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تغيير نام از »سھند« به اتحاد مبارزان کمونيست
ھمانطوری که قبال اظھار داشتيم »سھند« توقع داشت که »اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر«
مواضع ھسته »سھند« را می پذيرد و سپس ھسته »سھند« را جذب خود می کند و به مسئله
ھواداری ھسته »سھند« پايان می دھد .ولی خود گروه »اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر«
دچار بحران شده بود .در پائيز  ١٣٥٨بدنبال دومين نشست عمومی گروه »اتحاد مبارزه در راه
آرمان طبقه کارگر« نصف اعضای اين گروه در اعتراض به چيزی که مواضع روشنفکری و جدا
از توده ھای اين گروه ناميدند از »اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر« انشعاب کردند .منشعبين
بيشتر اعضای فعال در کارخانجات و ھسته ھای کارگری را شامل می شد .منشعبين از »آرمان«
سپس با سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران )کومله( و سازمان پيکار در راه آزادی طبقه
کارگر وارد مباحثه شدند .از آنجائيکه منشعبين از »آرمان« برخی از مواضع کومله را اکونوميستی
ارزيابی ميکردند و به آن انتقاد داشتند لذا با خطوط اساسی  ٨بندی در تير ماه  ١٣٥٩به پيکار
پيوستند.
بحران ،ناتوانی و بی افقی »اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر« و بنوعی اضمحالل آن
موجب دلسردی ھسته »سھند« شد و عمال فعاليت مستقل را برای اين ھسته در دستور روز قرار
داد .در چنين زمينه ای است که ھستۀ »سھند« در آذر ماه سال  ١٣۵٨به ھواداری خود از »اتحاد
مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر« پايان ميدھد و به شکل يک گروه و تحت نام »اتحاد مبارزان
کمونيست« اعالم موجوديت می کند .البته »سھند« تاکيد می کند که "اين تغيير نام فىنفسه ابدا
بيانگر تغييرى در شيوه برخورد و مناسبات متقابل دو گروه نيست» [١]".اتحاد مبارزان کمونيست«
اين بار سعی می کند با ھويت مستقل وارد فضای سياسی شود و بر »گرايش خط  «٣تاثير بگذارد.
فعاليت مستقل نيازمند تجربه سازمانيابی چه به لحاظ فيزيکی و چه به لحاظ تاريخی است .فيزيکی به
اين مفھوم که فعالين خود دارای سابقه و تجربۀ سازمان يابی ھستند و به لحاظ تاريخی به اين مفھوم
که از تجربۀ تاريخی سازمان يابی گرايش يا گرايشاتی که شکل حافظۀ تاريخی به خود گرفته اند،
بھرمند می شوند .چيزی که فعالين گروه تازه تاسيس شده از ھستۀ »سھند« فاقد آن بودند .منصور
حکمت در اين رابطه چنين می گويد:
"ما بشدت بی تجربه بوديم و نمی دانستيم چگونه بايد متشکل فعاليت کنيم[٢]".
حميد تقوائی )دبير کنونی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران( عليرغم سابقۀ کوتاه زندان
و ھواداری از مائوئيسم قبل از رفتن به انگلستان در زمان شاه ،درکی مشابه منصور حکمت دارد و
اذعان ميدارد که ھيچ تئوری واحد و منسجمی بر کار تشکيالتی آنھا ناظر نبوده بلکه روند حوادث
نيز آنھا را با خود برده است.
"تشکيالت ما در انقالب ايران بوجود آمد و در انقالب ايران خود را شناخت و مثل بچه اردکی که
در آب متولد می شود و ابتدا فقط آب را می شناسد و وقتی ھم پايش به خشکی رسيد ،با شرايط زمين
خودش را وفق ميدھد و به ھمين ترتيب بزرگ می شود ،ما ھم تصور ميکرديم که تشکيالت
کمونيستی ما به اين شکل رشد ميکند .از اين نقطه نظر ھيچ تئوری واحد و منسجمی بر کار
تشکيالتی ما ناظر نبود[٣]".
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ما فعال بچه اردک را به حال خود رھا می کنيم تا به قول خودشان بزرگ شود و زمانی که نه اردک
بلکه ادای »غاز« را در می آورد ،يعنی در بحث مربوط به چپ کمونيست ارزيابی اش کنيم .البته
زمانی که به مقام "رھبران پرولتاريا" ارتقا يافتند ،بايد تبيين ديگری از روند حوادث اجتماعی ارائه
می دادند ،تاريخ بايد بازنويسی می شد و اتحاد مبارزان کمونيست به مرکز حوادث اجتماعی برده
می شد .ديگر ھواداری از يکی از گروھھای »گرايش خط  «٣يعنی آرمان مطرح نيست بلکه خود
اتحاد مبارزان کمونيست پرچمدار انقالب  ١٣۵٧ايران می شود! منصور حکمت چنين می گويد:
"پرچم انقالب  ٥٧پرچمى بود که اتحاد مبارزان بلند کرده بود .براى اينکه خطى بود که در دل آن
انقالب وجود داشت[٤]".
ظاھرا »مارکس زمان« فراموش کرده است که در آن مقطع به شدت بی تجربه بوده و نمی دانسته
چگونه بايد متشکل فعاليت کرد ،لذا ھوادار آرمان شده بود» .غلوگوئی« به عنوان عارضۀ فرھنگی
که شکل مضحک آن انعکاسی از روبنای سياسی سرمايه داری در حال انحطاط و انحطاط سرمايه
داری پيرامونی است ،بخشی از فرھنگ سياسی اين گرايش فکری نيز بوده است.
سالھا بعد مجيد حسينی از رھبران سابق کومله و کمونيزم کارگری ،در اوج پرت و پال گوئی و به
سنت استالينيستـی – مائـوئيستـی که در آن پرورش يافته است به بازنويسی مجدد حوادث تاريخـی
می پردازد .سياه را سفيد می کند ،سفيد را سياه ،آشکارا دروغ می گويد تا سابقۀ راديکالی برای
اتحاد مبارزان کمونيست بتراشد .او اين چنين می گويد:
"بطور کلی می توان گفت ،بحران کمونيسم بورژوايی ،تحوالت اجتماعی و سياسی و فکری ناشی
از انقالب  ٥٧و بويژه عامل دخالتگرانه سياسی اتحاد مبارزان کمونيست چپ ايران و فرھنگ
سياسی آن را زير و رو کرد .نمای کمونيسم روئيت شد ،چپ راديکاليزه گرديد ،تا حد زيادی رنگ
سياسی اتحاد مبارزان کمونيست را به خود زد .از آن پس اين چپ ،اقتصاد چين و شوروی را
سرمايه داری ميدانست ،ھيچ ارودگاھی را قبول نداشت ،به مارکس ،کارگر و سوسياليسم کارگری
روی آورد ،به مبارزه روزمره کارگران اھميت ميداد و ھمراه با خط کمونيستی برای بيرون آوردن
پرچم کمونيسم از زير آوار جريانات بورژوايی و رفرميسم خرده بورژوائی و انتقال آن به کارگر و
جريان کمونيسم کارگری تالش کرد[٥]".
از اينکه تا سال  ١٣٥٩چند نفر »اتحاد مبارزان کمونيست« را در فضای سياسی ايران می شناخت
می گذريم .ولی اين »رھبر« سابق علن ا ً ،منتھی بسيار ناشيانه اقدام به جعل حقايق می کند .کدام عامل
دخالتگرانه سياسی اتحاد مبارزان کمونيست ،چپ ايران و فرھنگ سياسی آن را زير و رو کرد!؟
فرھنگ بقال منشانۀ حزب کمونيست ايران!] [٦نمای کمونيزم چگونه روئيت شد؟ با تئوری چند
طبقۀ و مائوئيستی اتحاد مبارزان کمونيست! اتحاد مبارزان کمونيست با خرده بورژوائی ارزيابی
کردن رھبر بورژوازی ايران و جالدی چون خمينی چپ را راديکاليزه کرد! ظاھرا اين رھبر سابق
پرولتاريا »آلزايمر« زودرس نيز گرفته است و اظھار ميدارد که اتحاد مبارزان کمونيست فضای
سياسی ايران را راديکال کرد و بعد از آن چپ اقتصاد شوروی را سرمايه داری ميدانست و يا ھيچ
اردوگاھی را قبول نداشت .بخش استالينيستی مجاھدين که »محفل مارکسيستی آزادی کارگر«
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ھوادار آن بود ،اقتصاد شوروی را امپرياليستی و دولت شوروی را نيز سوسيال امپرياليسم خطاب
ميکرد.
