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شـمـا در     �$�# ا�ـ�اهــ�ـ :  
مورد تـز کـمـونـيـسـم بـعـنـوان يـک                   
جنبش اجتمـاعـي تـوضـيـح داديـد.           
اينجا اين سئوال مطرح ميشـود کـه     
مشخصا حزب کمونيست کـارگـري     
در چه شرايط اجتماعي اي تشکـيـل   
شد؟ چه عوامل و مسائلي تشکـيـل   
حزب کمونيست کارگري را ضـروري  

 ميکرد؟   
اگر بـخـواهـيـم       ��' �&�ا% :  

در يک سطـح  پـايـه اي بـه مسـالـه                 
بپردازيـم ضـرورت تشـکـيـل حـزب              
کمونيست کـارگـري را مـيـتـوان بـا             
همان شـيـوه و بـر هـمـان مـبـنـائـي                  
توضيح داد که در مـورد تشـکـيـل           
حزب کـمـونـيـسـت ايـران صـحـبـت                
کرديم. همانطور که قـبـال تـوضـيـح           
دادم حزب کمونيست ايران فقط يـک  
برنامه مشترک و اتحاد دو سـازمـان   
حول آن نبود بلکه پاسخ اجتماعي و   
طـبــقـاتــي بـه ضــروريـاتــي بـود کــه              

 ٥٧ سرمايه داري ايران بـا انـقـالب          
مطرح کرده بود. يعني نقد صريـح و     
بالواسطه ديکتاتوري و بيحقوقي ها 
و کــال مصــائــب نــاشــي از ســطــه              
ــطــور                 ــران. ب ــه داري در اي ســرمــاي
مشخص تر حزب کمونيسـت خـارج     
ــپ و                  ــش چ ــب ــن ــوب ج ــارچ ــه از چ
مناسبات ميان سازمانها و در يـک    
سطح اجتماعي جواب کـل جـنـبـش       
کمـونـيـسـتـي بـه يـورش جـمـهـوري                 

 ۶۰ اسالمي بعد از سـي ام خـرداد           
 بود. 

به همين قياس مي تـوان گـفـت      
که تشکيل حزب کمونيست کارگري 
پاسخي به يورش بورژوازي جـهـانـي      

بود که در آستانه  فروپاشي شـوروي    
به کمونيسم و نيروهاي کـمـونـيـسـت      
آغاز شده بـود. حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري ايران در دوره اي تشـکـيـل          
شد که نه تنها ديگر کمونـيـسـم مـد       
نبود، بلکه احزاب و نيروهاي سنتـي  
کمونيستي داشتند اسم عوض مـي    
کردند، کشف کرده بودند که ظـاهـرا   
دموکراسـي شـان کـم بـوده و بـايـد                 
بــيــشــتـــر دمــوکــرات و کــمــتـــر                 
سوسياليست باشند. مي توان گفـت   
سير حاشيه اي شدن آمال و اهداف و 
سياست هايي که هميشه کمونيست 
ها نماينده اش بودند و سير قهقرائي 
نيروهاي مدعي کمونيسم آغاز شـده  
بود. آوار ديوار برلين عـمـال بـر سـر          
کمونيست ها فرود آمده بود و اغلب 
نــيــروهــائــي کــه قــبــال خــودشــان را          
کمونيست ميناميدند دمـوکـراسـي      
پناه شده بودنـد. در واقـع يـک دوره             
معکوس شرايـط سـالـهـاي بـعـد از             
انــقــالب اکــتــبــر ايــجــاد شــده بــود.          
پيروزي انقالب اکـتـبـر بـاعـث شـد             
کمونيسم در دنيا محبـوب بشـود و       
هر حزبي به هر چه اعتراض داشت و 
هر تـغـيـيـري کـه مـي خـواسـت در                 
جامعه بدهد خودش را کـمـونـيـسـت      
بنامد. در دوره فـروپـاشـي شـوروي            
بــرعــکــس، حــتــي کســي کــه مــي            
خواست از آزادي و برابري صـحـبـت      
کند، خود را دمـوکـرات و طـرفـدار           
دموکراسي و حقوق بشر مينامـيـد.   
چرا؟ چون شکسـت شـوروي را پـاي          
تمام کمـونـيـسـت هـاي جـهـان مـي               
نوشتند و به هر نوع آرمان خواهي و 
آزادي خــواهــي و بــرابــري طــلــبــي             

 کمونيستي مي تاختند.  
تشــکــيــل حــزب کــمــونــيــســت         

کارگري ايران در پايه اي ترين سـطـح    
تــعــرضــي بــود از طــرف چــپ، در              
شرايطي که بقيه داشـتـنـد هـزيـمـت           
مـي کـردنــد. کـمــونـيــســم کــارگــري            
ايستاد و گفت که اين دوران مـوقـت   
است. اعالم  کرد اوال آنچه شکسـت   
خورده کمونيسم نيست بلکه سرمايه 
داري دولتي تحت پوشش کمونيـسـم   
است و ثانيا اين هياهوي پيروزي بـر  
کمونـيـسـم بـه سـرعـت فـروخـواهـد                
نشست. يک بحث منصور حـکـمـت       
در آن دوره اين بود که با شکـسـت و     
فروپاشي بلوک شرق، بلوک غرب هـم  
موضوعيت و معنـي خـودش را از         
دست مي دهد و ارتـجـاعـي تـريـن            
ــيــروهــاي قــومــي و مــذهــبــي و               ن
راسيستي ميـدانـدار مـيـشـونـد کـه            
دقيقا هـمـيـن اتـفـاق افـتـاد. حـزب                
کمـونـيـسـت کـارگـري حـاصـل ايـن                

 شرايط جهاني بود.
اينجا الزمسـت بـه يـک نـکـتـه             
تاکيد کنم. يک نمونه کاربرد تـئـوري    

جنبش مبارزه طبـقـاتـي در هـمـيـن           
برخورد به شرايط مقطـع فـروپـاشـي       

 شوروي خود را نشان ميدهد.       
وقتي شما کمونيسم کارگـري را    
جنبشي مي بينـيـد وراي احـزاب و          
سياست ها و اشخاص، آن وقت ايـن  
تغييرات سياسي به اين معنا که چه 
احـزابـي بــه خـودشــان مـي گـويـنــد               
کمونيست، چه افرادي اظهار ندامت 
مي کنـنـد، چـه کسـانـي بـه کـمـپ                 
دمکراسي مي روند، در عـقـيـده ي        
عميق شما به اين که کمونيست زنده 
است و پيش مي رود و نمايندگان و   
رهبران و احـزاب خـودش را دوبـاره          
توليد خواهد کرد، خللي ايجاد نمـي  
شود. چون در بينش شما کمونـيـسـم     
در ضرورت اعتراض اجتـمـاعـي بـه       
استثمار و مصائب و  تـبـعـيـضـات        
سرمايه داري ريشـه دارد و روشـن             
بود کـه بـعـد از ديـوار بـرلـيـن ايـن                   
مصائب به مراتب تشـديـد خـواهـد         
شد. کما اينکه نظـم نـويـن جـهـانـي            

