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 ۳۱رپسش           شماره   
 نشرهی  سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری

 ۰۲۰۲چهاردهم  سپتامبر   -  ۹۹دوشنبه  بیست و چهارم شهریور ماه 

 کارگران جهان متحد شوید!

 

 نوید افکاری از کودک کار آدامس فروش
 !تا نوید قهرمان و سربدار 

 محمد آسنگران
 

 "... نوید افکاری هستم از زندان عادل آباد شیراز

روزهایی که هنوز هفت ساله نشده بودم، میرفتم پاار  " 

آزادی آدامس و بادباد  میفروختم. تا هیجده ساالا ای باا 

تمام توان چسبیدم به کشتی، همیشه تو استان اول بودم و 

تو مسابقات کشوری مدال می رفتم. چاون در ناوااوانای 

مجبور شده تر  تحایایان کانام بارای مسااباقاات بارون 

مرزی به بن بست خوردم و بعدا ناچار شدم به سرباازی 

خدمت سربازی تماام شاد و ایان باار  ٢٩٣١بروم. سال 

مشکالت ماالای کشاتای را از مان  ارفات. باا ساه ساال 

ساالاه شادم   ١٩کار ری پول ناچیزی امع کردم. حاال 

باودم و ادامااه دادن حاارفاه ای ورز  کشااتاای ریساا  

بزر ی بود. رسیدن من به تیم مایای تاقاریاباا باه رویاایای 

محال تبدین شده بود. ولی من با همان کورساوی امایادی 

که برای آدمها واود دارد دوباره قدرت  رفتم و شارو  

کردم و در استان اول شدم. اما پایم شکست و ناتاوانساتام 

ساالا ای  ١٢در مسابقات کشوری شرکت کنام. در سان 

ناچار شدم برای کم  به خانواده بااز هام باه کاار اری 

دساتا ایار  ٣٩بپردازم. رفتم کار ری و بعدا در شهریور 

  " ....شدم و

این آخرین  فته های نویاد افاکااری اسات کاه از زنادان 

  .عادل آباد شیراز به بیرون رسید

 
نوید افکاری ی  کود  کار باود. اوعواوی از قاباقاه 

کار ر ایران بود که از باگا ای باا آداماس فاروشای بااد 

باد  فروشی پاا باه زناد ای پار مشاقات  ادشات. ناویاد 

افکاری از خانواده ای کار ری بود که به دلین فقر مالی 

ناچار به تر  تحیین شد. او میخاواسات باا ورز  باه 

عنوان ی  کشتی  ایار دل ماادر  را شااد کاناد. ناویاد 

افکاری ورزشکار موفقی بود. او ورزشکار ماعاتار ای 

 مرروی بر اهداف و نتایج تاکنونی
 مبحث انتقادی "مارکسیسم زدایی" 
 علی جوادی

 

بحث شما درباره ایدئولوژی و مارکسیسم زدایی با عکس العمان پرسش: 

 شبکه های اجتماعی دراز میان کامنت ها 
 علی جوادی پاسخ می دهد

 

درج مطالب انتقادی در ادبیات و نشریات کانون کمونیسمسک کسار،سری بس  

مباحثی دامن زده است. جدای از مطالبی ک  از سوی برخی نگارنسد،سان 

ک  حاوی خروج از پرنمیب های سیاسی است اما کک نیمت نظراتی کس  

 جعل تاریخ راه حل نیست
 محمد آسنگران 
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 کارگران جهان متحد شوید!
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بود که چهره محبوبش برای ماردم ایاران و ااهاان نااشای از 

شرافت و شهامتی بود که در مقابان لایام و زور و سارکاو  

رژیم امهوری اساالمای از خاود نشاان داد. او از ااناس ماا 

کار ران بود. ارم نوید افکاری شرکت در اعتراض خیااباانای 

بود و به ایان اارم در زنادان عاادل آبااد شایاراز  ٣٩در سال 

  .سربدار شد

امهوری اسالمی او را کشت  که پیام آزاد ی و آزادمناشای و 

مقابیه با تبعیض را خفه کند. اما پیامی که او داشت و به همین 

خاقر سر  پای چوبه دار رفت این بود که رژیام ااماهاوری 

اسالمی عامن همه میائب اامعه است و آنرا نبایاد پادیارفات. 

این پیامی قاقع و روشن بود و امهوری اسالمی آنارا تاحامان 

  .نکرد

اولین سوالی که امروز در مقابن همه ما مردم ایران و ااناباش 

کار ری قرار داده میشود این است حال کاه ااانایاان اساالمای 

نوید ما را کشتند ما چکار خواهیم کرد؟ قبقه کار ر ایران چه 

 پاسخی به این اانیان خواهد داد.؟ 

وا ح است انبش عییه اعدام انبشی وسیع و میییونی است و 

اینرا در ترند تویتری ی  ماه قبن دیدیم که بایاشاتار از دوازده 

میییون بار هشت  "اعدام نکنید" را باه تارناد ااهاانای تابادیان 

کرد. اما این اقدام فقط ی  آکسیون و فقط ی  رفراندوم عایایاه 

اعدام نبود. این حرکت بخش مهمی از انعکاس و ابراز وااود 

مبارزه قبقاتی و انبش سرن ونی قیابای در ایاران باود. ایان 

ی  ادعانامه و مطالبه ای حق قیبانه بود که انبش سرن ونی 

آنرا با صدای رسا به اهانیان اعالم کرد. برای اارا شدن ایان 

 خواست و مطالبه بر حق و انسانی چکار باید بکنیم.؟ 

پاسخ به این سوال از زوایای مختیفی و از مانا ار ااناباشاهاای 

مختیفی داده شده است. من در این نوشتار کوتاه مایاخاواهام بار 

ی  نکته محوری و تعیین کننده تاکید کنم. ا ر خواست انبش 

عییه اعدام برای پایان دادن به این کشتار بیرحمااناه بار پارچام 

قبقه کار ر ایران ح  نشود، دساتااورد هار ناو  کاماپایان و 

  .اعتراض این چنینی قابن باز پس  یری خواهد بود

قبقه کار ر ایران و انبش چا  و ساوسایاالایاساتای قاباقاه ماا 

میتواند و باید این پرچم را بر سردر مبارزات کاار اری حا  

کند و برای رهایی اامعه از ایان تاوحاش اساالمای باه مایادان 

بیاید. انبش عییه اعدام در ایران بخشی از انبش قبقه کار ار 

  .و مردم تحت ستم است

اعدام نوید افکاری هشداری ادی به هماه ماا ماردم اسات کاه 

امهوری اسالمی با سربدار کردن ایان عواو قاباقاه کاار ار 

ایران میخواهد ب وید با بیرحمی تمام می ایستد و کشتار میکند 

  .تا اامعه را از حق خواهی و حق قیبی پشیمان کند

ما در مقابن این توحش اسالمی و این بیرحمی تمام عایاار، در 

مقابن این ماشین کشتار و در ماقاابان قاوانایان بایارحامااناه ااماهاوری 

اسالمی، فقط ی  راه داریم و آنهم به میدان آمدن برای اارای حق و 

عدالت و داد خواهی و آزادیخواهی و برابری قیابای اسات. ساربادار 

شدن نوید عزیز را باید پاسخی قاقع داد. پاسخی که نه تنها قاتییان را 

از اعمال انایتکارانه خود پشیمان کند، بیکه افکارعمومای ااهاان را 

چنان تکان بدهد کاه دولاتاهاا و ساازمااناهاای ااهاانای را نااچاار کاناد 

امهوری اسالمی را از همه مجاماع ااهاانای ورزشای و سایااسای و 

  .موسسه های اقتیادی و فرهن ی هم اخراج کنند

امهوری اسالمی باید به ارم انایت عییه بشاریات ماحاکاوم شاود و 

سفر تمام مقامات حکومتی به خارج ایران معیق اعالم بشاود. باا ایان 

دو خواست میتوان وسیعترین حمایت افکار عمومی اهان را داشات. 

در شرایط امروز این قدم مهمی در راه سرن ونی کییت ن ام سرمایه 

  .داری اسالمی حاکم بر ایران است

 کار ران مردم آزاده ایران

امهوری اسالمی با کشتن نوید افکاری تنافار عاماومای در ایاران را 

بران یخت و اهانی را در مقابن خاود باه صار کارده اسات. باخاش 

زیادی از فعالین سیاسی و احزا  و موسسات ورزشی و سازمانهاای 

مدافع حقوق بشر و حتی بعوا مقامات دولاتای را باه عاکاس الاعامان 

وادار کرده است. افکار عمومی اهان تا آنجا که از خبر وحشتنا  و 

تکان دهند اعدام نوید افکاری مطیع شده است در مقابن این انایات و 

بیرحمی اسالمی عکس العمن نشان داده است. این تنفر عمومی عیایاه 

امهوری اسالمی را باید به اقدامات معینی ترامه کرد و این ولیافاه 

همه آزادیخواهان و فعالیان ااناباشاهاای اااتامااعای باویا ه فاعاالایان و 

رهبران انبش کار ری در ایران است. انبش عییه اعادام در ایاران 

بخشی از انبش و مبارزه قبقاتی در ایران است و باید این انبش را 

  .با لغو مجازات اعدام به پیروزی رساند

 

 محمد آسن ران                                                    

 کارگر زندانی،زندانی سیاسی،آزاد باید گردد!

 ۳۱پرسش شماره   

 !نوید افکاری از کودک کار آدامس فروش تا نوید قهرمان و سربدار            
 محمد آسنگران       
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هاای مااتافاااوتاای روباارو شاد امااا عااماادتاا بااه نااکاااتای در باااره 

مارکسیسم و ایدئولوژی پرداخته شد و کمتر به مکان سایااسای 

این بحث و اهدافی که در بحاث "کاماونایاسام سایااسای" ناهافاتاه 

است، تواه شد. سئوالم این است که هدف شاماا از ارائاه ایان 

 بحث چه بوده و چه تاکیداتی مورد ن رتان بود ؟

 

عیی اوادی: از این بحث برداشتهای متفاوتی صورت  ارفات 

كه بعوا پیچ و خم هایی را هم به چ ون ای اادلای كاه شا ان 

 رفت تحمین كرد. اما شاید الزم باشد كه در انتهای این باحاث 

یك بار دیا ار هادف باحاث را باطاور فشارده ماطار  كانام و 

همانطور كه اشاره كردید به این سئوال بپردازم كه شان نزول 

 این بحث چه بود؟ 

 

ببینید در بیرون ما، در اامعه، ما شاهد تهاام ع ایام دساتا ااه 

تبییغاتی اردوی بورژوازی حاكم به ماركسیسم و كماونایاسام و 

هر نو  ایده برابری قیبانه و انسانی باودیام. "پاایاان تااریاخ"، 

"پایان كمونیسم"، "پایان مبارزه قبقااتای" و پایاروزی ناهاایای 

بورژوازی را در بوق كردند و هر روزه به روی آنتهای خود 

بردند. این وی  ی تعرض  د كمونیستی پس از سقوق بایاو  

شرق بود. آن دوران و آن  رد و خا  هاا باه درااات زیاادی 

فروكش كرد. به ح م واقاعایاات عایانای. باه حا ام  اروریاات 

مبارزه قبقاتی. اما یك ركان ایان تابایایاغایاات باطاور مشاخا  

تعرض به ماركسیسم در پوشش تعرض به ایدئولوژی همگنان 

مطر  و پا بر ااست. به همین اعتبار در مقاالاه "تاعارض باه 

ماركسیسم در پوشش تعرض به ایدئولوژی" فین ماعایانای از 

این مطیب به تو یح اهداف این تعرض اختایااد داده شاد. 

