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 !آنۀ حزب حکمتيست و آيند
  

. شود گان سياسی وی مربوط می  نمايندۀھای اعتراضی به صراحت لھج پيشرفت و راديکاليزه شدن جنبش

ھای نادرست، نه تنھا  ھای نافرجام و بدون رد ايده ھا و تاکتيک مورد و باز تعريف سياست ھای بی سازیتصوير

ی نيست بلکه باعث بی  اعتباری ھر چه بيشتر آن سازمان و حزب مفروض در ئ  توده-کمکی به مبارزات کارگری 

توان  ھم در شکل و قالبی ديگر، نمی ی و آنئ جائی کلمات و متعاقباً با تکرار وظايف پايهه با جاب. ست افکار عمومی

ھاست؛ نياز  نياز به صراحت کالم و توضيح علل پسرفت. ھای کنونی بدر آورد ھای اعتراضی را از مخمصه جنبش

سفانه نيروھای چپ أمت. ھای مطلوب و اثربخش را انتخاب نمود ھا را بر شمرد و راه  پيشرفت به آن دارد تا موانع

نه قصد برخورد جدی با ايرادات . درجات متفاوت، به چنين درد مزمنی دچارانده از کشور، ھمه بموجود در خارج 

را بر  اند و بنا نيست تا علم و کتل شان غرق در توھم. خودی را دارند و نه در صدد توضيح جايگاه فعلی خوداند

ھاست که سازمان و حزب  دھه. شان عرض اندام نمايند  اساس قد و قواره و جايگاه فعلیهزمين اندازند و ب

 –راه اعتراضات کارگری ه چشم ب. کمونيستی، در انتظار دريافت جيره و مواجب تبليغی از جانب مردم است

ياد آوريد دو سال قبل، ه سکوت عجيب و غريبی ھمه را فرا گرفته است، ب. فتدبيراه ش ست تا ماشين تبليغات یئ توده

 آن تحرکات اعتراضی مردم در داخل، چه شور و شوقی ۀدنباله ری اسالمی و بيعنی دوران انتخابات رياست جمھو

 آن  ، و اّما اين روزھا داخل سرد است و به تبعبودوجود آورده ه را در کالبد نحيف نيروھای خارج از کشور ب

گونه  يستی اينکمون" حزب"و " سازمان"گونه است و تا  تا وضع اين. اند نيروھای چپ خارج از کشور ھم منجمد شده

  . انديشد، کارھای انقالبی به پيش نخواھد رفت می

ھا  اختالف. ی فيمابين، اين، با  آن نيستعمليتعابير و تفاسير از خود و شعر و شعارھا ھمه شبيه به ھم است و تفاوِت 

ستی با گری کموني گمان اين حوزه نشان از تفاوت عملی سازمان و حزب مدعی دخالت  نظر است و بیۀدر حوز

ھيچ چيز و ھيچ کسی سر جای . گر جمھوری اسالمی نيست عمالن، در مقابل رژيم ھار و سرکوب حرافان و بی

جا شده است و بعضاً از آنان  اّول و دّوم از منظر نيروھای چپ ھم جابهۀ خودش نيست و معانی و کارکردھای جبھ

سو دادن مبارزات  و  که کمترين اثری در سمتای جبھه! بر اين باوراند که خارج از کشور، خوِد جبھه است؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

کيد ورزيد که اطراق طوالنی مدت در خارج از کشور و فقدان وظايف أبه بيانی واقعی بايد ت. اعتراضی داخل ندارد

  .گری، تکبر، توھم و خودباوری روی آورند ھا و احزاب، به سياست التقاطی عملی باعث گرديده است تا سازمان

مانند  ھا ھم يکی از آن جريانات و احزابی ھستند که بيش از اندازه به خود مفتخراند و به متيستميان حک  در اين

، کمونيزم را در ايران سر "تازه"ھای   پالتفرمۀديگران قصد دارند تا با تداوم فعاليت در خارج از کشور و با ارائ

متأسفانه نه آموختند و نه قصد !! تی نجات دھندزنده نگه دارند و مردم را از شر جانيان بشريت و مظالم امپرياليس

راستی چه تفاوتی ه ب. مانند يک حزب واقعی با مردم خود سخن گويند خانه تکانی سياسی را دارند و نه بر آنند تا به

