
 گفت و شنفت در سیاست های حزب توده ایران

 

ر م ر در  مه از رمممم مه ت هاتم ریما ه ی رفیص عاصمممم ا فرهاد عاصمممم ق باط بین رف پس از مدت ها قطع ارت

تایل خرداد ت    ت ت  1397ا دا ین ای میل ت ت ا د    ت  ال ت یتیای ایتال رفیص هاتم مه  مممم ای میله اررمممم

ا هر دت  ت د ت  رات ختد را ب تم مه  مم د   رفیص م ربان ه  تارد متضمم ب ا ی دامه مه  ا ه  ه مدت یک ما ها ب

د    دامه ختاهید ختا  ا له را در  ا ت تییه آن   ت ت    ت دییی  رفیص در میان مه  ذارد    

 رهاد به هاتف نامه رفیق ف

 

 عزيز هاتف رفيق

 بخير روز عزيز هاتف رفيق

 بي و اسددت نيافته جايي به راه وضدد  تغيير براي هايت كوشدد  كه رسدد  مي نظر به

 ب ون اما خير، يا اسددت درسددت ارزيابي اين دانم نمي. اسددت آن پيام  سددتو  و خبري

 .يافت توان نمي وض  براي ديگر پاسخي خود  كمك

يا دانم مي يران شدددددراي  از ارزيابي براي آ  مي و دارد وجود ما ميان مشدددددتركي محك ا

 خير؟ يا باش ، داشته وجود توان 

يا شترك اختمالي محك اين آ ضمون و سطح جز توان  مي م  در جريان در طبقاتي نبرد م

 شيوه سر بر رسي  مشترك نتيجه به توان نمي چرا است، اين محك اگر باش ؟ جامعه

 نمود؟ انتخاب توان مي كه اي

. ش  مي تر آسان مشترك ارزيابي يافتن شاي  گردد، مطرح ها است الل بود ممتن اگر

 بزني؟ باال من و خود  ميان را پرده كمي زمينه اين در تواني نمي

 .كنم دريافت خبري از  ش م، مي خوشحال

 فرهاد

د ٤  ٢٠١٨ مه ٢٥ – ١٣٩٧ خردا



 نامه هاتف به رفیق فرهاد 

 گرامی فرهاد رفيق

 گرفتاری دليل به که است این واقعيت.  هستی حالم جویای که سپاسگذارم صميمانه

 همانق ر.  ام نبوده وضدعی تغيير دنبال خيلی آنم گرفتار هاسدت ماه که بسدياری های

 شددشرش جای دهم جواب و بخوانم را آرش رفيق ارسددالی های مقاله و کنم فرصددت که

ست باقی شان ه سشو  به بلشه ام نشرده سشو  من واق  در.  ا  بحث اما.  ام ش ه ک

 دعا سوراخ نظرم به.  کنم می دنبال ساعت دو یشی گاهی از هر را شما سایت های

صلی ه ف.  است ش ه گم یرادی هر از نظر صرف بای  شرای  این در که ا  و سياست ا

شی ضور اجتماعی های داد رخ ميان در و برد ها توده بين را حزب م شت ح  فراموش دا

 زیادی من شددای . رسدد  می مشددام به بودایی گرایی فرقه نوعی بوی و اسددت شدد ه

ناسددددد  ع م به را خود های فهمی ب  گاهی حتی مثال.  دانم نمی.  حسددددداسدددددم  ت

 پلنوم سياسی گزارش بر که نق ی در شما خود مثال.  دهيم می نسبت حزب سياست

 کرده یادداشددت را موارد من.  بودی  فهمی ب  دچار شدد   به جا چن  در بودی  نوشددته

شت زمان چون که بودم صرف ها آن طرح صرافت از گذ سفانه و. ) ش م من شی متا  فل

 اخيرا بود نش ه منتشر های ترجمه برخی جمله از بسياری مطال  حاوی و داشتم که

 حالم خيلی هم و سددوخت دلم خيلی هم که بگذریم. ن اشددتم آن از کپی که شدد  گم

سته نمونه یک اما.(  ش  گرفته  نق  در شما.  گویم می که هست یادم هنوز اش برج

 اعالم از پس بخ  گرافی فاکتو به نخسددددت بخ  فاکتوگرافی تایي  ضددددمن گزارش آن

ناتيو وجود ع م لتر یراد آ ته ا ن ه الزم نا را آن و گرف ی  خوا  فاکتو دو که حالی در.  بود

 از پس گزارش در. بودن  بحث دیالشتيشی الزمه و داشددددتن  هم با ماهوی تفاو  گرافی

لترناتيو وجود ع م اعالم سخ این توان  می آ صالح پس که شود مطرح پا  چی ها طل  ا

 به هم فق  که بينی می و اسددددت پرسدددد  این به پاسددددخ واق  در دوم فاکتوگرافی ؟

 رفيق از دقتی ع م چنين.  اسددت پرداخته طلبان اصددالح و اصددالحا  عملشرد و کارنامه

ششال زن  می سر وقتی شما چون دقيقی  خود جای دیگران و سيامک رفيق نگاه در ا

 . ام نشرده پي ا را الزم وقت هنوز که متاسفم حال هر به.  دارد



 در بيشدددتر ها گرفتاری رف  با کنم می آرزو و سدددپاسدددگذارم پرسددديت احوال از هم باز

 .باشيم ارتباط
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 نامه رفیق فرهاد به هاتف 

 

 سطور  برای ممنون هاتف عزیز رفيق

باره را آن که آن از پس گردم، بازمی کرده اشددددداره مورد به ما. کردم زن ه ذهن در دو  ا

 ها ب فهمی و ها سدددوبرداشدددت رف  برای بای  که اسدددت آن نشدددان درواق  تو اشددداره

صلی گره. گردد می ممشن گفتگو شرای  ش ن ایجاد با که امری. کوشي   گره این کار ا

ست  برخورد به هم نيازی و دارد وجود زمينه این در نيازی بی و احتياجی بی گویا که ا

قادی نت يازی بی چنين به ا مالی ن قاد مارکس. ن ارد وجود احت نت ن  را ا ن ، نمی غرول  دا

قای اهرم خت» ارت نا یابی «شددددد ن  می ارز  نفی» منظور به «مشدددددخ  وضددددد » از ک

 مشخ  مرحله در «تر واال و باال ی مرحله به» شناخت ارتقای و آن «دیالشتيشی

 به دسددددتيابی و سددددونفاهم رف  منظور به را گفتگو برای آمادگی ع م علت توانی می

 و امپریاليسددتی سددياسددی اقتصدداد برای جایگزین نبای  چرا بزنی؟ ح س مشددتر  نظر

سالمی ست همان که ا  ها توده از ش ن ج ا از ترس علت شود؟ مطرح حزب طرف از ا

یا اسددت؟ احتمالی متح ان و  حزب سددرنوشددت به هم ما حزب که دارد وجود خطر این آ

 پيشددنهاد طرح نالي ی، راسددتگرایی از روزی خود که تو شددود؟ تب یل یونان کمونيسددت

 کنی؟ می ارزیابی روی چپ حزب توس  را ملی اقتصاد برای جایگزین

 فراموش. بود خواه  تفاهم برای بزرگی کمک موضدددد ، بيان در وحشددددت علل از اطالع

یران در راسددددت به حرکت خطر نشنيم،  مورد نوشددددتاری در را نشته این من دارد، وجود ا

ن  خواهی که ام داده قرار بررسدددددی جاد این ی عم ه علت(. امي وارم) خوا  شددددد ن ای

 برای امپریاليسدددتی ضددد  -ملی و مردمی -دمشراتيک جایگزین نبود خطر، این احتمالی

صاد سی اقت ست نئوليبرال سيا  و آی  برمی حزب عه ه از تنها آن ارایه که جایگزینی. ا

یران سددداکن ها اقتصددداددان ازجمله فرد، طرف از نه ! نمود فراموش نبای  را نشته این! ا

ضوع این سی مورد دقيقا بای  مو صميم آگاهانه آن ی درباره و گيرد قرار مطالعه و برر  ت

. کرد فراموش نبای  را نشته این. هسدددتيم روبرو تاریخی مسدددئوليتی با ما. شدددود اتخاذ

ین گان  .کرد خواهن  ارزیابی سنگين اشتباهی را آن ا



 تقویت در را نيرو تمام بای  هميشدده و کنونی شددرای  در که دارم کامل توافق تو با من

 بر -اول گفتگو با بای  منظور  همين به درست. گرفت کار به«  حزب مشی و سياست»

نتقادی برداشت -دوم رسي ، توافق به روز مشخ  سياست سر  حاکم سياست از را ا

 وضددددد  از شدددددناخت» مارکس گفته به تا داد قرار تایي  مورد یا و نمود رد اسدددددت الل با

یا. «یاب  ارتقا مشدددددخ  . بپذیریم را آن ام آماده من. بگو. دارد وجود دیگری حلی راه آ

ست الل و حل راه با اول نبای  اما ستی ی درباره ا شنا آن در ششل شوم؟ آ ستن م  نخوا

 ی درباره نبای  دليل چه به چرا،! شددددماسددددت اسددددت الل از اطالعی بی نيسددددت، من