 در آنجا تاكید كردم كه: 

 

هدف از ایدئولوژی زدایی، تعرض به ماركس و ماركسایاسام " 

است. واقعیت این است كه دوران پس از فروپاشی بیو  شرق 

همزمان بود با تهاام همه اانبه اقتیادی، سیاسی، اااتامااعای 

و فیسفی به ماركس و ماركسیسم توسط بیو  پیروز. تهاام باه 

ماركسیسم و كمونیسم و اصوال هر ونه ایده و آرمان باراباری 

قیبانه و آزادیخواه یك ركان اسااسای تاهاااام تابایایاغااتای بایاو  

سرمایه داری پیروز بود. این تبییغات بارای دوره ای عامایاقاا 

 وشخرا  و آزار دهنده بود. هر چند كه این تبییغات بعوا به 

ح م شرایط عینی و  روریات مبارزه قبقاتی فروكاش كارده 

است اما هنوز از بین نرفته است و تاثیرات معینی بار بارخای 

 نیروهای سیاسی بجا  داشته است.  

این تهاام مستقیم و غیر مستقیم بود. یك ویا  ای ایان تاعارض 

نقد ایدئولوژی بود. اما ناقاد ایادئاولاوژی تاناهاا پاوشاشای بارای 

تعرض به ماركسیاسام و كاماونایاسام باود. در ایان مایاان كام ناباودناد 

روشنف ران سفیه و تازه به دوران رسیده ای كاه شاماشایار از غاالف 

كشیدند و به انگ غول ف ری اهان معاصر آمدناد. كسای در صار 

این روشنف ران به انگ ناسیونالیسم و لیبرالیسم و سایر ایدئولوژیاهاا 

و انبشهای قباقاه حااكاماه نارفات. هادف مااركاس و مااركسایاسام و 

 كمونیسم و تال  قبقه كار ر برای رهایی و آزادی بود. 

این تهاام تبییغاتی قبقه حاكمه عییرغم فروكاش كاردن اماا تااثایارات 

روشن و غیر قابان انا ااری در صافاوف چا  اااماعاه و بارخای از 

ااریااانااات ماااركساایااسااتاای بااجااا  ااداشااتااه اساات. مااتاارادف قاارار دادن 

"ایدئولوژی" و "فرقه  ارایای" یاك تاال  بارای درونای كاردن ایان 

فشار تبییاغااتای در صافاوف چا  اسات. ناقاد مااركسایاساتای و آناتای 

كاپیتالیستی را "انشاء نویسی" و "ایدئولوژیاك" ناامایادن از باروزات 

دی ر درونی كردن این فشار تبییغاتی است. آن خاط سایااسای ای كاه 

تحت چهارچو  "كمونیسم سیاسی" عمال پرچم ماركسیسم زدایای را 

از حزبیت و انبش كمونیسم كار ری در دست  ارفاتاه اسات. عاماال 

 تحت تاثیر باد این تبییغات و فشار قرار  رفته است."  

 

بعالوه در خود مقاله "در نقد "كمونیسم سیاسی" حمید تقوایی، تالشی 

برای ماركسیسم زدایی ا ز انبش كمونیسام كاار اری" مشاخایاا باه 

چرایی قر  این بحث پرداختم. تو یح دادم كه مساله اساسا بار سار 

در  ما از مقوله ایدئولوژی نیست. بحاث بار سار ایان اسات كاه در 

دنیای بیرون از ما ماركسیسم را یك ایدئولوژی میدانناد و مساالاه بار 

سر اای اه و م ان ماركسیسم در انبش كمونیسم كار ری اسات. در 

 آنجا اشاره كردم كه: 

در ادامه ااازه دهید در ساطاحای اناتازاعای تار یاعانای از کاانساپات " 

ایدئولوژی و مارکسیسم شرو  کنم. دوره پس از سقوق بیاو  شارق 

در عین حال دوره تعرض به هر  ونه ایده و آرمان برابری قیبانه و 

آزادیخواه و انسان رایانه بود... این ادال و این تابایایاغاات  او  کار 

کننده در عین حال ی  هدف معیانای را دناباال مایاکارد. بای اعاتاباار 

کردن مارکسیسم و خیع سال  کار ر و انبش ساوسایاالایاساتای قاباقاه 

کار ر از دکترین شرایط رهایی خویش، یاعانای ماارکسایاسام." و در 

ادامه تاكید شد كه : "مسیما من و شما و بسیاری از دی ران میتاوانایام 

بنشینیم و ساعتها در باره اینکه آیا مارکسیسم اصوال ی  ایدئاولاوژی 

است یا نه، بحث کنیم. میتوانیم به این مساله بپردازیم کاه اصاوال چاه 

مجموعه ای از عقاید و آرمانها را میتوان ایدئولوژی ناامایاد؟ آیاا هار 

نو  ایدئولوژی قائم به ذات دارای باری منفی است؟ آیا نمیتاوان یا  

ایدئولوژی مانند ناسیونالایاسام داشات کاه ناافای باراباری و انساانایات 

انسانها است و ی  ایدئولوژی داشت که تمام تاکید  رهایی انسان و 

اامعه پایان دادن به ناکابات سارماایاه داری و کاارمازدی و اااماعاه 

قبقاتی است؟ آیا ایدئولوژی قیمداد کردن مارکسیسم ماناجار باه اازم 

 رایی در مارکسیسم و نقد مارکسیستی میشود؟ بایاه مایاتاوانایام باحاث 

 اساس سوسیالیسم انسان است!

 ۳۱پرسش شماره   

 

 مرروی بر اهداف و نتایج تاکنونی  مبحث انتقادی "مارکسیسم زدایی"    
 علی جوادی  
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کنیم و شاید به نتایج متفاوتی هم در بحث برسایام. اماا در ایان 

تردیدی نیست که ی  رکن تاعارض راسات باه کاماونایاسام و 

آزادیخواهی مشخیا زدن مارکسیسم به مثابه ی  ایدئولوژی، 

اعالم شکست این چهارچو  انتقادی و ن اری و ایان ناقاد باه 

ن ام سرمایه داری است. در این چهارچو ، در این تاعارض، 

مارکسیسم تماما ی  ایدئولوژی است. نفس کاماونایاسات باودن 

مترادف ایدئولوژی  بودن است. نافاس ماارکسایاسات باودن و 

تبیین مارکسیستی کردن از اامعه و تاال  بارای تاغایایار آن، 

یاا  اقاادام ایاادئااولااوژیاا  و نااتاایااجااتااا ماادمااوم اساات. در ایاان 

چهارچو  لیبرالیسم و یا ناسیونالیسم مورد نقد نیساتاناد، بایاکاه 

برعکس بخشی از ابزار تعر شان است." و مستقن از ایانا اه 

 ما چه برداشتی از ایدئولوژی داشته باشیم."

این وی  ی و تاكیدات من در نقد تزهاای راسات رفایاق حامایاد 

تقوایی در بحث "كمونیسم سیاسی" بود. هادف باحاث از اباتادا 

 روشن بود. 

 

پرسش: در برخورد به بحث های شما  فته شده که چارا شاماا 

بر نقد سیاست های رهبری حز  کمونیست کار ری اصارار 

دارید و بجای آن نمی روید در حز  اهداف برناماه حاز  را 

تبییغ کنید و یاا باه نایاازهاای کاار اران ساوسایاالایاسات در دل 

 اعتیابات ااری پاسخ نمیدهید. شما چه پاسخی دارید؟

 

عیی اوادی: مقدمتا ااازه دهید به این ن ته در سئوالتان اشاره 

كنم كه بحث من نقد "سیاست های رهبری حاز  كاماونایاسات 

كار ری" نبوده است. من تزهای شخیی رفیق حمید تاقاوایای 

در زمینه "كمونیسم سیااسای" را كاه در اایاساه غایار حازبای 

مطر  كرده بود، نقد كردم. تزهای حمایاد تاقاوایای در زمایاناه 

"كمونیسم سیاسی" سیاست رهبری حز  كمونیست كاار اری 

نیست. تزهای شخیی و نقطه ن رات فردی ایشان اسات. در 

هیچ نهاد و ار ان حزبی هم به تیویب نرسیده است و به هیچ 

سیاست حزبی تبدین نشده اسات. شاایاد باعادا ماا باا قاطاعانااماه 

پیشنهادی ای موااه شویم كه  فته ها و ن رات حمیاد تاقاوایای 

را سیاست رسمی حز  اعالم كاناناد. اماا تاا آن زماان چانایان 

رابطه ای میان ن رات شخ  و سایااساتاهاای حاز  بارقارار 

نیست. بهرحال تفاوت بسایاار روشانای در ایان زمایاناه وااود 

دارد. نتیجتا این ن ته كه انتقادات من به تزهای حمیاد تاقاوایای، 

نقد سیاست های رهباری حاز  كاماونایاسات كاار اری اسات، 

كامال نادرست و تالاشای از اااناب بارخای مادافاعاان  ارایاش 

راست در حز  بمن ور نوعی ایو یری از نقد تزهای حامایاد 

تقوایی با ات اء باه اهارم تشا ایاالتای اسات. تاالاشای اسات كاه 

میخواهد بر خالف سنت ما پاسخ "تش یالتی" به ناقاد سایااسای 

 بدهند. 

 

حز  كمونیست كار ری دارای این سنت است كه: "مخاالافات 

سیاسی، هر قدر با لحن تیخ و سرد و خیاومات آمایاز هاماراه 

باشد، تا وقتی سیاسی است، هیچ پاسخ تش یاالتای نامایاخاواهاد. 

ا ر كسی بنویسد فاالن كامایاتاه یاا ماقاام حاز  راسات، چا ، 

رفرمیست، ناسیونالیست و غیره است و بایاد باركاناار شاود و 

غیره، كار خالفی ن رده، باید پاسخ داد. اما اقادام انوابااقای ماوردی 

 ندارد." )منیور ح مت(

 

بعالوه این ن ته را هم باید تو یح داد كه اصاوال حاز  كاماونایاسات 

كار ری دارای این سنت نیست كه تزهای معینی را به رای با ادارد 

و یا به میوباه حازبای تابادیان كاناد. قاطاعانااماه هاا و میاوباات ماا 

سیاستهای معینای را باه رای مایا ادارناد كاه مسایاماا ایان سایااساتاهاا 

استنتااات سیاسی فورموله شده ناشی از هر تزی میاتاواناد بااشاد. از 

ن ری هستیم كه تزهایاماان   –قرف دی ر ما دارای این سنت سیاسی 

را در لرفیت شخیی و در ااالسهاای غایار حازبای مااناناد اناجامان 

ماركس و ... و یا كانون مباحث كمونیسم كار ری و امثالهام ماطار  

می نیم. و به این اعتبار خط فاصان روشانای مایاان نا ارات فاردی و 

ن رات و سیاستهای میو  حز  قائن میشویم. در چهاارچاو  ایان 

سنت بود كه منیور ح مت، انجمن ماركس" را ایجاد كرد و تزها و 

نقطه ن رات و تئوری های خود را در آن لرف ارائه می رد. ایانا اه 

این تزها به چه سیاست و میوبه ای تبدین میشوند، حیقه دی اری از 

رابطه تئوری و پراتیك است. اتفاقا از حمید تقوایی و رهاباری حاز  

انت ار میرفت كه در این زمینه پاسدار این سنت باشند كاه ماتااسافااناه 

 بن ر میرد چنین انت اری نادرست بوده است. 

 

حال با این مقدمه نسبتا قوالنی ااازه دهید به خود سائاوال باپاردازم. 

من و رفقای "كانون مباحاث كاماونایاسام كاار اری" اتافااقاا پارچامادار 

سیاستها و نقطه ن رات برناماه ای و پاایاه ای كاماونایاسام كاار اری 

هستیم. هیچ كس نمیتواند این هویت ما را كمرنگ یا مخدو  كند. آیا 

سیاست روشن و دفا  قاقع از امار "اناقاال  كاار اری" در ماقاابان 

"انقال  هم انی" عین دفا  ما از اهداف برنامه ای حز  نیست؟ آیاا 

دفا  روشن و صریح از "ح ومت كار ری" دقیاقاا دفاا  از بارنااماه 

حز  نیست؟ یا این دوستان عزیز ما فرامو  كارده اناد كاه بارنااماه 

حز  رسما اعالم می ند كه "انقال  كار ری بایاد دولات باورژوایای 

را به زیر ب شد ... از اینرو تش ین یاك حا اومات كاار اری كاه ایان 

مقاومت را خنثی كند و فرمان انقال  را به اارا در بایااورد، اماری 

 حیاتی است." )یك دنیای بهتر، برنامه حز  كمونیست كار ری( 

 

آیا تاكید بر این ه حز  كمونیست كاار اری حازبای مااركسایاساتای و 

انقالبی است دفا  از اصول ساازماانای و خیایات ویا ه ایان حاز  

نیست؟ آیا فرامو  كرده اند كه بند اول اصول سازمانی حز  با ایان 

تاكید آغاز میشود كه :"حز  كمونیست كار ری ایران یاك ساازماان 

انقالبی ماركسیستی است كه برای ماتاشا ان كاردن و هادایات قاباقاه 

كار ر برای تحقق انقال  كمونیاساتای تشا ایان شاده اسات." )اصاول 

 سازمانی حز  كمونیست كار ری(.