پس از شـوروي بـا لشـکـرکشـي بـه               
عراق و جنگهاي قومي مذهبـي در    
يوگسالوي و تاخت و تـاز نـيـروهـاي       
هار اسالمي در خاورميانه و آفريـقـا   
و چــهــار گــوشــه دنــيــا آغــاز شــد.              
منصور حکمت در نـوشـتـه طـلـوع            
خونين نظم نوين جهاني اين شـرايـط   
را پيش بيني کرده بود و در آخـريـن       
مباحثش در حزب کمونيسـت ايـران     
تالش ميکرد ايـن افـق جـهـانـي را              
تصوير کند و بر اين مـتـن ضـرورت      
تغيير ريل به کمونيسـم کـارگـري را        

 توضيح بدهد.    
بـه دوره    �$�ـ# ا�ـ�اهــ�ـ :  

شرايط پايان جنگ سرد و تـحـوالت   
آن دوره بيشتر خواهيم پرداخت. امـا   
قبل از آن اين سئوال مطرح ميـشـود   
که چرا خود حزب کمونيست پـاسـخ     
به اين سواالت و ضرورت ها نـبـود؟   

 چه مشکلي وجود داشت؟
همـانـطـور کـه       ��' �&�ا� :  

باالتر اشاره کردم حزب کـمـونـيـسـت      
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نميتوانست پاسخـگـوي ضـروريـات       
دوره تهاجم جهـانـي بـه کـمـونـيـسـم             
باشد. منصور حکمت بـعـد از يـک           
جدال حدودا سه ساله دردرون حـزب      
به اين نتيـجـه رسـيـده بـود. اسـاس              
مساله اين بـود کـه گـرايشـاتـي در              
حزب وجود داشتند که امر ديـگـري     
را دنبال ميکردند. مـهـمـتـريـن ايـن          
گرايشها ناسيوناليسم کُـرد بـود کـه        
باالتر به جنبـه هـائـي از نـظـرات و              
جهتگيري اش اشاره کـردم. گـرايـش       
ديگر خط سانتري بود کـه مـي شـد        
گفت که ساخـتـن حـزب راضـي اش           
کرده بود و امر و هدفـش اسـاسـا از        
حزب داري و حفظ تشکيالت فـراتـر   
نميرفت. منصور حکـمـت هـمـيـشـه         
ــه               ــد ب ــاي ــب مــيــگــفــت هــيــچــگــاه ن
دستاوردها لم داد و بعد از کـنـگـره        
موسس همه تالـشـش ايـن بـود کـه            
توجه رهبري حـزب و کـوملـه را بـه             
جنـبـش کـارگـري، و بـقـول خـودش                
"انــتــقــال  کــمــونــيــســم بــه مــکــان              
اجتماعي و طـبـقـاتـي اش"، جـلـب              

 کند.  
گرايشات ديگر همه به منـصـور   
حکمـت تـمـکـيـن مـيـکـردنـد. امـا                  
اساسا امر و هدف و مشغله ديگـري  
داشتند. براي آنان موقعيت جهـانـي    
ــيــســم حــداکــثــر يــک بــحــث             کــمــون
ايدئولوژيک بود که به سـيـاسـتـهـا و        
عملکرد و فعالـيـتـهـاي حـزب ربـط           
چنداني پيدا نميکرد. "فاصله حـرف      
و عمل" که قبال اشاره کـردم اسـاسـا       
از همين تمکين لفظي به سياستهاي 

 کمونيستي نشات ميگرفت. 
با فـروپـاشـي شـوروي و تـحـت               
فشار قرار گرفـتـن کـمـونـيـسـتـهـا و              
بدنبال آن حمله آمريکا بـه عـراق در       

شرايط به نفع گـرايشـات   ۱۹۹۱ سال 
ناسيوناليستي در جامعه و بـه تـبـع        
آن در حزب تغييـر کـرد. نـيـروهـا و             
احزاب ناسيوناليست کُرد در عـراق      
در کنار دولت آمريکا قرار گرفتند و 
بجلو رانـده شـدنـد. ايـن احـزاب در               
اقليم کردستان بقدرت رسيدند و در     
نـتــيــجــه نــاســيــونـالــيــســم  کُــرد در            
کشورهاي ديگر نيز در يک موقعيت 
تعرضي و مدعي قرار گـرفـت. ايـن         
شرايط در حزب ما نـيـز مـنـعـکـس         
ميشد. مقاومت و در نهايت تعرض  
گرايش ناسيوناليسم کُرد به نظـراتـي   
که منصور حکمت بيان و نمايندگي 
ميکرد در تحليل نهائي بازتاب اين 
شرايط در حزب کـمـونـيـسـت ايـران           

 بود.  
چـطـور؟   �$�ـ# ا�ـ�اهــ�ـ :  

ناسيوناليسـم کُـرد چـه عـمـلـکـردي              
داشت؟ چکار مي توانسـت بـکـنـد؟       
شما گفتيد منصور حکمت اتوريـتـه   

 داشت و اکثريت با او بودند.   
بلـه اکـثـريـت       ��' �&�ا�ـ :  

باالئي از رهبري و کادرهاي حزب با 
منصور حکمت بودند و همه رسـمـا     
خــط  و جــهــتــگــيــري او را قــبــول               
ميکردند ولي بحث بـر سـر عـمـلـي            
کردن سياست ها و پـيـشـبـرد آنـهـا             
بود. فـروپـاشـي شـوروي و تـهـاجـم                 
نظامي آمـريـکـا بـه عـراق شـرايـط              
سياسـي مسـاعـدي بـراي سـربـلـنـد               
کردن ناسيوناليسم کُرد در جامعه و   
در حزب فراهم کرد ولي ايـن اولـيـن        
بار نبود. در مقاطع ديگري هـم مـا      
شاهد ابـراز وجـود ايـن گـرايـش در              
حزب بوديم. بعنوان نمونـه  بـعـد از           

