انـقـالب               
اکتبر يک وجه تمايـز اسـاسـي آن از          
منشويسم بود. از نظر ما تبعيض و  
سـتـم مـلـي کـه بـه مـحـمـل ادامــه                    
انقالب در کـرسـتـان بـدل شـده بـود               
يکي از اين عرصه ها بود و برخـورد  

 فعال کمونيستها را مي طلبيد. 
منصور حکمت بر اين مبنا در  

يک نوار صوتي سند مصوب کنگـره  
دو کومله در مورد مسالـه مـلـي را        
نقد کرد و اين نـوار را بـه کـرسـتـان              
فرستاديم. بحث اين بود کـه چـنـيـن        
موضع گيري کومله را در کردسـتـان   
منزوي ميکند و ميدان را تماما بـه    
ــيــســت واگــذار           ــال ــون ــاســي احــزاب ن
ــوار وســيــعــا در                مــيــکــنــد. ايــن ن
تشکيالت کومله پـخـش و شـنـيـده          
ميـشـود.  بـعـد از ايـنـکـه مـا بـه                       
کردستان رفتيم از اعضاي رهبري و   
پيشمرگان شنيديم که  بـحـثـهـاي آن       
نوار چقدر دقيق و کارگشا بوده است 
و چقدر از ايـنـکـه کسـي کـه هـنـوز              
پايش به کردستان نرسـيـده ايـنـطـور        
دقيق و عميق مسائل را مـي بـيـنـد       
شـگـقـت زده شـده بـودنـد. بـعـد از                    
شنيدن اين بحثـهـا رهـبـري کـوملـه           

کـه بـه      -کنفرانسي تشکيل ميدهد 
و    -کنفرانس شـشـم مـعـروف اسـت         

مواضع کنگره در مـورد مسـالـه و          
 ستم ملي را تصحيح ميکند. 

اين نمونه ديگري از اين واقعيت 
است که مارکسيسم انقالبي صـرفـا     
بخاطر صحت نـظـرات تـئـوريـکـش           
مقبوليت نيافت بلکه اهمـيـتـش در      
راهگشائي هاي سياسي و عملي در 
قبال مسائل مـعـيـن آن دوره بـود.              
بخصوص سازماني مانند کومله که  
عمال در گير يک جنبش اجـتـمـاعـي     

 -بود جايـگـاه و اهـمـيـت سـيـاسـي              
ــهــاي                  ــوري ــئ ــظــرات و ت ــي ن ــمــل ع
مارکسيسم انقالبي را درک مـيـکـرد    
و اين  يک فاکتور تعيين کـنـنـده در        
روي آوري کـوملـه بـه مـارکسـيـسـم            

 انقالبي بود.  
اينها به نظر من داليلي بود که 

کنگره دوم کومله کومله نظرات 

سوسیالیسم تنھا راه نجات از منجالب سرمایھ دارى  

منصور حکمت در معرفي و اشاعه مارکسيسم انقالبي، و بعدا کمونيسم کارگري، نـقـش بـرجسـتـه و           
يگانه اي دارد. او يکي از نمونه هاي بارز بميدان آمدن و مطرح شدن يک فرد بعنوان نماينده و مـظـهـر       
يک ضرورت تاريخي است. نه تنها در جنبش چپ و کمونيستي بلکه در کل تحوالت سياسي در ايـران     

 .منصور حکمت داراي جايگاه تعيين کننده و غير قابل انکاري است
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مارکسيسم انقالب را پذيرفت و به  
اتحاد مبارزان کمونيست نزديک 