اگر از حزب تودۀ ايران بگذريم که بخاطر رابطۀ تناتنگی که با شوروی و دستگاه تبليغاتی آن داشت
و به استالينيسم مسلط بود .جناح کالم راديکال چپ سرمايه در آن زمان ،يعنی جريان فدائی و
مجاھدين استالينيست ،به لحاظ نظری حتی به دستگاه سياسی چپ سرمايه )استالينيزم( تسلط نداشتند.
آرمانگرائی ،عدالت خواھی ،استقالل ملی ،توسعۀ اقتصادی و دمکراسی خواھی مواضع آنھا را
تشکيل ميداد .چنين مواضعی جذابيت خود را در بخش کالم راديکال چپ سرمايه از دست ميداد.
تناقضات و سردرگمی مواضع اتخاذ شده که گاه گاھی حتی از حداقل انسجام ظاھری نيز برخوردار
نبود ،بديل ديگری را برای گرايش کالم راديکال آن در دستور روز قرار داد .در چنين زمينه ای،
چند تحصيل کرده و خارجه ديده ،آشنا به زبانھای خارجی و سبک کار تحقيقاتی ،مبادرت به انتشار
چند تا جزوه می کنند .در چنين شرايطی است که انتشار چند جزوه در فضای سياسی کالم راديکال
استالينيستی گوش شنوائی پيدا می کند .ابتدا به اظھار فضل »مارکس زمان« در اين رابطه نظری
می افکنيم.
"دوران تا خرداد  ٦٠اتحاد مبارزان ،دوران شيرينى است که از يک جمع خيلى کوچک ،تبديل شده
بود به سازمانى که اثر آن را در ھمه ابعاد چپ آن جامعه ميشد ديد .اقبال عمومى کرور کرور به آن
شده بود و اگر  ٣٠خرداد نبود ،دو سال بعد حزب کمونيست ايران از يک موضع خيلى قدرتمندترى
تشکيل ميشد .به نظر من حزب کمونيست ايران در آن صورت حول اتحاد مبارزان تشکيل ميشد .اما
اين پروسه قطع شد....ميدانيد يکى از بزرگترين سازمانھاى چپ ايران شد[٧]".
آقای حکمت سالھا بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران اعتراف می کند که حزب کمونيست ايران از
يک موضع قدرتمندی تشکيل نشده بود به عبارت ديگر آقای حکمت اظھار ميدارد که شريک
ديروزيشان ،يک شريک جدی و قابل اعتماد نبوده است .اين البته تحقير کومله است که نيروی
انسانی ،امکانات و دفتر و دستک الزم را برای تجمعی تحت عنوان حزب کمونيست ايران ارائه داده
بود .البته در مبحث تشکيل حزب کمونيست ايران خواھيم ديد که »اتحاد مبارزان کمونيست« حتی به
کومله برای تشکيل حزب باج نيز ميدھد.
مسئله مھم ديگر غلوگوئی خارق العادۀ اين »رھبر پرولتاريا« است ،اينکه اتحاد مبارزان کمونيست
يکی از بزرگترين سازمانھای چپ ايران شد .تا قبل از تشکيل حزب کمونيست» ،اتحاد مبارزان
کمونيست« در فضای سياسی ايران تقريبا ناشناخته بود .تنھا در محافل روشنفکری و در پيش برخی
جريانات چپ شناخته شده بود .ھمين گمنام بودن نيز يکی از داليلی بود که باعث شد ،در قياس با
ديگر جريانات چپ کمترين ضربه را ببيند .وجود منطقۀ آزاد در کردستان و سپس کردستان عراق
باعث شد عمال موقعيت خود را تحکيم کند .بخش زيادی از فعالين چپ بدليل فرار از سرکوب
وحشيانه بورژوازی اسالمی ،ناچارا به اين تجمع پناه بردند ،نتيجۀ منطقی آن سرنوشت تراژديک
بخشی از اينھا ،فاصله گرفتن از ھر گونه فعاليت سياسی و بی اعتمادی به ھر نوع کار متشکل بود.
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با اين حال »اتحاد مبارزان کمونيست« از اينکه موفق شده بود از يک محفل چند نفره به يکی از
بازيگران اصلی تشکيل تجمعی تحت عنوان حزب کمونيست ايران ارتقاء يابد ،غرق در شادی بود و
حتی شادی خود را آشکارا بيان می کرد .منصور حکمت با شادی و غرور معتقد بود قدرت جھانی
آنھا ،چھار سال بعد از کنگرۀ اتحاد مبارزان کمونيست يعنی در سال  ١٣٦٥برايشان قابل تصور
نبوده است .او در آن مقطع معتقد بود که حزب کمونيست ايران پرچمدار تشکيل بين الملل جديد
خواھد شد ،البته به اين مسئله بعداٌ باز خواھيم گشت .منصور حکمت می گويد:
"ھمانطور که اکنون بعد از چھار سال از تولد مان بمثابه يک محفل با اين واقعيات عظيم روبرو
شده ايم ،شايد موجودين بين المللی و قدرت جھانی ما در چھار سال آينده در تصور امروز ما
نگنجد"][٨
گروه »اتحاد مبارزان کمونيست« سرانجام در سال  ١٣٦٢با يک اطالعيه که در چادری در
روستای ” ِمش َکپه“ کردستان صادر کرد ،خود را منحل کرد .دراعالميه عنوان شده بود ،از
آنجائيکه ھدف تشکيل حزب کمونيست ايران بود و آن ھم فراھم شده است ،لذا اين گروه به ھدف
خود رسيده است و خود را منحل می کند[٩].
ايدئولوژی مارکسيست – لنينيستی اتحاد مبارزان کمونيست

بعد از مرگ لنين ضد انقالب و در راس آن استالين در راستای پيشروی خود و در مسيرتھی کردن
مواضع انقالبی لنين ،مبادرت به توليد نوعی ايدئولوژی  ،نوعی مذھب از تئوريھای انقالبی لنين
کرد .با توليد و باز توليد ايدئولوژی مارکسيسم – لنينيسم که اسم مستعار استالينيسم بود ،استالينيسم با
ايدئولوژی مارکسيسم -لنينيسم )استالينيسم( به جنگ لنين رفت» .اتحاد مبارزان کمونيست« بعنوان
يک گروه مارکسيست – لنينيست معتقد به ايدئولوژی مارکسيسم -لنينيسم بود و بر اين باور بود که
»مارکسيسم  -لنينيسم« منسجم ترين ايدئولوژی انقالبی عصر حاضر است .منصور حکمت در اين
رابطه اين چنين می گويد:
"مارکسيسم لنينيسم بمثابه ايدئولوژى انقالبى پرولتاريا در عصر حاضر بى چون و چرا منسجمترين
و پيگيرترين ايدئولوژى انقالبى عصر ماست .جنبش کمونيستى ،الاقل با تعريفى کلى از آن ،بخش
فعال اکثر مبارزات انقالبى قرن بيستم را تشکيل داده و ميدھد[١٠]".
قبل از ھر چيز بايد تاکيد کرد که مارکسيسم و آگاھی طبقاتی پرولتاريا ايدئولوژی نيست و دو معيار
مھم برای تمايز بين ايدئولوژی و آگاھی طبقاتی پرولتاريا وجود دارد .اوال پرولتاريا ھيچ قدرت
اقتصادی ندارد و ھيچ ھدفی ھم مبنی بر استقرار نوع جديدی از استثمار ندارد .بنابراين نميتواند
روبنای ايدئولوژيک بوجود بياورد .چرا که در تمامی ايدئولوژی ھا انسانھا و مناسبات آنان وارونه
ظاھر می شود .مارکس اين مسئله را در ايدئولوژی آلمانی صفحه  ١٩اين چنين توضيح ميدھد:
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" اگر در تمامی ايدئولوژی ھا  ،انسانھا و مناسبات آنان ھمانند ]تصويرداخل[ جعبه عکاسی وارونه
ظاھر ميشوند  ،اين پديده ھمانقدر از جريان زندگی تاريخی آنان نشات ميگيرد که وارونگی اشيا
روی شبکيه از جريان زندگی جسمی آنان".
