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. كنگره پيشين مضموني را به نمايش گذاشت كه تبلور يك مشاجره جدي بر سر دو خط مشي سياسي بود
كرد و سياست ديگر، با رد اصالحات در چار چوب نظام  يك سياست، از جنبش اصالحات در ايران دفاع مي

هرگونه رفرم، سرنگوني اين نظام را در  در تأمين و اجرايطلبان دولتي  اسالمي، و عدم ظرفيت و توان اصالح
شد و هيچ اكثريت نظري به ظهور برابر رأي داراي اين دو فكر در كنگره . رأس برنامه سياسي خود قرار مي داد

 .نرسيد
 كنگره  در اين مرحله با اقدامي شايسته، نمونه اي از يك دمكراسي بالغ دروني را عرضه كرد كه همتاي آنرا

راه حل، توافق داوطلبانه براي پيشبرد هريك از دو . پيش از اين در ميان جريانات چپ مشاهده نكرده بوديم
اين توافق در انتخاب كميته مركزي صورت گرفت و خط مشي طرفدار سرنگوني با اين تدبير، بمثابه . سياست بود

 . نظر اكثريت و هدايت گر سياستها،  برگزيده شد
شده، كميته مركزي پيش برنده اين سياست باوجود اينكه اكثريت داشت، اما در حيطه طي دو سال سپري 

اكثر سرمقاله ها يا . ، در پيش بگيرد رااجرائي نتوانست خط مشي عملي  منطبق با سياستهاي مورد نظر خويش
 شده اي از مقاالت اصلي سياسي ارگان مركزي، به نوعي ادامه همان سياستهاي پيشين  و يا جلوه هاي خنثي

ن با آنها سخت مخالفت ويدوره قبل در موضع اپوزيس سياستهائي كه  همين كميته مركزي در. همان سياستها بود
 .داشت

حال يك نگاه به اين مجموعه نشان مي دهد كه  محتواي عمومي و بالاستثناي اين سياستها در موضع 
 !ز آنانتقادي نسبت به حكومت قرار دارد و نه سازماندهي براندا

يك طرف تحميل شرايط و از طرفي موقعيت . جبر اتخاذ چنين سياستي از نظر من، از پيش روشن بود
والنه اي  كه  ياراي شانه خالي كردن از بار آنها را به هيچكدام از اعضاي اين كميته مركزي در موضع ئمس
شته بودم نيروهاي تشكيالت ما از حدي پيش از كنگره نيز، در مقاله اي در ارزيابي از آن نو !دهد يسيون نميزپو

از واقع بيني برخودار هستند كه اگر خود هركدام در موضع اجرائي قرار بگيرند قادر به اتخاذ  سياستهائي مغاير 
 .با خواستهاي مردم نخواهند گشت و نگشتند
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ارابه اصالح طلبان حكومتي فعال به گل . خاطره را سپري كرده استاز كنگره تاكنون ايران دو سال پرم
رئيس جمهور .  رفته اندغنشسته و علي رغم حمايت وسيع توده اي در نتيجه ناكارائيهاشان يك به يك زير تي

ليان فيلسوفي كه قرار بود معجزه نكند، بلكه فقط قانونيت را بر حكومت جاري گرداند، معجزه كرد و ايران را به سا
در مقابل مخالفان اصالحات كه نه مردم را دارند و نه افكار عمومي جهان را، . پيشتر از  بي قانونيها فرو برد

 . با تازيانه  و زندان به پس مي تازند اسبهاي شان را وارونه زين كرده اند و
 و به بن بست حال با با توجه به اين پيش درآمدها، يعني پيوستن دوستان به صف طرفداران اصالحات

 :رسيدن طرفداران اصالحات درون حكومت، اين سوال پيشاروي  ما قرار مي گيرد كه
 

 توانيم نزديكتر شويم؟توانيم نزديكتر شويم؟توانيم نزديكتر شويم؟توانيم نزديكتر شويم؟    آيا ميآيا ميآيا ميآيا مي----٣
جمع و تفريق مولفه هاي اول و دوم مي تواند اين فكر را در ميان ما تقويت كند كه كنگره آتي، كنگره تفاهمات 