 

آیا تاكید بر ماركسیسم این حز  دقیقا تاكید بار ركان ایادئاولاوژیاك و 

وی  ی ن ری كمونیسم كار ری نیست؟ تاكید بر این امر نایاسات كاه 

كمونیسم كار ری از ن ر ف ری و تئوریك به قول مانایاور حا امات 

چیزی از ماركسیسم نیست؟ آیا تاكید ما بر ماركسیاسام حاز  تااكایاد 

این بخش از برنامه حز  نیست كه مایا اویاد: "اناتاقااد پارولاتاری باه 

سرمایه داری و اهاان نا اری و ماباارزه سایااسای آزادیاخاواهااناه و 

رهایبخش كار ری كه قریب دو قرن قبن در ش ن مشخ  كمونیاسام 

 زنده باد سوسیالیسم!

 ۳۱پرسش شماره   
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كار ری لهور كرد، با ماركسیسم باه انساجاام و شافاافایات و 

قدرت ن ری ع یمی دست یافت. انبش كمونیسم كار ری در 

تمام قول تاریخ خویش با ماركسیسم و ناقاد مااركسایاساتای باه 

اامعه سارماایاه داری پایاونادی عامایاق و ناا ساساتانای داشاتاه 

 تاكیدات از من است(  –برنامه حز   –است.")یك دنیای بهتر 

 

در زمینه مسائان مشاخا  كاار اری و تااكایادات ماا در ایان 

عرصه بن رم باید بیشتر حرف زد و بحث كرد. هار چاناد كاه 

تاكنون در زمینه چ ون ی پایاشارفات اعاتارا اات كاار اری، 

بررسی مسائن  ارهای در اعاتاراض كاار اران هافات تاپاه و 

درسهای این اعتراض برای سایر باخاشاهاای قاباقاه كاار ار و 

همگنین چ ون ی سازمانیابی شورایی قاباقاه كاار ار و ناقاش 

كار ری به میزان ماعایانای   –حیاتی آژیتاتورهای سوسیالیستی 

بحث و تاكید شده است. عالوه براین ما در این دوره باحاثاهاای 

خوبی در زمینه روتین كردن مجامع عمومی كار اری، تاوهام 

زدایی از مدیریت دولتی، تاكید بر شعارها و مطالبات عمومی 

و فرا یر در صفوف انبش قبقه كار ر و هاماگانایان نا اارت 

كار ری داشته ایم. اما من می پدیرم كه باایاد تاال  بایاشاتاری 

 كرد. 

  

بهرحال بن رم پاسخ روشن است! مسیما ا ر كاماباودی هسات 

باید برقرف كرد، اما كمبود شاید در زمینه مایازان تااكایاد بار 

  روریاتی است كه ذكر آن رفته است!

 

: چه ارزیابی ای از ارائه باحاث "مااركسایاسام زدایای" پرسش

دارید؟ چقدر ف ر می نید كه در قر  بحث این مابااحاث ماوفاق 

 بوده اید؟ 
 

ارائه ارزیابی اب كتیو از كااری كاه خاودم نایاز اهی جوادی: 

بخشی از آن بوده ام چندان آسان نیست و به ساد ی میتاواناد باه خاود 

بزرگ بینی و غیو متهم شود. من آغاز ر این نقد بودم اما پیشبرد آن 

محیول كار رفقای متعددی در "كانون مباحث كمونیاسام كاار اری" 

 است. 

 

به هرحال با ذكر این مالح ه روی چند ن ته باید تاكایاد كانام. ماا تاز 

اصیی مندرج در "كمونیسم سیاسی" حمید تقوایی را نقد كردیم. تال  

كردیم كه اوهر این تزها را كه همانا حاشیه ای كردن ماركسیسم در 

انبش كمونیسم كار ری است، نشان دهیم.  فتیم كه هدف از تعارض 

به ایدئولوژی در حقیقت و مستقن از نیات رفایاق صااحاب ایان تازهاا 

تعرض به ماركسیسم است. نشان دادیم كاه ایان تازهاا  اوشاه ای از 

چرخش به راست و كرنش خط حاكم در حز  كمونیست كار ری به 

تبییغات و فشار راست در اامعه اسات. باازتاا  فشاار ایان تاعارض 

سیاسی راست است. ما تال  كردیم كه سدی در ماقاابان ایان راسات 

روی ایجاد كنیم. بن رم توانستیم خاودآ ااهای ماعایانای نسابات باه ایان 

مساله در صفوف انبش مان ایجاد كنیم. متاسفانه شاهد بارخاوردهاای 

بسیار زننده و دون شان برخی بودیم.  رد و خا  های زیاادی بارای 

پرهیز از یك نقد سیاسی و متمدنانه برپاا شاد. اماا تیاور مایا انام باه 

 دراات معینی موفق شدیم. 

 

در پایان دوست دارم تاكیدی مجدد بر این ن ته كه در  فت و با پادرام 

نواندیش داشتم پاسخ به سئوالتان را به پاایاان بابارم. "ناقاد سایااسای و 

ماركسیستی ابزار پیشروی انبش ما است. ما تال  می نیم تا این خط 

بر فعالیت حز  حاكم شود. تال  می نیم تا رفقای بیاشاتاری فاعاالایات 

خود را بر این چهارچو  متا ای كاناناد. ماا در صاددیام تاا نا اداریام 

 سستی میان مبانی ن ری و سیاسی ای كه این حاز  بار ماباناای آن 

ایجاد شده است، در سیر تحوالتش صورت با ایارد. ماا راه دیا اری 

 از نقد متمدنانه و اصولی سیاستهای راست در حز  نداریم."

 آزادی،برابری،حکومت کارگری!

 ۳۱پرسش شماره   

 دشوار، اگر نگومیی غیرممکن، است هک رد جامعه ای هک هب متمدن بودن خود مبااهت دارد، اصلی را مستقر کند
م پذریفته شود                                                    »کارل مارکس  «.                        هک رب اساس آن رب حق بودن یا ثمربخش بودن حکم اعدا
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قابل توج  همتند ومی بایمت بس  آنس،سا پساسسخ سسیساسسی داده 

 شود.

پرسش و پاسخ اب اری بسرای پساسسخ سسیساسسی بس  ا س،سارات 

سیاسی دوستان و رفسقسایسی اسست کس  ا س،سارات خسود را بس  

صورت کامنت در زیل مطالب مسنستسشسر شسده کسانسون مسبساحس  

 کمونیمک کار،ری درج کرده اند.

شماره او  پرسش و پاسخ ب  ا ،ارات دوسستسانسی پسرداخستس  

است ک  در زیر مطهب رفیق اهی جسوادی تسحست اسنسوان: بسا 

تشكر در پاسخ ب  یك نقد: تف،یک ات،ام شد ! مطهب یا پرسش 

 خود را درج کرده اند.

 پدرام نواندیش
 

 ٢۱با تواه به  فته منیور حکمت در پینوم پدرام نواندیش: 

که حز  کمونیست کار ری روی خاط کاماونایاسام کاار اری 

نیست و به  فته یکی از نویسناد اان کاامانات در فایاس باو ، 

هیگ اه هم روی خط کمونیسم کار ری پیش نرفاتاه اسات، آیاا 

باید انت ار داشت این حاز  باا مشاخایاه فاقادان حاوزه هاای 

نااپایاداتار کاماونایاسام   ااناباش»حزبی )سایاول پاایاه( و نااپایادا 

ـ برای تامین ه مونی ـ انبش سارنا اونای اناقاالبای  «کار ری

 را رهبری بکند؟!
 

حاز ،  ٢۱: بحاث مانایاور حا امات در پایاناوم اهی جوادی

آخرین پینومی كه در آن شركت داشات، بار سار ایان باود كاه 

آن زماان، در دوران خاود وی، ”  حز  كمونیست كار ری“ 

ناباود. تااكایادات، ویا  ای هاا و ”  منیور ح امات“ روی خط 

سرحالی این خط را كه بطور منحیار بافاردی خاود  آن را 

نمایند ی می رد، ندارد. آن تعجین و شادابی و عمق سیاسای و 

ن ری را ندارد. و نتیجه می رفات كاه باعاد از مار اش ناباایاد 

باشد. به عبارتی ” منیور ح مت“انت ار داشت كه روی خط 

مطر  می رد كه چانایان اناتا ااری واقاعای نایاسات. در زماان 

حیاتش خط منیور ح مت در حز  در اقایایات باود، باناا باه 

غایار واقاعای اسات. ”  ن رانی ای“تعریر در غیابش هم چنین 

انت ار داشت كه بعد از مار اش حاز  بار ماباناای بارنااماه و 

اصول سازمانی و میوبات حزبای فاعاالایات كاناد و اتاحااد و 

انسجام حزبی را پاسداری كند. این توصیه و پیامش بود كه از 

حز  ببرم. بحث ا  باهایاگاوااه بار  ٢۱من خواست به پینوم 

سر عدم تعیق حز  به انبش كمونیسم كار ری نبود. هر نو  

برداشت دی ری از این نقد و نقطه ن ر منیور ح مت تامااماا 

 خالف واقعیت است.
 

پرسیده اند آیا انت ار تامین رهبری انبش سرن اونای اناقاالبای 

واقعی است؟ این باخاشای از اادال ماا در حاز  كاماونایاسات 

كار ری است. ما بر سر تاامایان مایازوماات پایاروزی ااناباش 

كمونیسم كار ری در تحوالت ستر ی است كه در اامعه در ااریاان 

است، تال  می نیم. می وشیم تا حز  كاماونایاسات كاار اری باماثااباه 

در او اا  حاا ار قاد عایام كاناد. ”  حز  رهبر  –حز  سازمانده “ 

حز  در بر یرنده فعالیان رادیا اال ساوسایاالایاسات قاباقاه كاار ار و 

رهبران عمیی اعترا ات آزادیخواهانه و برابری قیبانه باشد. حز  

رهبری كننده  رورتا باید در بر یرنده رهبران اعترا ات رادی اال 

كار ری و برابری قیبانه اامعه باشد. هر نو  ابزاری مانند هشتاگ 

و اینترنت نهایتا باید به سازمانادهای انسااناهاای واقاعای ماناجار شاود. 

مساله اما این است كه ما چ ونه میتوانیم در انبش سرن ونی قیبااناه 

مواود در اامعه مورد انتخا  توده های مردم قرار  یریم. چا اوناه 

میتوانیم شرایطی را فراهم كنیم كه صر مستقن قبقه كار ر با پرچام 

سوسیالیستی در اعترا ات بارای تیارف قادرت سایااسای حواور 

به كییت استثماار و ”  نه“ داشته باشد. چ ونه میتوانیم پرچمدار راسخ 

استبداد و ارتجا  و نابرابری و عقب مااناد ای و تاحاجار بااشایام. راه 

 دی ری برای ما مواود نیست.
 

عنوان شده که نقد هاای شاماا ماعاطاوف باه شاخا  پدرام نواندیش: 

معین و خیوصا رفیق حمیاد تاقاوایای اسات. بارخای از کساانای کاه 

کامنت نوشته اند عنوان کرده اند که نقد شما تحت عنوان مارکسایاسام 

زدایی معطوف به شخ  حمید تقوایی است و  ویا شما در نقدهایتان 

انبه شخیی دارید به مسئیاه قار  شاده از ساوی شاماا. پااساخاتاان 

 چیست؟
 

اسات كاه ”  الاطاافای“ : بهیگواه! البته این تنها بخشی از اهی جوادی

تاخاریاب “ ، ” اناحاالل قایابای“ در حق ایان باحاث و ناقاد شاده اسات. 