 که دی  خواهی! کن تفهيمم لطفن فهمم، نمی من را نشته این کرد؟ گفتگو اسدددددت الل

 مشی و سياست» از دفاع برای پابرجا متح  و یافت خواهی خود  کنار در کامل را من

  یافت خواهی «حزب

 فشارم می را دستت

 فرهاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نامه هاتف به رفیق فرهاد

 درود با گرامی رفيق

نتقاد نيز من نتقاد اما.  ن ارم آن از برداشتی چنين و دانم نمی غرولن  را ا  مبنای بای  ا

صی و معين شخ شته م ش  دا شته تمام در تقریبا شما.  با  برنامه فق ان از هایتان نو

 تمجي  و تعریف حزب شددشددم کنگره از م ام دیگر سددوی از.  گویي  می سددخن جایگزین

لبته که ای  کرده تب یل ها رفتار برای محشی سددددن  به را آن و کني  می  هم بسدددديار ا

یراد و ها حاشيه همه وجود با که کني  می فراموش گرامی رفيق اما.  نيشوست  های ا

صوی  ششم کنگره آورد دست بزرگترین... و احتمالی  برنامه این.  است حزب برنامه ت

یا  اصال چرا ؟ است اسالمی و امپریاليستی سياسی اقتصاد برای جایگزین برنامه جز آ

ي  نمی ان مفاد به توجهی نا حزب ؟ کن يازهای اسددددداس بر و روز های ضدددددرور  به ب  ن

 نمی ها موضدد  اتخاذ این در. کن  می موضدد  اتخاذ اجتماعی مشددخ  لحظه مشددخ 

شه توان ستراتزیک های برنامه در که پرداخت ب یهياتی به همي .  ان  ش ه بيان حزب ا

ض  این صاره واق  در ها گيری مو ستراتزیک برنامه همان ع ستن  ا  درخورد به بنا که ه

 این ، داشت می وجود متح ان رمي ن از ترسی اگر. شون  می متجلی ها داد رخ رون 

 کنونی اصلی متح ان ای توده رفقای از بسياری سوی از حتی که طلبان اصالح به ق ر

 ف ای را اصدددددوليت موردی هيچ در انصدددددافا حزب.  پرداخت نمی شدددددون  می تلقی ما

 .  است نشرده مصلحت

صور شخصا اما  سایت در که اطرافيانی و شما شخ  های نوشته مرور با - کنم می ت

ما ن  می نظر اظهار شددددد ن  نوعی -کن قاد جای غرول نت ته را ا  چرا که این.  اسدددددت گرف

صا شخ سخ دادن مثال اگر را شود نمی توجهی شما های بحث به م  حق کني  تلقی پا

 نمی مشتوم رفقا نظر از ای نوشدددته هيچ دارم اطالع من که جایی تا اما شدددماسدددت با

ن  فاوتی بی نظری هيچ به. ما ما شدددددود نمی داده نشدددددان ت نا  چهارچوب در ا  و امشا

صوری.  شود می پرداخته ها آن به موضوع اهميت گزین   هایتان نوشته در شما که ت

 که اسددت نفر دو یشی سددلطه تحت بوروکراتيک دسددتگاه یک از عبار  کني  می عرضدده

ن  را مطلق ولی حشم یا.  دار ن  می چق ر نفر چن  ؟ اسدددددت چنين راسدددددتی به آ  توان

نایی نن  که باشدددن  داشدددته توا  به را سددداله 76 حزبی حسدددر  و خون عظيم تاریخ بتوا



یا برسددانن ؟ سددامان  کانال و ها رسددانه عظيم حجم با جهان کنونی شددرای  در اصددال آ

 باشيم بين واق  کمی گرامی رفيق ؟ هست اجرایی و مق ور امری چنين ارتباطی های

سخ و سخنی هر به حزب توجه.   کلوپ به را حزبی سازمان و حزب توان  می آن به پا

فان ب یل ای حرفه حرا ی  ت ما  کمونيسدددددت حزب توان می امروز مثال که کلوپی همان. ن

 ، اجتماعی عظيم مشددشال  به پاسددخ حزب عملی وظيفه.  دانسددت آن نماد را کارگری

 های خواسددددته که آن بر نيرو بذل.  اسددددت جامعه به مبتال اقتصددددادی ، سددددياسددددی

شان سته ، ها ان های اق ام ، زحمتش سيار شرای  در ها آن های خوا  ، کنونی بغرنج ب

ضی های عملشرد صابی و اعترا ست ها آن اعت ست چگونه و چي یا ا ست تر واج  آ  یا ا

نتقاد به دادن جواب  اسدناد و ارگان بررسدی ان کی با حتی را خود پاسدخ - که رفيقی ا

ن  می حزب ب  توا يا ي  ؟ -ب يای قادی نظرا  حفظ با ب نت نه گسدددددترش به ا  یاری حزب دام

 ای توده عصدداره.  نشنيم تب یل پایان بی های پاسددخ و پرسدد  کلوپ به را ان.  نمایيم

 هر دیگر فرصددتی در قطعا.  نمایيم یاری ان نظری هژمونی کسدد  به و بشددشافيم را ان

نتقاد  حزب اجتماعی فقرا  سددددتون تحشيم.  بود خواه  موثر و بررسددددی قابل ما وارد ا

 و جا سر بر بحث اگر اما. دان  می ای توده را خود که است کسی آن هر عاجل وظيفه

 ب ان عمرم طول تمام در هيچگاه من که اسدددت دیگری امر آن اسدددت صدددن لی و مشان

 دانم می بخشددی رهایی های ای ه سددرباز را خود من.  پرداخت نخواهم و ام نپرداخته

یران توده حزب را ان سددرفراز نماد که  در.  ام پيوسددته راه این به داوطلبانه و ام یافته ا

 و پليس حتی و ، ای کينه ، طل  انحصار ، خواه خود عناصری است ممشن آن مجموعه

صر این وجود اما باش ، داشته وجود هم خائن .  سازد نمی منتفی را ان موجودیت عنا

 و اسدددت نيازمن  درمان به ، شدددود می مجروح که اسدددت ای زن ه ارگانيسدددم هم حزب

سالمت سرزن گی و خواه  می داری تيمار ستی به ان و ستگی آن اجزا همه کار در  ب

شی.  دارد سم یک ناخو لبته - ارگاني ست ناخوش حزب که ن ارم اعتقاد ا  نظر به بلشه ا

سالم ترین شاداب از یشی در من ست دوران ترین و ا بر دليل -برد می سر به خود زی  ن

سم یک آم ی کار ست ارگاني ستم در.  ني  خونی.  دارد کارکرد قاع ه همين نيز ها سي

 های دلخوری ، ها کينه قط  با بای .  است گسترده و عميق  است رفته ما حزب از که

فه به... و شدددددخصدددددی باب و پرداخت - داریم باور اگرب ان - تاریخی وظي  رهایی اسددددد



عه اعتال و زحمتششددددددان یران جام ن ه را حزب و کرد فراهم را ا عا من.  نمود تر بال  واق

 ها آن توان ح  در اما.  بپردازم شددما های بحث همه به که ن ارم و ام ن اشددته فرصددت

 ای لحظه و امي وار گاهی و خشددددمگين گاهی شددددوم می شدددداد گاهی خوانم می را

 خواسددددت و تفشر که ده  می نشددددان.  اسددددت ازارن ه من برای ترکي  این.  دلسددددرد

 به ورود از هم را آرش و مهرگان رفقا حتی من.  ن ارد وجود آن محموعه در منسددجمی

 می خواه  من.  دانم می الزم نا و گير وقت را ها ان چون داشدددددتم باز ها بحث این

له سدددددر از بار یک کنم ی  زده تيتر ها ای توده گفتگوی بعنوان را چه ان حوصددددد ا) ، ا  ب

 حزب اعضددای و حزب تاریخی وظایف به و کني  مرور(  عاصددمی فرهاد از گرفتن فاصددله

 کنن ه مایوس نتيجه(  من نظر از ح اقل)  متاسددددفانه کني  مقایسدددده را ها ان و توجه

 .  است

 . باشي  نرنجي ه صراحتم از امي وارم و باشي  شاد

  اراد  با

 هاتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نامه رفیق فرهاد به هاتف 

 ٢٠١٨ مه ٢٨ – ١٣٩٧ خرداد ٨

 بخير روز عزيز هاتف رفيق

ضيح براي شتر شما هاي تو ضيح بار اولين براي. كنم مي ت ست الل طرح با همراه تو  ا

  «صددراحتي». شددراي  درك براي اسددت بزرگي كمك كه اسددت شدد ه اتخاذ موضدد  براي

 عنوان كه روز وظيفه تقويت منظور به درسددت گامي ترتي  ب ين. آور شددادي و مسددت ل

ست ش ه شتيباني وظيفه. ا ست تقويت و پ س  حزب سيا  من. ها اي توده ي همه تو

 .معتق م و پايبن  كامالا  اصل اين به

 همراه اي ثمره با تاكنون ها اي توده ميان ها بحث اسدددت، تو با حق كه بگويم آغاز در

ست نبوده ست به كمك در بتوان  كه ا ستفاده قابل حزب سيا ش  ا   «كنن ه مايوس». با

ست اما ست جهت در را آن باي . ني  رفقا ي سازن ه كردن شركت. ان اخت حركت به در

 كه دانم مي. باشددد  راهگشدددا و كمك زمينه اين در توان  مي ديگران و مهرگان و آرش

 دفاع در ها اي توده تجهيز شيوه اين، باوجود. كرانمن  مغزها -دست و است تن  وقت

ست از صوي  سيا  ي شيوه سازد، ايفا نق  گفتگوها در توان  مي كه حزب ي ش ه ت

 !كرد فراموش نباي  هم را اين. ماست حزب در سنتي ي شيوه و درست

 توپخانه، مي ان شمال..  خيابان در حزب باشگاه در كه دارم ياد پ رم هاي تعريف از من

 ن ارم، بياد. است بوده برقرار پاسخ و پرس  و سخنراني برنامه ظهر از بع  جمعه هر

 .ام رفته آنجا به مادر و پ ر همراه هم من كه ش  گفته اما

 مشدخ  نيازهاي اسداس بر و روز هاي ضدرور  به بنا حزب» كه شد ه ذكر ي شديوه با

 مورد را آن و موافقم كامالا  ،«كن  مي موضدد  اتخاذ[ تاريخي] اجتماعي مشددخ  لحظه

ي   زيرا نيسدددددتم، موافق «ب يهيا  به هميشددددده» نپرداختن با ولي. دهم مي قرار تاي