نکته مھم ،ديگر بر خالف آگاھی طبقاتی که دريک پروسه جمعی تکامل می يابد و جمعی است ،
ايدئولوژی به شکل فردی تکامل می يابد و فردی است .اگر بخواھيم بيشتر دقيق باشيم بايد اشاره
کنيم که آگاھی طبقاتی پرولتری مثل ايدئولوژی  ،شخصی و فردی بوجود نمی آيد بلکه يک پديده
اجتماعی و تاريخی است.
اگر چه انديشه ھای لنين و روزا لوکزامبورگ بعنوان بخشی از تجارب و آموزش تاريخی پرولتاريا
در حافظه تاريخی پرولتاريا و به شکل آگاھی طبقاتی عمقی به روند خود ادامه داد ،منتھی از اوايل
دھۀ  ٣٠ميالدی آن بُعدی از آگاھی طبقاتی که شکل گسترده )ھمه گير( آگاھی طبقاتی است و از
توازن قوای آنی بين طبقه پرولتاريا و بورژوازی در يک شرايط زمانی مشخص تعيين ميگردد،
عمال به ضد خودشان تبديل شد .لنين توسط استالينيستھا و روزا لوکزامبورگ توسط شوراگراھا.
بعد از آن مقطع تجلی مارکسيسم ابتدا توسط چپ کمونيست آلمان-ھلند و سپس توسط چپ کمونيست
ايتاليا بود .نزديک نيم قرن جريانات برخاسته از چپ کمونيست ايتاليا در انزوای مطلق ،در دوران
سياه ضد انقالب به دفاع از مارکسيسم پرداختند .تنھا پس از برگشت تاريخی پرولتاريا در اواخر
دھۀ  ٦٠ميالدی بود که جريانات انترناسيوناليست توانستند از انزوای مطلق بيرون بيايند.
با اين توضيحات بايد اذعان کرد که »اتحاد مبارزان کمونيست« حداقل در يک مورد درک درستی
داشت و آن ھم اينکه استالينيزم )مارکسيزم -لنينيسم( آنھا ايدئولوژی بود ولی اين ايدئولوژی آنھا ھيچ
سنخيتی با مارکسيسم يا آگاھی طبقاتی پرولتاريا نداشته و ندارد .از سوی ديگر استالينيزم نه تنھا
بخش فعال اکثر مبارزات انقالبی قرن بيستم را تشکيل نداده بلکه نقش بسزائی در سرکوب مبارزات
انقالبی داشته است.
از آنجائيکه »اتحاد مبارزان کمونيست« يک گروه استالينيست )مارکسيست  -لنينيست( بود از
پراکندگی طيف استالينيست راضی نبود و در راستای اعتالی جنبش استالينيستی و نزديکی
مارکسيست – لنينيستھا )استالينيستھا( تالش ميکرد .معتقد بود ،بايد نيازھای عملی مبارزه را در
يافت و در گام بعدی از اين فراتر رفته و تاکيد می کند که جنبش جوان کمونيستی بايد سنن
سکتاريستی و خرده بورژوائی را عميقا زير سوال برد و نيازھای عملی مبارزه را در يابد ،به
عبارت ديگر وحدت عملی مارکسيست لنينيست ھا ،يعنی وحدت عملی استالينيستھا .اتحاد مبارزان
کمونيست می نويسد:
"باالخره در چنين شرايطى است که نيازھاى عملى مبارزه ،وحدت عملى مارکسيست -
لنينيست ھايى را که در اصول برنامه و تاکتيک توافق دارند تاکيد ميکند و سنن سکتاريستى و خرده
بورژوايى جنبش جوان کمونيستى ما را عميقا زير سؤال ميبرد[١١]".
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از ويژگيھای استالينيسم به مثابه نوع خاصی از ايدئولوژی ،نگاه ايدئولوژيک ويژۀ آن به سير
تاريخـی حوادث است که در اين ايـدئـولـوژی شخصيت ايدئولوژيک جايگاه خاصی دارد )کيش
شخصيت پرستی( و نقش ويژه ای ايفا می کند .زمينه ھای تاريخی و نيروی دخالت گر جامعه يعنی
پرولتاريا تابع شخصيت می شود ،مضحک تر اينکه با مرگ آن شخصيت شيوۀ توليدی نيز عوض
می شود .با مرگ استالين در روسيه و با مرگ مائو در چين .استالينيستھا معتقد ھستند که با مرگ
استالين و روی کار آمدن خروشچف به مارکسيسم -لنينيسم نيز در روسيه خيانت شد .لذا از
رويزيونيسم خروشچفی نه به عنوان افکار بورژوائی بلکه از تحريف بورژوائی مارکسيسم -لنينيسم
نام ميبرند و می نويسند:
"رويزيونيسم  ...اساسا به معنای عدول از مبانی تئوری و برنامۀ انقالبی مارکسيسم – لنينيسم و
تحريف بورژوائی آن است ....رويزيونيسم در سطح بين المللی امروز عمدتا در اشکال رويزيونيسم
مدرن)خروشچفی( ،رويزيونيسم "سه جھانی"" ،کمونيسم اروپائی" و تروتسکيسم به خيانت خود به
طبقه کارگر ادامه ميدھد[١٢]".
جالب توجه اين است که بعد از تشکيل حزب کمونيست ايران  ،اين جريان خود را تنھا جريان
کمونيستی ميداند .ديگر جريانات چپ سرمايه و بخصوص ديگر استاينيستھا که زمانی برای وحدت
عملی شان ،اتحاد مبارزان کمونيست در تقالی شبانه روزی بود ،با يک اشارۀ قلمی به اردوی
بورژوازی برده می شوند .االن ديگر مالک تعلق به پرولتاريا تجمع بخشی از چپ سرمايه،
معجونی از استالينيسم و مائوئيسم تحت نام حزب کمونيست ايران می شود.
کشور اتحاد مبارزان کمونيست
بعد از تشکيل حزب کمونيست کارگری ايران ،ايدئولوگھای اين جريان سعی کردند ويترين حزب
جديد را با ترم ھای "انترناسيوناليستی" آرايش دھند .تبيين ناسيوناليستی از حوادث و رويدادھای
تاريخی بر نگرش کالم راديکال اين جريان سنگينی می کرد و مانعی در راستای پيشروی آن بود.