ھا را شناخت و سره را از  توان تفاوت فيمابين يک سازمان و حزب کمونيست جدی با حرافان است؟ چگونه می

ديده، انتخاب واقعی خود را نمود  ھای ستم  توده ھا سازمان و حرِب به اصطالح مدافع  داد و از ميان دهناسره تشخيص

گو در  عمل و گزافه ھا، عالئم سالمتی يک سازمان و حزب با ديگر جريانات و احزاب بی اينۀ و مھمتر از ھم

  چيست؟

روزھا، نسبت دادن و  و داغان است و به تعبيری اينھا درب  البته ناگفته نماند که اوضاع نيروھای چپ بيش از اين

چرا که در . خواھد می" جرأت"و " شجاعت"کشان،   کارگران و زحمت اعالم صريح يک سازمان و حزب مدافع

  اند و مدافع منظور حل اختالفات درونی فاصله گرفته بست متدھای صحيح بهرداخل حضور ندارند؛ چرا که از کا

. شان با گذشته اصالً و ابداً تفاوتی ندارد ۀ ھای سياسی تاز ست و فرم ھا تکراری د؛ چرا که پالتفرمان ھای حقيرانه جدل

حزبی که بعد از گذشت . کوچکی از تعيين و تکليف يک حزب با جامعه استۀ پالتفرم اخير حزب حکمتيست نمون

مراتب در ھم ه البته با وضعيتی ب (ائی قرار دارد که در آغاز بودج ھمانش در  مستقلچند سال از آغاز فعاليت

  ).  تر در درون تر و آشفته تر، نامنسجم ريخته

ھای ورقی در صدد  زور و با جار و جنجاله  مستقيم نيستند و ب،ھيچ صراطی روشن نيست که چرا اين دوستان به

مودن وظايف، و با بازی با شان بر آن است تا با باال و پائين ن اند؟ چرا ھمواره سعی ھای خويش رفع و رجوع ناکرده

انديشند که پيشبرد امر انقالب  لحظه در خلوت خود به اين نمی شان پاسخ گويند؟ چرا يک کلمات، به بحران درونی

مان، و بدون ارتباط ۀ مسلط بر جامعۀ ی با طبقئمان و حزب پرولتری بدون رو در روريموت کنترلی نيست و ساز

ضی، قادر به انجام وظايف کمونيستی خويش نيست؟ در ھر صورت اين حزب ھای اعترا مستقيم با طبقه و جنبش

ۀ ھای محروم نيست و راه، منش و چار سياسی ديگر، قصدش درمان ھزاران درد تودهۀ ھا تجمع و خانواد مانند ده به

ردارش ديد شود در رفتار و ک اش را می گی، سقوط و سرازيریآشفت. باشد اش می درونیۀ ھای کھن کارش، ترميم زخم

" فعال"مبارزه با انحرافات و ۀ ھم به بھان ھای درونی و آن ھا و درگيریءگونه تقال توان به عاقبت اين و پيشاپيش می

ی که ھا، معرف حزب جدي نوع پالتفرم توان گفت که انتشار اين ھای متفاوت پی بُرد و به بيانی واقعی می شدن ارگان

و مصرف درونی دارد و در خدمت به کاھش جنگ و دعواھا بر سر قصد کسب قدرت سياسی را دارد، نيست 

  .طبقاتی نيست و ريشه در سياست و افکار ناصحيح اين حزب داردۀ ی که حالل مبارزئدعواھاست؛ جنگ و  رھبری

ی درون ئ  توده–گام با اعتراضات کارگری  ای از حيات سياسی خود ھم که اين حزب در ھيچ دوره واقعيت اين است

ھای اعتراضی ايران، پراتيک اين حزب را در مقابل تعرضات  ای جنبش چنين در ھيچ دوره ه نبوده است و ھمجامع

اين حزب فاقد پتانسيل جذب و بسيج است و حيات . اند گران رژيم جمھوری اسالمی مشاھده ننموده سرکوبۀ وحشيان

توان  میھا قطعنامه ن ا شعار و تصويب دهکه ب و وجودش در داخل قابل لمس نيست؛ در عمل به اثبات رسيده است