اگر خوش داشته باشيم سر . خواهيم به رسم سنت بگوئيم ما هم هستيمالبته چنين خواهد گشت، اگر ب. بيشتر است
 . اگر دوست بداريم در انتظار وحدت هاي بزرگتر از اين دست، سرگرم بمانيم! در سرير عادت، نگهداريم

. راگماتيسم سنتي چپ را در سياست و  روش كار بهتر بشناسيمپوگرنه عرصه تأمل بسيار مي ماند كه 
مثل راه كارگري ها كه نفس . تان مخالف اصالحات ما، چشم انتظار همين روزها را مي كشيدندبسياري از دوس

به مذاق بسياري از . نبش اصالحات به بن بست رسيده استجتازه كردند و زود تر از همه اعالم نمودند كه 
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طرفدار سرنگوني خيلي ها حرف خود را پس گرفتند و . دوستداران موقتي اصالحات سخني بهتر از اين نبود
 .طرفداران سرنگوني هم خود را شماتت كردند كه بي گدار به آب زده اند و نبايد مي زدند. شدند

با اكثريت ! شود كه كنگره آينده ما، اصالحات را رها مي كند و از سرنگوني سردر مي آورد نتيجه اين مي
 .ءآرا

مهم اينست كه . نش يا واكنشي را برنمي انگيزداين نتيجه البته داراي اهميتي نيست و در وضعيت جامعه، ك
 . براي دخالت در امور جامعه راهي پيدا كنيم

متاسفانه بند ناف چپ راديكال و . اين راه هرچه باشد، ولي روشن اينست كه از كانال حكومت نمي گذرد
هردو در . نگرندهردو اصالحات را از منظر حكومت مي . راست افراطي، به يكسان به حكومت گره خورده است
هردو نيروي محركه و موتور اصالحات . يين كننده استعمحتوا اين فكر را نمايندگي مي كنند كه قدرت سياسي ت

آيد، دومي  طلبان دولتي برمي گويد اين رفرم از عهده اصالح  ميييك. تفاوت فقط در شكل است. را دولتيان مي دانند
دو خيلي زود در يك تغيير شكل  نبا اين مضمون مشترك اي. را نداردخير اين ظرفيت و توان اصالحات : گويد مي

نشيني حكومت، اين  يا يك گام عقب. تواند انقالبي به پا كند مي» تسخير سفارت«مثال يك . ساده بهم مي رسند
 .كند كه اين چپ  زير و رو شود پتانسيل را ايجاد مي

هاي لنين و  از مانيفست كمونيست، انديشه.  ماستاين فكر ريشه در اعماق دارد و از گذشته هاي دور با
ه است و مردم همه هميشه رکزيه گردان مععتيك آموزشي ما كه در آنها، دولت بالاستثنا تكماترياليسم ديال

 ! همواره فريب خورده حكومت! تماشاچي
 قبل از تسخير در اين نگاه، حتي طبقه كارگر كه سازمان دادن تحوالت اجتماعي به او سپرده شده است، تا

 بلكه مبارزات اتحايه اي اش ،قدرت سياسي و تفويض آن به رهبران خويش، نه فقط هيچ كاره به حساب مي آيد
 . هم در خدمت سرمايه داري تلقي مي شود و در اساس، صاحب ارزشي نيست

تر و زمينه باورهائي كه بس. ادامه اين تفكر سنتي در ما و در شرايط خارج از كشور  سنگواره شده است
ما حتي در .  ها محيط زندگي ستتر رشد افكار، انديشه ها و تئوريبس. براي بازنگري و تعمق در آنها نمانده است

همه ! صيد مي تواند بشود؟» مرواريدي«آيا در اين جزيره . محيط زندگي خارج از كشور هم  زندگي نمي كنيم
دو سال حيات . ار سنتي به پايان حيات خود رسيده استتاكيد من در كنگره گذشته اين بود، كه چنين روش ك

هاي سياسي سنتي چپ اين نگراني را بيشتر  سياسي تشكيالت ما و چشم انداز مقابل و هماره با ساير تشكيالت
 . كند مي

كه باور داشته باشيم حرف ما در . توانيم باشيم كه بدانيم تاثيرگذار مي. بايد خود را باور كنيم ما مي! نه
شود گفت بي آنكه چيزي گفته  از اين، بي  هيچ احساس مسئوليتي همه چيز مي به غير. معه انعكاسي داردجا