ختم جنگ ايـران و عـراق مـنـصـور            
حکمت مطرح کرد که ديگر حضـور    
رهبري حزب در خاک عـراق از نـظـر        
سياسي درست و اصـولـي نـيـسـت.          
قبل از آن او نه تنها مالحظه اي در     
اين مـورد نـداشـت بـلـکـه خـود از                  
مدافعين گرفتن کمک از دولت عراق 
بود. مدتها قبل از تشکـيـل حـزب،       
در همان اولين سفـري کـه مـنـصـور          
حکمت به کـردسـتـان آمـد، رهـبـري           
کومله در مـورد کـمـک گـرفـتـن از                 
دولت عـراق کـه بـوسـيلـه آن دولـت               
پيشنهـاد شـده بـود نـظـر مـنـصـور                 
حکمت را جويا شده بـود. آن زمـان          
رهبري کومله در ايـن مـورد تـرديـد         
داشت. منصور حکمت گفته بود که  
اگر کـمـک بـي قـيـد و شـرط اسـت                    
ميتوان آنرا پذيرفت. و همين اظهـار   
نظر ترديد رهـبـري وقـت کـوملـه را            
برطرف کرده بود. اما با ختم جـنـگ    
شرايط  تغيير کرد و قيد و شـرطـهـا      
ومحـدوديـتـهـا و فشـارهـاي دولـت              
عراق آغـاز شـد کـه نـقـطـه اوج آن                   
بمبـاران شـيـمـيـائـي مـقـر مـرکـزي                 

بوسيله دولت  ١٣٦٧ کومله در بهار 
صدام بود. اما منصور حـکـمـت از         
مقطع ختم جنگ و مدتهـا قـبـل از        
اين حمله مـعـتـقـد بـود نـه از نـظـر                 
سياسي و نه عملي ديگر اقامـت در    
خاک عراق ممـکـن نـيـسـت و بـايـد              

رهبري و کادرها و اعضاي حزب که 
در واحــدهــاي نــظــامــي نــيــروهــاي          
پيشمرگ فعاليت نمي کنند به خارج 
عراق منتقل بشوند. بويژه کودکان و  
سـالـمــنـدان و ديـگــر وابسـتــگـان و               
خانواده هاي پيشمـرگـان و اعضـاي        
کومه له که در اردوگـاهـهـاي خـاک           
عراق بودند ميبايستي فورا به خارج 

 اعزام ميشدند.   
اين سياست، بويژه اعزام رهبري 
بـه خـارج يـکـي از مسـائـل مــورد                 
اختالف بود. براي گرايشي که هـمـه      
افق سياسي و موجوديت تشکيالتي 
اش در جنبش خلق کرد و حضور در   
منطقه کردسـتـان خـالـصـه مـيـشـد             
پذيرش اين امر سخت بود و در برابر 
اين جهتگيري مقاومت ميکرد. بـا     
جنگ خليج و پيامدهاي آن انـتـقـال      

به خارج از خـاک عـراق ضـرورت و            
مبرميت بيشتري پيدا کرد ولـي در      
عين حال در برابر ناسيوناليسم کـرد    
چشــم انــداز تــازه اي قــرار گــرفــت.            
بقدرت رسيدن احزاب ناسيوناليسـت  
در کردستان عراق، که هـمـان زمـان      
عبداهللا مهتدي در يـک قـطـعـنـامـه           
پيشنهادي آنان را دوسـتـان حـال و            
ــد                ــث شـ ــاعـ ــد، بـ ــيـ ــامـ ــده نـ ــنـ آيـ
ناسيوناليستها تمکين و سکـوت را    
کنـار بـگـذارنـد و حـرف دلشـان را                 
بزنند. ميـگـفـتـنـد پـروژه اعـزام بـه                
خارج عقب نشيني اسـت، هـزيـمـت         
است، ميخواهند صـحـنـه نـبـرد را            
ترک کند. مـيـگـفـتـنـد ايـن روحـيـه                 
پيشـمـرگـان را پـائـيـن مـي آورد و                  
تشکيالت را تصـعـيـف مـيـکـنـد و            
غيره. اين البـتـه در اسـنـاد رسـمـي              
ــمــيــشــد، طــبــعــا کســي              مــطــرح ن
قطعنامه نمي داد که انتقال به خارج 
هزيمت است و يا غيرممکن است و 
غيره ولي اين گفتمان در حـزب بـراه       
افتاده بود. بخشي از مخالفتـهـا بـه       
اين بهانه کـه ايـن کـار بـه سـرعـت                 
عملي نيست و تشکيالت سـنـگـيـن     
است و حتي خـانـواده هـا بسـادگـي          
قابل انتقال نيستند مطرح مـيـشـد.      
در حالي که منصور حکمت  مـثـل       
هميشه قدم به قدم  نـقـشـه عـمـل را          
مشخص کرده بود. اينکه چطـور در     

گام اول خـانـوده هـا، سـالـمـنـدان و                
کودکان،  که در اردوگاههاي کوملـه  
زندگي ميکردند مـنـتـقـل بشـونـد،           
رهبري چگونه و در چـنـد نـوبـت بـه            
اروپا برود، چطور نـيـروهـاي مسـلـح        
باقيمـانـده سـازمـان داده بشـونـد و               
غيره. هـمـه ايـنـهـا مشـخـص بـود.               
روشن بـود کـه مسـالـه مشـکـالت               
عملي و فني انتقـال نـيـسـت بـلـکـه            
مخالفت با اين امر از يـک مـوضـع        
سياسي ناسيوناليسـتـي و مـحـدود         

 نگرانه است.   
بـجـز ايـن      �$�# ا��اهـ�ـ :  

مساله انتقال در چـه زمـيـنـه هـاي              
ديگر ميشد مـقـاومـت يـا تـعـرض             
ناسيوناليستـهـا را مشـاهـده کـرد.            
شما به نظرات عبداهللا مهتدي اشاره 
کرديد. لطفا در ايـن مـورد بـيـشـتـر           

 توضيح بدهيد.  
طبعـا مسـالـه      ��' �&�ا� :  

انتقال تنها يکي از ابـعـاد اخـتـالف       
بود. يک مساله ديگر موضعـگـيـري    
در قبـال  تـحـوالت عـراق و بـويـژه                 
نزديک شدن احزاب ناسيوناليست در 
کردستان عراق به قدرت و تشـکـيـل      
دولت اقليمي بود. آن زمان عـبـداهللا    
مهتـدي، کـه تـا آن زمـان خـود را                   
موافق مباحث منصـور حـکـمـت و         
جزو  فراکسيون کمونيـسـم کـارگـري       
ميدانست، قطعنامه اي را مـطـرح         
کرد که موضع و جهتگيـري کـامـال      
سازشکارانه اي در قـبـال اتـحـاديـه            
ميهني و احزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي           
کردستان عراق داشـت. او مـعـتـقـد           
بود بايد مناسبات حسنه اي با ايـن    
احزاب برقرار کرد چون اينان دوستان 
حال و آينده ما هستنـد. ايـن بـحـث          
زماني مطرح ميشد که ايـن احـزاب     
زير چتر نيروي هوائي ارتش آمريکـا  
در آستانه تشکيـل دولـت اقـلـيـمـي           
بـودنـد. از نـظــر عــبـداهللا مــهـتــدي               
نيروئي مثل اتحاديه ميهني کـه از      
ابــتــدا دســت در دســت جــمــهــوري            
اسالمي داشت و بعد از رسـيـدن بـه        
قدرت حامي پيگير و عـامـل نـفـوذ       
سياستهاي ضد انساني او در عـراق    
بود دوست حال و آينده کمونيسـتـهـا    
محسوب ميشد! بزودي معلوم شـد     