 كنن ه خسته و روزمره ظاهر در هوشمن  و فعال هاي اي توده براي توان  مي ب يهيا 

 آن مركز در و مردم وسي  هاي توده براي ،!(كن  نمي ص ق هميشه كه ظاهري) باش 

ي ن راسدددددت به. شدددددود مي مطرح بار اولين براي اغل  زحمتتشدددددان  در كارگران گرا

ا و شدددفاف مواضددد  نبودن ها آن دسدددترس در از ناشدددي داري، سدددرمايه كشدددورهاي  ب



 سطح به كارگران آگاهي سطح نيافتن ارتقا وضعي، چنين پيام . است “چپ” سرشتي

 جهان در و غرب در داري سدددرمايه كشدددورهاي در فاجعه اين با. اسدددت طبقاتي آگاهي

 اي ئولوژي است، داده را امتان اين حاكم طبقا  به كمبود اين. هستيم روبرو هم سوم

 .نتنيم فراموش! سازن  حاكم را خود

يا » طرح كه نوشدددددتم اگر بارزه در «ب يه ن  نمي تبليغي و ترويجي ي م عث توا  با

 هيچ ما. اسددت مسددت ل اسددت، تتراري و كنن ه خسددته ظاهر در تنها و گردد، روزمرگي

 در ديگر سدددددخني به. درسدددددي هاي كتاب در مگر پردازيم، نمي ب يهيا  تترار به گاه

ستماتيك درس به ها مقاله سم سي سي سم -مارك صول و پردازيم نمي لنيني  ديالتتيك ا

 شناسي جامعه تحليل و تجزيه اسلوب بردن كار به ماركس شيوه. كنيم نمي مطرح را

 شدديوه اين بردن كار به از اي قله كاپيتال. هاي  نوشددته سددطر سددطر در اسددت علمي

 .است

ست، ب يهيا  تترار وظيفه، لذا شخ  شراي  به چيزي آن انطباق بلته ني ست م  كه ا

 و طبري او شدداگرد و) ماركس فلسددفي موضدد  ما. نامي  نيز «ب يهيا » را آن توان مي

باق روز شدددددراي  بر( را ديگران  هاي دوران در ويژه به كه شدددددرايطي دهيم، مي انط

يران در ها روز اين مانن  – انقالبي صوي  با گاه هيچ ما. ياب  مي تغيير سرعت به – ا  ت

ي  تنها حاال و داديم انجام را كار گويم نمي برنامه،  را برنامه ما. كنيم تبليغ آن براي با

  «انقالبي پراتيك» را آن ماركس كه هسددددتي واقعي رون  از يا كنيم، مي روز به روز هر

 .رويم مي هرز و مانيم مي عق  نام ، مي ها توده

 توانمن ي با را كنگره شدددشدددمين مصدددوبا  و حزب برنامه كه هايي آن كنم نمي خيال

 دفاع ها آن از من از بي  اخير، هاي سال در و آن پس در رسان ن، تصوي  به و تنظيم

شن  كرده مشخ  جانب اري و ستي و با سان ه ثبو  به را ها آن در شن ؟ ر  طور اين با

 نيست؟

شخ  مفاد اما شت علت به نه ديتتاتوري، از بع  شراي  براي برنامه م  كهنه زمان گذ

 -بورژوا انقالب دوران به. دارد تعلق گذشته دوران به مضموني نظر از بلته. است ش ه

يران چپ حزب منشور» به آن كليت كه نيست هم جهت بي! دمتراتيك  ش ه ب ل نيز «ا



ست شن ، ما ي برنامه دنبال ها توده باي  چرا! ا  ها آن و “چپ” ي همه كه هنگامي با

 كشددن ؟ مي دوش به را اقتصددادي برنامه همين پرچم نامن ، مي هم ليبرال را خود كه

 نگرفته كتاب  با را اي توده خواهي ترقي بادبان باد خود خيال به مومني فرشددداد مگر

 آن دوباره مطالعه شددما كه نظراتي رئوس به اسددت كامل انطباق در اش برنامه اسددت؟

تر بسا چه. اي  كرده توصيه را ا ّ  !تر مست ل و بر

ض  اين داراي كنوني شراي  براي نيز ما حزب اما چنانچه ست مو  تولي » تثبيت با كه ا

سخ روز ي وظيفه به «افزار ارزش ست، ش ه داده كافي پا  كارگران براي باي  وقت آن ا

 قانوني حقوق آزادسددازي و ها سددازي خصددوصددي بازگردان  خواسددت با كه ب ه  توضدديح

ز را ها خواسدددت اين خواسدددت كارگران از باي  كرد؟ باي  چه..  و كار قانون در كارگران  ا

يا كنن ؟ حذف خود مبارزاتي ه ف فهرسددت  هاي ضددرور » جزو پرسدد  اين به پاسددخ آ

 ب ون و! هسددت! نيسددت؟« [تاريخي] اجتماعي مشددخ  لحظه مشددخ  نيازهاي و روز

 عه ه به باي  ديگر حزب ك ام و كس چه را كارگر طبقه رهبري آن، به مشدددخ  پاسدددخ

يا بگيرد؟  هاي گردان همه «انقالبي پراتيك» از را آن توان مي كه نيازها و ضرور  اي آ

 سددازمان توسدد  كه خواسددتي كشددي ، بيرون اخير هاي ماه هاي اعتصدداب در كارگري

ست، ش ه مطرح نيز معلمان صنفي  نمي فرا خود برنامه كردن روز به وظيفه با را ما ا

 !خوان  مي خوان ؟

نتقاد ماركس شخ  لحظه در شناخت ارتقاي براي اهرم را آن نام ، نمي غرولن  را ا  م

 روز وظيفه به توانسدددددت تا كرد زن گي آن با باي  كه اهرمي. كن  مي ارزيابي تاريخي

 عقي ه هم من با كه ها آن» نظر به تنها كه هنگامي نيسددت، ممتن اين و. داد پاسددخ

 .نتنيم بسن ه «ان 

يران، توده حزب سياست يران كارگر طبقه حزب ا  اقتصاد به بخشي ن پايان كه هنگامي ا

 توده حزب ي شدد ه تعريف برنامه كه كن  مي مطرح صددراحت با را تئوليبرال سددياسددي

يران  سرمايه نظام از باي  كه ن ارد تردي  زيرا است، علمي و مست ل رو اين از است، ا

شت، دارانه ست تا گذ ستم از توان ستي مالي سرمايه ي سلطه سي  رهايي امپريالي

سم در مارودو سخنان! يافت  نموده طرح ونزوئال براي را دورنمايي چنين او، تحليف مرا



ست شنهادهاي حالت بهترين در لذا. ا صاد تعميراتي ي شيوه» ديگران و مومني پي  اقت

 جهان در كنوني شراي  در كه كنن  نمي درك ها آن. هستن  «دارانه سرمايه سياسي

صي با را “مالتيت” ي عم ه مسداله خواه  مي امپرياليسدتي مالي سدرمايه كه  خصدو

ضايي كن ، حل خود سود به جامعه هستي هاي صحنه ي همه سازي  تغييرا  براي ف

. گردد برقرار “آزادي” كه داشددت نخواه  وجود هم هنگام آن اجتماعي ع الت سددود به

يا يتاليا فرانسه، يونان، آ  دارن ؟ قرار ديگر وضعي در..  و ا

ست النه دفاع و اعالم با تنها صاد از م سي اقت يران توده حزب كه دمتراتيك -ملي سيا  ا

يران انقالب مرحله را آن  توده ان يشدده راهبردي نق  توان مي اسددت، نموده ارزيابي ا

قاتي نبرد شدددددراي  بر را اي جاد را آن هژموني و سدددددوار طب  رو اين از كار اين. نمود اي

 سدددديسددددتم از رفت برون راه تنها كنوني، “تاريخي” شددددراي  در زيرا اسددددت، شدددد ني

ستعماري صاد اين نمودن دنبال امپرياليستي، مالي سرمايه ي سلطه نوا  سياسي اقت

ست شان چين در شراي . ا ست آن ن ست، روا تردي ي امر اين در. ا  جايگزين باي  كه ني

بر در اسدددت اللي. سددداخت مطرح را بخ  رهايي و خواه ترقي  وجود! ن ارد وجود آن برا

 دارد؟

يران توده حزب ي برنامه ش ن روز به با شست براي آرش رفيق خبر كه ا ر مرا ن  امي وا

 و “چپ” هاي جريان ديگر از كارگر طبقه حزب موضددد  ضدددروري ي فاصدددله بود، سددداخته