 شد.  
  : �از کنگره دوم �#�" ا��اه

کومله تا مقطع تشکيل حزب چه  
اتفاقاتي افتاد؟ مشخصا نزديکي 

کومله و اتحاد مبارزان چه روندي را 
 طي کرد؟  

طبعا ما از روي حمید تقوایی:   
آوري کومله به مارکسيسم انقالبي 

خيلي خوشحال بوديم. اولين 
استنتاج ما نزديکي بيشتر و اتحاد 

عمل و وحدت با کومله بود ولي 
بزودي به اين نتيجه رسيديم که  بايد 

از اين فراتر رفت. بياد دارم در 
بحثي که بعد از مالقات با رفقاي 

کومله داشتيم به اين نتيجه رسيديم 
که اين گام اول تشکيل حزب است و 
بايد با برنامه و حساب شده در اين 
جهت حرکت کنيم. بعد از مالقات 
منصور حکمت در همان تابستان 

 به کردستان سفر کرد.  ٦٠ 
يکي از مباحثي که در اين   

سفر مطرح شد پروژه تشکيل حزب 
کمونيست ايران بود. در اين سفر که 
حدود دو هفته طول کشيد  منصور 
حکمت (که آن زمان البته هنوز اين 
اسم را انتخاب نکرده بود و به اسم 

نادر شناخته ميشد) و اعضاي 
رهبري کومله در مورد برنامه 
مشترک و روند تشکيل  حزب 

صحبت کردند. اما آنچه نظر رهبري 
کومله را جلب کرد صرفا بحث 

برنامه و روند تشکيل حزب نبود 
بلکه بويژه نظرات و مواضع منصور 

حکمت در مورد موضوعات و 
مسائل مشخص کومله بود. 

مسائلي نظير رابطه پيشمرگان با 
مردم در گشتهاي سياسي شان در 

موضوعي که بعدا به  -مناطق آزاد 
سطح بحث حاکميت و حقوق مردم 
-زحمتکش در کردستان بسط يافت
، رابطه با احزاب ناسيوناليستي 

کرد، رابطه با دولت عراق، و غيره. 
اين صحبتها جائي ثبت نشده است 

اما پيشمرگان و کادرهاي کومله که  
در آن دوره در جريان اين مباحث 
بودند نقل ميکنند که تا چه حد 

نظرات او متفاوت و راهگشا بوده 
است و چطور همه را تحت تاثير 

 قرار داده است. 
يکي از مشـاهـدات و نـتـيـجـه             
گيريهاي منصـور حـکـمـت در ايـن            
سفر سنتهاي نـاسـيـونـالـيـسـتـي در           
مبارزه نظامي و در رابطه با مردم و 
ضــرورت نــقــد ايــن ســنــتــهــا بــود.            

ارزيابي منصور حکمت اين بود کـه     
کومله يک جريان راديکال اجتماعـي  
اســت ولــي در مــبــارزه نــظــامــي و            
فعاليتـهـايـش در مـنـاطـق آزاد بـه                
سنتهاي نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد نـقـد               
روشني ندارد و عمال از اين سنـتـهـا    
پـــيـــروي مـــيـــکـــنـــد. در ســـنـــت             
ناسيونـالـيـسـتـي مـبـارزه نـظـامـي               
پيشمرگ مهمان روستائـيـان اسـت.      
در آن سنت بقول مـنـصـور حـکـمـت         
"مردم نـان مـيـدهـنـد و پـيـشـمـرگ                 
ميجنـگـد". مـردم غـذا  وآذوقـه و                  
امکانات براي پـيـشـمـرگـان فـراهـم            
ميکنند بي آنکه تاثير و نقش آنـهـا     
را در زندگي روزمره شان بـبـيـنـنـد.        
روستائيان در مناطق تحت کـنـتـرل      
کومله زندگي شان تغيير نميکنـد و    
معلوم نـيـسـت چـرا بـايـد خـواهـان                 