که اتحاديه ميهني در کـنـار حـزب          
دموکرات کـردسـتـان عـراق عـامـل           
ارتجاعي تـريـن سـيـاسـتـهـا عـلـيـه                 
کــارگــران و تــوده مــردم تــحــت                   
حاکميتش خواهد بـود. دوسـتـي بـا          
اين نيروها يعني احتراز از نـقـد  و           
ــهــم درســت در               ــان آن افشــاگــري آن
شرايطي که توده مردم در عراق و در 
ايران مي بايد ماهيت اين نيروهـا و    
کال نقش و عملکرد ناسـيـونـالـيـسـم       
کرد را که در پناه ارتش آمـريـکـا در      
جنگ خليج بجلو رانـده شـده و سـر          
بلند کرده بود بـخـوبـي بشـنـاسـنـد.            
قطعنامه پيشنهادي مهتـدي کـه از       
جانب منصور حـکـمـت مـورد نـقـد           
قرار گرفت نمايـنـده خـطـي بـود کـه             
ميخواست روي قدرتگـيـري احـزاب      
ناسيوناليست کُرد حساب باز کند و 
حتي، چنانکه بعدها بعد از جـدائـي     
عبداهللا مهتدي از حزب کمونيـسـت   
ايران ديديم، با يک پالتفـرم آشـکـارا      
ناسيوناليستي، بدنيال جلب حمايـت  
آمريکا و نـزديـک شـدن بـقـدرت بـا               
 سناريوئي نطير فاجعه عراق باشد.   

آن زمـان عـبـداهللا مـهـتـدي از              
قطعنامه پيشنهادي اش بعنوان يـک  
جهتگيري ديپلماتيک دفاع ميکـرد.  
اما روشن بود که مساله فقط روابط 
ديپلماتيک نيست. ما هيـچ زمـانـي       
براي روابط ديپلماتيک با دولـتـهـا و      
نيروهاي راسـت قـطـعـنـامـه صـادر              
نکرده بوديم و آنان را دوسـتـان خـود      
نناميده بوديم. براي منصور حکمت  
و بسـيـاري از کـادرهـاي حـزب کـه               
مباحث کمونيسم کارگري را قـبـول       
داشتند روشن بود که بحث نزديـکـي   
با احزاب ناسيونالـيـسـت جـزئـي از          
همان نگرشي اسـت کـه هـمـه چشـم            
انداز و جهتگيري و هويت سـيـاسـي      
اش به جنبش در کردستان و شرايـط  
منطقه و تشکيـالت داري مـحـدود        
ميشود. منصور حکمـت بـروشـنـي        
اين گرايش را ميشناخت و اولين بار 
نبود که به نقد آن ميـپـرداخـت. امـا        
اين اولين بار بود که اين گرايش کـه    
از ابتدا به تشکـيـل حـزب تـمـکـيـن            
کرده و سکوت پيشه کرده بود، زبـان  
باز ميـکـرد و  صـريـح و بـي پـرده                   
نظراتش را مطرح مـيـکـرد. جـنـگ           
خليج و تحوالت منطقه تنها گـوشـه   
اي از تفاوتهاي کمونيسم کارگري بـا  
ديگر گرايشات را نشان ميـداد امـا     
همه دغدغه و مشغله ناسيوناليـسـم   
کرد به همين گوشه محدود ميشد و 
به همين دليل بر سر اين مساله بـود  
که به زبان آمد و صـريـحـا مـوضـع            

... تشکيل حزب کمونيست کارگري پاسخي به يورش بورژوازي جهاني بود که در آستانه فـروپـاشـي          
شوروي به کمونيسم و نيروهاي کمونيست آغاز شده بود. حزب کمونيست کارگري ايـران در دوره اي        
تشکيل شد که نه تنها ديگر کمونيسم مد نبود، بلکه احزاب و نيروهاي سنتي کمونيستي داشـتـنـد      
اسم عوض مي کردند، کشف کرده بودند که ظاهرا دموکراسي شان کم بوده و بايد بيشتر دمـوکـرات   

 و کمتر سوسياليست باشند. 
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 گرفت. 
بحثهاي کـمـونـيـسـم کـارگـري،            
همانطور که گفتم، از قبل از جـنـگ   
خليج و مطرح شدن اين نوع نـظـرات   
صريح نـاسـيـونـالـيـسـتـي در حـزب              
آغازشده بود. منصور حکمـت بـعـد       
از کنگره دوم حزب سمينارهـائـي را     
در حزب برگزار کرد و بـه تـفـصـيـل            

 ۱۰ نظراتش را توضيـح داد. او در           
از رهبري اجرائي حزب  ۱۹۹۰ ژوئن 

کناره گرفت و فراکسيون کمـونـيـسـم     
 کارگري را تشکيل داد. 

يکي از نـوشـتـه هـاي درخشـان          
ــن دوره                مــنــصــور حــکــمــت در اي
"تفـاوتـهـاي مـا" اسـت. او در ايـن                    
نوشته که به شکل مصاحـبـه اسـت،      
کمونيسم مارکسي، کمونيـسـم نـقـد       
سرمايه داري و تمايز طبقاتي آن از     
کمونيسم هاي ملي، رفـرمـيـسـتـي،        
ضد استعماري و صنـعـتـگـرا را بـه          
روشني تعريف مي کـنـد و تـبـيـيـن           
تازه اي از جـنـبـش کـمـونـيـسـتـي و              
شرايط مبارزه طـبـقـاتـي در عصـر            
حاضر بدست ميدهد. در "تفاوتهـاي    
ما"، منصور حکمت کمونيسم را به  
عنوان يک جنـبـش، بـه عـنـوان يـک             
تئوري و نظر، و به عنوان يـک حـزب     
و سياست روشني تعريف مي کـنـد.   
او نقش و جايگاه حزب را در سـطـح     
جهاني مد نظر دارد و مـي خـواهـد        
حزب کمـونـيـسـت ايـران را در ايـن               