سته غيره ست از جانب اري و دفاع با و ش  خواه  برج س  حزب سيا  توده ي همه تو

. شددد  خواه  برده پي  به حزب كارگري ح اقل برنامه براي نبرد جمعي طور به ها اي

 اسددددت پيگيري ي وظيفه چنان آن دمتراتيك، ي وظيفه آن در كه كارگري ح اقل برنامه

 و كن  تجهيز ديتتاتوري از گذار براي را ما دور و نزديك متح ان ي همه اسددددت قادر كه

 جبهه رهبري تحت دارانه سدددددرمايه نظام از گذار سدددددوي به را طبقاتي ي مبارزه رون 

 .بران  پي  به خلق متح 

ا چنانچه. گردد بازمي كسددي چه به «صددن لي و متان و جا» نمودن عنوان دانم نمي  ب

 ها امتان. روي مي خطا به بسيار كه بگويم باي  اي، كرده ذكر را آن من سوي به نگاه



 بلن  نوع هر هسددتم، بگريبان دسددت روزانه طور به آن با كه سددالمتي وضدد  و فيزيتي

ا  را من لذا. سازد مي ناممتن زمينه اين در را پروازي ر كنار فهرست چنين از لطفا  .بگذا

 هژموني تا كرد جم  را ها توان ي همه باي  كه آن جز نيسدددددت چيز هيچ من سدددددحن

 زمينه اين در. بشدود حاكم مبارزا  جو در اي توده -ماركسديسدتي طبقاتي ي ان يشده

 من را آن سددازماني شددتل. دهم انجام براي  دسددتم از كه كمتي نوع هر هسددتم آماده

 .بياب  را متناس  و مناس  شتل باي  حزب رهبري. كنم تعيين توانم نمي

 سازيم متمركز حزب برنامه كردن روز به محور دور بر را بررسي و بحث باش  ممتن اگر

 نظر تبادل و بررسدددي به دمتراتيك -ملي سدددياسدددي اقتصددداد طرح ضدددرور  ي درباره و

 در طبقاتي نبرد پرچم به و روز به حزب برنامه. شددد  خواه  گشدددوده كار گره بپردازيم،

يران نتقادي مواض  وقت، آن. ش  خواه  ب ل ا  جهتي گردد، مي مطرح آنجا و اينجا كه ا

 دست. پاشي  فروخواهن  - ماموران جز به – انحرافي هاي جريان. يافت خواه  سازن ه

سياري ي صادقانه زدن پا و ست سير در و داد خواه  پايان ها اي توده ميان در را ب  در

 سدددخن آن از كه اي «كنن ه مايوس» احسددداس توان  مي طريق اين از. داد خواه  قرار

 عتس به ها اي توده ميان گفتگو در دادم، قرار تايي  مورد را آن نيز آغاز در من و ران ي

 براي تردي  ب ون ها، بحث در حزبي مومن رفقاي شدددددركت كنم، تترار. گردد ب ل خود

 .است كمك امر اين

 .تفاهم تعميق برای سازن ه کمک و وقت صرف برای ممنون

 فشارم می را دستتان

 عاصمی فرهاد

 

 

 



 نامه هاتف به رفیق فرهاد 

 رفيق گرامی 

بت ا چن  نشته را خاطر نشان کنم :  سپاس از پاسخت . در ا

شني ه هایم  -1 ست که  صن لی" امری کلی ا غرض من از ذکر بحث از "جا و جایگاه و 

کسدددددانی که خود را "ژنرال" از برخی رفقای خارج از حزب به این گمان دامن می زن . 

نن  و آن را شرط اول بازگشت به حزب قرار داده ان .  می خوا

امر به روز کردن برنامه موضددوعی اسددت که از دی  شددما عاجليت یافته اسددت . من  -2

چنين گمانی ن ارم و معتق م بر اساس همان برنامه بر موضوع ها و نياز های روز رون  

داد و پاسددخ هم داده می شددود . از این رو گمان می پيشددرفت جامعه می توان پاسددخ 

 کنم پرداختن به این مسئله کانالی انحرافی است . 

اما بع  ، آن چه که چشدددم اسدددفن یار جنب  و جامعه کنونی ماسدددت رشددد  نا متوازن 

ز  ثر عوامل موثر بسدددياری ا عامل ذهنی و عينی اسدددت . شدددرای  ذهنی جامعه ما در ا

ی ، غلبه ان یشده و فرهن  اسدالم سدياسدی ف سدرکوب و جمله اسدتب اد غليظ مذهب

ست و این  شرای  عينی رش  نشرده ا شاهن  از طبقه و توده و... هم وزن  دور کردن پي

نزوای پيشددداهن  و ع م تفهيم و تفاهم ميان زحمتششدددان به طور کلی و  خود سدددب  ا

را بر  طبقه کارگر به طور خاص می شدددود . سددديبل حمله این جاسدددت و بای  همه توان

سجام  شرای  ذهنی پرداخت . این وظيفه جز با ان ش   شت و به ر ششل گذا رف  این م

سانه ای  ضعف ر ست . به ویژه با  سترس ني سازمانی حزب طبقه کارگر قابل د نظری و 

، جوبسدديار شدد ی  امنيتی و حسدداسدديت بي  از ان ازه نظام بر عمل و حرکت توده ای 

از هميشه است . گشودن هر گونه جبهه کناری  ها انجام و ادای این وظيفه دشوار تر

بر این وظيفه عام حاصدددددلی جز دامن زدن به گرای  های فرقه ای ف تشدددددویق  در برا

ش   ست و نمی توان  با ستن از دامنه عمل توده ای ها ني سيونی و کا اق ام های فراک

وده .این که می گویم وظيفه اصلی بردن مواض  ، سياست ها و برنامه حزب به درون ت

ش  نا متوازن  شی از این توجه به ر ست نا ها وظيفه عاجل و وقفه ناپذیر هر توده ای ا

 شرای  ذهنی است . 



صالح طل  ها نه  ست"، " ا صالح پذیر ني سيم وفریاد بزنيم که "نظام ا این که دائم بنوی

ا  راه حل که مشددشلن "، و... ده ها سددخن درسددت دیگر به تنهایی کافی نيسددت. بای  ب

ثبا  رسدددان . این حضدددور هم جز با حضدددور د ر تجربه روزانه توده ها این ادعا ها را به ا

ست . یعنی  سترده ترین معنا بين توده ها مق ور ني ست و برنامه حزب در گ سيا بردن 

دیالشتيشی شددشل گرفته اسددت که پاسددخ به آن دیالشتيک در واق  در  ضددرور  لحظه و 

و باری به هر جهت گذران ن واز این  پی افشن ن ریشدددده های ازادی اسددددت . روزمرگی

ماجرا به ماجرای دیگر عبور کردن معنایی جز گذران مشانيشی وقت ن ارد .اغتنام فرصت 

نتقال سددياسددتی منسددجم ، برباری و توضدديح هزاران باره نيازهای  در این جا به معنی ا

و  اجتماعی براسددداس یرنامه و آماج های حزب اسدددت که اماج های مرحله ای توده ها

 به ویژه طبقه کارگر است . 

ض  توده  سيامک در دو مقاله به امر جن  ف حاکميت و مو نمونه ای ارائه کنم . رفيق 

ای پرداخته است . متاسفانه در هيچ یک از نوشتار ها از عه ه موضوع بر نيام ه است 

. دليل این امر به نظرمن این اسددت که رفيق سدديامک خود نگاه منسددجمی به موضددوع 

رد و از این رو ق ر  "اقناع" نوشته اش ضعيف است . همين را با نوشتار نامه مردم ن ا

مقایسدده کني  که چق ر دقيق و علمی به شددشافتن و توضدديح "حاکميت ملی" پرداخته 

صرف نظر  شتاری که  ست . نو ست و با توانمن ی بی نظيری حق مطل  را ادا کرده ا ا

ر  از هر تایي  و تشذیبی از توان "اقناعی" باالیی بر خوردار اسددددت و در این اشددددفته بازا

تحليل ها و توهم های گوناگون می توان  رد راهنمای هر مارکسيستی در موضوع حاد 

 روز و در ضمن تاریخی جامعه باش  .