ابتدا با ھم جزوات اوليه اتحاد مبارزان کمونيست مانند »دو جناح در ضد انقالب بورژوا
امپرياليستى«» ،اسطوره بورژوازى ملى و مترقى«» ،انقالب ايران و نقش پرولتاريا)خطوط
عمده(«» ،دورنماى فالکت و اعتالى نوين انقالب  -تزھايى در باره اھميت سياسى بحران
اقتصادى« و غيره را ورق می زنيم و اين چنين مشاھده می کنيم:
»حضور فعال پرولتارياى انقالبى و پيشاھنگان کمونيست آن را در کشور ما« »در عصر حاضر و
در کشور ما« »جنبش کمونيستى کشور ما« »نيروھاى کمونيست کشور ما« »سازمانھا ،گروهھا و
عناصر انقالبى کشور ما« »زحمتکشان کشور ما« »نيروھاى جنبش انقالبى کشور ما« »نقش
بورژوازى ليبرال در کشـور ما« »وجه توليد حاکم بر کشـورمـان« »چھارچوب عام ليبراليسم در
کشــور ما« »رشد و بسط مبارزه طبقاتى در کشــور ما«»اعتالى جنبش انقالبى کشـور ما«
»زحمتکشان کشور ما« و غيره
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نگرش به غايت ناسوناليستی و تکرار مشمئزکنندۀ »کشورما« در ادبيات اين جريان از سوئی بيانگر
خواستگاه اين جريان استقالل طلب است و از سوی ديگر بيانگر ناتوانی بورژوازی استقالل طلب
در ارائۀ آلترناتيو خود با ايدئولوژی خود است .بورژوازی استقالل طلب پيرامونی برای ايفای اين
نقش بناچار به مارکسيسم روی می آورد ،با ترکيبی از ايدئولوژی استالينيستی و مائوئيستی پرچم
استقالل طلبی کشورش را بلند می کند .اگر در دھۀ  ٥٠شمسی استقالل طلبی بيانگر نگرش کالم
راديکال ترين گرايشات چپ سرمايه بود ،از اوايل دھۀ  ٦٠شمسی اين وظيفه به بخش سنتی )غير
راديکال( چپ سرمايه محول شد .استقالل طلبی ديگر نماد راديکاليزم نبود تا با آن ايده بتوان نيروی
معترض در جامعه را بدور خود جمع کرد .بخصوص اينکه تمايالت انترناسيوناليستی ھر چند بسيار
مبھم در حال مطرح شدن بودند .بايد موضوعات عوض می شدند در چنين شرايطی است که جناح
کالم راديکال چپ سرمايه با واژۀ »انترناسيونال« به جنگ اھداف انترناسيوناليستی رفت .در چنين
شرايطی است که حزب کمونيست کارگری ايران اسم نشريه ،راديو ،تلويزيون و غيره را
انترناسيول نام گذاری می کند .واقعيت اين است که کمونيزم کارگری يکی از جرياناتی است که
بيشترين سھم را در به لجن کشيدن واژۀ »انترناسيونال« ايفا کرده است .عملکرد و مواضع اين
ناسيونال چپ ھا در ھر رويداد اجتماعی آشکار است.
اتحاد مبارزان کمونيست و جنبش "کمونيستی" ايران
ما اعالم کرده ايم بعد از اولين حزب کمونيست ايران به رھبری آوتيس ميکائيليان)سلطانزاده(،
تاريخ چپ ايران ،تاريخ چپ دستگاه سياسی سرمايه بوده است .اولين حزب کمونيست ايران تحت
تاثير انقالب اکتبر به سال  ١٩٢٠تشکيل يافت و عضو کمينترن شد .البته از توضيح باال دو مفھوم
را بايد از ھم تمايز داد .ارزيابی اولين حزب کمونيست بعنوان يک حزب کمونيستی و ديگری تاکيد
بر رھبری آوتيس ميکائيليان)سلطانزاده( .مفھوم اول يعنی انقالبی ارزيابی کردن اولين حزب
کمونيست نتيجه منطقی باوری است که معتقد است تمامی احزابی که در اوايل دھۀ  ١٩٢٠عضو
انترناسيونال کمونيستی )کمينترن( بودند به يمن تعلق خود به اين سازمان کمونيستی ،انقالبی
محسوب می شدند .لذا اولين حزب کمونيست ايران بعنوان يکی از احزاب تشکيل دھندۀ کمينترن که
تابع برنامۀ انترناسيونال کمونيستی بود و بنا به وظيفۀ خود در راستای تحقق برنامه کمونيستی تالش
می کرد ،يک جريان کمونيستی بود .به عبارت ديگر نه تنھا اولين حزب کمونيست ايران ،بلکه
تمامی احزاب عضو انترناسيونال کمونيستی در اوايل دھۀ  ٢٠ميالدی سوای از ميزان نکات قوت و
ضعف آنھا کمونيستی بودند.
نقش آوتيس ميکائيليان)سلطانزاده( بعنوان يک انقالبی بزرگ ،در تعلق او به جناح چپ انترناسيونال
کمونيستی برجسته می شود .مسلما آوتيس ميکائيليان مثل ھر انقالبی ديگری محصول شرايط
اجتماعی خاص دورۀ خود بود و نبايد نگرشی مذھبی گونه به اين انقالبی بزرگ داشت ،با اين وجود
خدمات او به جنبش کمونيستی فراموش نشدنی است .اسناد کنگرۀ اول و خط مشی سياسی اولين
حزب کمونيست ايران بر اساس نظرات سلطانزاده تدوين گرديده بود و او به دبير اولی آن انتخاب
شده بود.
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بر خالف ناسيونال چپ ھای امروزی سلطانزاده يک انترناسيوناليست و معتقد به انقالب جھانی بود.
بطوری که در دومين کنگرۀ انترناسيونال کمونيست در يکی از حساس ترين مباحث کنگره يعنی
بحث پيرامون مسئله مليتھا و مستعمرات نماينده کمونيستھای ايران در کنار جناح چپ کنگره قرار
ميگيرد .سلطانزاده در پنجمين نشست کنگره چنين می گويد:
"فقط فرض کنيم که در ھندوستان انقالب کمونيستی آغاز شده است .آيا کارگران اين کشور ميتوانند
بدون کمک يک جنبش انقالبی در انگلستان و اروپا در مقابل حمله بورژوازی سراسر جھان
مقاومت کنند؟ طبيعتا نه ... .انقالبی که در غرب آغاز شده است زمينه را در ايران و ترکيه نيز آماده
ساخته و به انقالبيون نيرو بخشيده است .عصر انقالب جھانی آغاز گشته است.
....
مسئله بر سر اين است که بايد بر خالف جنبش ھای بورژوا دمکراتيک يک جنبش خالص کمونيستی
بوجود آورده و بر پا نگه داشته شود .ھر ارزيابی ديگری از واقعيت ھا می تواند به نتايج تاسف
انگيزی منجر گردد".
چند ماه پس از اولين کنگرۀ حزب در يک اقدامی کودتائی  ١٢نفر از  ١٥عضو کميتۀ مرکزی
منتخب کنگرۀ اول منجمله سلطانزاده از رھبری حزب اخراج می شوند .علت اين امر اين بود که
سلطانزاده با ارزيابی که از بورژوازی ملی ايران داشت ،معتقد بود که مبارزه مستقيما کمونيستی و
تالش در راستای انقالب جھانی بايد در دستور روز قرار گيرد .اين افکار مورد تائيد دفتر سياسی
بلشويک قفقاز و آذربايجان نبود .سلطانزاده به مخالفت جدی با اين سياست بلشويک قفقاز و
آذربايجان بر می خيزد و با نوشتن مقاالتی اين سياست مخرب و نقشی که اين سياست به جامعه
ايران و جنبش طبقاتی پرولتاريا ايفا ميکرد را افشا ميکند.
با توجه به نقش ارزندۀ سلطانزاده در حزب بلشويک و انقالب اکتبر ،در ژانويه  ١٩٢٢مجددا در
ترکيب رھبری حزب قرار می گيرد و به عنوان نماينده حزب کمونيست ايران در کمينترن پذيرفته
می شود.
بعد از اين تاريخ ،تاريخ چپ ايران ،تاريخ چپ دستگاه سياسی سرمايه بوده است .حزب توده در
اکتبر  ١٩٤١پيرو خط جبھۀ توده ای کنگرۀ ھفتم کمينترن و به عنوان يک جبھۀ ضد فاشيستی و
بدستور شوروی و با نظر مساعد انگليسی ھا ساخته شد .اين حزب بيشتر نقش مجری سياستھای
خارجی شوروی را ايفا می کرد .چند سال بعد از آن در اکتبر  ١٩٤٩جبھۀ ملی مصدق] [١٣توسط
پان ايرانيستھا )حزب ايران ،حزب ملت ايران  (...و مجمع مسلمانان مجاھد )به رھبری شمس قنات
آبادی( تاسيس شد .نافرجامی ھای حزب توده و تبديل شدن آن به بخشی از زائدۀ سياست خارجی
شوروی منجر شد که بديل ديگری در جامعه شکل بگيرد .اواخر دھۀ  ٤٠و اوايل دھۀ  ٥٠چپی به
شکل ،مارکسيسم ناسيوناليزه شده ای با اھداف استقالل طلبی ،شکوفائی اقتصادی ،عدالت اجتماعی
و غيره شکل گرفت که با مارکسيسم ،تئوری شرايط رھائی پرولتاريا کامال بيگانه بود.