 جهت متحول کند.  
او معتقد اسـت در دوره حـملـه          
راست جهاني به کمونيست ها بـايـد     
حزبي ساخت، پرچمي را بلـنـد کـرد،      
استراتژي و بـرنـامـه اي داشـت کـه              
بتوانيم نه تنها در مقابل ايـن مـوج       
 دوام بياوريم، بلکه آنرا عقب برانيم.  
هـمــانــطــورکــه گـفــتــم مــنــصــور        
حکمت از کنگره ي دوم حـزب ايـن           
نظرات را در حزب مطرح ميـکـرد و     
توضيح ميداد. مقاومت خاموش و  
بتدريج نه چنـدان خـامـوش گـرايـش          
ناسيوناليستي نشان ميداد که حزب 
بدون يک تحول کيفي نميتـوانـد ايـن      
نقش را ايفا کند. منصـور حـکـمـت        
در توضيح نظراتش سمينـار بـرگـزار      
ميکرد و مصاحبه ميکرد و مطلـب  
مي نوشت و تال ش مـيـکـرد مـثـل          
هميشه صفوف حزب را قانع کنـد و    
در اين جهت به حـرکـت درآورد امـا        
در ذهنيت  گرايشات ديگر در حزب 
مباحث کمونيسم کارگري انـتـزاعـي    
و کلي گوئي به نظر ميرسيد. حـتـي      
بــرخــي از اعضــاي رهــبــري حــزب،          
گرچه نه صريح و رودررو بـلـکـه در            

داالنــهــا ومــحــافــل حــزبــي، بــيــان           
ميکردند کـه ايـنـهـا تـئـوري بـافـي               
هائي براي هزيمت و تـرک مـنـطـقـه            
است. آن زمان منـصـور حـکـمـت و           
بخشـي از رهـبـري حـزب در اروپـا                
مســتــقــر شــده بــود و ايــن از نــظــر              
گرايشي که فراتر از جنبش خلق کرد 
و شرايط منطقه را نميديـد گـنـاهـي       
ــوع               ــود. هــمــان ن ــي ب ــخــشــودن ــاب ن
برچسبها و شائبه پراکني هـائـي کـه      
زماني از جانب عقب مـانـده تـريـن         
سازمـانـهـاي پـوپـولـيـسـتـي عـلـيـه                 

بـه جـرم        -رهبري اتحـاد مـبـارزان        
صـورت     -اينکـه "از خـارج آمـده"              

ميگرفت حاال از درون صفوف حزب 
اين بار بـه جـرم عـزيـمـت بـه خـارج                

 عنوان ميشد.  
مـنـصـور    �$�# ا��اهــ�ـ :  

حکمت بقول خـودش بـا قـلـمـش از            

حزب بيرون آمد. چـرا؟  چـرا تـمـام              
امکانات را بجا گذاشت و حـزب را      
ترک کرد؟ آيا بـجـاي او و اکـثـريـت              
باالئي که موافق او بودند، نمي بايد 
اقليت مخالف کمـونـيـسـم کـارگـري         

 ناگزير به ترک حزب ميشدند؟    
هـمـانـطـورکـه      ��' �&�ا�ـ :  

قبال اشاره کردم به جدائي اکثريت از 
اقليت نميتوان انشعاب اطـالق کـرد     
اما از نظر منصور حکمت اين تنهـا  
راه بود. منصور حکمت بعدا اين را    
توضيح داد کـه چـرا بـطـور واقـعـي             
آلترناتيو ديگري وجود نداشـت. مـا      
در دوره اي بــه ســر مــيــبــرديــم کــه              
تعرض جنبشهاي ديگر به کمونيسـم  
آغاز شده و رو به اوج بود. حتي چند  
سال بعد در صفوف حزب کمونيست 
بجا مانده اين را به روشني مشاهده 
کــرديــم. در آن شــرايــط  نــه تــنــهــا               
کمونيسم ديگر مـد نـبـود ، بـلـکـه               
ناسيوناليزم و فرقه گرايي، طرفـداري  
ازســـرمـــايـــه داري بـــازار آزاد، و              

 دمکراسي پناهي سکه رايج بود.  
در چنين شرايـطـي هـمـزيسـتـي         
کمونيسم کارگري با گرايشات ديگر 
در قالب يک حزب عمال امکان پذير 
نبود. کمونيسم کارگري يا بايد جـدا   

ميشد و يا بايد اقليـت مـخـالـف را         
کنار ميگذاشت و از نـظـر مـنـصـور        
حکمت اين آلترناتيو دوم  بـه ضـرر         
کمونيسـتـهـا تـمـام مـيـشـد. او در                  
توضيح علت استعفـايـش از حـزبـي         
که رهبري اش را در دسـت داشـت             
ميگفت که از نظر اجتماعي موازنـه  
قوا به نفع ناسيوناليستها  و به ضرر 
کمونيستها است و در ايـن شـرايـط        
هر اقدامي که به نظر اخراج و تسويه 
بــرســد خــطــاي ســيــاســي اســت. او            
مـيـگـفـت در ايـن شــرايـط صـدهــا                
تريبون و روزنامه و رسانه در منطقه 
و در جــهــان آمــاده انــد تــا صــداي              
اعتراض برادران کُردشان را به گوش 
همه برسانند و همـيـن تـعـرضـات و          
برچسب زنيهاي عقب مانـده اي کـه       
در محافل و داالنهاي حـزب شـروع       
شده است به سطح  جامـعـه کشـيـده       

خواهد شد. و اين جدال نابهنگـامـي    
است کـه مـا مـوقـعـيـت و نـيـروي                   
مقابله با آن را نداريم. دوره اي بـود         
که مي بايست کمونـيـسـتـهـا از نـو           
سنگ روي سنگ مـيـگـذاشـتـنـد و           
نفوذ و اعـتـبـار کـونـيـسـم را احـيـا                

 ميکردند. 
از سوي ديـگـر ايـن جـدائـي را              
نميتوان انشعاب نـامـيـد چـون خـط          
رسمي حزب را تـا لـحـظـه اسـتـعـفـا             
منصور حکمت بيان و نـمـايـنـدگـي        
ميکرد. نمـيـتـوان جـدائـي رهـبـر و               
اتوريته سياسي يک حزب و اکثـريـت   
طرفدارش از آن حـزب را انشـعـاب            
ناميد. اقدام منصور حکمت بـطـور      
واقـعـي و عــمـلـي بـه مـعـنــي رفــع                  
مقاومتها و رفـع مـوانـع از سـر راه             
خط و سياست رسـمـي اي بـود کـه             
خود او نمايـنـدگـي مـيـکـرد. او بـا               
استعفاي  فردي از حزب ميخواسـت  
هر کس شـخـصـا انـتـخـاب کـنـد و               
ــون             ــراکســي ــود اعضــاي ف روشــن ب
کمونـيـسـم کـارگـري چـه انـتـخـابـي                 

 خواهند کرد.
منصور حکمت در پلنوم بيستم 
اعالم کرد که در پلنوم بعد حـزب را    
ترک خواهد کرد و در همان پلنوم بـه    