 ۀبدون پشتوانۀ پيداست که طرح و برنام. زير کشيد و پرچم کمونيزم را برافراشته ش بسرمايه را از تاج و تخت

ھا  دست برنامه وفور از اينه ايران بۀ متأسفانه در اين چند دھه جامع. خورد و پوچ است کاری نمی درد ھيچه عملی، ب
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مانند ديگران  ھا ھم به حال حکمتيست ھا با بازنويسی وظايف از جانب نيروھای چپ آشناست و تا به ن آ و به تبع

اند که بايد مبارزات مردمی را سازمان داد و زنان را بسيج نمود و دانشجويان را متشکل نمود؛  ھزاران بار گفته

ست؛  ردم در مقابل رژيم جمھوری اسالمی، دفاع از جان و مال م»گارد آزادی«اند که خاصيت  ھزاران بار گفته

؛ و اّما در ميان !!!ھا مال ماست اند که دانشگاه  کارگر را متشکل نمود و گفتهۀ طبقدباي اند که می ھزاران بار گفته

گی عملی و ناپيدائی دالئل عدم پيشرفت وظيف بی رنگ است، بیچه گمشده و  ی، آنئ انبوھی از طرح وظايف پايه

 يک سازمان و حزب کمونيستی، شرکت در ۀکه مگر وظيف ال اين استؤس. باشد شان می کنونیھای تا برنامه

ھای دمکراتيک  گری و کاناليزه نمودن جنبش چنين دخالت ی و عضوگيری آنان، و ھمئ  توده–اعتراضات کارگری 

ھا از ھمان  کمتيستھر تجمع و تشکل کمونيستی نيست؟ مگر حۀ ھا از زمره وظايف بديھی و اولي نيست؟ مگر اين

اند؟  کيد ننمودهأ ت- آمده است ١٣٩٠ ]قوس[ که در پالتفرم اّول آذر-شان بر انجام چنين وظايفی  ابتدای فعاليت مستقل

اش شناخت؟ با اين اوصاف چرا حزب  ھا مگر نبايد يک سازمان و حزب را با برنامه  اينۀراستی و مھمتر از ھمه ب

 بازنگری جدی به پردازد و قصد نقد و ش به رونويسی وظايف خود می بعد از گذشت چند سال از فعاليتحکمتيست

  !! دھد؟ ھای متفاوتش را می  فعال شدن ارگانۀش را ندارد و دائماً وعدکارھای نافرجام

 فعال در ابعاد تأمين حضور: "که  و در مباحث متفاوت آمده است- ١٣٩٠ اّول آذر -به عنوان نمونه در پالتفرم 

تری  دوره آينده حزب بايد نقش فعال"، "اين دو عرصه مھم کار را بايد فعال کرد"، " کارگرۀمختلف مبارزات طبق

  ...و " ايفاء کند

 پيرامون سازمان دادن اعتراضات -ھا را بخواھيم  در ھر صورت اگر اما و اگرھا و ادعاھای تاکنونی حکمتيست

 کنار بگذاريم و به پراتيک -  رژيم جمھوری اسالمی ۀھای افسار گسيخت ابل يورشکشان در مق کارگران و زحمت

وضوح پی خواھيم بُرد که نظر حزب حکمتيست با عمل آن کمترين انطباقی نداشته ه نداريم، بنگاھی بيشان  تاکنونی

ھای  حمايت از جنبشاست و اين حزب کار و بار خود را تماماً در خدمت به افشای رژيم جمھوری اسالمی و بعضاً 

گری و دفاع از جان و مال مردم و  منظور دخالت ش بهمصوباتۀ ھم. اعتراضی در خارج از کشور قرار داده است

گارد «ھا از اعالن  ی بر روی کاغذ مانده است و بعد از گذشت سالئ  توده–سازمان دادن اعتراضات کارگری 

 حضور رھبران ۀيعنی گارد آزادی و پژور... عرصه مھم کار دو  "دباي ، به اين فکر افتاده است که می»آزادی

عنوان مرجع صاحب نظر در برخورد به معضالت واقعی زندگی و  نمايد و به" کمونيست در ميان مردم را فعال

گو نيست  اش پاسخ که وضع کنونی بند و ارزيابی دست يافته است چنين به اين جمع ھم!! شود" ظاھر"مبارز کارگری، 