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ولی برای اتحاد مبارزان کمونيست ،چپ سرمايه ،جنبش کمونيستی بود و جريانات ضد انقالبی
استالينيستی نيز سازمانھای انقالبی بودند .اتحاد مبارزان کمونيست می دانست که نه تجربۀ مبارزاتی
دارد و نه آن توانائی تئوريک ،با جنبش کارگری ھم که بيگانه بود و حتی در تحوالت سيـاسی چپ
چپ سـرمـايـه نيز بی تاثير بود .از ھمه مھمتر اتحاد مبارزان کمونيست ھنوز دوران کارآموزی
خود را می گذراند و سعی ميکرد به رسم و رسوم و سنتھای چپ وفادار باشد و ھنوز حرمت
بزرگترھا و با تجربه ھای چپ را نگه می داشت ،لذا با تواضع کامل دست به دامن رفقايش
)استالينيست ھا( می شد که از تجارب و امکانات تئوريک و پراتيک غنی تری در عرصۀ مبارزه
برخوردار بودند .برای اتحاد مبارزان کمونيست ھنوز جريانات چپ سرمايه ،نيروھا و سازمانھای
کمونيستی بودند .منصور حکمت چنين می نويسد:
"دستيابى به شناخت مشخص از دقايق کنکرت بحران کنونى و تبديل اين شناخت به سالحى تئوريک
در خدمت جنبش انقالبى پرولتارياى ايران ،مستلزم آن است که نيروھا و سازمانھاى کمونيستى
کشور ما ،بويژه رفقايى که از تجارب و امکانات تئوريک و پراتيک غنىترى در عرصه مبارزه
طبقاتى و انقالبى برخوردارند ،به اين عرصه مشخص پيگيرانه برخورد کنند.
اين واقعيت اھميت برخورد فعال و پيگير نيروھا و سازمانھاى کمونيستىاى را که از توان و تجربه
مبارزاتى و پيوند مستحکمترى با جنبش کارگرى برخوردارند ،به مسأله بحران اقتصادى ،فالکت
تودهھا و وظايف کمونيستھا در قبال آن صد چندان ميکند[١٤] ".
اتحاد مبارزان کمونيست برای نشان دادن خلوص نيت خود و ادای احترام به رفقای استالينيست اش
تصريح می کند که رفقا يعنی چپ دستگاه سياسی سرمايه از سطح توده ھا آغاز کرده و در تمامی
تحوالت ھمراه توده ھا بوده است .مشکل اتحاد مبارزان کمونيست اين نبود که نمی فھميد نقش
سازمان انقالبی نه دنباله روی از طبقۀ کارگر بلکه پيشقراول آن است ،بلکه اتحاد مبارزان
کمونيست بعنوان بخشی از چپ دستگاه سياسی سرمايه ،ھر چند ھم در اپوزسيون سعی ميکرد نقش
خود را بعنوان بخشی از روبنای جامعۀ طبقاتی ،ھمچون يکی از نھاد ھای سياسی سرمايه ايفا کند.
منصور حکمت می گويد:
"در اين شکى نيست که رفقا در تمامى اين حرکات ھمراه تودهھا حرکت کردند ،از سطح تودهھا
آغاز کردند و آنجا که تودهھا بودند حضور داشتند[١٥]".
اتحاد مبارزان کمونيست تاکيد می کرد که مخاطبين او در اين جزوات نه مائوئيستھا که ساخت
جامعه ايران را نيمه فئودال -نيمه مستعمره ارزيابی می کردند بلکه استالينيست ھائی بود که به لحاظ
نظری به اتحاد مبارزان کمونيست نزديک تر بودند به عبارت واضح تر مخاطبين اتحاد مبارزان
کمونيست جرياناتی از ھمان »گرايش خط  «٣بود ،چرا که اتحاد مبارزان کمونيست ھنوز خود را
بخشی از »گرايش خط  «٣می دانست .اتحاد مبارزان کمونيست چنين می گويد:
"ما در اين سلسله جزوات گرايش اول ،يعنى کسانى که منکر حاکميت سرمايهدارى بر توليد
اجتماعى در ايران ھستند  -طرفداران تز نيمه فئودال -نيمه مستعمره  -را مخاطب قرار نميدھيم.
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مباحثات ما در اين سلسله جزوات عمدتا بر محور افشاى التقاط تئوريک بخش دوم ،که الاقل از نظر
تئورى به ما نزديک ترند ميگردد[١٦]".
عليرغم اينکه اتحاد مبارزان کمونيست دوران کارآموزی خود را می گذراند با اين وجود سعی
ميکرد بر فضای سياسی چپی که به آن تعلق داشت تاثير بگذارد و از فرقه گرائی درون چپ سرمايه
راضی نبود ،خواھان ھمکاری گروھھای "کمونيستی" و برسميت شناختن دستاوردھای سياسی
تئوريک ھمديگر بود .آقای حکمت اين چنين گاليه می کند:
"از اينروست که ميبينيم که چگونه گروھھاى کمونيستى آلوده به انحراف پوپوليسم ،با گشاده روئى
وافر به استقبال حمايت بى قيد و شرط از مجاھدين خلق در انتخابات ،تبليغات و غيره ميروند و در
ھمان حال حتى از ذکر نام يکديگر در ارگان ھاى خود ،از ارائه طرحھائى براى اتحاد عمل
مشخص ميان خود ،از برسميت شناختن دستاوردھاى تئوريک سياسى و تشکيالتى يکديگر و ...
ھراس دارند[١٧]".
از آنجائيکه اتحاد مبارزان کمونيست معتقد بود:
• يک انقالب اجتماعی در ايران در جريان بود و يا ھمچنان در جريان است.
• و جنبش کمونيستی در فضای سياسی ايران وجود داشت و يا ھمچنان وجود دارد.
لذا باور داشت و تاکيد ميکرد نيازھای عملی مبارزه ،ضرورت وحدت جنبش کمونيستی
)استالينيستھا( را در دستور روز قرار داده است:
"پيروزى ما در اين مبارزه تعيين کننده بى شک مستلزم حرکت آگاھانه و سريع در جھت وحدت
جنبش کمونيستى حول پرچم برنامه و تاکتيک لنينى است .اين برنامه امروز وجود دارد .از سوى
ديگر حزب کمونيست را در دل انقالب بھتر و سريع تر ميتوان ساخت[١٨]".
ھمانطوری که قبال اشاره شد با تشکيل تجمعی تحت عنوان حزب کمونيست ايران و با يک اشارۀ
قلمی تمامی اين جريانات از اردوی جنبش کمونيستی به کمپ بورژوازی انتقال يافتند .نه تنھا
کمونيست بودن آنھا و دستاوردھای تئوريک آنھا زير سوال رفت بلکه حتی حزب سياسی بودن آنھا
نيز زير سوال رفت .منصور حکمت در ارزيابی اش از حزب سياسی اين چنين می گويد:
"در فرداى  ٢٢بھمن  ٥٧نيروى عظيمى به گرد فدائى حلقه زد .براى يک حزب سياسى اين نيرو
ابزار دخالتگرى در سرنوشت قدرت در طى دوره معينى است .يا در اين کار پيروز ميشود و توازن
قواى جديدى را به کرسى مى نشاند و يا اين نيرو را براى يک دوره از دست ميدھد .اما فدايى
عليرغم نفوذ وسيعش پس از انقالب ،فاقد سيما و مشخصات يک حزب سياسى بود .فدايى نھايتا يک
گروه فشار روى جنبش ملى و احزاب ناسيوناليست اصلى در کشور بود .نه افق يک حزب سياسى
را داشت ،نه ساختارھاى آن ،نه رفتار آن و نه اھداف آن را[١٩]".