در زندگي واقعي، هيچ آدم عاقلي . توان انتظار كشيد توان سر داد ولي هيچ اقدامي را نمي هر شعاري مي. باشيم
دانيم پوچ و بي   كه خود بهتر از همه ميما شعارهائي را. حاضر نيست يك حرف بي تأثير را بيست سال تكرار كند

داري ریدانيم در ميان مردم خ گوئيم حرفهائي را كه مي گوئيم و مي مي. كنيم هم تكرار مي معناست، تكرار و باز
 . ندارد

سخن ما بايد به دل بنشيند، تا از دل برآيد و نه از . بايد زندگي را باور كنيم. كنيم بايد مردم را باور ما مي! نه
بايد راههاي عملي مبارزه براي تغيير شرايط سخت . تا براي زندگي باشد و نه به منظور جالي مقدسات! ايمان

 نه آن مدافع جنبش اصالحات كه با پس رفت  . زندگي نگريست تا به سنجش تاب و توان و ظرفيت يك حكومت
ت باشد و نه آن مدافع سرنگوني كه از تواند طرفدار اصالحا دل كنده است، مي طلبان دولتي، از اصالحات اصالح

كسي كه اصالحات را با خاتمي معنا . ند طرفدار سرنگوني به حساب بيآيدتوا اصالحات دفاع كرده است، مي
گيرد، مدافع  كند، طرفدار اصالحات نيست و كسي كه استراتژي سرنگوني را با تاكتيكهاي رفرم پي مي مي

 .تواند باشد سرنگوني نمي
ست و  ينه طرفدار واقعي سرنگوني جمهوري اسالم. ز بزرگترين مشكالت تشكيالت امروز ماستاين يكي ا

غلظت اين دو را افت و خيز حكومت و باال و پائين رفتن كفه اصالح طلبان . نه طرفدار واقعي جنبش اصالحات
 . كند، نه اراده و خواست مردم دولتي معين مي

دار يك  سازماني كه سنت. ايم سياست با رهبري راه كارگر شده  همانگيزي در اين مسير ما به شيوه شماتت
.  نباشدکیسازماني كه اهل همه تاكتيكها هست براي اينكه با هيچ تاكتي. مونيست در چپ ايران استكجريان غير 

 تجربه اثبات كرده است كه وجود يك. گيرم من تالش دوستانمان براي پيوند با راه كارگر را به فال نيك مي
هاي متفاوت با عقايد مشابه، هم  تشكيالت. آيد، تا وجود چند سازمان فكر در جنبش، مفيدتر مي نمايندگي براي هر

 .آورند و هم مردم را به سرگيجه مي. كنند ديالوگ را براي مجموع جنبش چپ دشوار مي
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امروز . ز محتوا نبودندالبته اگر تعمق كنيم، شكست تالشهاي پيشين وحدت ما با راه كارگر، چندان هم عاري ا
مثل شكست ايده اصالحات در تشكيالت ما و جايگاه . اين نزديكي فكر و روش، آن مضمون را بي حصار كرده اند

شعارهاي تناقض ! ، در تشكيالت راه كارگر»رفراندم«، همراه با شعار »بن بست اصالحات«و » سرنگوني«تئوري 
 .خواهند وجود گرما را ثابت كنند هاي خاموشند كه مي حرارت شعله. اي كه از نظر من براي زندگي نيستند گونه

 
    !!!!اشتباه نكنيماشتباه نكنيماشتباه نكنيماشتباه نكنيم

طرح رفرم .  در تشكيالت ما انعكاس پيدا كرده بود،جنبش اصالحات قبل از اينكه در جامعه انعكاس پيدا كند
ان خلق متولد شده در ساختار حكومتي جمهوري اسالمي، قبل از اينكه خاتمي متولد بشود، در سازمان اتحاد فدائي

شعار .  و هم آواز با ايده هاي سياسي جزني، مبتكر نظريه اصالحات بوديم٧٥بسياري از ما در كنگره سال . بود
 . خلع يد از روحانيت يا بهتر گفته شود خلع يد از واليت فقيه، يا جدائي دين از دولت، در تشكيالت ما اكثريت داشت