هستند. اما این تهمت ” مراحم“ وشه های دی ر این … و ” سازمانی

ها تماما واهی و كاذ  است. نقد من كامال سیاسی و تائاوریاك اسات، 

هیگ ونه انبه شخیی ندارد. سیااسای و نا اری اسات. مان بارخای 

تزهای حمید تقوایی كه در یاك اااالس غایار حازبای و در لارفایات 

مان ”  اارم“ شخیی مطر  كرده است، را ناقاد كارده ام. ایان تاماام 

است. ایان ماجاماوعاه ناقادهاا كااماال در چاهاارچاو  ناقاد و ماباارزه 

ایدئولوژیك درون انبشی سنت ما می نجد. كسی محق نیست باه ایان 

 مجموعه برچسب غیر سیاسی و یا شخیی بزند.
 

من دوست دارم از این دوستان عزیز بپرسم: آیا ناقاد تازهاای عاباد  

متهدی توسط منیور ح مت در حز  كمونیست ایران نقدی بر عییه 

شخ  ایشان بود؟ تخریب بود؟ سازمان ش نی بود؟ آیاا ناقاد تازهاای 

بهمن شفیق و ایرج آذرین و ر ا مقدم نقادی فارد و شاخایایات ایان 

افراد بود؟ چه تفاوتی هست؟ آیا رفیق حمید تقوایی فارای ناقاد اسات؟ 

نقد پدیر نیست؟ دارای میونیت سیاسی است؟ این چه ساناتای اسات؟ 

ساازماان “ ، برخوردی ”خط سه“آیا نقد پوپولیسم اریانات موسوم به 

به این اریانات بود؟ البته در هماان زماان ”  انحالل قیبانه“، ”ش نانه

آن اریانات به اای پاسخی سیاسی چنین اتهاامااتای را باه قارف ماا 

 زنده باد جنبش مجامع عمومی کارگران!

 ۳۱پرسش شماره   

 شبکه های اجتماعی دراز میان کامنت ها 
 علی جوادی پاسخ می دهد
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پارتاا  مایا اردناد. باهارحاال، ایان ”  ماركسیساتاهاای اناقاالبای“ 

تیویری است كه متاسفااناه مادافاعایان خاط راسات حااكام بار 

مااركسایاساتای،   –حز ، به اای پاسخ ویی به یك نقد سیاسی 

 ارائه میدهند. دریغ از یك پاسخ مستدل و همه اانبه!

 

اما واقعیت این اسات كاه مساالاه كااماال بارعا اس اسات. ایان 

دوستان آنگه را كه خود می نند به قرف مقابن نسبت میادهاناد. 

در این دوران ما شاهد شدیدترین برخوردهای شخیی و هتك 

حرمت از اانب برخی از مدافعایان خاط حااكام بار حاز  بار 

عییه رفقای  رایش چ  در حز  بوده ایم. وارون ی تیاویار 

ارائه شده در قبال یك نقد سیاسی رادی ال بخشی از پرهایاز از 

 پاسخ به یك بحث اصولی است.
 

ااازه دهید این ن ته را هم مطر  كنم كه، مستقان از اخاتاالف 

ن ر سیاسی و مباحث ااری، شخیا حمید تقوایای را دوسات 

 دارم.
 

: آیا این مسئیه که ا ر بحثی یا  باار و شاایاد پدرام نواندیش

چند بار و در مقاقع مختیر قر  شود و آن وناه کاه کاامانات 

نویسان عنوان می کنند پاسخ هم  رفته )؟؟(، لزوم قر  مجدد 

آن از سوی شما چیست؟ مثال  فته شده که مبحاث ایادئاولاوژی 

در ی  حز  سیاسی را شما پیش کشیده اید، و به  فته کامنت 

نویس من ور و هدف هرچه که باشد، این بحث تکراری است 

و آنها دوباره وارد نمی شوند. آیاا ماباارزه تائاوریا  در یا  

حز  کمونیستی کار ری به منزله کشیدن ترمز دستای حاز  

 کمونیست کار ری است به زعم نویسنده کامنت؟
 

هیچ حقیقتی در این نقطه ن رات مواود نیسات. اهی جوادی: 

را در صفوف انبش و حازباماان ”  قدیمی“ اتفاقا من هیچ بحث 

دو باره و یا چند باره باز و مطر  ن رده ام. ا ار چانایان باود، 

شاید مجددا همان مباحث و نقد را مجددا بازت ثیر می ردم. مان 

از مدعیان چنین نقطه نا اراتای درخاواسات مایا انام كاه بارای 

ایو ایاریای از اتاالف وقات مان و هاماه ماا در ایان شارایاط 

كرونایی لطر كنند و ت راری بودن این مباحث را نشان دهند. 

به نفع هم ی مان اسات. باحاث ایادئاولاوژی و مااركسایاسام و 

اای اه و نقش آن در انبش كمونیسم كار ری در شرایطی كاه 

راست اهانی یك تعرض هاماه اااناباه عایایاه مااركسایاسام در 

پوشش تعرض به ایدئولوژی مطر  كرده است، بارای اولایان 

 بار است كه در این لرفیت در حز  مطر  میشود.
 

ببینید در این دوران چند بحث مورد نقد من و رفقای ماا قارار 

اناقاال  “ كاه باه ااای ”  انقال  هما اانای“  رفته است. نقد تز 

قرار  رفته است. این یك بحث ادید است. با قار  ” كار ری

یادداشتی چند امیه ای از من در فیس بو  آغاز شاد و حامایاد 

تقوایی یادداشت مفییی در این زمینه نوشت. مباحث دیا اری 

سارماایاه “ كه در این دوره مورد نقد قرار  رفتند عبارتناد از: 

، ماركسیسم زدایی در پاوشاش ایادئاولاوژی ” داری دزد ساالر

زدایی از انبش كمونیسم كار ری و همگنین در  و اساتاناتااج 

است. مجموعه انتقاداتی كاه ”  اثباتی –سیبی “راست از مبحث 

در این دوره صورت  رفته تمااماا اادیاد و باه مساائان ماورد 

ادال در زمان حا ر برمی ردند. اوانب دی ر این نقد را باید اداماه 

 داد.
 

” میزومات پیروزی كمونیسم كار ری در انبش سرن ونی“ قطعنامه 

حز  مطر  شد و متاسفانه به تیویب پایاناوم نارسایاد.  ۱٢در پینوم 

متاسفانه، چرا كه بسیاری از مفاد این قطعنااماه اسااساا تااكایاداتای بار 

سیاستهای میو  كمونیسم كار ری در دوران منیور ح مت باود. 

اما عدم تیویب این قطعنامه به معنای تعطین كردن پیشبرد مابااحاث 

انتقادی مورد ن ر ما بر مباناای مافااد ایان قاطاعانااماه نایاسات. ماا باه 

 تالشمان ادامه میدهیم.
 

نقد سیاسی و ماركسیستی ابزار پیشروی اناباش ماا اسات. ماا تاال  

می نیم تا این خط بر فعالیت حز  حاكم شود. تال  می نیم تاا رفاقاای 

بیشتری فعالیت خود را بر این چهارچو  مت ی كنند. ما در صاددیام 

تا ن داریم  سستی میان مبانی ن ری و سیاسی ای كه ایان حاز  بار 

مبنای آن ایجاد شده است، در سیر تحوالتش صورت ب ایارد. ماا راه 

 دی ری از نقد متمدنانه و اصولی سیاستهای راست در حز  نداریم.
 

در میان کامنت های برخی رفقا که در زیار ماطایاب پدرام نواندیش: 

تان در فیس بو  آمده است، نوشته اند که  ویاا لانایان باا شاعاار ناان 

وصیح توانست دهها میییون نفر را بسیاج کاناد و قادرت سایااسای را 

ب یرد )البته این رفیق تیور  این است که شخ  لانایان قادرت را 

 رفته( و نه با ایدئولوژی مارکسیستی وغیره. البته این فعال چا  در 

ادامه همین کامنتش نوشته که خمینی هم با شعار اینکه نان را بر سار 

سفره شما میاورم وپول نفت را بشما میدهم وشاه قبارساتااناهاا را آبااد 

کرد . وکمونیستها آزاد هستند حرفشان را بزنند و زناان آزاد هساتاناد 

مایاخاواساتام باا …  هر لباسی بپوشند توانست قدرت سیاسی را ب ایارد

 تواه به این دو فاکت که ایشان نوشته دید اه شما را بدانم؟
 

: من عمیقا بر این باورم كه در شرایطی كاه یاك ااناباش اهی جوادی

ع یم توده ای برای سرن ونی رژیم اسالمی در اامعه ااری اسات، 

شرق پیروزی كمونیسم و استقرار یاك نا اام آزادی ساوسایاالایاساتای، 

قرار  رفتن انبش ما در راس و در مقام رهبری این انبش تاوده ای 

است. بحث در اینجا بر سر مشروعیات تیارف قادرت سایااسای در 

اامعه توسط هر بخشی و یا كثری از اانب ما نیست. بحاث بار سار 

راه حن عمیی، واقعی و مطیو  است. نتیجتا حز  و انبش ماا باایاد 

مورد انتخا  توده مردم سرن ونای قایاب قارار با ایاریاد. و سائاوال 

اساسی ای كه در مقابن انبش ما قرار می ایارد ایان اسات كاه حاز  

باید از چه مختیات و وی  ی هایی برخوردار باشد تا باتاواناد ماورد 

اعتماد اامعه قرار ب یرد، تا بتواند در راس اعترا ات اامعه قارار 

ب یرد. تحقق این امر مستیزم یك انتخا  حیاتی و سرنوشت سااز در 

 اامعه است، انتخابی میان چ  و راست.
 

معویی كه در مقابن ما قرار می یرد این اسات، اااماعاه چا اوناه باه 

چ  خود در تال  برای سرن ونی رژیم اسالمی ات اء خواهاد كارد؟ 

چ ونه چ  و مشخیا كمونیسم كار ری مورد انتاخاا  ماردم قارار 

خواهد  رفت؟ فاكتورهای تعیین كننده، عالوه بر آماال و آرزوهاایای 

كه كمونیسم كار ری باماثااباه بساتار اصایای چا  در اااماعاه ایاران 

نمایند ی می ند، به مساله ام ان، قدرت و توان و قابییت این كمونیسم 

بر می ردد. آیا كمونیسم اامعه از ام ان الزم، از رهباران ماتاعادد و 

 نه قومی،نه مذهبی،زنده باد هویت انسانی!

 ۳۱پرسش شماره   
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پرنفوذ كار ری و ااتماعی بارخاوردار اسات؟ آیاا كاماونایاسام 

كار ری از قدرت سازماندهی و توان سیاسی و تشا ایاالتای و 

حتی ن امی الزم برای سرن ونای رژیام اساالمای بارخاوردار 

است؟ آیا میتواند اامعه را از پیه آخری كه در آن قرار  رفتاه 

است به فردای شیرین سارنا اونای رژیام اساالمای رهاباری و 

هدایت كاناد؟ آیاا قاابایایات آن را دارد كاه دساتاجاات مسایاح و 

تروریستی اسالمیست را از صحاناه سایااسای ااارو كاناد؟ آیاا 

توان خنثی كردن راست اهانی را دارد؟ آیا توان حافاق قادرت 

 سیاسی را خواهد داشت؟
 

حز  بیشویك و لانایان نایاروی تاعایایان كاناناده ای در ااناباش 

شورایی قاباقاه كاار ار باودناد. چا  تاریان، رادیا اال تاریان، 

ماركسیست ترین و سازمانیافته ترین نیروی اااماعاه و زماان 

خود بودند. تنها نیروی خواهان قطع انگ در اااماعاه باودناد. 