مهر که شددما به درسددتی خ   10یا نمونه های دیگر: یشی همان نوشددتار برجام رفقای 

در آن نشدددان داده ای  و دیگری سدددرمقاله راه  دفاع از "حاکميت جمهوری اسدددالمی" را

ست . توجه کن : " از مقاله  شتار ا سخه طابق النعل همان نو بای    :مهر 10توده که ن

ثر تشدد ی  بي  از پي  تحریم یران، انتظار داشددت که بر ا های اقتصددادی آمریشا عليه ا

های بحران وضدعيت مردم در داخل کشدور از آنچه که هسدت نيز بسديار ب تر شدود و به

های اخير در شددددهرهای مختلف کشددددور تر اجتماعی، از نوع آنچه که در ماهگسددددترده

ایم بيانجام . آمریشا روی این مسدلله حسداب باز کرده اسدت که با تشد ی  شداه  بوده



یران خواه  توانسدت نارضدایتیتحریم های موجود را به های اقتصدادی خردکنن ه عليه ا

شدددور ب ل کن ، کشدددور را از درون فلج نمای ، و زمينه را یک خيزش عمومی در داخل ک

سازد یران آماده  ضربه نهایی نظامی به ا ست که در  .برای وارد آوردن  لبته تردی ی ني ا

نتيجه ادامه سدددياسدددت مقاومت، شدددرای  اقتصدددادی مردم ح اقل برای م تی وضدددعيت 

ی را سددرنوشددتی دشددوارتری پي ا خواه  کرد. اما اشددتباه خواه  بود اگر چنين وضددعيت

توان ، و بای ، از محتوم ب انيم و دست از مقاومت بششيم. دولت جمهوری اسالمی می

دددددد بهراه یک برنامه دددددد دددددد ویژه در جهت از ميان ریزی اقتصادی آگاهانه و حساب ش ه 

کشان کشور ها زن گی زحمتهای اقتصادی نئوليبرالی که طی دههبرداشتن سياست

نتقال فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم سمت نابودی کشان هرا به د از ا د د های است 

شور، جلوگيری کن ، و مان  ازهم ویژه زحمتهای مردم، بهروی تودهآمریشا به شان ک ک

پاشددي ن شدديرازه کشددور گردد. در این رابطه کافی اسددت به تجربه کوبا پس از سددقوط 

بر یورشهای مناسدد  مقاواردوگاه سددوسددياليسددم نظری بيافشنيم تا راه های مت در برا

سم را دریابيم صادی امپریالي سر مقاله راه توده.اقت ز   :"  و " از  شت ا راه حل دوم بازگ

مسددير طی شدد ه در این سدده دهه اسددت. یعنی اعتماد به مردم، پذیرش حق انتخاب 

سی  سيا صول  صول آن بویژه ا سی و پذیرش اجرای همه ا سا شت به قانون ا آنها، بازگ

لت و اصددول اقتصددادی مربوط به مبارزه با فسدداد و نابرابری طبقاتی، مربوط به حقوق م

های نوین اقتصادی در پاسخگو ش ن ق ر ، تضمين آزادی ها، در پي  گرفتن سياست

س  حشومتی یا  شار محافل فا ست آنها نه بر مبنای ف شور  با مردم و بر مبنای خوا م

رگانی، پایان دادن به های کنونی اقتصددددادی و سددددپاه و اتاق بازبرن گان سددددياسددددت

سازی صی  صو بر خ سئوليت دولت و جامعه در برا سازو پذیرش م س   های ویرانگر و فا

بر و عادالنه، پذیرش حق  شهرون ان بطور برا شت و آموزش همه  سای  و به ا رفاه و آ

نان یعنی در یک کالم پر کردن شدددشاف  بر جوا مشدددارکت زنان، باز کردن راه و امي  دربرا

نوشددددتار ها ملغمه ای اسددددت از واقعيت ها که در  " هر دو این .مردم ميان حاکميت و

ست.  علت  بر بورژوتزی خود و دیشتاتوری ني سایی در برا تحليل نهایی چيزی جز جبهه 

ني  ؟ هر دو این نشددریه ها دم از "مشددی توده ای" می زنن   یا شددما در چه می دا را آ



یا فشر م ی کني  حزب بای  همه کاررا تعطيل اما در عمل آب به آسدددياب که می ریزن ؟ آ

 و به این خرافه ها جواب ب ه  ؟ 

یا نمونه دیگر : رفيق سدددديامک در اخرین نوشددددته خود بجای اسددددتفاده از ترمينولوزی 

ستی دست به جعل عبار  می زن  . عبارتی که  ستوار مارکسي ضيح می  –ا اگر چه تو

لی جز ویران کردن لنينيسدددتی تهی اسدددت و حاصددد –از هر بار مارکسددديسدددتی  -ده 

بدداور" و "  ترميننولوژی علمی نخواهدد  داشدددددددت . منظورم عبددار  هددای "دیشتدداتور 

امپریاليسددم باور" اسددت . این غنی کردن گنجينه علمی نيسددت . تهی کردن مفاهيم 

 وجعل عبارتی است که عمال گوین ه را نيز از ه ف اصلی خود دور می کن . 

ش شفته بازار که م ستی در این آ تی از خروار ان را بيان کردم وظيفه رفقای توده به را

ای چيسددت ؟ در گير شدد ن در این بحث های انحرافی ؟ و یا توضدديح هر چه بيشددتر و 

گسددددترده تر مواضدددد  علمی و انقالبی حزب به توده ها با تمام امشاناتی که در اختيار 

اوال من  دارد؟ شدددما می گویي  برنامه ما به برنامه حزب " چپ" تب یل شددد ه اسدددت .

به مواضددددد  آن ها نزول کرده ایم .  يا چه بهتر! کا که  ثان ن ی ه ام .  نه ای از ان  نشدددددا

سيلی ضرور  ها شای  و فشار نيروهای چپ واقعی در داخل این سازمان شای  آن ها 

ست  سيا شما،  یا حتی با پذیرش این گفته  ست . اما آ ساخته ا را وادار به این پذیرش 

دموکراسی ان ها نزول کرده است ؟ یا بالعشس رایشاليسم های حزب هم به سوسيال 

توده ای ان ها را در چنبره خوی  می فشدددارد؟ رفيق گرامی سدددخن بسددديار اسدددت و 

فرصددت ها ان   . برای شددما سددالمتی آرزو می کنم و امي وارم فرصددت طلبانی که در 

سي  مواقعی به ش   ض  حزبی هم هستن  با استفاده از امشان صفحه شما سب  آ

 حيثيتی نشون . این هش اری رفيقانه است و بس .

پ.ن: شددای  روزی درگير پلميک با رفيق سدديامک هم شدد م .دنيا را چه دی ی ، جوانی 

 است وهزاران آرزو ! 

 دستت را می فشارم . 

 هاتف

 ٢٠١٨ مه ٣١ – ١٣٩٧ خرداد ١١



 نامه رفیق فرهاد به هاتف 

 

 بخير روز عزيز، هاتف رفيق

بر در ي وظيفه كه دارد وجود كامل توافق ما ميان يران، توده حزب برا  مضمون به -ا

 قابل كارگر طبقه حزب سازماني و نظري انسجام با جز- گردم بازمي آن  مشخ 

 ..  نيست دسترسي

بر در كناري ي جبهه گونه  هر گشودن  زدن دامن جز حاصلي[ مجرد] عام وظيفه اين برا

 توده عمل دامنه از كاستن و فراكسيوني هاي اق ام تشويق اي، فرقه  هاي گراي  به

[ كه] است اي توده هر ناپذير وقفه و عاجل وظيفه[ كه اي وظيفه..] نيست  ها اي

..(«  عيني و ذهني عامل رش نامتوازن) ذهني شراي  نامتوازن رش  به  توجه از ناشي

 (.١ ص)

  سب » درستي به شود، مي مطرح همانجا كه عيني و ذهني عنصر نامتوازن رش  علل

نزواي  ش ه..«  زحمتتشان ميان[ آن؟ سياست] تفاهم و تفهيم ع م و پيشاهن  ا

 و ان يشه غلبه ،[ارتجاعي مذه ] مذهبي غلي  استب اد ازجمله» علل اين. است

 «خاص طور به كارگر طبقه از پيشاهن  كردن دور و سركوب سياسي، اسالم فرهن 

 .شود مي اعالم

 و وظيفه ،«پيشاهن  انزواي» احتمالي ش ن ايجاد براي “خارجي” علل اين به توجه با

 سيبل»: شود مي اعالم ارتجاع سياست اين عليه مبارزه درستي به لحظه  ه ف

  اين رف  بر را توان همه باي  و جاست اين حمله[ گيري ه ف تمرين براي صفحه]

 و نظري انسجام با جز وظيفه اين. پرداخت ذهني شراي  رش  به و گذاشت مشتل

 (١ ص)« .نيست دسترسي قابل[ اي؟ خانه چه در] كارگر طبقه حزب سازماني

. است دار خ شه نتته يك در تنها كني، مي مطرح چه آن از مشترك برداشت خواني هم

نزوا» ش ن ايجاد در «پيشاهن » كاركرد احتمالي نارسايي براي “دروني” علل  مورد «ا

نتقادي موض  ديگر سخني به. گيرد نمي  قرار توجه بر در ا  مطلق “خارجي” عامل برا



لبته. گردد مي ثير از گرانه مطلق برداشت  ا  هايي دوران در توان  مي “خارجي” عامل تا

 طور همان. گفت سخن آن درستي سر بر و داشت تردي  نباي   امر اين در. بتن  ص ق

 هاي بازداشتگاه در. نمود نيزنفي فاشيستي شراي  در را  سازمان هي امتان نباي  كه

 ها آن. ساختن  عملي را تاريخي تجربه چنين ها كمونيست هيتلري آلمان مرگ

 .داشتن   خود آزادي در كنن ه تعيين نق  مسلحانه

يا  در هم را «پيشاهن » كاركرد عنصر نباي  ديالتتيتي ي جانبه همه بررسي يك براي آ

نزوا» علل تشخي  براي احتمالي  ارتباط يا داد؟ قرار بررسي مورد او ی«ا  سياست آ

ن  نمي انقالبي چپ توس  ش ه اعمال نزوا» كه اي پ ي ه كه باش  آن علت توا  نامي ه «ا

ز را ذهني نيروي مان ن عق  اصلي و عم ه علت و باش ؟ آم ه  وجود به است، ش ه  ا

 سازد؟ شناخت قابل داريم، توافق آن سر بر كه انقالبي، عيني شراي  رش 

برازنظر و مقاله چن ين در  علل ي درباره شناسانه جامعه تحقيقا  نتايج به اخير ا

 قطعي تحقيقا  اين در. است ش ه اشاره كارگر طبقه فعاالن نزد حتي “روي راست”