  ".ھای اساسی احتياج دارد  تغيير ريل و دگرگونیبه"و 

ی که ئبندھا ھا آمده است؛ جمع  حکمتيست١٣٩٠ست که در پالتفرم اّول آذر  ا یئبندھا ھا و جمع ھا ايده قيقت ايندر ح

 فکر و نزديک نيروھای روشنۀ باشد و اميد است تا در آيند ھا نامطلع می خواننده از دالئل و چرائی عدم پيشرفت آن

چنين آگاه گردند که حزب  گردی سياسی اين حزب با خبر شوند و ھم ھای اعتراضی از دالئل ترمزی و پس جنبش

ھای سياسی به اين  ش، و در پرتوی کدامين ارزيابیھاي تاکتيکھا و  حکمتيست در کدامين بستر به رد و نقد سياست

  !ش نيست؟گوی رسالت اش پاسخ که وضع کنونینتايج دست يافته است 

 که اين حزب چند سال آزگار بعضاً اعتراضات مردمی را تماماً به اين عنصر و جريان وابسته و واقعيت اين است

.  بوده است– در خارج از کشور –النه، تماشاچی تحرکات اعتراضی منفعی مرتجع نسبت داده است و با موضع

ست که در جامعه، شناخته شده است و  ا ستی که يگانه حزب کموني-  و دارد –ھمواره بر اين ايده اصرار داشته 
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ھای اساسی  وضع موجود حزب جوابگو نيست و نياز به تغيير ريل و دگرگونینمايد که  ناگاه اعالم میه امروزه و ب

  .دارد

روزھا و  ھا اين توانست ثمربخش باشد و اگر حکمتيست طرف قضيه است و معين بود که آن تفکر و منش نمی اين يک

شان در خدمت به نيازھای جامعه  اند که پاسخ گذشته و حال سياسی  دست يافتهیبند دليلی به اين نظر و جمعبنابه ھر 

ھای تغيير را در  ، بنابراين و عمالً الزم است تا نمادھا و جلوه– و نيست –ھای عملی نبوده  جوئی و در پاسخ به راه

و اّما طرف ديگر قضيه و به . در مقابل خود قرار دھندای را  نمايش بگذارند و راه تازه زندگی سياسی خويش به

ھای آگاه اعتراضی کار چندان مشکلی نبوده و نيست و روشن  موضوع برای جنبش توان گفت که فھم اين ت میأجر

دليل عدم ه دليل تمرکز در خارج از کشور و به ھا و جريانات چپ ب  سازمانۀھا بلکه ھم بود که نه تنھا حکمتيست

ھای تعرضی در مقابل رژيم سراپا مسلح جمھوری اسالمی قادر به پيشبرد وظايف کمونيستی خود  ياستاتخاذ س

ھا  العمل اند که تحرک، عکس ست و اساساً با عمل انطباقی ندارد؛ عمالً پی بُرده  ااند که باورھا کاغذی نيستند؛ پی بُرده

ی درون جامعه نبوده است و متأسفانه ئ  توده–ھای اعتراضی کارگری  و پاسخ چپ، در پاسخ به نيازھای جنبش

ھای تاريخی از انجام وظايف کمونيستی  گاه اند که سی سال آزگار است ھمه در الک خوداند و در گره مشاھده نموده

ھای رو به جلو، متانت و بردباری کمونيستی با  اند که چگونه انتخاب تاکتيک اند؛ مشاھده نموده خود پا پس کشيده

ھا  گردد حکمتيست کيد میأست که ت  ابر مبنای چنين حقيقت روشنی.  و احزاب کمونيستی بيگانه شده استجريانات

کارکردھای  سازمانی به نقد – بدون کمترين تعصبات سياسی دباي نياز به خانه تکانی و تغيير بنيادی دارند و می

شکی در آن نيست که انجام اين امر مھم نيازمند . ثيرگذار را انتخاب نمايندأپردازند و راه مطلوب و تشان ب تاکنونی

ھای راديکال و آگاِه اعتراضی مدافع و خواھان رفرم نيستند؛ چرا که در  ست و بالطبع جنبش  اخودکشی سياسی

آيد و  ساز  نمی ھای جدی و دگرگونه ی نيست و به کار کمونيستئ سياست، رفرم حالل مشکالت و معضالت پايه