حز  سازمانده اعترا ات و قیام كار ری بودناد. بایاشاویا اهاا 

در درون قوای مسیح روسیه از سازماندهای مانااساب و تاوان 

باالیی برخوردار بودند. در مقابن دولات ماوقات كارنسا ای از 

توان و قدرت سیااسای و انساجاام الزم بارای ماقاابایاه باا قایاام 

كار ری برخوردار نبود. دست اه سركو  قبقه حاكماه درهام 

ریخته و دچار انشقاق بود. بعالوه باورژوازی ااهاانای هام از 

تجربه زیادی در موااهه باا كاماونایاسام بارخاوردار ناباود. باه 

عبارتی توازن قوای میان دو قباقاه ماتاخااصام در اااماعاه باه 

دراات قابن مالح ه ای با آناگاه اماروز در ایاران و ااهاان 

برای قدرت  یری كمونیسم مواود است، ماتافااوت اسات. ماا 

باید بر موانع متعددتری غیبه كنیم. اما در دراه اول باایاد ایان 

 موانع را شناخت و سپس برای كنار زدن آن تال  كرد.
 

هام باه ایان ”  ۱٩اناقاال  “ مساله قدرت  یری اسالمیستها در 

ساد ی نبود. سه انبش ااتماعی در مقابن رژیام سایاطانات قاد 

اسالمای هاا و   –عیم كرده بود. انبش اسالمی ها، انبش میی 

انبش نو پای  د سرمایه داری. زمانی ه برای غر  مساجان 

شااد رژیاام شاااه قاااباان دوام ناایااساات در صاادد شاا اان دادن بااه 

آلترناتیوی راست و  د كمونیست با تواه به بایاو  بانادیاهاای 

اهانی بر آمدند. اسالمیستها تمام این وی  ی های كثیر را باه 

تنهایی در خود داشتند. نتایاجاتاا ااریاانای تامااماا ارتاجااعای از 

منجال  اپوزیسیون اسالمی به ایاوی صاحاناه آورده شاد. ماا 

شاهدان زنده این تاریخ هستایام. ایان تااریاخ را باه چشام خاود 

دیدیم. انقال  را اسالمی و خمینی را رهابار اناقاال  اساالمای 

قیمداد كردند. یك مهندسی ع یام اااتامااعای صاورت  ارفات. 

اسالمی نیز به دور پرچم كثیر اسالمی باه خاط   –انبش میی 

ایان ”  ناه“ شد. این ه چرا اامعه این آلترناتیو را پدیرفت، چارا 

اریان را پدیرفتند، برآیند هم سویی تبییاغاات عا ایام غار  و 

اساالمای   –حمایت  سترده بخشهای مختیر اپوزیسایاون مایای 

بود. اامعه میمم به خالصی از شر رژیم شااه باود. ااریاان 

به رژیم شاه شد. مردم در عین حال خاود ”  نه“اسالمی نماینده 

را فریب دادند، چشام بار كاثاافات ااریاان اساالمای بساتاناد. و 

باالخره خمینی با پرواز ایر فرانس و حمایت ارتش شااه وارد 

 تهران شد.

 

ساده سازی و تقیین  رایی در بررسی تحوالت تاریخی  دشته و عادم 

در  شرایط خاد و وی ه و پیگیده ای كاه كاماونایاسام كاار اری در 

 تحوالت ایران با آن موااه است، برای انبش ما سم است.
 

: رابطه مایاان ماارکسایازم زادیای و بارخای ماوا اع پدرام نواندیش

سیاسی در تشکیالت های کماونایاسام کاار اری چایاسات؟ آیاا تاقادم و 

تاخری واود دارد؟ آیا با مشاهده موا ع سیاسی متاماایان باه راسات 

باید به روند مارکسیزم زدایای از یا  حاز  سایااسای کاماونایاساتای 

کار ری پی برد و یا ماركسیزم زدایی می شود تاا ماوا اع سایااسای 

 بعدی اتخاذ شود؟
 

: تقدم و تاخر مساله وی ه ای نیست. یك اریاان مایاتاواناد اهی جوادی

تماما راست باشد اما ادعای كاذ  ماركسیسم را كماكان با خاود یاد  

ب شد. نمونه ها بسیارند. برع س آنهام ماما ان اسات. كاناار  اداشاتان 

ماركسیسم بمثابه دكترین مبارزه رهایی قبقه كار ری میتواناد حاقایاه 

 پایانی یك چرخش به راست باشد.
 

ماطار  ”  مااركسایاسام زدایای“ بحثی كه این روزها با نام اختایااری 

رفیق حمیاد تاقاوایای ” كمونیسم سیاسی“شده است پاسخ و نقدی به تز 

است كه در یك ااالس غیر حزبی و در لارفایات شاخایای ماطار  

كرده بود. متاسفانه بر خالف ن ر برخی از دوستان و مدافاعایان خاط 

حمید تقوایی از مورد نا ار ”  من ور“رسمی حز  كه مطر  می نند 

ماركسیسم نبوده است، ایدئولوژی مدتی است كه در حاز  ماا و در 

سطو  مختیر ار انهای رهبری به پدیده ای كم و بیش مدموم تابادیان 

شده است. هر اا كه نقدی آنتی كاپیتالیستی و مااركسایاساتای صاورت 

اسات، ”  ایدئاولاوژیاك“می یرد، پاسخ برخی این است كه این برخورد 

در حازبای مااركسایاساتای، ”  ایدئاولاوژیاك“ نیست. برخورد ”  سیاسی“

 من ور دقیقا روشن است.
 

پرسیده اید كه چه رابطه ای میان این تزها و سایااساتاهاای راسات در 

 رایش حاكم بر حاز  وااود دارد؟ در یاك چاهاارچاو  كایای، ایان 

تالشها مستقن از نیت ارائه دهند انش، خواسته یا ناخاواساتاه،  اوشاه 

ای از راست روی در حاز  اسات. مسایاماا كسای نامایاتاواناد تاعایاق 

ایدئولوژیك و ماركسیستی حز  كمونیست كار ری را از بادون یاك 

د ر ونی ع یم سیاسی و به ساد ی از آن سیب كاناد. ایان حاز  بار 

پایه سنتی عمیقا ماركسیستی و اعتراض سوسیالیستی قبقه كار ر بنا 

شده است. بحث بر سر این است كه این تزها عمال منجر به كمرناگ 

شدن نقد ماركسیستی در ستون فقرات این حز  خواهد شد. مساله بر 

سر نیت و اهداف اعالم شده شخیی رفیقی نایاسات. مساالاه بار سار 

نتایج و عواقب یك حركت سیاسی است. بن رم نقاد ماا تاا هامایان ااا 

توانسته ترمزی در مقابن این حركت ایجاد كند و تواه بسیاری را باه 

چارا  “ این مباحث ایب كند. این خود یك موفقیت و یك عقب نشینای 

در تقابن  رایشات درون حز  است. مسالاه ماهام اماا ایان ”  خامو 

 است كه شان نزول این تزها چیست؟
 

یك وی  ی تعرض بورژوازی اهانی در دوران حا ر، تاعارض باه 

ماركسیسم در پوشش تعرض به ایدئولوژی است. مسایاماا هادف ایان 

تعرض، ایدئولوژی اریااناات باورژوایای و راسات، نااسایاوناالایاسام، 

لیبرالیسم و یا سوسیال دم راسی، نیست. تردیدی در اهدافشان نیست. 

مااركسایاسام اسات. ایان تاعارض ”  هادف“ اسات، ”  بهانه“ ایدئولوژی 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران!
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بخشی از تعرض همه اانبه به هر ناو  ایاده باراباری قایاب، 

آزادیخواه و انسان را و در راس آن ماركسیسم است. یك ركان 

و ”  فاارقااه  ارایاای“ دیا اار ایاان تاعاارض مااتاارادف قارار دادن 

ناام ”  فارقاه ای و ایادئاولاوژیاك“ است. اریانات ”  ایدئولوژی“ 

دیاا ااری در ایاان تااعاارض بااه چاا  اااامااعااه، كاامااوناایااساات و 

مااركسایاسات اسات. هامایان ویا  ای هاا را هام ماا در باحااث 

رفیق حمید تقوایی مشاهده میا انایام. اخایارا ”  كمونیسم سیاسی“ 

ابراهیم عییزاده هم با ات ا به همین موامیان در ماقاابان ااناا  

 مخالر خود  در حز  كمونیست ایران متوسن شده است.

 

به این اعتبار نقد ما هم نقدی قاائام باه ذات باه ماحاتاوای غایار 

اسات ”  كمونیسم سیااسای“ ماركسیستی تزهای ایشان در زمینه 

و هام ناقادی باه هاماساویای باا تاعارض راسات در ماقاابایاه باا 

 ماركسیسم و كمونیسم.

 

: آیا میتوان  فت که این بحث ها ناشی از تیاقای پدرام نواندیش

های متفاوت از مفهوم ایدئولوژی است؟ مثال مان ایادئاولاوژی 

را ی  نو  تعریر می کنم و شما نو  دی ر؟ نقش و ااایا ااه 

مارکسیسم و ایدئولوژی در انبش کمونیسم کار ری چایاسات؟ 

آیا هر کسی که نقد مارکسیاساتای باه سارماایاه داری ماعااصار 

داشته باشد، آیا این را باید بحثی ایدئولوژی  قیمداد کارد؟ ایان 

 مباحث در احزا  چ ونه خود  را آشکار می کند؟

 

: این ن ر كه  ویا اختالف بر سر اساتانابااق هاای اهی جوادی

متفاوت از مفهوم و معنای ایادئاولاوژی و مااركسایاسام اسات، 

تالشی برای پرده پوشی اوهر ناقادی اسات كاه ماطار  شاده 

است. تالشی نه چندان موفق. مساله بر سر مافاهاوم و ماعاناای 

ایدئولوژی نیست. بهرحال من بارای پایاشابارد باحاث مایاتاوانام 

بپدیرم كه ماركسیسم در ن ر برخی یك ایدئولوژی نیست. اماا 

” كمونیسم ایدئولوژیك“ در تقابن با ”  كمونیسم سیاسی“ آنجا كه 

مطر  میشود، آیا مایاشاود پادیارفات كاه مانا اور مااركسایاسام 

نیست؟ این دو قطبی معنای بسیار مشخیی دارد. كاذ  است. 

كمونیسم مورد ن ر من، كمونیسم كار ری، هم سیاسی اسات، 

هم ماركسیستی است، هم پراتیك است. این خیوصیات ویا ه 

 و اوانب مختیر پدیدی مركبی به نام كمونیسم كار ری است.

 

پرسیده اید كه نقش و اای اه ماركسیسم در ااناباش كاماونایاسام 

كار ری چیست. این مهمترین حیاقاه باحاث مان در ایان مادت 

است. ماركسیسم ایدئولوژی انبش كمونیاسام كاار اری اسات. 

در اینجا شاید الزم باشد اشاره مختیری به چا اونا ای شا ان 

 یری انبش كمونیسم كار ری و ااناباشاهاای اااتامااعای عای 

العموم ب نم. برای بحث مفییتر باایاد باه سامایاناار كاماونایاسام 

كار ری دوم منیور ح مت در انجمن ماركس مرااعه كارد. 

در دوران معاصر و پاس از شا ان  ایاری ایادئاولاوژی هاای 

مختیر مااناناد نااسایاوناالایاسام، لایابارالایاسام، مااركسایاسام، ایان 

ایدئولوژی ها خود را در اامعه عر ه می نناد و ناتایاجاتاا ماا 

شاهد ش ن  یری انبشهای مختیر ااتماعی هستیم. انبشاهاای 

ااتماعی در سطحی كیی حركت سیاسی و ماحایاول پاراتایاك 

انسانهای معینی هستند كه در خطوق كیی باور و عقاید داده شاده ای 

دارند و اهداف عمومی تبیین شده و ش ن  رفته ای را پیش مایابارناد. 