  انقالبي چپ جنب  خواهي، ترقي جنب  ي وظيفه طرح رسايي نا  كه است ش ه

 عيني شراي  رش  از ذهني عنصر مان ن عق  علل ترين عم ه  از يتي ماركسيستي

 ي مبارزه پرچم خود هوشمن انه سياست با «پيشاهن » كه هنگام آن. است انقالب

يافزاي ، را ضروري  بنگرن ؟ “راهنما ستاره” يافتن براي سو ك ام به باي   زحمتتشان برن

يي  مورد قاطعيت با را آن و اي نوشته كه طور همان  حضور با» دهم، مي قرار تاكي  و تا

 شراي  در كه دريافت را طبقاتي نبرد ژرف  و وسعت باي  «ها توده روزانه تجربه در

 و ي ي زحمتتشان خواست نق . برگيرد در را “سال بيست توان  مي روز هر” انقالبي

 سرمايه از مردم هاي ثرو  بازستان ن و “سازي خصوصي” به دادن پايان   براي فتري

 قانوني حقوق نمودن پامال اجراي به بخشي ن پايان و خارجي، و داخلي سوداگر مالي

ازتاب شعاري چه در غيررسمي، دادهاي قرار ي همه لغو و كارگران  در است؟ يافته ب

 است؟ ش ه مطرح يافته انتشار  اعالميه  و مقاله ك ام

اره اين در مشترك درك ما ميان عزيز، رفيق زادي” مقوله كه دارد وجود ب  تتانه عنصر ،“آ

 استب اد ي سلطه زير كه مياني هاي اليه و زحمتتشان نزد. هاست توده جنب  براي اي



ن  رسي ه ل  به جان زادي اما ها آن. ا  پامال هستي و زن گي شراي  بهبود براي را آ

ياز آن به و كنن  مي  دنبال خود ش ه ييم هم هم با لذا. دارن  ن  طبقاتي نبرد در كه نوا

يران كنوني جامعه در  درك واق  در آن، به پاسخ كه است گرفته شتل ديالتتيتي» ا

 ششمين ي مصوبه در رونيز اين از« .است آزادي هاي ريشه افتن ن پي و لحظه  ضرور 

يران توده حزب كنگره  اعالم ضروري «سياسي و مطالباتي صنفي ي مبارزه ميان پيون » ا

زادي براي لحظه..  ديالتتيتي»  ي رابطه ديگر  سخني به. است  ش ه  ع الت” با و «آ

 .است ش ه برقرار “اجتماعي

زادي براي لحظه..  ديالتتيك» گرانه مطلق پذيرش  ملي انقالب مرحله از ع ول ،«آ

تيك يران توده حزب ي كنگره ششمين ديگر عم ه ي مصوبه كه است دمترا  سال از را ا

 سياست عليه كه انقالب، از مرحله اين سياسي اقتصاد. ده  مي تشتيل ١٣٩١

 ع الت و آزادي پيون  و تلفيق براي امتان تنها كن ، مي عمل امپرياليسم نئوليبرال

 .است اجتماعي

يران توده حزب ي كنگره ششمين ي گفته پي  های مصوبه   مستقل سياست” مضمون ا

يران توده حزب طبقاتي  حزب، كارگري ح اقل برنامه اين اعالم. ده  مي تشتيل را “ا

 آن مضمون از ها توده درك و شناخت براي. نيست آن وار اتوماتيك پيروزي معناي به

ين. اعالميه و بيانيه و نوشتار هر در. كوشي  مشخ  طور به باي   اي مبارزه مبارزه، ا

، تناس  به بنا راه، ميان در. آي  دست به پيروزي تا است هوشمن انه و سخت  مي قوا

 غير چه آن.غيرمجاز نه و گناهاست نه امر اين. داد تن “سازش”  و ه ف آن اين به توان

 طبقاتي مستقل سياست به پايبن ي اهميت ي خجوالنه يا و صريح نفي است، مجاز

يران توده حزب نيه از كه هايي نتته! است ا  به و اي، كرده نقل توده راه و مهر ١٠ بيا

 سياست نفي با كه شريتن  امر اين در دو هر اي، برشمرده را ها آن شباهت درستي

يران، توده حزب طبقاتي مستقل  توصيف با ها آن. كنن  مي تعريف را خود سياست ا

 عليه موجود داخلي و خارجي خطرا  ترامپ، اق اما  و نظر اوضاع، از ژورناليستي هاي

يران  مشي” ش ن سرخ ب ون را آن و كنن ، مي بن ي سرهم را سياستي آن، امثال و ا

 كه پن ارد مي كن ، مي توجيه را نظام و رژيم پذيري استحاله كه نامن ، مي  “اي توده

يران در را اجتماعي اصالحا  در “باغبان” نق  قادرن  “بزها” اين يفا ا ا  و سازن  ا تا ي  نها



 و حاكميت حق عليه را آن علني و پوشي ه خطرا  و امپرياليسم با مبارزه خواهن  مي

يران،  ارضي تماميت  انحراف  اين ي ريشه! كنن  توجيه «اسالمي جمهوري از دفاع» با ا

يران توده حزب سياست طبقاتي  استقالل ترك ها،  !است ها گروه اين توس  ا

ين با مبارزه  و دقيق و روشن سياست يك داشتن ب ون توان مي گويا كه پن اشت ا

ن يشه عليه طبقاتي ش ه تعريف  توده را خود كه انحرافي هاي جريان نزد انحرافي ي ا

 ساختن قان  براي يا و عيني، از ذهني نيروي مان گي عق  عليه يا و پن ارن ، مي اي

 كامل خيالي خام رسي ، مثبت نتيجه به ها توده تجهيز براي يا و دور، و  نزديك متح ان

يران توده حزب گذشته سياست با كه اي خيالي خام. است  خيالي خام. است بري ه ا

رزيابي «ذهني و عنصرعيني نامتناس  رش » “دروني” دليل عنوان به را آن باي  كه اي  ا

 .نمود

 برقراري و خود كارگري ح اقل برنامه به بخشي ن تحقق براي نبرد راه در ما كه نوشتم

 طبقاتي مستقل برنامه ب ون اما. ب هيم تن ها سازش بسياري به باي  سوسياليسم

 اتحادها و سازش ايجاد به قادر همچنين بلته رسي ، نخواهيم نهايي ه ف با تنها نه

 ديالتتيتي آن است اين! ديتتاتوري ض  جبهه برپايي ازجمله بود، نخواهيم نيز جامعه در

زادي ي مساله حل ديالتتيك تنها نه و است حاكم كنوني جامعه هستي بر كه  !آ

نتقادهاي هنگام آن تنها  توان  مي ش ، خواه  واق  موثر طلبان اصالح به ما جاي به ا

ايي و تيزي كه گردد، واق  موثر ّ  هاي سازش به را ها آن ما سوسياليستي برنامه بر

 گيري جهت سرشت با دمتراتيك ملي جايگزين ي درباره ستو . سازد “قان ” راه بين

 براي ديگران و طلبان اصالح كردن “قان ” اهرم تنها نه ملي، اقتصاد براي سوسياليستي

 بلته آي ، نمي در كار از اقتصادي سازي آزاد و سازي خصوصي سياست ادامه قط 

 .رسان  نمي پايان به نيز را ها آن سردرگمي

 و سيريزا. گردن  مي امپرياليستي اقتصاد چارچوب در ب برنامه جستجوي در ها آن

ما. پن ارن  مي را همين نيز ديگر بسياري  سياسي اقتصاد تنها و تنها بحران از خروج راه ا

تيك ملي  انقالب ي تجربه كه طور همان - آن، به بخشي ن تحقق براي كه است دمترا



 آن براي باي  امروز. است ضروري كارگر طبقه حزب هژموني برقراري ،- داد نشان بهمن

ا  فردايی. نمود آغاز  !نمود آغاز آن در بتوان كه بود نخواه   اصال

 كنوني شراي  در را نبود و بود سفي    و سياه نتوان  حزب رهبري در حاكم جريان اگر

 هم رفقاي” با تنها پن ارد، مي كه بگذرد مرزي از توانست هم نخواه  كن ، درك و ببين 

ن  مي “عقي ه  نفي حزبي، درون نبرد نفي اين. برس  ه ف به تر آسان و تر سهل توا

 مي اض اد نبرد از ناشي را خواهانه ترقي تتامل كه است ماركسيستي ي فلسفه

ي ! دان   “فلسفي تجلي”» گوي ، مي طبري كه طور آن ها، اي توده كردار و گفتار با

ن  و است برخاسته دل از طريق اين از تنها. باش  «وظايف اجراي  .بنشين  دل بر ميتوا

 سود به گامي اين. گيرن  دست در را گردونه. شون  فعال زمينه اين در بخواه رفقا از

 مي دور رفتن ه ر از را نيروها و گشود خواه  را مبارزه تعالي راه. است حزب سالمت

ا  من. دارد  .صن لي به نيازي نه و دارم فرصتي نه شخصا

ن اخت عق  به را آن روزها اين بيماري متاسفانه دهيم، ادامه را بحث  نمي سفر به. ا

 شود؟ داده سازمان دي اري قراري با تا آيي؟

 ١٣٩٧ خرداد ١٥ فرهاد

 

 

 

 

 

 به فرهاد و هاتف مهربان  نامه رفیق 

 