اتفاق آرا به دفتر سيـاسـي انـتـخـاب        
شد. اين واقعيت نشاندهنده اتوريتـه   
و موقعيت منحصر بـفـرد او حـتـي         
بعد از باال گـرفـتـن جـدل نـظـري در             
حزب است و تاکيد ديگري اسـت بـر     
اين واقعيت کـه حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري در واقع حاصل انشعـاب از    
حزب کمونيست نبود بلکه در ادامه 
خطي شکل گـرفـت کـه اقـلـيـتـي از              
حزب در عـيـن تـمـيـکـن رسـمـي و                 
فرمال، عمال در برابـرش مـقـاومـت       

 ميکردند.   
در دوره دو ساله قبل از جـدائـي     
در واقع حزب دو قسمـت شـده بـود.        
بخش اصلي آن کادرها و اعضـائـي       
بودند که خواست و هدف واقعيشـان  
تحقق نظرات و سياستهاي کمونيسم 
کارگري کـه مـنـصـور حـکـمـت در                 
پلنومها و کنگره ها و سمينـارهـا و     

مقاالتش مظرح ميکرد و اتـحـاد و       
انسجام و فعال شدن حزب حـول ايـن     
نظرات و سياستها بود. بخش ديگـر   
بحث و نظر و پالتفرمي نداشت ولـي  
عمال سدي در بـرابـر عـمـلـي شـدن               
سياستهاي کمونيسم کـارگـري بـود.      
اين مقاومت در ماه هاي آخـر قـبـل      
از جدائي شکل تـرور شـخـصـيـت و          
تــعــرض شــخــصــي و اخــالقــي بــه             
منصور حکمت را بخود گرفت. کـه     
به جـنـبـه هـائـي از آن مـثـل انـگ                   
"هزيـمـت بـه خـارج و خسـتـگـي و                    
نــومــيــدي از مــبــارزه" و غــيــره بــه             
مــنـــصـــور حـــکـــمــت و اعضـــاي            
فراکسيون کمونيسم کـارگـري قـبـال         
اشاره کـردم. مـنـصـور حـکـمـت بـر                
خطير بودن شرايط در آستانه سقوط 
شوروي و تـهـاجـم بـه کـمـونـيـسـم و                
ضرورت و مبرميت آماده شدن براي 
پاسخگوئي به اين شرايط صـحـبـت      
ميکرد و با حمالت شخصي و غـيـر   
سيـاسـي پـاسـخ مـيـگـرفـت. جـدال                 
نابرابري بين يک بحث و جهـتـگـيـري     
عميق سياسي و نظري و  يـک سـري       
اتهامات و برچسب هاي عقب مانده 
درگرفته بود و مي بايست به فـرجـام   
ميـرسـيـد. کـنـاره گـيـري مـنـصـور                  

حکمت پاسخ او بـه ايـن وضـعـيـت              
درون حزبي بود. با اينهمـه اقـدام او         
تشکيـل يـک حـزب تـازه صـرفـا از                 
فراکسيون کمونيسم کارگري و تنـهـا   
مرکب از طرفداران نظـراتـش نـبـود،       
بلکه راه را براي همه باز ميگـذاشـت   
که به حزب تازه بپيوندنـد. اکـثـريـت        
اين انتخاب را کردنـد و اقـلـيـت در           

 حزب قديم بجا ماندند.  
در تـاريـخ     �$�# ا��اهـ�ـ :  

انشعابات، اتفاقات غم انگيـز زيـاد     
افتاده است. ولي در اين مورد  حتـا   
 از دماغ کسي خون نمي آيد. چرا؟  

شايد يک نکتـه  ��' �&�ا� :  
را بايد زودتـر مـيـگـفـتـم. يـکـي از                
داليلي که منصـور حـکـمـت بـطـور           
فردي جدا شد اين بود که يـک حـزب     
مسلـح را تـرک مـيـکـرد. هـر نـوع                    
تسويه و اخـراج و يـا حـتـي اعـالم                  
انشعاب  مـيـتـوانسـت بـه بـرخـورد              
مسلـحـانـه در درون حـزب مـنـجـر                
بشود. احتمال زيـادي نـداشـت امـا            
بعيـد هـم نـبـود. در شـرايـطـي کـه                    
ناسيونالـيـسـتـهـا در حـزب تـا حـد                 
برچسب زني و ترور شخصيت تـنـزل     
کرده بودند بعيد نبود که با داغ شدن 
بحثها و احساس اينکه ممکن است 
در حزب حاشيه اي بشـونـد و يـا از          
رهبـري و ارگـانـهـاي اصـلـي کـنـار                 
گذاشته بشـونـد، دسـت بـه اسـلـحـه              
ببرند. روشـن اسـت کـه ايـن ضـربـه               
مهلکي به حزب و بـه کـل جـنـبـش            
کمونيستي در ايران و مـنـطـقـه مـي        
بود. شرايط عمومـي اجـتـمـاعـي و           
سياسي در منطقه و در دنيا به نـفـع     
جريانات ناسيوناليستي و بـه ضـرر         
کــمــونــيــســتــهــا بــود و در چــنــيــن             
وضعيتي کمترين برخـورد خشـونـت      
آميز دستاويزي ميشد براي تـعـرض     
بيشتر و وسيع تر عليه کمونيستهـا.  
اين عوامل همه در تصميم منصـور  
حکمت به استعفاي فـردي دخـيـل و        

 موثر بود. 
او با شيوه اي که در پيش گرفت 
باعث شد جدائي در کمال آرامش و   
در کمال تمدن صورت بگيرد. او بـا       
استعفاي فردي در واقـع اعـالم کـرد        
اسم حـزب، راديـوي حـزب و هـمـه                
امکانـات ديـگـري کـه خـود نـقـش                
تعيين کننده اي در ايجاد آن داشـت    
را براي بقيه بجا ميگذارد. و به ايـن   
ترتيب توانست ناسيوناليسم کُـرد را    
در صفوف حزب و در منطقه خنثـي  

 و خلع سالح کند. 
  : �در آن دوره     �$�# ا��اه

منـصـور حـکـمـت مـي گـفـت مـن                  

تشکيل حزب کمونيست کارگري ايران در پايه اي ترين سطح  تعرضي بود از طرف چپ، در شـرايـطـي       
که بقيه داشتند هزيمت مي کردند. کمونيسم کارگري ايستاد و گفت که اين دوران موقت است. اعـالم     
کرد اوال آنچه شکست خورده کمونيسم نيست بلکه سرمايه داري دولتي تحت پوشش کمونيسم است و 
ثانيا اين هياهوي پيروزي بر کمونيسم به سرعت فروخواهد نشست. يک بحث منصور حـکـمـت در آن           
دوره اين بود که با شکست و فروپاشي بلوک شرق، بلوک غرب هم موضوعيت و مـعـنـي خـودش را از           
دست مي دهد و ارتجاعي ترين نيروهاي قومي و مذهبي و راسيستي ميداندار ميشـونـد کـه دقـيـقـا           