ببینید همانطور كه انبشهای ناسیونالیستی حركت خودبخودی ااماعاه 

و بورژوازی نیست، همانطور كاه ااناباشاهاای قاوماپارسات اناعا ااس 

خودبخودی سیاسی بخشهایی از اامعه نیست، كمونیسم كار اری هام 

به این اعتبار محیول پراتیك سیاسی و عمن انسانهاای ماعایان و در 

اینجا افاراد مااركسایاساتای اسات كاه در ااناباش اعاتارا ای و آناتای 

كاپیتالیستی قبقه كار ری فعالیت می نند. انبش كمونیسم كار ری باه 

قول منیور ح مت آن بخشی از انبش سوسیالیساتای قاباقاه كاار ار 

است كه آ اهانه ماركسیست است. این تعریار مانایاور حا امات از 

 شناخت رابطه ماركسیسم و انبش كمونیسم كار ری حیاتی است:

 

در خود ایان   –را آن انبشی تعریر می نم ”  كمونیسم كار ری“ من “

كاه آ ااهااناه مااركسایاسات اسات.   –چهارچو  سوسیالیسم كار اری 

می وید من ماركسیستم. باز معنایش این نیاسات كاه تابابایان ماا را از 

ماركس دارند. نه! بن رم این دی ر میشود حز  كمونیست كار ری. 

حز  كمونیست كار ری آن بخشی از انبش سوسایاالایاسام كاار اری 

است كه روایت ماركسیسم خود  را  فتاه و الاباتاه در بارنااماه ا  

نوشته است. این آن بخشی از انبش كماونایاسات كاار اری اسات كاه 

بخشی از انبش قبقه كار ری است كه بخشی از مبارزه قبقااتای را 

دارد پیش میبرد. ولی كمونیسم كاار اری در قاباقاه وسایاعاتار اسات. 

كسانی كه در قبقه كار ر، محافن متعددی در قبقه كار ری و شاخه 

هایی كه خودشان را ماركسیست میدانند و اصرار دارند كاه با اویاناد 

سمینار دوم كماونایاسام   –)منیور ح مت ”  ما ماركسیست هم هستیم.

 كار ری(

 

انبشهای ااتمای پدیده های خودبخودی و از آساماان ناازل شاده ای 

نیستند. محیول پراتیك سیاسی و عینی انسانهای معین با ایدئاولاوژی 

های داده شده و در قول تاریخ معینی هستند. تافااوت روشانای مایاان 

مبارزه قبقاتی و انبش ساوسایاالایاساتای قاباقاه كاار ار و یاا ااناباش 

كمونیسم كار ری مواود است. مبارزه قبقاتی مستقن از ایدئاولاوژی 

های مواود در اامعه با ش ن  یری اامعه قباقااتای آغااز شاد. ایان 

مبارزه موتور محركه تاریخ است. اما ایانا اه ماثاال ماباارزه قاباقااتای 

قبقه كار ر چه غالب سیاسی و ایدئولوژی ی در هار دوره مایا ایارد 

نشان دهنده این است كه چه انبشاهاای سایااسای در صاحاناه ماباارزه 

 قبقاتی فعال و حا ر بوده اند.

 

یکی از فعاالن چ  که زیر نقد شما کاامانات ناوشاتاه پدرام نواندیش: 

 فته است که ما نیاز به تغییر رو به ایو داریم نه بر شت به عقب. و 

همگنین عنوان کرده که بحث آكادمیك سوسیالیستى و ماركسیستى را 

باید به اکادمیست ها وا دار کرد؟ آیا حز  کمونیستی کار ری ناباایاد 

به مسائن تئوری  و حتی مباحث فیسفاه عایامای پااساخ دهاد؟ مساائان 

 فیسفی را چ ونه باید پاسخ داد؟

 

: حز  كمونیست كار ری یك سازمان ماركسیستی است اهی جوادی

كه برای سازماندهی انقال  ااتمااعای و اساتاقارار یاك اااماعاه آزاد 

كمونیستی تال  می ند. سازماندهی و هدایت چانایان تاحاول ساتار ای 

مستیزم ش ن دادن به حزبی تماما سیاسی اسات. ماا مسایاماا نایاازماناد 

 جنبش مجامع عمومی کارگران را گسترش دهیم!
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ش ن دادن به تغییرات بسیار رو به ایویی هستیم. ماا باایاد باه 

تبدین شاویام. ماا باایاد حاز  قاابان ”  سازمانده و رهبر“حز  

حاز  و “ دسترسی در صفوف قبقه كار ر و اامعه بااشایام. 

آن چهارچوبهایی هستند كه ”  حز  و قدرت سیاسی“، ”اامعه

ما باید در تحقق آن تال  بدون وقافاه ای را اناجاام دهایام. ماا 

نیازمند آنیم كه به حز  رهبران رادی ال سوسیاالایاسات قاباقاه 

كار ر و حز  رهبران اعترا ات آزادیخاواهااناه و باراباری 

قیبانه تبدین شویم. ما باید بتوانیم شرایطی را فراهام كانایام كاه 

مورد انتخا  تاوده ماردم سارنا اونای قایاب قارار  ایاریام. و 

 بسیاری چه بایدهای دی ر.

 

اما زمانی ه  رایشی در حز  یك سایاسایاه تازهاای راسات در 

مقابن حز  قرار میدهد، باید واكنش نشان داد. باید ناقاد كارد. 

در شارایاط اادیاد ”  قادیامای“ باید ا ار الزم باود باه مابااحاثای 

پرداخت. تیور این ه اامعه و مبارزه ااتماعای سایار خاطای 

صعودی ای همواره قی می ناد، یاك تیاور كاودكااناه اسات. 

 اهی باید یك  ام به عقب برداشت تاا باتاوان دو  اام باه اایاو 

برداشت. این دینامیسم تحوالت سایااسای اسات. آیاا ناقاد ناقاطاه 

فاقاط دو  اام باه “ ن رات عبد  مهتدی در رسالاه ارزشاماناد 

 یك عقب رد بود؟” پس

 

ببینید ماركسیسم دكترین شرایط رهاایای قاباقاه كاار ار اسات، 

نتیجتا ما بمثابه ماركسیستهای معین و نه الزاما باماثااباه حاز  

باید در مباحث كییدی و پایه ای زمان خود در عرصه فیسفه و 

ایدئولوژی و اامعه عمیقا دخالت كنیم و اساتاناتااااات سایااسای 

ناشی از آن را در دستور كار خود قرار دهیم. بی دلین نایاسات 

كه منیور ح مت انجمن مااركاس را ایاجااد كارد. آیاا باحاث 

ن ر  ما از ماركس را باید به آكادمیساتاهاا ساپارد؟ آیاا باحاث 

را باید به آكادمیستهاا ساپارد؟ آیاا ” بازخوانی كاپیتال“پیرامون 

بحث در مورد نقد تئوریك و ن ری سایر  ارایشاات راسات و 

بورژوایی را باید به آكادمیاساتاهاا ساپارد؟ ا ار كااری در ایان 

زمینه ن ردند چی؟ آیا باید دست به سوی آسمان بیند كرد؟ ناه! 

این پاسخ نیست. فرار از پرداختن به موانع پیشروی است. ماا 

بمثابه حز  ولایر معینی داریم. بمثابه انبش ولایر معینای 

دی ری در مقابیمان قارار مایا ایارد. پارچاماداری مااركسایاسام 

 زمانه یك ولیفه انبشی و نه الزاما حزبی ماست.
 

: از قول رفیق حمید تقوایی فاکت آورده اند کاه پدرام نواندیش

بحث های ایدئولوژی  را قاباال کارده اناد و االن وقات وارد 

شدن به استخر  ود سیاسی است. البته من )پدرام نواندیش( به 

عنوان ی  مشاهده باید قر  کنام کاه مایادیاای باورژوازی و 

سااعات در کاار  ١۱دست اه های درو  پراکنی سرمایه داری 

ساختن افکار و انحراف تواه مخاقبین از دالیان و مسابابایان 

 و ع مواود هستند. پاسخ تان چیست؟

 

عیی اوادی: اولین بار ف ر می نم این منیور ح مت باود كاه 

این بحث را مطر  كرد. ا ر اشتباه ن نم در كن ره سوم حز  

بااود. مااناایااور حاا ااماات حااق داشاات. در آن دوران حااز  

كمونیست كار ری دارای انساجاام سایااسای و نا اری بسایاار 

باالیی بود. حز  بنا به ادعای خود مانایاور حا امات روی خاط او 

نبود، اما منیور ح مت در راس حز  بود. مباحث ایان چانایانای باا 

بحث های روشن و بعوا كوتاهی پاسخ خود را می رفت. یك ناماوناه 

از این مسائن تفاوت میان انبش سرن ونی و انقال  بود. بحث سیبای 

اثباتی نمونه دی ر است. البته هار دو ایان مابااحاث در ناقاد ناقاطاه   –

 ن رات رفیق حمید تقوایی مطر  شدند.

 

اما شرایط امروز متفاوت است. معوالت و خطوق متعدد تااكاتایا ای 

در صفوف انبش ما ش ن  رفته است. آنگه امروز مورد ادل اسات 

یك بحث صرفا ایدئولوژیك نیست. بحثی بار سار ماخاتایاات ااناباش 

كمونیسم كار ری و نقش ماركسیسم در این انباش اسات. رفایاقای باا 

قر  یك تزها خواسته یا نااخاواساتاه باه ااناگ ایان ویا  ای ااناباش 

كمونیسم كار ری برخاسته است. این حاركات هام تاحات لاوای وارد 

استخر صورت  رفته اسات. آیاا یاك ویا  ای ”  قسمت  ود“شدن در 

از اااناب ایان رفاقاا قارباانای كاردن ”   اود اساتاخار“ شنا در قسامات 

 ماركسیسم است.

 

مساله ااتماعی شدن حز  یك معاوان پایاشااروی حاز  در دوران 

است. مساالاه ”  حز  و اامعه“منیور ح مت بود. این اوهر بحث 

این بود كه حز  كماونایاسات كاار اری، چا اوناه حازبای اااتامااعای 

میشود، چ ونه حزبی سیاسی میشود. این مشغیه منیور ح مت بود. 

اما تمام تالشش این بود كه همین حز  ماركسیساتای، بادون قارباانای 

كردن، ماركسیسم ا ، حزبی اااتامااعای و تاوده ای شاود. مانا اور 

 روشن بود، مورد توافق بود:

 

 ح ب اجتماا  –ح ب مارکمیمت  “

ما ی  حز  مارکسیستى هستیم و در این روند  ستر ، مااناناد هار 

پدیده اى که ااذبه ا  قرار است به خییى دور برسد، هسته مارکازى 

مان باید خییى فشرده و وزین باشد. در کنا اره دوم اشااره کاردم کاه 

تاریخا احزا  چ  وقتى خواسته اند ااتمااعاى بشاوناد و در اباعاادى 

ااتماعى لاهر بشوند، به راست چرخیده اند. اینطور توایه کارده اناد 

که اامعه راست تر از آنهاست و ا ر راى میخواهند باایاد باه راسات 

بگرخند. و البته تاریخا هم در این کاار شاکاسات خاورده اناد. ماماکان 

است ی  نماینده از ی  حاز  رادیاکاال چا  باراى یا  دوره باه 

مجیس رفته باشد، اما همان ی  نفر را هام دور باعاد پاروناده ا  را 

زیر بغیش زده اند و روانه ا  کرده اند که برود. ما یاکاى از ماعادود 

سازمانهاى کمونیستى بعد از بیشویکاهاا هساتایام کاه مایاخاواهاد روى 

رادیکالیسم و ماکزیماالایاساماش تاوده اى بشاود. ساازمااناى کاه اتافااقاا 

میخواهد ماکزیمالایاسام و کاماونایاسام را تاوده اى و اااتامااعاى کاناد. 

میخواهد آرمانها و ایده انقال  کمونیستاى ا  را بابارد و تاوده اى و 

ااتماعى کند. میخواهد حرف آخر  در مورد مادهاب را باه حارف 

اامعه بدل کند. ما کسانى هستیم که معتقدیم بایاد ایان کاماونایاسام باى 

حاز  و   –)مانایاور حا امات ”  تخفیر را توده اى و ااتماعى کنیم.