د ت هاتم   رفقای  رامه فرها

 با درود



از  مطالعه گفتگوی دردمن انه ، مسدددئوالنه و رفيقانه شدددما نه تنها لذ  فراوان بردم،  

ا  بلشه برایم بسيار امي بخ  نيز بود. حيفم آم  که بخشی از برداشت و احساسم را ب

تگو را از نوعی یافتم که بارها به شدددددما درميان نگذارم. حقيقت آن اسدددددت که این گف

شدددشل های مختلف بين من و رفيق هاتف نيز رخ داده اسدددت و می ده . دغ غه های 

شما کامال برایم آشنا هستن . تقریبا با همه آنها در دو سو احساس نزدیشی می کنم 

و به گواه تجربه ای که رفيق هاتف در جریان آن اسددددت، اگر امروز دغ غه ای را مطرح 

کنم که به دغ غه های رفيق فرهاد نزدیک اسددت، فردا در عملشرد سددياسددی خود  می

گامی را برمی دارم که  ممشن اسدددت به رفيق هاتف نزدیشتر باشددد . این را نه نشدددانه 

پراکن گی و ع م انسددددجام فشری و عملی می دانم و نه بال تشليفی! بگذاری  دقيق تر 

ارتقاء نظری و برنامه ای آن و بازگشت  بگویم هر گاه که به پوی  جنب  کمونيستی ،

ا  به هژمونی نظری متمایز آن در بين سدددایر نيروهای م عی چپ و... می ان یشدددم ، ی

هر  زمان که به پوی  های عينی پر چال  و آشددددفته سددددياسددددی در  فضددددای مبارزه 

دموکراتيک و طبقاتی ، نگاه می کنم،  ممشن اسدددددت نزدیشی بيشدددددتری با  این یا آن 

ز رفيق و  دغ غه هایی که بر آن تمرکز دارد، احساس کنم. ناگفته نمان  که در هر یک ا

این فضاها گاه با رفيق هاتف زاویه پي ا می کنم و.... جال  است که گاهی ب ون هيچ 

گونه توافق و برنامه ریزی قبلی و به صدددددور  طبيعی در گفتگوهای فی مابين با رفيق 

فاوتی قرار می های مت ته ای  هاتف ، در نق   گيریم و من احسدددددداس می کنم بر نش

متمرکز شددد ه ام که دفعه پي  مورد تاکي  او بوده و ایشدددان دارد اسدددت اللی را مطرح 

 می کن  که من بارها در باره آن نوشته ام و....

و مرور این یادداشددتهای شددما مرا به این نتيجه رسددان  که نشددانه هایی شددبيه به این 

شما رف شته های  ضعيت در نو سيار هم طبيعی و تفاقا ب شود. و ا شاه ه می  قا نيز م

هان بينی علمی ،  ه اف ، ج ها ، ا غه  غ  جارب ، د که ت باشددددد  چرا که چنين  اسدددددت 

احسددداس مسدددئوليت مشدددتر  و.....و بسدددياری  دیگر از پيون های نيرومن  اینچنينی، 

ا تاثيرا  خود را بر  مواض  ما نشان می دهن .   ئما  دا

تر از آنچه رفيق فرهاد در این یادداشددتها در من گاهی در نوشددته های  خود بسدديار فرا

باره رهبری حزب مطرح کرده اسددت، نوشددته ام. االن هم به آنها باور دارم. اما هيچگاه 



تصور نشرده ام که آنچه را به دنبال  هستم ، می توان در جای دیگری و بيرون از حزب 

یران یافت.   توده ا

 لی نيسددت. همين االن اگر رفيق هاتف با رهبری رفقای گرامی موضددوع کرسددی و صددن

صور کرد که چه تاثير  شود، می توان ت ضای عمومی مطرح  حزب زاویه بگيرد و این در ف

سددددياسددددی ممشن اسددددت بر ذهن توده ای های موجود در جامعه و غير وابسددددته به 

تشددشيال  بر جای بگذارد. این در حالی اسددت که ایشددان ممشن اسددت بي  از گذشددته 

سوی هم  ست، تالش کن . از  سير همين اه افی که تا کنون برای  تالش کرده ا در م

شود، تاثير آن  ض   رهبری حزب نزدیشتر  ض  رفيق فرهاد به موا دیگر همين االن اگر موا

در فضدددای فشری جنب  چپ و برای تقویت هژمونی سدددياسدددی و نظری تفشر ، من  ، 

شتر از آن چيزی خواه  بود که به نظر می آرمان و برنامه توده ای ب ون تردی  بسيار بي

لبته واضح است که   رس . بای  به این موضوع از منظر تاثيرا  سياسی آن توجه شود. ا

نه رفيق هاتف قرار اسدددددت به یک باره و ناگهانی با مواضددددد  کميته مرکزی حزب توده 

یران زاویه پي ا کن  و نه رفيق فرهاد قرار اسددددت به صددددور  ناگهانی  آرای  خود را به ا

کناری نه  و به مواض  رهبری حزب نزدیک شود. موضوع به هيچ وجه دست شستن از 

ان یشدددده ها و آرای رفقا نيسددددت. موضددددوع ضددددرور  های مبارزه طبقاتی در شددددرای  

اجتماعی و سدددياسدددی کنونی جامعه ما و بویژه شدددرای  دشدددوار و خطرنا  کارگران و 

ظرا  که در این یادداشدددتها مشدددهود زحمتششدددان ميهن ماسدددت. این ح  از اختالف ن

سی با تاریخ حزب  سيا ششيال   ست، به هيچ وجه مان  از همشاری در چارچوب یک ت ا

یران نمی توان  باشددد . از منظر علمی در ارتباط با  Conflتوده ا ict Management  بطور

سی قرار می گيرد. ميزان  سطح مورد برر سه  سازمان ها در  تعارض کلی  تعارض در 

که منجر به فرسددای  نيرو و خنثی کردن نيروهای یش یگر به جای هم جهت کردن  باال

که محي  سدازمان  تعارض پایینآنها در جهت رسدي ن به اه اف سدازمان می شدود ، 

را پاسدديف کرده و از حرکت و پوی  درونی در مسددير تشامل و ارتقاء سددازمانی باز می 

ت که  از یک سدددو مان  همسدددویی و که  ميزان آن در ح ی اسددد تعارض بهینهدارد  و 

ایجاد سدينرژی در سدازمان در جهت تحقق اه اف آن نمی گردد و از تب یل سدازمان به 

مان  ه اف سددددداز بال نمودن ا جای تمرکز بر دن به  های دائمی  نه زنی  چا حث و  کلوپ ب



پيشدددگيری می کن  و  از سدددوی دیگر مان  بروز ح  معينی از تعارضدددا  الزم و مفي  و 

يا شامل آن نمی گردد. در مورد ن ن گی و ت بال یایی سدددددازمان و رشددددد  و  ز برای حفظ پو

ا تعارض را مضددر ، مخرب و عامل بازدارن ه و منفی تلقی  ا دی گاههای سددنتی، اسدداسدد

یک امر طبيعی در  به عنوان  عارض  يت وجود ت م رن ، واقع ی گاههای  ما در د ن  ا می کن

ض از بين رفته است. موضوع در این سازمان ها پذیرفته می شود و نگاه منفی به تعار

نگاه به م یریت تعارضدددا  به گونه ای برمی گردد که در ح  بهينه  باقی بمان  )نه کم 

ینشه این ح  بهينه کجاسدددت، دقيقا نشته مهم و کلي ی موضدددوع اسدددت و  و نه زیاد( . ا

ست. با توجه به  ضعيت مشخ  نيازمن  ا ست که به تحليل مشخ  از و همان چيزی ا

سطح آنچه در آنچ ضاتی در  ست که اختالف نظرا  و تعار شت من این ا ش ، بردا ه ذکر 

ا  در ح  تعارض بهينه قابل ارزیابی  ا این گفتگوی بين رفقا مشدداه ه می شددود، اسدداسدد

نتقادی خود را  در مورد برخی  هسددددتن  و ناگفته نمان  که من نيز  گاه برخی نظرا   ا

بيشدددددتر از آنچه در دی گاههای رفيق فرهاد از مبانی نظری و مواضددددد  حزب به مرات  

مشدددداه ه می شددددود، با رفيق هاتف مطرح می کنم. اما این واقعيت هيچگاه سددددب  

 نش ه است تا در پراتيک سياسی با مواض  حزب زاویه پي ا کنم. 