  .ن و منفعت طلبان استدارا مختص سرمايه

ھای گذشته و  ست و مطئمناً تداوم برنامه  اطبقاتیۀ ھا، نقد عملی و در خدمت به مبارز  از منظری ديگر نقد کمونيست

، به - ھای اساسی  چون تغيير ريل و دگرگونی رغم برشماری و رديف نمودن کلماتی ھم  علی–ھا  بازنويسی پالتفرم

ھای  طرف از سبک کارھای ناصحيح و ناکرده توان از يک نمی. يستی نيستمعنای سالمی يک حزب جدی کمون

ثر در جنبش زنان را با ؤديگر تأمين حضور م ميان آورد و از طرف  سازمانی و بی اثر، سخن به–عميق سياسی 

ديگر   کارگر را داشت و از سویۀسو ادعای بسيج و متشکل نمودن طبق توان از يک انتشار نشريه توضيح داد؛ نمی

سياسی و انتقاد از ۀ گيری از انحرافات گذشت ھا فاصله اين. کيد ورزيد که خارح از کشور پشت جبھه نيستأت

 پرش به جلو نيست بلکه ۀدھند ھای گذشته در قالب و رنگی ديگر، نه تنھا نشان گيری سياست پی. ھا نيست کاری کم

  .ھا مصراند ھا بر انجام آن تيستست که حکم یوظيفگی عملي ھمان رفتار انحرافی و بیۀ ادام

 عملی –ھای سياسی  گری  دخالتگسترشھا اين حزب اصالً و ابداً در موقعيت  که خالف نظر حکمتيست مضافاً اين

ای و در حال و   توده–ھای اعتراضی کارگری  مانند گذشته، در حال و ھوای بی ارتباطی با جنبش قرار ندارد و به

 نخست، ۀھا در وحل الزم است تا حکمتيست. ھای تشکيالتی در درون جامعه است تهھا و کمي ھوای فقدان ھسته

 سازمانی خود را به وضوح تمام اعالم نمايند و در ثانی افکار –رحمانه و با صراحت کمونيستی ايرادات سياسی  بی

که  معين است. دھند، سازمان - يعنی فقدان حضور در درون جامعه –خود را در جھت پُر نمودن شکاف چندين دھه 

 حزبی دارد؛ نياز به جسارت، –انجام چنين امری کار آسانی نيست و نياز به پشت پا زدن منفعِت حقير فردی 

شجاعت و صداقت کمونيستی دارد و نياز به آن دارد تا با وسعت نظر ھر چه بيشتری به منافع و جايگاه اقشار 
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ھا و  را حول سياست آنانۀ ارزه پی بُرد و تالش ورزيد تا ھمديده در اين مرحله از مب ھای ستم متفاوت توده

چنان در   و پايداری عميق به چنين نگرشی، سرمايه ھمکه بدون باور پر واضح است.  نمودھای انقالبی بسيج برنامه

ه ا بوقت آن است ت. درون جامعه دست باال را خواھد داشت و ما شاھد رشد و بالندگی جنبش کمونيستی نخواھيم بود

ھای منطبق بر نيازھای عملی  دور انداخت و سياسته طور عملی مصوبات غير واقعی، غير عملی و شکننده را ب

که جنبش کمونيستی ايران تاکنون لطمات بسيار سنگينی را از جانب  واقعيت اين است. جامعه را انتخاب نمود

 ايران و از جمله حزب حکمتيست، از پراتيک که جريانات چپ نيروھای درون خود متحمل گرديده است و تا زمانی

که  محتوای خود فاصله نگيرند و تا زمانی فرجام و بی که از مصوبات بی شان به دورند و تا زمانی اجتماعی

ھای   ميزان مخمصهازست، نه تنھا   اگوئی، به بحران رھبری شان در خدمت به پاسخ ھای سياسی سوی پالتفرم و سمت

. گی ھر چه بيشتری سوق خواھد داد نان نخواھد کاست بلکه به مسير سراشيبی، انشقاق و پراکند سازمانی آ–سياسی 

  . ای که در انتظار حرب حکمتيست است متأسفانه سرنوشت و آينده

  ٢٠١١ دسامبر ٩

  ١٣٩٠ آذر ١٨

  لينک مطلب 
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