زندگي تحت حاکميت کمونيـسـتـهـا     
باشند. جواب اين سئـوال در سـنـت         
نــاســيــونــالــيــســتــي "کــرديــت"،  يــا           
باصطالح زبـان کـردي "کـردايـتـي"،            
است يعني ترجيح کرد بـر فـارس و         
ترجيح "حکومت خودمان" به دولـت    
مرکزي. اما جـواب کـمـونـيـسـتـهـا              
چيست؟ يـکـي از رفـقـاي مسـئـول               
ــه در               ــومل ــاســي ک ــهــاي ســي گشــت
روستاها نقل ميکند کـه در جـواب       
اين سئوالِ منصور حکمت که هـدف  
و سـيـاسـت شـمـا در ايـن گشـتـهـا                  
چيست گفته است:  جـذب نـيـرو و             
امکانات سازي و تـامـيـن آذوقـه و           
غيره. منصور حکمت ميگويد ايـن     
کارها براي کومله است، براي مـردم  
چکار ميکنيد؟ مردم چـرا بـايـد بـه         
اين نتيجه برسـنـد کـه روسـتـايشـان           
بهتر است در دسـت کـمـونـيـسـتـهـا             
بــاقــي بــمــانــد؟  ايــن پــايــه نــظــريــه            
حاکميت در کردستان اسـت کـه تـم          
اصلي سخنراني منصور حکمت در   
کــنــگــره ســوم کــوملــه را تشــکــيــل          

 ميدهد.   
به نظر من اين يـکـي از ارکـان          
تفاوت ميان جنبش کمونـيـسـتـي و       
جنبش ناسيوناليستي در کـردسـتـان    
است که بعدها به نظريه کـمـونـيـسـم      
بـعــنـوان يـک جـنــبـش و بــحـثــهــاي               

کمونيسم کارگري منـجـر شـد. ايـن          
نوع مباحث  در نقد ناسيـونـالـيـسـم      
کرد بهمان اندازه در تشکـيـل حـزب      
کمونيسـت ايـران نـقـش داشـت کـه               
بحثها و توافقات مشـخـص بـر سـر         
تئوري حزب و حـزبـيـت و  بـرنـامـه             

 مشترک و پروسه تشکيل حزب.  
بـه بـحـثـهـاي        �#�" ا��اهــ�ـ :  

مشخص مربوط به تشـکـيـل حـزب       
بعدا مـيـپـردازيـم. امـا قـبـل از آن                 
الزمست توضيح بدهيـد کـه  سـفـر           
منصور حـکـمـت بـه کـردسـتـان بـر               
شناخت اتحاد مبارزان از کـوملـه و     
رابطه اين دوسـازمـان چـه تـاثـيـر و             

 نقشي داشت؟    
مهمترين مشاهـده  ��' �&�ای :  

اي که منصور حکمت را تحت تاثير 
قرار داده و ميتوانم بگويم بـه شـوق       

آورده بــود وجــود مــنــاطــق آزاد و              
حضور اجتماعي کـمـونـيـسـتـهـا در          
ميان مردم بود. در آن زمان بـعـد از      

، اختناق شديـدي در    ٦٠ سي خرداد 
تهران حکمفرما بود و مـا مشـغـول        
جنگ و گريز با پاسدارها و تـغـيـيـر       
مــدام آدرســهــا و خــانــه هــاي امــن            
بوديم. در چنين شـرايـطـي سـفـر بـه            
کردستان حـکـم فـرار از خـفـگـي و               
استنشاق هواي تازه را داشـت. امـا      
فراتر از آن مشاهده حضـور عـلـنـي         
کمونيستها در ميان مـردم و وجـود       
مناطق آزاد، در نقطـه مـقـابـل کـل          
تجربه سازمانـهـاي چـپ، الاقـل در           
ــعــد از کــودتــاي               ــه ب چــنــد دهســال

مرداد در ايران، قرار ميگرفت و   ٢٨ 
دريچه و امـکـانـات تـازه و بسـيـار             
مساعد و همچنين چالشـهـاي تـازه      
اي را در برابر مـا قـرار مـيـداد کـه              
ميتوانست مبناي شکل گيـري يـک     
حزب قوي کمونيستي باشد. بعـد از    
بازگشت منصور حکمت اين يـکـي     
از موضوعات مورد بحث و بررسـي  

 ما در رهبري اتحاد مبارزان بود. 
نکته ديگر مناسبات و رابـطـه      

ميان اعضا و کادرهاي کومله بـود.  
ما در همان اولين مالقـاتـي کـه بـا         
اعضاي رهـبـري کـوملـه در تـهـران             
داشتيم متوجه شـديـم کـه رفـتـار و            