فدائی به منافع طبقاتی خود آگاه بود و بعنوان بخشی از چپ دستگاه سياسی سرمايه نقش بسزائی در
تثبيت روحانيت مبارز و صد البته ضد امپرياليست ايفا کرد و به طبع آن نقش شايانی در تثبيت نظام
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بربر سرمايه داری ايفا کرد .فدائی به اھداف طبقاتی خود آگاه بود که درک ضد امپرياليستی
جنايتکاری چون »خمينی« را می ستائيد و از او بعنوان مبارزی عاليقدر و پيشوای بزرگ شيعيان
جھان نام می برد .فدائی به منافع طبقاتی خود آگاه بود که بازگشت جنايتکاری چون »خمينی به
وطن« را پيروزی بزرگ خلق می ناميد.
اکثريت فدائيان با افق سياسی روشنی و در دفاع از منافع بورژوازی خود ،کارگران را به گوشت دم
توپ فرستادند و در اين راستا تا بدانجا پيش رفتند که می خواستند خون پاسدار و فدائی در ھم
بياميزد و درخت انقالب را آبياری کند .اکثريت فدائيان با ھدف سياسی مشخصی و در راستای
اھداف سياسی خود به زائدۀ سازمان اطالعاتی بورژوازی تبديل شدند.
فدائی ھمچون اتحاد مبارزان سابق و »کمونيزم کارگری« امروز بعنوان يک نھاد سياسی سرمايه ھم
به منافع طبقاتی خود آگاه بود و ھم اھداف خود را خوب می شناخت .منتھی اين منافع و اين اھداف
چيزی جز منافع طبقۀ بورژوازی نبوده است.
توضيحات و نقل قول ھائی ارائه داديم مبنی بر تاکيد اتحاد مبارزان کمونيست بر ضرورت وحدت
جريانات و نيروھای کمونيستی درون جنبش کمونيستی ،البته از باور اتحاد مبارزان کمونيست .ولی
بعـد از ارتقاء يافتـن به مقام »رھبـران پرولتاريا« ناگھـان آقای منصور حکمت به زيـر ھمه چيـز
می زند .دوران ھواداری بودنشان را فراموش می کند .منکر جنبشی می شود که آن را جنبش
کمونيستی می ناميد ،بلکه ادعا می کند که کمونيزم ناب مارکسی را اتحاد مبارزان کمونيست به
ايران و تھران آورد!
"اگر اتحاد مبارزان چيزى بود ،اين بود که يک ورژن و معنى ديگرى از کمونيسم را با خود آورد.
کمونيسمى که تا لحظهاى که اتحاد مبارزان وارد جامعه شد ،در جامعه ايران وجود نداشت .اين
کمونيسم در ايران وجود نداشت ،در ھيچ محفلى نمايندگى نميشد ،و محال بود بدون اتحاد مبارزان،
انقالب  ٥٧اين خط را از خود بيرون بدھد .اتحاد مبارزان ،کمونيسم را به روايت مارکس و
مانيفست آموخته بود .اتحاد مبارزان جدا از کل اينھا ،از الى صفحات مانيفست کمونيست ،از الى
صفحات کاپيتال به تھران و ايران آمد .به نظر من تمام نقطه قدرت اتحاد مبارزان کمونيست اين بود
که از الى کمونيسم اروپا و از تجربه اروپا آمده بود[٢٠]".
اوال اتحاد مبارزان کمونيست از الی کمونيسم اروپا و از تجربۀ اروپا به ايران نيامد ،بلکه ريشه در
در ھواداری از گروه »اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر« و »گرايش خط  «٣دارد .اين را
بوضوح ما در بخش اول نشان داديم.
ثانيا اتحاد مبارزان کمونيست کدام ورژن و معنی ديگری از کمونيسم را با خود به ايران آورد؟ با
تئوری چھار طبقه و مائوئيستی »محفل مارکسيستی آزادی کارگر« يا با »خرده بورژوائی« ارزيابی
کردن رھبر بورژوازی ايران و جنايتکاری چون خمينی؟ يا با نظريۀ ارتجاعی »مافوق سود
امپرياليستی« اتحاد مبارزان کمونيست در سرمايه داری وابسته؟
ثالثا چگونه اتحاد مبارزان کمونيست ،کمونيسم را به روايت مارکس و از مانيفست آموخته بود ولی
دست بدامن استالينيست ھای باتجربه می شد و می نوشت "بويژه رفقايى که از تجارب و امکانات
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تئوريک و پراتيک غنىترى در عرصه مبارزه طبقاتى و انقالبى برخوردارند ،به اين عرصه
مشخص پيگيرانه برخورد کنند"!
رابعا ً به ميمنت وجود اتحاد مبارزان کمونيست ،انقالب  ٥٧کدام خط را از خود بيرون داد؟ آقای
حکمت فقط ھذيان گفته است .بعد از به مسلخ برده شدن مبارزات کارگری توسط چپ در سالھای
 ١٣٥٨ – ١٣٥٩بود که تازه اسم اتحاد مبارزان کمونيست در ميان روشنفکران مطرح شد! نه تنھا
»محفل مارکسيستی آزادی کارگر« که بعدا محفل »سھند« را تشکيل داد و سپس به اتحاد مبارزان
کمونيست دگرديسی کرد بلکه گروھی که اين محفل ھوادار آن بود يعنی گروه »اتحاد مبارزه در راه
آرمان طبقه کارگر« کوچکترين دخالتی در تحوالت آن روز فضای سياسی نداشت .خود آرمان دچار
بحران شده بود.
اتحاد مبارزان کمونيست و جناح تئوکراتيک بورژوازی
جمھوری اسالمی محصول ناتوانی بورژوازی جھانی برای ارائه يک آلترناتيو مناسب برای سرمايه
ملی برای بر پا نگه داشتن نظام سرمايه داری بعد از رژيم شاه بود .لذا جمھوری اسالمی با تناقض
مادر زادی بدنيا آمد .سـرمـايـه نياز به ثبات برای تامين انباشت سرمايه داشت .در درون نظام
سرمايه داری اسالمی  ،ھميشه دو نگرش يا گرايش برای رسيدن به اين ھدف بوده است .البته اين
مسئله مختص ايران نيست و آن را می توان به وضوح در آمريکا ،اروپا و ديگر کشورھا نيز
مشاھده کرد که بيانگر خواستھا و راه حل ھای گرايشات متفاوت بورژوائی در قبال تحوالت جامعه
است .در ايران در سالھای  ١٣٥٨ - ١٣٥٩حزب جمھوری اسالمی جناح تئوکراتيک را نمايندگی
ميکرد و جناح ليبرالھا را ابتدا مھدی بازرگان و سپس بنی صدر نمايندگی ميکرد.
در اين مقطع بخش عظيمی از استالينيستھا )فدائيان اکثريت و حزب توده( از جناح تئوکراتيک دفاع
و پشتيبانی ميکردند که در راستای سياستھای خارجی روسيه بود .مائوئيستھا )اتحاديه کمونيستھای
ايران( نيز از جناح ليبرالھا يعنی بنی صدر حمايت می کردند .موضع اتحاد مبارزان کمونيست به
عنوان بخشی از جناح کالم راديکال چپ سرمايه در اين زمينه چه بوده است .منصور حکمت اين
چنين می گويد:
"حزب جمھورى اسالمى بدنبال استقرار "جامعه اسالمى آرمانى" ھيچکس نيست ،بلکه بدنبال
استفاده از خصائل و آرمانھاى ضدانقالبى خرده بورژوازى است که امروز در قالب اسالم خمينىھا
درک و تعريف ميشوند و بديھى است که با پايان گرفتن نقش تودهھاى خرده بورژوا به مثابه سياھى
لشگر در برنامه ضد انقالبى امپرياليسم ،عالقه حزب نيز به اسالم و خمينى به پايان ميرسد ،و
ناگزير خود حزب نيز به پايان راه خود بمثابه "حزب جمھورى اسالمى" خواھد رسيد[٢١]".