 همين اتفاق افتاد. حزب کمونيست کارگري حاصل اين شرايط جهاني بود.
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موافق نميخواهم همفکر ميخواهـم.  
آيا يکي از داليل استعفاي فـردي او    

 همين نظريه نبود؟ 
عـلـت تـاکـيـد        ��' �&�ا� :  

منصور حکمت بر "همفکـر" بـجـاي        
"پيرو" بـه شـرايـط مشـخـص حـزب               
کمونيست در آن دوره بـرمـيـگـردد.         
همانطور که اشـاره کـردم عـلـيـرغـم             
اينکه سياستهاي و قطعنـامـه هـاي      
پيشنهادي منصور حکمت در اغلب 
موارد به اتفاق آرا تصويـب مـيـشـد       
ولي در عـمـل بـه پـيـش نـمـيـرفـت.                
گــرايشــات ديــگــر امــر و دغــدغــه            
ديگري داشتند. بويژه در دوره بعد از 
ــرايــش                  ــه گ ــج گــرچ ــلــي ــگ خ ــن ج
ناسيونالـيـسـتـي رسـمـا بـا نـظـرات                
منصور حکمت مخالفـت نـمـيـکـرد        
ولي آنرا کلي گـويـي و بـي ربـط بـه              
شرايط سياسي منطقه ميدانست  و 
ارزش استفاده آنرا حـداکـثـر روحـيـه          
 دادن به تشکيالت ارزيابي ميکرد.  
در مقابل چنيـن بـرخـوردهـائـي        
بود که مـنـصـور حـکـمـت خـواهـان             
موافقيني بـود کـه درد و امـرشـان             
موقعيت کمونيسم در دوره بـعـد از         
جنگ سرد و آماده کردن حزب بـراي  
تعرض در چنين دوره اي بـاشـد. او          
ــدون چــنــيــن افــق و               مــيــدانســت ب
جهتگيري اي تشکـيـالت حـزب در        
منطقه و کل حزب کمونيسـت ايـران     
دوام و  بقائـي نـخـواهـد داشـت. او             
خواهان همفکرهائي بود که نه تنهـا  
در راه حلها بلکه در صورت مسـالـه   

 با او سهيم باشند. 
او از رهبري حزب مـي پـرسـيـد       
آيا دل شما براي جنبـش کـارگـري و        
حمله اي که کال به کمونيـسـت هـاي      
دنيا شده، مي تپد و مي خواهيد راه 
حلي براي اين مساله پيدا کنيد، يـا    
تمام مشغله شما اينـسـت کـه شـش         
ماه ديگر چطور در مـنـطـقـه بـاقـي             
بمانيد؟ اگر صورت مسئله تان اولي 
است، آن وقت با هم همفکـرهسـتـيـم     
ولي اگر مشـغلـه تـان دومـي اسـت              
مــوافــقــت شــمــا مشــکــلــي را حــل           
نميکند. اين ديد به نوعي به نـظـريـه     
جنبش ها بر ميگشت. درد و امر و    
ــز                آمــال و افــق اســاس خــط تــمــاي
جنبشهاي مختلف اسـت و ايـن در         
عقيده و موضع و پـراتـيـک افـراد و           
فــعــالــيــن هــر جــنــبــش مــنــعــکــس          
ميشود. در واقع در آن زمان اکثريت 
قريب باتفاق کادرها و اعضاي حزب 
با نظرات کمونيسم کـارگـري اعـالم        
موافقت ميکردند اما امر و دغدغه 
بـرخــي را جـنــبــشـهــاي اجــتـمــاعــي           

مختلفـي تـعـيـيـن مـيـکـرد کـه در                  
جامعه وجود داشت. ناسيونـالـيـسـم      
کُرد يکي از اين جنبشها بود کـه در    
شرايط بعد از فروپاشي شوروي و در 
مقطع جنگ خليـج يـک مـوقـعـيـت           

 تعرضي پيدا کرده بود.    
احزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي کـرد              
هميشه به قول خودشان در شـکـاف       
هاي منطقـه اي سـر کـرده انـد. در                
جنگ و صلح دولت هـا زمـانـي در          
کنار اين و زماني آن موضع گرفتنـد  
و مقرهاي  خودشان و اردوگاه هـاي    
خودشان را در کوه و کمر نگه داشتـه  
اند. چه در ترکيه، چه در سـوريـه چـه      
در عراق و چه در ايران. اين بينش و    
اين طرز فکر در حـزب کـمـونـيـسـت         
ايــران نــيــز وجــود داشــت و عــمــل              

ميکرد. بعنوان نمونه اين گرايش که  
بايد در منطقه ماند يـک سـنـت جـا         
افــتــاده و از ويــژگــي هــاي احــزاب             
ناسيوناليستي کُرد است. هيچ وقـت   
مثال جالل طالبانـي و يـا مسـعـود            
بارزاني به صرافت استقرار در اروپـا    
نمي افتادند چـرا کـه جـنـبـش شـان             
منطقه اي و جغرافيائي است. بـراي     
ناسيوناليسم کرد دل کندن از آن آب   
و خاک يک تناقض هويتي است. در    
حالي که براي کمونـيـسـت کـارگـري        
برعکس، مبـارزه طـبـقـاتـي طـبـقـه             
کارگر محور اسـت و رهـبـري بـايـد            
جائي مستقر باشد که بتوانـد بـهـتـر       
اين مبارزه را هدايت کند و به پيـش  
ببرد. روشن است که اين تـنـهـا يـک          
ــي"                 ــوچــک و "درون حــزب ــوشــه ک گ
اختالف ميان گرايشات مختلف در   
حزب کمونـيـسـت بـود امـا هـمـيـن               
نمونه مشخـص نشـان مـيـدهـد کـه             
تفاوت ميان همفکران و "موافقـيـن"    

 -کمونيسم کارگري تفاوتي سيـاسـي  
اجـتــمــاعــي بــود کــه در ســنــتــهــاي           
جنبشهاي مختلف اجتماعي ريشـه    

 داشت. 
قـبـل از     �$�# ا�ـ�اهــ�ـ :  

اينکه به سياستـهـا و فـعـالـيـتـهـاي             
حزب کمونيست کـارگـري بـپـردازيـم        
اگر نکات  ديگري داريد ايـن بـحـث      

 را تکميل کنيد.
اجـازه بـدهـيـد       ��' �&�ا� :  

يکبار ديگر بر جـايـگـاه و اهـمـيـت             
سياسي تشکيل حـزب کـمـونـيـسـت         
کارگري تاکيد کنم. ببـيـنـيـد داليـل         
تحوالت احزاب سياسـي تـغـيـيـرات        
اجتماعي است. سر تـنـد پـيـچ هـا،            
آنجا که بايد انتخاب کرد، بخشي از 

را انتخاب مي کـنـنـد    A حزب، راه  
را و در نــتــيــجــه       B و بــخــشــي راه       

گرايشات از هم جـدا مـي شـونـد و             
انشعاب مي کنند، وقتي کـودتـايـي    
پيش مي آيد، وقتي انقالبي رخ مـي  
دهد، وقتي جنگي اتفاق مـي افـتـد        
ــاي               ــوال مــوضــع ه ــم ــع ــزاب م اح
متفاوتي مي گيرند. نمـونـه هـايـش        

 در تاريخ بسيار است. 