برخورد آنـهـا از تـجـربـه اي کـه بـا                    
سازمانهاي ديگـر داشـتـيـم بسـيـار           
متفاوت است و ميتوانيم خيلي بـاز  
و راحت با آنها بحث و گفتگو داشته 

 باشيم.  
ايــن تصــويــر در ســفــري کــه              

منصور حکمت به کردستـان داشـت     
تکميل و تاکيـد شـد. او مـيـگـفـت              
رفقاي رهبري کومله مثل خـود مـا       
با اسـم کـوچـک يـکـديـگـر را صـدا                 
ميکنند، شوخي ميکـنـنـد و جـوک         
مــيــگــويــنــد بــا هــمــديــگــر خــيــلــي         
خودماني و صميمي هستند، بحثها 
و مشغله هايشان ذهني و کـلـيـشـه         
اي نيست و غيره. روابط ما هـم در       
اتحاد مبارزان همينطور بود و ايـن      
شباهتها در مناسبات و روابط بيـن  
اعضا و کادرهاي دو سازمان ما را   

بيشتر اميدوار ميکرد که ميتوانـيـم   
 حزب مشترکي تشکيل بدهيم.  

بعد از سفـر مـنـصـور حـکـمـت             
رهبري اتحاد مبارزان تصميم گرفت 

در کــردســتــان مســتــقــر بشــود. در           
در مقطـع تشـکـيـل        ٦١ ارديبشهت 

کنگره سوم کومله ما بـه کـردسـتـان       
 رفتيم. 

منصور حکمت و آذر مـاجـدي       
از يک مسير و خسرو داور و مـيـتـرا    
دانشي و من از مسـيـر ديـگـري بـا            
کمک تشکيالت مخفي کومه له بـه    
مناطق آزاد کردستان رفـتـيـم. گـروه        
ما دو هفته در راه بـود. وقـتـي بـه                
محل رسيديم کنگره تشـکـيـل شـده       
بود و ما مستقيما به چادر کـنـگـره      
وارد شديم. مهمانان ديـگـر کـنـگـره         
جالل طـالـبـانـي و شـيـخ عـزالـديـن                
حسينـي بـودنـد. آنـهـا مـبـاحـث و                  
تصميمات کـنـگـره دوم را شـنـيـده               
بودند و آمـده بـودنـد کـه بـه خـيـال                
خودشان کـوملـه را از چـپ روي و              
"ائتالف با فارسها" بـرحـذر بـدارنـد.         
وقتي ما رسيديم سخنراني منصـور  
حکمت بپايان رسيده بود و اعضـاي    
کنگره مشغول بـحـث پـيـرامـون آن            
بودند. تم اصلي سخنراني مـنـصـور     
حکمت تاکيد بر موقـعـيـت کـوملـه        
بعنوان يک حزب کمونيست و نـقـش     
ويـژه اش در جـنــبـش مــقـاومـت و                
هــمــچــنــيــن مســالــه حــاکــمــيــت در        

 مناطق آزاد بود.    
در آن کنگره پيش نويس برنامـه  
مشترک تصويب شد که متن اوليه و 

 مبناي برنامه حزب بود.  
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قدرت جاذبه نوشته ها و نظرات منصور حکمت و مارکسيسم انقالبـي صـرفـا در تـئـوريـهـاش نـبـود                     
بلکه همچنين  و بويژه  در کاربرد و پاسخگوئي اش به معضالت سياسي و عملي يک جامعه انقـالبـي   

عـمـلـي اي         -و پر تب و تاب بود. يعني حقانيت خودش را در رهگشائي نسبت به مسـائـل سـيـاسـي          
نشاان ميداد که سازمانهاي ديگر از جمله نظرات مائوئيستي که در کـوملـه آن زمـان دسـت بـاال را                

 داشت، پاسخي براي آنها نداشتند. 

 

 