امه نااليق اصالح طلبان حكومتي كه بعداز طرح شعارهاي ما به صحنه آمدند، حال چرا ما بايد با اتكأ به ترازن
هائي جستجو  دست از دفاع از جنبش اصالحات برداريم، اين را نه در عقبگرد جامعه كه در روح و كالبد انديشه

في آنها را انكار ايم و امروز ن با آموزشهاشان به تئوري تغيير رسيده. ايم توان كرد كه ما با آنها زاده شده مي
 .دانيم خويش مي

بينند كه شعارهاي فوق را با سرنگوني رژيم  برخي از ما راه برونرفت از تناقضي چنين فاحش را در اين مي
 ديكتاتوري را ةشود حرب از اين نابخردانه تر نمي. شود در دام واليت فقيه افتاد از اين ساده تر نمي! برابر بگيرند

كمترين رفرم  :،مدعي مي شوند  اصلي قدرت را در جمهوري اسالمي در دست دارندكه اهرم آنان. تيز كرد
ون راديكال اين حكومت نيز در سوي ديگر ادعا ياپوزيس. شود سياسي، در نظام اسالمي، باعث تالشي كل نظام مي

 فقيه طومار مي گويد نفي واليت. كوچك ترين روزنه در نظام اسالمي، طغيان توده اي را با خود دارد: مي كند
مدعي هستند، جدائي دين از دولت سرنگوني جمهوري اسالمي و رفراندوم، پايان كار ! رژيم را درهم مي پيچد

 .پس جز انقالب به هيچ تحول در اين نظام، باور نبايد داشت. حكومت است
ا شعار كسي كه با شعار رفراندوم، سرنگوني را در رأس برنامه سياسي خود قرار مي دهد، و كسي كه ب

چنين فردي اگر جدي باشد واگر به يك كمك خارجي نظير . گيرد جدائي دين از دولت سقوط حكومت را نشانه مي
فهمد و نه مضمون رفراندوم   ان چشم ندوزد، بر او خرده نگيريم،  كه نه  انقالب و سرنگوني را ميتموقعيت افغانس

 .و معني شعارهاي خود را مي شناسد
هردو خواب آورند و .  الزم و ملزوم حفظ شرايط موجودند ونيسيآن حكومت و اين اپوزحقيقت را بخواهيم 

هر دو مردم ترسانند و اراده . كنند ها دعوت مي مردم را بجاي ايستادگي بر روي خواستهاشان به بازگشت به خانه
دگي در برابر رفرم، براي هردو ديكتاتور پرورند و به روح سمج ايستا. كنند آنها براي تغيير شرايط را تضعيف مي

ريزم و محتواي استبداد ااولي مظهر توتاليت! سازند هاي عالي توجيهه مي طرفداران استبداد ديني در حكومت، زمينه
 .كند است و دومي به دوام اين استبداد خدمت مي

ما ه  را بهاي سياسي نويني تجربه، زمينه. در تاريخ معاصر ايران از اينگونه خدمات زياد ثبت شده است
. چپ نيازمند هواي تازه است. از اين پنجره بايد بيرون شد. از  دايره تنگ قدرت بايد به در آيد. كند ديكته مي

 ١.مقدم در راه برآمد مردم بگذاري. بگشائيم اين روزنه را
 

    !!!!تزهايي براي طرح يك برنامهتزهايي براي طرح يك برنامهتزهايي براي طرح يك برنامهتزهايي براي طرح يك برنامه
 ـ برنامة سياسي و حزب سياسي١

گرايي در آن  هاي نظري و اصول ه عامل تشخص تبديل گشته است، جنبهدر ميان اكثر نيروهاي چپ، برنامه ب
يك : شود كه بيشتر اين سخن ماركس فراموش مي. گيرد تا وجه عملي و كاركردي آن بيشتر مورد توجه قرار مي

 . گام عملي مهمتر از يكصد برنامه است
ست از  تصوير روشني.  راستاي براي اج برنامة سياسي، وجه تشخص و وسيلة اعالم وجود نيست، نقشه

برنامة سياسي هدف حزب نيست، راستاي . تواند به آن دست پيدا كند اي كه مي وضعيت پيشاروي جامعه و آينده
  در تعريف سنتي،. كند به سخن ديگر، درخواستهاي جامعه، هدف و برنامة حزب را تعيين مي. هدف جامعه است