در ايران هـم بـعـد از تشـکـيـل               
حزب کمونيست تحوالت مهمي در   
سطح منطقه و دنيـا رخ داد کـه در           
حزب منعکس ميشـد. مـبـاحـث و          
جدلهاي درونـي حـزب کـمـونـيـسـت            
ايران که باالخره به جدائي و تشکيـل  
حزب کمونيست کارگري منجر شـد    
بهيچوجه درون حزبي و حتي ايـرانـي   
و مــنــطــقــه اي نــبــود. فــراکســيــون            
کمونيسم کـارگـري بـر سـر مسـائـل             
درون حــزبــي شــکــل نــگــرفــت. در             
اطالعيه داخلي تشکيل فـراکسـيـون    
کمونيسم کارگري اوليـن هـدف ايـن        
فراکسيون "دفاع از مـارکسـيـسـم و          
آرمان انقالب سوسياليستي کارگري 
در تقـابـل بـا مـوج تـعـرض وسـيـع                 
 جامعه بورژوائي" ذکر شده است.    

بطور واقعي در جـهـان بـيـرونـي        
ما، نه تنها در کردستان و منـطـقـه،    
بلکه در کـل دنـيـا تـحـوالت زيـر و               
کننده اي داشت اتفاق مي افتاد کـه    
هر کمونيستي را به تفکر و تامل در 
مـــورد آيـــنـــده خـــود و حـــزبـــش               
وامــيــداشــت. خــيــلــي هــا اســم                  
کمونـيـسـت را کـنـار گـذاشـتـنـد و                   
دموکراسي پناه شدند. حقوق بشـري   
ها پارلمانتاريست شدند. خيلـي هـا      
مبارزه را گذاشتند کنار، خيلـي هـا     
گفتند کمونيسـت شـکـسـت خـورده          

است و تمام شد. اين نه تـنـهـا بـراي          
حزب کمونيست ايـران بـلـکـه بـراي            
همه فعالين و احـزابـي کـه خـود را             
کمونيست ميناميدند يک چـالـش و     
نــقــطــه عــطــف مــهــمــي مــحــســوب        
ميشد. منصور حکمت با مـبـاحـث     
کمونيسم کارگري و تفاوتهاي ما بـه    
استقبال ايـن وضـعـيـت رفـت ولـي                
شرايط بـيـرونـي بـه نـفـع جـريـانـات                
ناسيوناليستي تغيير کـرده بـود. در        
آن زمان از کـمـونـيـسـم دفـاع کـردن            
بسيار مشکل شده بود. بايد هزارتـا   
سـوال را جــواب مـي داديــد، بـايــد              
جـواب ورشـکـسـتـگـي و شـکـســت               
شوروي و گورباچفيسم را مي داديد. 
جواب تاچريسم و ريگانيسم را مـي      
داديد. شرايط فرق مي کرد با دوران  

بعد از پيروزي انقـالب اکـتـبـر و يـا            
پيروزي انقالب چين و يا کاسـتـرو و     
يا حتي شکست ارتش آمـريـکـا در        
جنگ ويتنام که کمونيست ها با سر 
افراشته در خيابانها رژه مـيـرفـتـنـد.      
ــع ضــد                  ــط ــق ــکــس، در آن م ــرع ب

 کمونيستها ميداندار شده بودند. 
فاکتورهاي بيـرونـي بـه نـفـع آن            
بخش اقـلـيـتـي کـه بـا کـمـونـيـسـم                    
کارگري نيامد و در حزب ماند عمل 
ميکرد. در چنين شرايطي مـنـصـور     
حــکــمــت و هــمــفــکــرانــش، هــمــان          
کــمــونــيــســت هــايــي کــه بــا پــرچــم            
مارکسيسم انقالبي حزب کمونيست 
ايران را درست کرده بودند و جـواب      
پوپوليسم و چپ سنتـي را در ايـران         
داده بودند، ايـنـجـا هـم تشـخـيـص              
ــت درســت                    ــه راه و جــه ــد ک دادن
کمونيسـم کـارگـري اسـت و حـزبـي               
درخور دنيـاي پـس از جـنـگ سـرد               
تشکيل دادند. با جـدايـي مـنـصـور         
حکمت، اين امکان بوجود آمـد کـه       
بدون اينکه خـونـي از دمـاغ کسـي             
بيايد، بدون آنکه دولتها و نيـروهـاي   
بورژوائي بتوانند هيچ سوء استـفـاده   
اي از تحوالت دروني حزب بکنـنـد،    
کمونيست کارگري سر بلند کند و به 
مصاف دنياي پسا جنگ سرد برود. 
وقتـي از جـزئـيـات و مسـائـل روز                 
فاصله بگيريد متوجه ميشـويـد کـه      
در مقيـاس وسـيـع و اسـتـراتـژيـک،              
همانطور که در ابتدا گفتم، تشکـيـل   
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري جـواب             
طبقه کارگر بود به تهـاجـم بـورژازي      
افســار گســيــخــتــه و ســرمســت از            
پيروزي بر اردوگاه شوروي. حزبي که  
توانست سير تحوالت و چـالشـهـاي        
تازه را پيش بيني کند و بـه جـنـگ          

 آنها برود. 

در ايران هم بعد از تشکيل حزب کمونيست تحوالت مهمي در سطح منطقه و دنيا رخ داد کـه در            
حزب منعکس ميشد. مباحث و جدلهاي دروني حزب کمونيست ايـران کـه بـاالخـره بـه جـدائـي و                     
تشکيل حزب کمونيست کارگري منجر شد بهيچوجه درون حزبي و حتي ايراني و منطقه اي نـبـود.       
فراکسيون کمونيسم کارگري بر سر مسائل درون حزبي شکل نگرفت. در اطالعيه داخـلـي تشـکـيـل         
فراکسيون کمونيسم کارگري اولين هدف اين فراکسيـون "دفـاع از مـارکسـيـسـم و آرمـان انـقـالب                       

 سوسياليستي کارگري در تقابل با موج تعرض وسيع جامعه بورژوائي" ذکر شده است.
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