اوال ماھيت يک حزب سياسی را نه ترکيب فردی اعضای آن حزب ،بلکه برنامه ،اھداف و عملکرد
آن حزب تعيين می کند .اين را ديگر بايد »رھبران پرولتاريا« بدانند .يک چنين نگرشی در بھترين
حالت می تواند نگرشی جامعه شناسانه به حوادث تاريخی باشد .ثانيا اتحاد مبارزان کمونيست با
لجاجت تمام ھمچنان سعی می کرد جناحی از بورژوازی ،جناح تئوکرات را خرده بورژوائی
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ارزيابی کند .ثالثا نه تنھا عالقۀ حزب به اسالم و خمينی پايان نيافت بلکه حزب جمھوری اسالمی
پايه گذار و بانی »واليت فقيه« شد که در آن اولين »ولی فقيه« شخص خمينی بود.
اتحاد مبارزان کمونيست حزب بودن »حزب جمھوری اسالمی« را زير سوال قرار ميداد و معتقد
بود »حزب جمھوری اسالمی« نه تنھا از منافع طبقۀ معينی بلکه حتی از منافع قشر معينی نيز دفاع
نمی کرد .البته در ھمان حال تاکيد می کرد که امپرياليسم آن را برای خرده بورژوازی تاسيس کرده
بود .ظاھرا امپرياليسم برای خرده بورژوازی ايران بيشتر از بورژوازی ايران عالقمند است و به
جای بورژوازی برای خرده بورژوازی حزب می ساخت .برای چپ ھائی نظير اتحاد مبارزان
کمونيست ،امپرياليسم به عنوان يک قدرت بزرگ ظالمانۀ اقتصادی و نظامی مانند آمريکا  ،ژاپن ،
بريتانيا و غيره تعريف می شود .نتيجۀ اين درک و تعريف اين می شود که طبقۀ کارگر را پشت سر
امپرياليسم ضعيف بسيج می کنند .امپرياليسم يک شيوۀ زندگی برای نظام سرمايه داری در عصر
انحطاط است .امپرياليسم سياست بخصوصی نيست که از طرف دولت بخصوصی صادر شود .آن
تنھا می تواند در سطح بين المللی وجود داشته باشد .منصور حکمت می نويسد:
"ما خميره حزب جمھورى اسالمى و فلسفه وجودى آن را اين خصلت ابزارى دانستيم و اصوال
"حزب بودن" آن را ،بمعناى جريانى که بگونه کالسيک در جريان دفاع از منافع يک قشر و يا
طبقه معيّن شکل گرفته باشد ،به طبقه معيّنى تکيه کند و برنامهاى براى تحقق اھداف و منافع اين
طبقه پيشاروى خود بگذارد ،مورد سؤال قرار داديم .حزب جمھورى اسالمى را ترکيب در ھم
جوشى از مشکوکترين محافل وابسته به امپرياليسم از يک سو ،و محافل خرده بورژواى مذھبى از
سوى ديگر ،دانستيم که به اعتبار استفاده فعالش از حربه اسالم و نيز شخص خمينى ،و توھّم
تودهھاى وسيع زحمتکشان به اين آخرى ،الاقل در ابتداى کار توانسته بود تودهھاى متوھّم تھيدستان
شھرى را نيز بدنبال خود بکشاند و براى تحقق اھداف ارتجاعى خويش از آنان بھره گيرد .تبيين
حزب جمھورى اسالمى به عنوان "حزبى که امپرياليسم که براى خرده بورژوازى تأسيس کرده
است" ميتواند چکيده اغراق آميز اما گويايى از نظر ما در مورد اين جريان ارتجاعى باشد[٢٢]".
ابتدا نگاھی می اندازيم به حزبی که امپرياليسم برای خرده بورژوازی ايران درست کرد .در جريان
تحوالت سال  ١٣٥٧و به تاريخ  ٢٩اسفند  ١٣٥٧پنج روحانی به نامھای »بھشتی«» ،موسوی
اردبيلی«» ،ھاشمی رفسنجانی«» ،علی خامنه ای« و »باھنر« اقدام به تاسيس حزبی می کنند که آن
را »حزب جمھوری اسالمی« می نامند و دبير کل آن نيز بھشتی بود .ھمگی اينھا به ھمراه ساير
اعضای شورای مرکزی منجمله »مير حسين موسوی« نقش ھای کليدی در رھبری بورژوازی
ايران ايفا کرده اند و يا می کنند» .علی خامنه ای« ولی فقيه کنونی است .حزب جمھوری اسالمی يا
بقول اتحاد مبارزان کمونيست حزبی که امپرياليسم برای خرده بورژوازی درست کرده بود را
خمينی در خرداد سال  ١٣٦٦بدليل اختالفات درونی منحل کرد.
تمامی دولتھای سر کار آمده بعد از دولت اول ھمگی به نوعی ريشه در حزب جمھوری اسالمی
داشته اند .بنا به استدالالت اتحاد مبارزان کمونيست بعد از دولت اول و از دولت »باھنر« به بعد
حزب خرده بورژوازی و به طبع آن خرده بورژوازی در ايران حکومت کرده است و »بھشتی«،
»موسوی اردبيلی«» ،ھاشمی رفسنجانی«» ،علی خامنه ای« و »باھنر« و غيره نيز خرده
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بورژوازی بوده اند .معلوم نيست بورژوازی ايران خود را کجا قايم کرده است ،شايد ھم اصال وجود
خارجی نداشته است!
اتحاد مبارزان کمونيست به گفتار بی پايه و بی اساس خود ادامه ميدھد:
"طبيعى است که در اين ميان اسالم و خمينى را از ماحصل سياست دراز مدت انحصارات ،و
فعاليتھاى امروزى حزب ،خيرى بيش از آنچه در زمان شاه عايدشان ميشد ،نميرسد .چرا که نه
اسالم و نه خمينى نميتوانند عناصر تشکيل دھنده روبناى حکومتى انحصارات در ايران
باشند[٢٣]".
اتحاد مبارزان کمونيست معتقد بود که نه اسالم و نه خمينی نمی توانند عناصر تشکيل دھندۀ روبنای
حکومتی انحصارات در ايران باشند! ولی اتحاد مبارزان کمونيست مشخص نکرده آيا اسالم و
خمينی می توانند روبنای حکومتی غير از انحصارات باشند؟ اسالم به عنوان نوع خاصی از
ايدئولوژی در  ٣٠سال گذشته روبنای حکومتی سرمايه داری ايران بوده است .آيا »ناسيونال
سوسياليسم« بعنوان روبنای حکومتی سرمايه داری در اواخر دھۀ  ٣٠و اوايل دھۀ  ٤٠ميالدی در
آلمان بوده است يا نه؟ چرا »ناسيونال سوسياليسم« می تواند روبنای حکومتی در آلمان باشد ولی
اسالم نمی تواند در ايران باشد؟ مگر نه اينکه ھر دو نوع خاصی از ايدئولوژی ھستند؟
اتحاد مبارزان کمونيست از پـردۀ آخـر نمايش ضـد انقـالب صحبت می کند که اگـر تحقق يابد،
زمينه ھای استقرار ديکتاتوری بورژوازی انحصاری را آماده خواھد کرد و به يک ديکتاتوری به
شکل جمھوری البته غير اسالمی در ايران منتھی خواھد شد.
"اگر اين تحوالت ضد انقالبى متحقق شوند ...،آنگاه صحنه براى پرده آخر نمايش ضد انقالب ،براى
استقرار ديکتاتورى بورژوازى انحصارى آماده خواھد بود .ديکتاتورىاى که نه ليبرال است و نه
دل خوشى از آخوند و تئوکراسى دارد ،ديکتاتورىاى که اشتغال ،مسکن ،آب و برق ،و پيشگيرى و
درمان بيمارىھاى ابتدايى را وعده ميدھد ،ديکتاتورىاى که به "عظمت ايران"" ،مدرنيسم" و
"نظم" سوگند خواھد خورد ،ديکتاتورىاى که "ھرج و مرج" را محکوم و باج گيرى و سرکوب
متمرکز و با حساب و کتاب را طلب خواھد کرد ،و خالصه ديکتاتورىاى که روح مجسّم ارتجاع
آريامھرى در پيکر يک جمھورى  -البته غير اسالمى  -خواھد بود[٢٤]".