حزب . سازد عنا كه هدف حزب، اهداف و مطالبات جامعه را معين ميبدين م. شود اين رابطه وارونه شناخته مي
در فكر ماركس، تا پيش از كمون پاريس، تقدم جامعه بر حزب .گيرد نسبت به جامعه در موقعيت مقدم قرار مي



 ۴

ر او با اتكاء به نقش مقدم جامعه، طبقة كارگر را از دخالت هژمونيك بر انقالب فرانسه برحذ. بسيار برجسته است
 .گرايي آنارشيستي مورد انتقاد قرار مي دهد دارد و بالنكيسم را به مثابة اراده مي

خورد، محتواي انتقاد ماركس به داليل شكست كمون پاريس، متوجه انتقاد به خود او  وقتي كمون شكست مي
كند كه كمون  به عوامل تاكتيكي خالصه مي او داليل خويش را از اهداف تاريخي پيش روي اروپا را. شود مي

 .توانست براي پيروزي، از آنها پرهيز نمايد پاريس مي
 .دهد ماركس با اين ارزيابي، عنصر تحول را از جامعه به سوي  حزب انقالبي و عنصر آگاهي توجه مي

بعد از ماركس، متفكران بزرگي نظير آلتوسر و گرامشي به نظرات ماركس، قبل از كمون پاريس، توجه نشان 
بندي كمون به  هاي بزرگ جهان چپ، دوگانگي ماركس را با خصلت اما انگلس و لنين به منزلة اتوريته. دهند مي

اي را از مضمون  كنند و تعريف تازه بندي تاريخي، به نفع تفوق حزب، توجيه مي مثابة نقطة تحول در يك دوره
در اين آموزشها، . گذارند ث ميحزب در آموزشهاي سوسيال دموكراسي اروپايي و براي نيروي چپ جهاني به ار

در طرح لنين، انتقال عنصر آگاهي از اليت روشنفكري . گيرد كننده برعهده مي حزب در تحوالت اجتماعي نقش تعيين
باالي حزب، يعني رهبري به سبقة انقالبي و اعمال آن از طريق اين طبقه، يعني ديكتاتوري پرولتاريا، به جامعه، 

 .گيرد شود و وظايف آن بر شرايط جامعه پيشي مي  عمده مينقش حزب به صورت افراطي
 مغولستان عقب ١٩١٩در پرتو اين ايده، انقالب . داري لنين با اين فكر متولد شد ايدة راه رشد غيرسرمايه

 .مانده، سوسياليستي ارزيابي گرديد
معه به اموزش چپ غير حزب با اين فكر و تحت اتوريتة انقالب اكتبر، به مثابة مظهر آگاهي و مافوق جا

 اروپائي بويژه در ميان جوامع در حال رشد نظير چپ كشور ما تبديل شد 
مضمون و شكل ! جامعه وسيلة تحول است، حزب عامل تحول. ، جامعه منفعل است، حزب فعالهدر اين نگا

 .طلبد چنين حزبي الزامات وجودي آنرا مي
اسيون، حزب طبقاتي و رابطة چوپان رمگي، به لحاظ لغو دموكراسي يعني تبعيت يا انشعاب، ايدئولوژيز

يك گام به ”و “ چه بايد كرد؟”هاي  مضموني و ساختار تشكيالتي حزب لنيني كه قوانين داتي خود را از مقاله
بار اما، غلبة توتاليتريسم در اينگونه  نتيجة فاجعه. آفريند كند، اشكال و قواعد چنيني حزبي را مي اتخاذ مي“  ...پيش

 .حزاب و نفي حقوق فرد توسط اين نيروي توتاليتر بوده استا
خصلتي با انقالبي يا رفرميستي بودن حزب . بندي حزب با توجه به نقش عامليت آنست عامل ديگر خصلت

آنچه در پايان اين سخن اهميت دارد يك ارزيابي خالصه . ايم به اين مسئله در بخش دوم پرداخته. شود تعريف مي
به لحاظ ساختاري در اكثر نيروهاي .  ختاري و مضموني حزب در باورهاي نيروهاي چپ ماستاز وضعيت سا

اين تغيير نقطة قوت و . باشد چپ يك تحول بزرگ صورت گرفته و پايبندي به قوانين سنتي تقريباً ضعيف مي
اريم چنين تغييري را بايست تا آنجا كه در توان د ما مي. فقدان يك تئوري حاكم بر اين تغيير، ضعف بزرگ آنست