 اامعه، تاكیدات از من است(

 

 داوا اینجاست!

 سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است!

 ۳۱پرسش شماره   
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اخیرا ابراهیم عییازاده در اایاساه ات تاحات عاناوان ایمکرا : 

"ارزیابي از حاز  کاماونایاسات ایاران، ماوقاعایات کاناوناي و 

دورنمات آن" در اردو اه کومه له در )زر ویاز( در نازدیا  

شهر سییمانیه عاراق مابااحاثاي را ماطار  کارده و باه ناکاات 

متعددت اشاره کرده است که قابن تواه است. باررساي ایشاان 

از پروسه تاریخي این حز  بسایاار غایار مانایافااناه و ااعان 

واقعیاتي مستند و غیرقابن اناکاار اسات. اماا ساوال ایان اسات 

 چرا این ارزیابي اکنون مو وعیت پیدا کرده است؟
 

: ارزیابي از ی  حز  و از ی  پدیده سیاسي محمد آسنگران

و ااتماعي و... به دالین مختیفي میتواند مو وعیت پیدا کاناد. 

اما ارزیابي آقات عییزاده از تحوالت این تاریخ و پادیاده حاز  

کمونیست ایران به ن ر میارساد باه مانا اور پااساخا اویاي باه 

مخالفتهات دروني خودشان است. زیارا باخاشاي از کاادرهاا و 

اعوات رهبریشان عییه حز  کمونیست، عیایاه کاماونایاسام و 

عییه هر نو   رایش چ ، دوباره قد عیم کارده و مایاخاواهاناد 

تابیوت اسم حز  کمونیست ایران را پایین باکاشاناد و تاابایاوت 

"کومه له" کردت با پرچم نااسایاوناالایاسام کارد را بااال بابارناد. 

لاهرأ عییزاده از مو ع "چ " مخالر این سیااسات اسات و 

با ارزیابي از تاریخ حز  کمونیست ایران میخواهد  رورت 

 واود این حز  را تو یح بدهد.

 

اما ایشان در این ارزیابي دچار چندین اشتباه و خطای اسااساي 

شده است. اوأل برات ااوا  باه  ارایشاي نااسایاوناالایاساتاي در 

درونشان الزم نبود چهره متفکرین و ناویساناد اان اسانااد ایان 

تاریخ مورد "دفا " خاود را خاط بازناد. دوماا انیااف حاکام 

میکند که تاریخ را آنطور که اتفاق افتاده است روایت و تحییان 

کرد. سوما او به اات نقد و حمیه به ناسیونالیستهات افراقي و 

راست کنار دستش ترایح داده است عییه منیاور حاکامات و 

کمونیستهات شناخته شده و صاحبان اسناد غیر قابن انکار ایان 

تاریخ حمیه را سازمان دهد و خود پیش قراول این حمیه شود. 

البته وا ح است که این سیاست از من ر ایشان باید به وحدت 

ناسیونالیستها و "چاپاهاات" درون ایان ساازماان ماناجار شاود. 

ایشان با این هدف به اعن تاریخي مبادرت ورزیاده اسات کاه 

از ن ر خود واود حز  کمونیست را قابن تحمن کند و ناقاش 

اصیی متفکرین آنرا خط بزند. اما اسناد کتبي این تاریح خالف 

  فته هات ایشان را بیان میکنند.
 

در این سخنراني او مي  وید: کسانیکه در این حاز  ایمکرا: 

فعالیت مي کردند و بعاد از ایان حاز  اادا شادناد، از قار  

خودمختارت در کردستان با نهایت انقالبی رت دفا  مایاکاردناد 

اما بعد از ادا شدنشان از حز  کمونیسات ایاران، ایان قار  

را کنار  داشتند و نه تنها این بیکه کال عرصه فعالیات در کاردساتاان 

را تر  کردند. مي خواستم بپرسم که مسئیه قر  خاودماخاتاارت در 

آن سالها و کنار  داشتن این قر  و تر  فعالیت در کردستان را کاه 

عییزاده عنوان کرده است چ ونه تو یح مي دهید؟ زیارا مسائایاه از 

ن ر ایشان تنها به قر  خودمختارت خالصه نمیشود بایاکاه اهاداف، 

 سیاستها و ادبیات این تاریخ را در بر مي  یرد.

 

: ااازه بدهید اباتادا با اویام قار  خاود ماخاتاارت و محمد آسنگران 

فدرالیسم هن امیکه مورد نقد منیور حکمت قرار  رفت ایان ناقادهاا 

از اانب این دوستان غیر مستقیم تایید شد و خودشان هم متواه شدند 

که باید قر  خود مختارت را کنار ب دارند و  داشتند. به درست در 

مقابن قر  فدرالیسم مو ع  ارفاتاناد و آنارا رد کاردناد. حااال چارا 

دوباره اینگنین حرف میزنند تناقوي است که در آن  ایار کارده اناد. 

هر چند فکر نمیکنم اینها اکاناون قار  خاودماخاتاارت را دوبااره باه 

سیاست خود تبدین کنند.  فتن این تاریخ اعیي و تاکید ریااکااراناه بار 

قر  خاودماخاتاارت بادون ایاناکاه خاودشاان مادافاعاش بااشاناد، تاناهاا 

خاصیتش این است که دوستان ناسیونالایاسات شاان را باه ماانادن در 

 کومیه قانع کنند.

 

اما اینکه می ویند ما عرصه فعالیت در کردستان را تر  کرده ایام!؟ 

بیان این حکم نشان دهنده محدودیت فکرت و غایار اااتامااعاي دیادن 

پدیده هات سیاسي، انبشهات ااتماعي و تاریخي است. ا ر اامعاه و 

عرصه فعالیت در کاردساتاان را اردو ااهاات آناهاا در سایایاماانایاه و 

)زر ویز( تحت حاکمیت احزا  نااسایاوناالایاسات کارد عاراق فارض 

کنیم، حق با آنها است. ما این اردو اهاهاا را تار  کاردیام. اماا ا ار 

اامعه و عرصه فعالیت را اامعه کردستان بادانایام دیا ار ایان حاکام 

ایشان زیادت بي ربط است. زیرا این فعالیتها تاقاریاباا عایاناي اسات و 

 همه میتوانند آنرا قواوت کنند.

 

فعالیت در انبشهات اعترا ي را ا ار ماباناات قوااوت قارار دهایام 

حتما به انبش دفا  از حقوق کودکان، انبش کار ارت ااناباش دفاا  

از حقوق زن و .... میرسیم. فکر نمیکنم ایشان بتوانند در این عرصه 

ها که عرصه فعالیت احزا  سیاسي ادت در کردستان است ادعاایاي 

داشته باشد. زیرا در ی  دهه و نیم اخیر و تا همین امروز ایاناهاا ناه 

قرحي و نه ایده ات و نه تحر  قابن تواهي در کردستان و در ایان 

عرصه ها نداشته اند. بنابر این اتهام تر  فعالیت در کردستان عایایاه 

ما خییي نگسب و بي پایه است. زیرا اامعه تااثایارات احازا  دخایان 

در کردستان را هر روز با فاکت و فی ور میبیند. کسي این ادعاها را 

ادت نمی یرد. خاصیت این نو  استدالل برات عییزاده این اسات کاه 

به مخالفین خود  در کومه له ب وید به مسئیه کردستاان )ماانادن در 

اردو اه زر ویز( اهمیت میدهد. اعالم مخالفتش با کمونیسم کار رت 

 کارگر،معلم،دانشجو اتحاد اتحاد!

 ۳۱پرسش شماره   

 جعل تاریخ راه حل نیست!
 محمد آسنگران     
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و منیور حکمت که تقریبا اکثریت قریب به اتافااق اسانااد آن 

حز  را نوشته است به این دلین است که دل ناسیونالیساتاهاات 

 کنار دستش را بدست بیاورد.

 

ابراهیم عییزاده در ادامه صاحاباتاهاایاش باا اشااره باه ایمکرا: 

ن ر مارکس در مورد اینکه این قبقه کار ر اسات کاه قادرت 

را مي  یرد، لاهرا در نقد به حز  کاماونایاسات کاار ارت و 

بطور مشخ  بحث منیور حکمت در کن ره سوم که به این 

اشاره داشت که با تعداد کمي هم ا ر بتوانیم قدرت را می یریم 

نباید تردید کنیم، کنایه وار به این اشااره ماي کاناد کاه کسااناي 

بودند که مي  فتند قدرت را با چند هزار نفر می یاریام. بانا ار 

شما خاصیت این مقایسه چیست و بحث مانایاور حاکامات در 

مورد کسب قدرت سیاسي و اای اه مثال فوق در پاساخ باحاث 

 عییزاده را چ ونه بیان مي کنید؟

 

: ما اوا  این حرفهات تکرارت و بیخااصایات محمد آسنگران

چ  سنتي را قبأل داده ایم. ا ر بتوانیم با هر چناد نافارت حاتاي 

کمتر از آنگه عییزاده تیور میکند ایان رژیام را بایانادازیام و 

قدرت را ب یریم ی  لح ه هام درناگ نامایاکانایام. کساي ایان 

حرفهات سنتي و تکرارت و بي خاصیت را اادت نامایا ایارد. 

احتماأل ایشان متواه نیست که ایان تاکارار حارف باورژواهاا 

عییه کمونیستها است. هر وقت کمونیستها خواسته اند دست به 

قدرت ببرند فورأ " مبیرها و داورها" سارو کایاه شاان پایادا 

شده و  فته اند" وقتاش نایاسات، قاباقاه کاار ار آمااده نایاسات، 

متشکن نیست، شوراها سازماان پایاداناکارده و دماکاراساي را 

نقاض مایاکانایاد و ...." ماا ایان اساتاداللاهاات کسان کاناناده را 

میشناسیم. آقات عییزاده خو  به یاد دارد که در کردستان سال 

چند هزار نفر هم نبودیم، اما به امهورت اسالمي  فتیم ما  85

اداره کردستان را به رژیم نمیدهیم. امهورت اسالمي فاقاط باا 

کشتار توانست مردم و انبش انقالبي درکردستان را به عاقاب 

براند. ما سالها با این رژیم ان یدیم و فقط در مقابان سارکاو  

خشن رژیم ناچار به عقب نشیاناي شادیام. حااال آقاات عایایازاده 

میتواند تئورت نیم پز "مبیرها" را تکرار کند اما فکار ناکانام 

کسي آنرا ادت ب یرد. ا ر بحث بر سار ساازماانادادن ااناباش 

کار رت و قر  و نقشه برات آن است، ایشان بعد از سه دهاه 

صاحب هیچ قر  و نقشه ات نیست. تا همین حااال هام اسانااد 

رسمي حزبش به قیم کساني نوشته شده که ایشان توافقي باا آن 

ندارد. شعار آزادت برابرت حکومت کار رت، سند عواویات 

کار رت، سند سیاست سازماندهي ما در میان کار اران، ساناد 

آژیتاتورها، اسناد نقد تجربه شوروت و باالخره سند استرات ت 

همان تشکیالت کردستانش و.... به قیم منیور حکمت نوشتاه 

شده است و ایشان در همین ارزیابي بار حاقاانایات آناهاا تااکایاد 

 میکند.

 

ولي منیور حکمتي که تمام سیااسات و اسانااد اصایاي حاز  

مورد ن ر آقات عییزاده را نوشته، اکاناون ماورد حامایاه آقاات 

عییزاده قرار  رفته است. این تنها بي انیافي نیست که ایشان 

به نمایش  داشته است. همین اسنااد ماورد اشااره ایشاان یا  

دوره ات از کتابخانه ها و ماقارات کاوماه لاه ااماع آورت شاد و در 

رودخانه پایین اردو اهشان در مقابن چشم ایشان به آتش کشایاده شاد. 