اين تحوالت ضد انقالبی تحقق پيدا کردند .وارثان اتحاد مبارزان کمونيست بايد پاسخ دھند ،آيا
ديکتاتوری بورژوازی انحصاری تحقق يافت؟ برخالف ھذيان گوئی ھای اتحاد مبارزان کمونيست،
تاريخ ثابت کرد که ديکتاتوری استقرار يافته در ايران نه تنھا به آخوند و به تئوکراسی دل خوشی
نشان داد بلکه آن را نھادينه نيز کرد و نوع بخصوصی ايدئولوژی تحت عنوان »اسالم انقالبی«
توليد کرد و حتی سعی کرد و البته ھمچنان سعی می کند تا آنرا به ديگر کشورھا تحت عنوان
»انقالب اسالمی« صادر کند .تاريخ باز ھم بی پايه بودن نظرات اتحاد مبارزان کمونيست را ثابت
کرد .اتحاد مبارزان معتقد بود که ديکتاتوری استقرار يافته در ايران يک جمھوری ،البته غير
اسالمی خواھد بود .برخالف تحليل ھای بی پايه و بی اساس اتحاد مبارزان کمونيست ديکتاتوری
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شکل گرفته در ايران يک ديکتاتوری ايدئولوژيک ،از نوع جمھوری اسالمی شد ،که در آن شخص
ولی فقيه سايۀ خدا روی زمين است و او قدرتی ماورای ھر گونه نھاد دولتی دارد.
اتحاد مبارزان کمونيست معتقد بود که در غياب دخالت فعال ارتش رژيم از امکانات گسترده ای
برای سرکوب طوالنی مدت برخوردار نخواھد بود .اين حرف را آقای حکمت تنھا دو روز قبل از
شروع وحشيانه ترين قتل عام تاريخ مدرن ايران گفته است .قتل عامی که در آن ارتش نقشی نداشت
ولی عليرغم آن بورژوازی موفق شد طوالنی مدت ترين و خشن ترين قتل عام را توسط دستگاه
سرکوب و اختاپوسی گونۀ خود سازمان دھد .حکمت اين چنين گفته بود:
"حزب جمھورى اسالمى نميتواند ارتش را به ابزار فعال در پيشبرد سياست تھاجمى کنونى خود
تبديل کند .حزب ميکوشد ارتش را در رقابت ھاى موجود الاقل بى طرف کند .در غياب دخالت فعال
ارتش رژيم از امکانات گسترده اى براى سرکوب طوالنى مدت برخوردار نيست[٢٥]".
مباحث بخش بعدی:
• انقالب حاضر ايران از منظر اتحاد مبارزان کمونيست
• اصالحات ارضی
• انقالب دمکراتيک و اتحاد مبارزان کمونيست
• پس گرفتن انقالب دمکراتيک توسط اتحاد مبارزان کمونيست

ادامه دارد
م جھانگيری
 ١١خرداد ١٣٩١
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يادداشت ھا:
] [١توضيح تغيير نام در مقدمه جزوۀ دورنمای فالکت و اعتالی نوين انقالب ايران
] [٢بيوگرافی منصور حکمت نوشته سھيال شريفی– صفحه ٣١
] [٣به سوی سوسياليسم ،دوره اول ،شماره  – ۵صفحه ٣٠
] [۴منصور حکمت سخنرانى در انجمن مارکس لندن تحت عنوان تاريخ شفاھی اتحاد مبارزان
کمونيست ،لندن  ١٥مه ٢٠٠٠
] [٥ارزيابی از انشعابات و مصاف ھای کمونيسم کارگری در ايران – قسمت سوم مجيد حسينی –
٢٠٠٨ ٠١١٨
] [٦بخش اعظم چپ دستگاه سياسی سرمايه يعنی جناح اکثريت فدائيان و حزب توده به زائده
سازمان اطالعات تبديل شدند و فرھنگ لو دادن را رواج دادند .بخش کالم راديکال فدائيان در
منطقۀ تحت حاکميت »اتحاديه ميھنی کردستان عراق« و در روستای »گاپيلون« به قتل عام ھمديگر
پرداختند و حادثه  ٤بھمن را آفريدند و به فرھنگ چماق کشی تدوام بخشيدند .فرھنگ بقال منشانۀ
جريان شما کمتر از ديگران نيز نبود .زمانی »رھبران پرولتاريا« ھنوز ھوادار بودند و از مقالۀ
ارزشمند و فلسفی سازمان رزمندگان می آموختند ولی وقتی اعضای ھمان رزمندگان زير تيغ
جمھوری اسالمی رفتند و از کومله کمک خواستند ،کومله که چنين توانائی را داشت امتناع کرد و
به قاچاقچيان ارجاع داد .رابط کومله که خود منتقد سياست کومله است در بخشی از نامه خود به
رزمندگان اين چنين می نويسد:
"رفقا می گويند که امکان دارد به وسيله قاچاقچيان و وسائل ديگر به خارج از کشور يا کردستان
برويد و به ھر حال خارج شويد .ولی ھزينه آن برای ھر نفر چيزی حدود  ٦٠ھزار تومان است.
نمی دانم داريد بدھيد يا نه .من خودم واقعا متاسفم و يک ،دو بار ھم به رفقا تذکر دادم که اصال
مسئله حزب و سياست و اين چيزھا نيست .اين آدم ھا زير تيغ اند .می خواھند آنھا را بکشند به جرم
انقالب .شما چه می کنيد! کمک می کنيد يا نمی کنيد .ما می توانيم .من واقعا به اين سياست انتقاد
دارم .باز ھم می گويم و نمی دانم قبول می کنند يا نه".
برگرفته از اسنادی از روابط »کومله« با »سازمان رزمندگان«
] [٧منبع ٤
] [٨منصور حکمت ،سخنرانی در کنگرۀ افتاحيه اتحاد مبارزان کمونيست
] [٩منبع ٤
] [١٠دو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليستى بخش اول :بسوى سوسياليسم شماره  ،١اول
مرداد ١٣٥٩
] [١١وضعيت کنونى ،چشم انداز آن و وظايف کمونيستھا ،بيانيه اتحاد مبارزان کمونيست٢٨ ،
خرداد ١٣٦٠
] [١٢ازبرنامه حزب کمونيست ايران
] [١٣تاريخ فعاليت جبھۀ ملی ايران را به پنج دوره تقسيم می کنند .جبھۀ ملی پنجم از سال ١٣٧٣
فعاليت مجدد خود را آغاز کرده است.
] [١۴دورنماى فالکت و اعتالى نوين انقالب  -تزھايى درباره اھميت سياسى بحران اقتصادى
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] [١٥مقدمه جزوه دورنماى فالکت و اعتالى نوين انقالب  -تزھايى درباره اھميت سياسى بحران
اقتصادى
] [١۶اسطوره بورژوازى ملى و مترقى
] [١٧منبع باال
] [١٨وضعيت کنونى ،چشم انداز آن و وظايف کمونيستھا بيانيه اتحاد مبارزان کمونيست٢٨ ،
خرداد ١٣٦٠
] [١٩حزب و جامعه :از گروه فشار تا حزب سياسى
] [٢٠منصور حکمت سخنرانى در انجمن مارکس لندن ،تحت عنوان تاريخ شفاھی اتحاد مبارزان
کمونيست انجمن مارکس لندن  ١٥مه ٢٠٠٠
] [٢١وضعيت کنونى ،چشم انداز آن و وظايف کمونيستھا ،بسوى سوسياليسم شماره  ،٢شھريور
١٣٥٩
] [٢٢دو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليستى ،بخش سوم :بسوى سوسياليسم شماره  ،٤بھمن
١٣٥٩
] [٢٣بخش دوم :بسوى سوسياليسم شماره  ،٢شھريور ١٣٥٩
] [٢٤دو جناح در ضد انقالب بورژوا امپرياليستى بخش سوم :بسوى سوسياليسم شماره  ،٤بھمن
١٣٥٩
] [٢٥وضعيت کنونى ،چشم انداز آن و وظايف کمونيستھا ،بيانيه اتحاد مبارزان کمونيست٢٨ ،
خرداد ١٣٦٠
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