 .با نقد گذشته و با اتكاء به قوانين حاكم بر آنها به امري پرورش يافته در ميان نيروهاي چپ تبديل كنيم
يكي از . در رابطه با مضمون اما، حافظان مضامين گذشته در آموزشهاي ما همچنان جايگاه معتبري دارد

 . مذهبي در كشور ما و بديل مقابل آنستداليل طوالني شدن عمر سنت در چپ، حاكميت استبداد
گيرد و  عمدة نيروهاي چپ ضرورت چگونگي اين بديل را از ماهيت قدرت سياسي و نحوة عمل آن نتيجه مي

 .نه ملزومات جامعه و اهداف آن
انطباق اين دو به درازي عمر مضامين سنتي در . گيري انطباق كامل با تمايالت سنتي چپ دارد اين نتيجه

 . كند ات چپ ايران كمك ميجريان
ما نيازمند يك حزب ! نه! انديشي، تا بگويم سياستهاي مورد نظر تو صحيح هستند يا نادرست بگو چگونه مي
حزبي طرفدار سوسياليسم و . حزبي فراگير با شكل و مضموني منطبق بر شرايط زمانه. اجتماعي هستيم

در مورد ساختار  .واستهاي روزمره و تاريخي جامعة ايراندموكراسي با ارائة راهيابيهايي براي رسيدن به درخ
آنچه تأكيد روي آنرا به . كنم ام و روي آن مكث نمي چنيني حزبي، من پيش از كنگرة كنوني، مطالبي را منتشر كرده

 حزبي كه تنها با. زدائي شده در برنامه و سياست دانم، اشاره به محتواي حزبي است ايدئولوژي اختصار الزم مي
بگذار نيروي . شود و نه اينكه متعلق به كدام طبقه است و بايد باشد برنامة سياسي و اهداف پيش رو تعريف مي

 . جامعه با توجه به بازتاب منافع خويش در برنامة حزب، به آن تعلق پيدا كنند
 طرف و چگونگي معيارهاي درستي يا نادرستي چنين برنامة سياسي را، شرايط مختص جامعه از بك

  !كند و نه اصول و قواعد  از پيش طراحي شده پيشبرد آن از سوي ديگر  تعيين مي
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نكتة مهم ديگر اينكه، عبور از تفكرات  سنتي و تأكيد بر عدم انطباق آنها با ملزومات كنوني جامعه، به هيچ رو 
به مدرنيسم، از سنت آوري  آن چپي كه با روي. به معناي گسست از سنتها و تجربيات تاريخي پشت سر ما نيست

گرايي را دامن  گذارد، بلكه مهمتر از آن، همان اراده نه فقط به تجربيات ارزشمند پيشين چشم مي. كند گسست مي
مدرنيته به اين اعتبار مدرنيته است كه ريشه در سنت دارد و نه در مجزا كردن خود از آن، مدرنيته سنت . زند مي

 .كند كند، انكار نمي را نفي مي
ما طرفداران سوسياليسم . رنيته اگر به سنت تكيه نداشته باشد، پيدايشي نوظهور و بدون تاريخچه استمد

هاي سوسياليستي قبل از ماركس،  تجربياتي كه در انديشه. گيريم آرمان خود را از تجربيات يك سنت تاريخي مي
ازهاي بلشويسم و جنايات استالين و ها و سوسيال دموكراسي  اروپايي تا فر مانيفست كمونيست، انترناسيونال

اينها همه و همه با تمامي نقاط قدرت و ضعف با ما بوده . توتاليتاريسم اردوگاه سوسياليستي را در برمي گيرد
 .حزب ما در عين حال كه بر تجارب اين گذشته متكي است، پاسخگوي جنايات آنها نيز بايد باشد. است

حزب سازمانگر تمامي جنبشهاي مترقي . ه يك حزب اجتماعي استحزب مطلوب ما نه يك حزب طبقاتي، ك
تواند  اي مي حزبي كه تمامي نيروهاي تحول سوسياليستي را اعم از مذهبي و الئيك و با هر عقيده. اجتماعي
 .فرابگيرد