آن هن ام باید آثار و نوشتار منیور حکمت نابود میشدند. اکنون کاه 

احتیاج پیدا کرده و باایاد باه افاتاخاارات ایان حاز  اشااره ناماایاد کاه 

مخالفینش را قاناع کاناد باجاز اشااره باه هامایان اسانااد چایاز دیا ارت 

ندارد.ایشان هاماان اساناادت را کاه قاباأل ساوزاناده شادناد باه عاناوان 

افتخارات این حز  منهات نویسنده آن مورد اشاره قرار مایادهاد. ایان 

ی  سیاست ریاکارانه و فرصت قیبي آشکار اسات. ا ار ایان اسانااد 

مهم هستند پس چرا ی  دوره آنها را از کتابخانه و مقرات خود امع 

آورت و سوزاندند؟ سوال این است حاال چه اتافااقاي افاتااده اسات کاه 

امروز به آن افتخار میکنند؟ ا ر به آن افتخار میکاناناد چارا ناویساناده 

این اسناد را مورد حمایاه قارار مایادهاناد؟ آیاا ایان باجاز ریااکاارت و 

 فرصت قیبي اسم دی رت دارد؟

 

ابراهیم عییزاده معتقد است کسانیکه از حاز  کاماونایاسات ایمکرا : 

ایران ادا شدند ) اینجا مانا اور ایشاان ااریاان کاماونایاسام کاار ارت 

است ( از آنجا که خودشان تمامي امکانات، موقعیات هاات اصایاي و 

کییدت را در دست داشتند و همه چیز آن را رها کاردناد، هایاچ  اوناه 

پیوست ي با تاریخ و  دشته حز  کمونیست ایران نادارناد. و ناتایاجاه 

مي  یرد که هر کسي در این حز  مانده است مایاتاواناد صااحاب آن 

تاریخ، اهداف، سیاستها، بحثهات مربوق به بولاتان مابااحاث شاوروت 

سیاست سازماندهي کار رت، بیانیه پاایاه ات ماردم زحاماتاکاش و... 

باشد. در ادامه مي افزاید که این تاریاخ و ایان  ادشاتاه باه کساي کاه 

آرمانش را به تشکیالت پر حرارت خارج کشور تابادیان کارده تاعایاق 

 ندارد.
 

بن ر شما عیت این تیاحب و میادره کردن تاریخي چایاسات و آیاا 

مخاقبین ایشان در این ایسه و یا هر کاجاات دیا ارت، ایان را ناماي 

دانند که این افق، سیاست، برنامه و غیره این حز  تا قبن از اادایاي 

مباحث چه کس یا کساني بود؟ آیا اامعه نمي داند که ن ریه پاردازان 

مباحث شوروت و کوهي از ن رات و نوشته هات آن دوره در چندین 

اید مجموعه آثار مکتو  شده است، ن رات کي بود؟ ا ر ایان قاور 

است، پس خاصیت ایان تیارف و میاادره سایااساي نا ارت بارات 

 ابراهیم عییزاده چیست؟

 

دراوا  سوال قبیي به ایان اشااره کاردم ایان یا  محمد آسنگران: 

ریاکارت و فرصت قیبي آشکار است. اما در خوشبینانه ترین حاالات 

فرض کنیم ایشان از سوزاندن آنها پشیمان شده و اکنون آن اسانااد را 

به عنوان سیاست حز  خود قبول دارد. در چنین حالتاي دو احاتاماال 

پیش مي آید: یکي اینکه فشار واقعیات و باه چا  چارخایادن اااماعاه 

ایشان را بیدار کرده و نمیخواهد بیش از این به دنبال سیاست "دولات 

نوپات کردت" در کردستان عراق و ناسیونالیسم کرد روان شود. ا ر 

اینطور باشد اات خوشحالي است. اما باالخره در این حالات انیااف 

و صمیمیت در ی  ارزیابي درست حکم میکند که سایااساتاهاات چاناد 

سال قبیي خودشان را مورد نقد و بازبیني قرار دهد. حاالات دوم ایان 

است که میخواهد این اسناد را مالخور و بي خاصیت کند. آنگانااناکاه 

از ارزیابي ایشان بر مي آید ایشان  فته اند که "نویسند ان این اسانااد 

مهم نیست چه کسي بوده است مهم این است که خود نویسنده باه ایان 

 ،مسئله اصلی ما تغییر جهان است!

 ۳۱پرسش شماره   
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 اسناد پشت کرده است و صاحب آن اکنون حز  کمونیست ایران است."!

 آقات عییزاده بهتر از هر کسي میداند در این چند ساله بعد از ادایي کمونیسم کار رت، یکي از ادالهات ما با آنها این بوده اسات کاه ایان

اسناد را نمیتوانند از تاریخ حز  کمونیست ایران پا  کنند.  فتیم این اسناد صاحب دارد،  فتایام ایان اسانااد یا  ااناباش اسات کساي باا 

سوزاندن آنها نمیتواند اثراتشان را پا  کند و.... به هر حال اکنون هم نمیتوان به درستي ایان اسانااد اساتانااد کارد و در عایان حاال اسام 

منیور حکمت نویسنده آنها را خط زد. همگنانکه نمیتوان به کاپیتال استناد کرد و اسم مارکس را خط زد. ایشاان باایاد ماتاوااه ایان امار 

بدیهي باشد که بعد از مرگ منیور حکمت با تواه به اسناد کتبي و قابن مرااعه، کسي نمیتواند اای اه تاریخي این انسان بزرگ را ایان 

 چنین اعن کند. این ی  غیر ممکن و توهم بیش نیست. زیرا مدافعین واقعي این خط و این سیاستها این ااازه را نمیدهند.

 

تا اایي که به بحث پیوست ي تاریخي مربوق میشود، این اسناد ی  خط و ی   رایش منسجم و متکامان را در یا  ااناباش ناماایاناد اي 

میکند. از ابتدات تشکین اتحاد مبارزان تا پایان عمر منیور حکمت این خط پیش رفته و تکامن پیدا کرده است. این اسناد مکتو  و قابان 

راو  هستند. کسي این وسط نمیتواند با ی  اکروبات بازت این تاریخ را تیاحب شود. ا ر ایشان اعالم میکرد ایان باخاش از اسانااد و 

خط فکرت را تا هن امیکه در ی  حز  بودیم قبول دارد و با بخش دی ر آن مخالر است بااز هام قاابان در  باود و ماعاقاول باه نا ار 

میرسید. آدم میتوانست بپدیرد که در ی  مقطع دو سیاست متفاوت شکافي ایجاد کرده است و ایشان با کمونیسم کار رت مخالر است. اما 

آقات عییزاده اینرا نمی وید. او مدعي است که منیور حکمت نویسنده این اسناد بعدأ به آنها پشت کرده و برخالف آن عمن کرده اسات!؟ 

 که این ی  ادعات سطحي و بي پایه است.

اما در مورد رهبرت و تیمیم  یرت در آن حز : ایشان هنوز دنیا را تشکیالتي و بسیار محدودن رانه تو یح میدهد. تمام بحث ماا ایان 

بوده و هست که اختالف ما با ناسیونالیسم درون کومه له انبشي بود، سیاسي بود،  رایشي بود و... ایشان همگنان بر قبن ایان مایاکاوباد 

چرا کمونیسم کار رت رفت میتوانست بماند! زیرا ار انهات تشکیالتي دستشان بود و... آقات عییزاده متواه نیست ا ر همان دوره ایشان 

در مقابن خط ناسیونالیستي کرد بوی ه در درون کومه له مي ایستاد و از کمونیسم کار رت و هامایان اسانااد ماورد اشااره دفاا  مایاکارد، 

ر ناسیونالیستها ناچارأ راه دی رت در پیش می رفتند. و ادایي ما هم احتماأل پیش نمي آمد. اما آن دوره ایشان در انا  راست کومه له قرا

 داشت و دنباله رو خط عمر اییخانیزاده شد و در مقابن منیور حکمت ایستاد.

 نشریه پرسش را به دوستان خود معرفی کنید!

 ۳۱پرسش شماره   

ح ب کمونیمت کار،رى در اسناد خود ب  صراحت از ضرورت لغو اادام سخن ،فت  است  اما شما از چ  زاوی  و نگاه  و خاوران: 
 با چ  تحهیه  لغو اادام را ضرورى میدانید؟

: مجازات اادام اسک دولت  کهم  کشتن است. افراد یکدیگر را ب  قتل میرساننسد  امسا دولستس،سا افسراد را بس   ااسدام  منصور حکمت
محکوم میکنند. خواست لغو اادام و ممنوایت قتل نفس هردو از یکجا مای  میگیرد  مخالفت با کشتن اامدان  و آ،اهان  و با نقش  
قبه  کم  توسط کس دیگر. اینک  یکموى این قتل یک دولت و یا یک مرجع فائق  سیاس  است کوچکترین تغییرى در این واقعسیست 
نمیدهد ک  ما با یک قتل امد طرفیک. مجازات اادام وقیحان  ترین و کثیف ترین شکل قتل امد است. چون یک ن،اد سیاس   جسهسوى 
روى مردم  با ااالم قبه   از قو  جامع   در ن،ایت حق بجانب   در ن،ایت خونمردى  تصمیک ب  کشستسن کمس  مسیسگسیسرد و روز و 

 ساات واقع  را هک ااالم میکند.

 با لغو مجازات اادام  جنایتکاران قاتل چگون  باید کیفر ببینند؟خاوران: 

: سوا  جالب  است. با لغو مجازات اادام همان او  جهوى یک قاتل امده  یعن  دولت  ک  هیچوقت هک بسخساطسر قستسل منصور حکمت
نفس کیفر ندیده است ،رفت  میشود. سوا  شما این تصور را بوجود میاورد ک  ،ویا مجازات اادام را براى کیفر دادن قاتهسیسن ابسدا  
کرده اند. یا ،ویا این مجازات  است ک  قانونگذاران پس از غور و تفحص با جرم قتل متناسب یافت  اند. اما مجازات اادام ربط  بس  
ممال  قتل در جامع  ندارد. تاریخ خودش را دارد. حقوق و قدرت دولت،اى امروز در برابر اهال   امتداد حقسوق و قسدرت دولستس،ساى 
دیروز است. وقت  آغا محمد خان قاجار تمام اهال  یک ش،ر را کور میکند و میکشد  مشغو  کیفر دادن کم  بخاطر جرم  نیسمست. 
وقت  اسب دزد را در آمریکا دار میکشند و یا سرباز فرارى را اادام میکنند  مشغو  کیفر دادن کم  ب  معن  قضای  کهم  نیمتنسد. 
بهک  صاف و ساده دارند مردم را سرجایشان مینشانند  دارند مردم را ب  تمکین ب  مقررات و دستورات وادار میکنند. دارند ارااب 
میکنند. دارند حکومت میکنند. در همین ج،ان امروز اادام فقط کیفر قتل نیمت  کیفر سکس غیر مجاز  کیفر احتکار  کیفر ااتسقساد 
ب  مرام اشتراک   کیفر تشکیل اح اب مخالف  کیفر طن  کردن خدا و پیغمبر و امام  کیفر همجنس ،رای  و غیره هسک همست. کشستسن 
اهال   از ابتداى جامع  داراى حاکمیت  یک رکن ب  تمهیک کشیدن مردم بوده و هنوز هسک همست. تساریسخسچس  مسجسازات ااسدام نس  در 
مباحثات حقوق قضای  درباره جنایت و مکافات  بهک  در تاریخ حاکمیت طبقات  و دولت است. امروز هک دولت ها ش،روندانشان را 

 میکشند. باید جهوى این را ،رفت.

میپرسید ا،ر مجازات اادام نباشد باید با قاتهین چ  کرد. کشتن قاتل تکرار قتل است. ما میگوئیک این یک کار را ب،یچوج  نسمسیسشسود 
کرد. اینک  چ  کار دیگرى میشود کرد بمتگ  ب  فهمف  قضای  جامع  دارد. در همین سیمتک موجود میتوان قاتل را حبس کسرد. در 
یک جامع  ایده آ  شاید بشود مردم را از تکرار جرم توسط او مصون کرد  تالش کرد قبح کارش را ب  او ف،ماند  بدون آنک  حستس  

 الزم باشد آزادى اش را هک از او سهب کنند. در یک جامع  ایده آ  شاید بشود کارى کرد ک  قتل امد رخ ندهد.