 
    !!!! ـ انقالب يا رفرم ـ انقالب يا رفرم ـ انقالب يا رفرم ـ انقالب يا رفرم٢٢٢٢

 !سياليسم و دموكراسيبي، حزب رفرميسم، حزب طرفدار سوحزب انقال
بندي حزب يا شكل  خصلت! شود اي تعيين نمي  سياسي با اشكال مختلف مبارزة تودهبندي حزب خصلت

 . ساالري است ساالري و  حزب مبارزه، محصول يك تفكر مكانيكي و نتيجة همان ايدئولوژي
هاي طوالني است  حزب انقالبي، حزب صاحب مدال، حزب قهرمان دو ماراتن مبارزة تاريخي بشريت در دوره

 .انقالبات به ظهور رسانده است  خود را دركه نقطه عطف
دهد و نه با تاريخ و پروسة مبارزات  حزب انقالبي،  موجوديت خود را با نقاط عطف تاريخ توضيح مي 

 . روند طوالني و دائمي كه هميشه و همواره، با آهنگ متفاوت و به اشكال گوناگون پيش مي
حاليكه هيچكدام ازا نقالبات پيشين در هيچ نقطه از جهان، لساعه بوده است، در ا حزب انقالبي همواره خلق

اند و در دورانهاي عادي  هاي استثنائي تاريخ برآمد كرده احزاب انقالبي هميشه در دوره .اند الساعه نبوده خلق
  .اند زندگي تاريخي به تحليل رفته

رشد بلشويسم محصول .  زمينه بود و دومين١٩٠٥اولين برآمد حزب لنين در روسيه نتيجة التهاب انقالب 
آرايش انقالبي بمثابه يك تشخص در  .انقالب اكتبر نيز بخشي از انقالب فوريه بود و نه مستقل از آن. انقالب فوريه

-٢٠، سپس انقالب كمون و نيمه انقالب سالهاي ١٨٤٨-٥٠آمد انقالبات سالهاي  احزاب چپ اروپا نخست در پي
در تعابير لنين از انتقال انقالبات از اروپا به شرق، . گ مقاومت، رونق گرفتند آلمان و فرانسه، دوران جن١٩١٩

ايران، (مي غلطد و احزاب انقالبي، در فضاي انقالبي شرق “ منجالب رفرميسم”سوسيال دموكراسي اروپائي به 
ك حزب انقالبي امروز در ميان چپ انقالبي ما، آيا نيرويي هست كه از ايجاد ي. چشم مي گشايند) چين و روسيه

چرا يك چپ انقالبي در انتخابات اخير فرانسه ! اي نيست؟ در اروپاي امروز سخني بگويد؟ اگر نه چرا، چون زمينه
رأي بدهد، ولي در ايران ) شيراك(ممكن است درا نتخابات آينده به حزب راست “ لوپن”چه بسا براي تودهني به 

فسنجاني و ولي فقيه شرم بايد داشته باشد؟ چون زمينة انقالب حمايت انتخاباتي از خاتمي در برابر هاشمي ر
 هست؟

 .شود خصلت حزب با انقالبي و رفرميسم توضيح داده نمي. سئوالهاي غلط به هيچ رو پاسخ صحيح ندارند
اي از  هاي به هم پيوسته افتخار انقالبي، اصل براندازي، حزب ايدئولوژيك و مخالفت با دموكراسي تماماً حلقه

با برنامة سياسي . كنند اكثر چنين احزابي انقالب و براندازي را با تشخص خلط مي. جير حزب ساالري هستندزن
 كجاي جهان، هيچ انقالبي از پيش توسط جامعه در دستور گذاشته چدر هي. دهند نظر جامعه توضيح نميمورد 

 . شود نشده است و در دستور گذاشته نمي
به همين دليل حزب . اند اند كه همواره انقالبات را به جوامع ديكته كرده ودهاين حكومتها ب. كنم تكرار مي

 .دهد انقالبي خود را نه با جامعه كه با حكومت توضيح مي
در ميان نيروهاي برانداز چپ خارج از كشور، كمتر ترديد بايد كرد كه اكثرشان نگران پيشرفت اصالحات در 

 .وانند خرسند نباشندj طلبان دولتي براي حفظ و بقاي موجوديتشان نمي حاند و امروز از شكست اصال ايران بوده
اين مضمون را مبارزة دائمي براي تغيير شرايط بهتر . انقالب و رفرم، دو شكل متفاوت از يك مضمون است

 . شود با شكل مبارزه تعريف نمي. شود حزب سياسي چپ با اين مضمون تعريف مي. زندگي رقم مي زند
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راي دستيابي به درخواستهاي جامعه، مبارزه براي تغيير شرايط زندگي، مبارزه براي اصالحات، مبارزه ب
الگوهاي انقالبي اما، موقتي، ناپايدار و . اي پايدار، دائمي و محصول ارادة جامعه و غيرقابل شكست است مبارزه

 .  هستنداستثناييمحصول تقابل حكومت و مردم در يك شرايط 

شود اشتهاي  اي نيست و از شركت در آن قادر نمي بي در مبارزات دائمي، قائم به انگيزهدخالت حزب انقال
به همين دليل حزب انقالبي، در شرايط آرام، يعني شرايطي كه مبارزة دائمي . ساالري خويش را سيراب كند حزب
ساس مبارزة دائمي مردم براي بر اين ا. كند هاي مردم جريان دارد، خود را با شعار تدارك انقالب سرگرم مي توده

اصالحات انتقادي ـ سياسي، چنانچه منطبق با معيارهاي حزب انقالبي و در خدمت آن نباشد، در خدمت ارتجاع 
 .شود تلقي مي

 ـ ٢بيند،  سي انقالب را تدارك ميايـ حزب س١: شود سه كلمه خالصه مياينجا، اهداف و وظايف حزب در 
 ـ اهداف تعالي بخش خود را براي سعادت جامعه ٣كند؟  درت سياسي را تسخير ميدهد و ق انقالب را سازمان مي

بايد حق فرد را در جامعه و به مثابه پاية  اي است كه براي بقاي خود نخست مي اين انديشه .نمايد به آن تحميل مي
 متكي به هر فرقة حال اين انديشه كمونيستي باشد يا اسالمي و يا. دموكراسي در جامعة مدني پايمال نمايد

 .كند عقيدتي، تفاوتي نمي
پا گذاشتن روي حق فرد به بهانة دفاع از حقوق جامعه و مستحيل . مبناي توتاليتاريسم نفي حق فرد است

مقابله با توتاليتاريسم حزبي و نفي  .كردن حق شهروند براي حفظ حرمت نظام انقالبي، جبر اين ساختار فكر است
با حذف ايدئولوژي از برنامه و به رسميت شناختن حق آزادي عقيده و حقوق فرد، به حزب ايدئولوژيك، تنها 

هاي كار حزب، آنجا كه عامل اراده جايگزين ضرورتهاي زندگي اجتماعي  در تمامي عرصه. رسد ظهور نمي
كند،  ار ميحزبي كه با افتخار يك شعار سياسي را بيست سال تكر. شود، ايدئولوژي ساالري برقرار مانده است مي

 .هاي خويش است بي آنكه به داليل اين تكرار بينديشد، خود اسير حلقه
طرفداران سوسياليسم، مدافعان عدالت و دموكراسي در ايران، . بيائيم نيروهاي يك حزب چپ واقعي باشيم

دهنده اي سياسي پيشاروي جامعه و رشد  اند كه حزب واقعي خود را با برنامه اي از رشد رسيده به مرحله
 . مبارزات دائمي، بسازند

تواند باشد اگر ما بتوانيم با جنبش  ديكتاتوري مذهبي حاكم بر جامعه بازدارندة چنين حزبي نيست و نمي
روشنفكري ايران نه از طريق شعارهاي برانداز حكومت، بلكه با ياري رساندن براي پيشبرد مبارزات اقتصادي، 

 . قرار كنيمسياسي، فرهنگي درون جامعه پيوند بر
 .بيائيم راههاي اين پيوند را بيابيم
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اكثريت جامعه چه بسا، در خدمت . اين سخن بدان مفهوم نيست كه حركت با مردم را بايد اصل كنيم ـ  ١
ايطي كه آينده بهتري را براي فرق است بين شرايطي كه مردم چشم به عقب داشته باشند و شر. ارتجاع قرار بگيرد
 . استدو شرايط هنر سياسي، تشخيص واقعي اين هر. كنند خود جستجو مي

 