رفقای گرامی،  تصددددور می کنم که بای  این حقيقت را بپذیریم که مانن  جامعه ما که  

فضای دموکراسی برخوردار نبوده ، چپ نيز ) و در اینجا حزب توده  از فرصت زیستن در

یران ( مانن  بسدددياری دیگر از احزاب چپ تحت شدددرای  و فشدددارهای مادی و عينی و  ا

نارسایی های نظری و ذهنی از فرصت کافی برای تمرین و نهادینه سازی سانتراليسم 

امری کامال طبيعی اسدددت، دموکراتيک در درون سدددازمان خود و م یریت تعارضدددا  که 

سياری از احزاب چپ و  سری به ب ست و این می توان  به نوعی قابل ت برخوردار نبوده ا

کارگری در سددراسددر جهان نيز  باشدد . در بسددياری موارد مجموعه ای از شددرای  سددب  

می شددون  تا وزن سددانتراليسددم آشددشارا بر دموکراسددی بچرب . و این تا ح  زیادی نيز 

نایی و نهادینه کردن این ویژگی  اجتناب ناپذیر بوده اسدددت. اما دسدددت یابی به این توا

ز  ست ، تنها ا سازمانی آن ا سجام  سی بقا و ت اوم فعاليتهای حزب و ان سا ضامن ا که 

طریق حضددددور و تشرار تالش و تمرین و نق  دائمی کاسددددتی های این م ل  از تمرکز و 

سم دموکراتيک ام سانترالي ینشه بای  ع م تمرکز همزمان یعنی  ضمن ا ست.  شان پذیر ا



در اینجا اشددداره کنم که در دان  سددداختار و سدددازمان فق  با سدددازمان متمرکز و غير 

متمرکز و نيمه متمرکز روبرو نيستيم بلشه بسته  به ترکي  مقادیر مختلفی از تمرکز و 

 ع م تمرکز ، با م ل های متع دی از ساختارهای مرک  از مقادیر مختلف تمرکز و ع م

تمرکز در سدددازمان ها و بر روی یک پيوسدددتار مواجه هسدددتيم که متناسددد  با شدددرای  

محيطی خود،  دسدددت به انتخاب ترکي  مشدددخصدددی از آنها در قال  سددداختار خود می 

زنن . بارها گفته ام و نوشددته ام. اینک نيز تشرار می کنم که تصددور می کنم که جنب  

از شدد ی  به به روز کردن خود دارد. کمونيسددتی در سددطح جهانی در زمينه سدداختار ني

یران نيز از این موضدددوع مسدددتثنی نيسدددت. حال اگر این مسدددائل را در کنار  حزب توده ا

شددرای  مادی متفاو  زن گيمان قرار دهيم که به حشم دیالشتيک ماتریاليسددتی ، مهر و 

نشددان خود را بر ان یشدده ها و نظرا  و آرای ما می زن ، موضددوع ق ری روشددن تر می 

 شود. 

ضرور   ش . ولی بپذیریم که در  ما از  سخن گفته  ضرور   در این گفتگوی رفيقانه از 

به ميزان زیادی،  تابعی از متغير شدددرای  مادی و محيطی ماسدددت . و اگر این شدددرای  

یرانی با آن دسددددت به گریبانن ،  مادی و محيطی با آنچه ميليون ها کارگر و زحمتش  ا

 شن است ما را در در  ضرور  به خطا ببرد. فاصله داشته باش  ، گاه مم

شور  سی ک سيا سپهر  ست و.... در  من هم با دغ غه رفيق فرهاد در ارتباط با خطر را

همراهی ج ی احساس می کنم و به همين دليل نيز در قال  نوعی بناپارتيسم به آن 

تم که به توجه داده ام. و در این ارتباط حتی در یک گفتگو با رفيق هاتف به ایشددان گف

ضعيت کنونی آماده کنيم. اما  لترناتيو و س  ما بای  خود را برای رویارویی با آ نظر می ر

حتی تصدددميم گيری برای برخوردار شددد ن از چنين آمادگی ای به هيچ وجه نمی توان  

وظایف عاجل کنونی ما را برای حمایت و سدددازمان هی و ه ایت اعتراضدددا  و مطالبا  

ا دموکراتيک و ع التخواه ب ا در این مورد  قا دقيقا تفا با کم توجهی مواجه کن . ا انه مردم 

تيددک بدده محور جنب  ملی و  رفيق هدداتف موافقم کدده جنب  مطددالبدداتی و دموکرا

ست. مطالبا  کارگران هم وجه ع التخواهانه  ش ه ا دموکراتيک کنونی ميهن ما تب یل 

 دیشتاتوری و فسادن .  و ض  سرمایه داری و نئوليبرالی دارن  ، هم دموکراتيک و ض 



طی چن  روز گذشددته با یشی از فعاالن صددنفی ق یمی درگير یک چال  نظری ج ی در 

ارتباط با اعتصاب کاميون داران بودم . ایشان این اعتصاب را غير قابل دفاع می دانست 

صی  شخ سنامه دار و م شنا صنفی  ششيال   س  ت چون اوال کارگری نبود و ثانيا هم تو

ضيح مي ادم که مگر در این کشور امشان ایجاد  ه ایت نمی ش  شان تو و... و من به ای

تشددشل های قوی صددنفی و سددن یشایی و اتحادیه های برای زحمتششددان وجود دارد ؟ 

و...غرض از یادآوری این موضوع آن است که این نشته را مطرح کنم با همه اهميتی که 

ال  صنفی طبقه کارگر می دهيم ، ما از جنبه نظری و برنامه ای و نيز عملی به تششي

صنفی و  سازمان های  سعه  ششل گيری و تو ست که  نمی توان چشم بر این حقيقت ب

ش    سی ب سيا ضای  شای  در ف ستلزم ح  معينی از  گ سن یشایی و اتحادیه ای م

مسدد ود کنونی اسددت که بای  از طریق مطالبا  و اعتراضددا  عمومی دموکراتيک دنبال 

 شود. 

ا نشانه های در مورد ضرور   " انسجام نظری و سياسی " حزب ،  بر این باورم که اوال

ا اگر قرار  نيا روشددنی از پيشددرفت های قابل توجه در این زمينه مشدداه ه می شددود و ثا

نتزاعی به این موضوع توجه کنيم، نمی توان آن را پي   باش  به صورتی واقعی و غير ا

ن سددجام در بهترین شددشل خود محصددول شددرطی برای کار عملياتی محسددوب کرد. این ا

ارتباط و تاثير متقابل دیالشتيشی بين پراتيک و تئوری است. تنها پراتيک خستگی ناپذیر 

نه  ستی و ع التخواها سيالي سو صه های مختلف مبارزه دموکراتيک و  ستها در عر کموني

ز اسدددت که می توان  مورد نق  و بازنگری دائمی و درس آموزی قرار گرفته و تئوری ر ا ا

ضرور   لبته به هيچ وجه به معنای نفی  سجام و اقت ار هژمونيک برخوردار کن . این ا ان

شتر  سيار بي ست که من معتق م ب شتر  برای کار حزبی ني ح اقلی از مبانی نظری م

 از آن در بين رفقا وجود دارد. 

نارسدددددایی در  به  ن  منجر  ن ن  که  "علل درونی" می توا رفيق فرهاد درسدددددت می گوی

سخن پر نزوا" که از آن  صطالح "ا نزوا گردن . اما این با شاهن "  و ایجاد ا اتيک"کارکر پي

ر  یران نبوده بلشه پ ی ه ای نمونه وا شود، به هيچ وجه مح ود به حزب توده ا گفته می 

در بين احزاب کمونيسدددت و کارگری در شدددرای  معينی از جنب  جهانی کمونيسدددتی 

تاریخی خاص خود هم هسدددددت. نشته اینجاسدددددت که هيچ حزب  اسدددددت. دارای دالیل 



ش ی  و خونين  سرکوب  یران مورد  ستی طی دهه های گذشته مانن  حزب توده ا کموني

ز  قرار نگرفته و این همه هزینه نيز ن اده اسدددددت. با این وجود به هيچ وجه نمی توان ا

انزوای حزب سدددخن گفت . در فضدددای فشری و نظری حضدددور فعال دارد و روز به روز بر 

به مح ودیت های موجود اع با توجه  بار آن افزوده می شدددددود . و در حوزه عملی نيز  ت

ضا  کارگری  شت تحوال  اجتماعی و بویژه اعترا ص ای نفس های رفقای توده ای در پ

 شني ه می شود. 

 رفيق فرهاد ب رستی می گوین : " 

ستي شراي  در را زمان هيسا امتان نباي  كه طور همان شي بازدا در .نمود نفينيز فا

ست هيتلري آلمان مرگ هاي شتگاه ساختن . عملي را تاريخي تجربه چنين ها كموني

یانه به مبارزه باشدد . با اینشه   ..." اما قطعا منظور ایشددان نمی توان  نگاهی اراده گرا

می توان پذیرفت که نق  حضدددور رفقای حزبی در تحوال  اجتماعی و سدددياسدددی کم 

زتابی از بضدداعت کنونی حزب پس از سددالهای سددرکوب اسددت ، اما این از یک سددو  با

اسددددت و از سددددوی دیگر نادی ه گرفتن نق  و حضددددور رفقای توده ای در اعتراضددددا  

شرای  کنونی نيز به نظر  س . در  صفانه به نظر نمی ر شور من سی ک سيا اجتماعی و 

 نمی رس  در بين نيروهای م عی چپ، هيچ جریان دیگری بيشتر از رفقای توده ای در

ضا  مردم در کشور نق  داشته باش .  تا آنجا  سازمان هی و ه ایت مطالبا  و اعترا

 که این واقعيت نماین گان بورژوازی را به عشس العمل واداشته است.

نا  مادی ، رسدددددانه ای، مالی و  تنها بورژوازی اسدددددت که به م د رسدددددانه ها و امشا

پ انقالبی  و مشی توده ای سياسی و ... خود می توان  مان  ششل گيری هژمونی چ

نه  با بورژوازی در این زمي یک  مالی و تشنولوژ بت  قا به ر قادر  شه حزب  با این گردد. و 

ستفاده از امشانا   ست، اگر عزم جزم کن  و برنامه ریزی کن  تا در ح  مق ورا  به ا ني

بزارهای تبليغ و ترویج روی آورد، از این شانس برخوردار است که مشی توده ای  را و ا

در ابعادی به مرات  وسددي  تر از آنچه اکنون هسددت، مورد توجه مردم قرار ده . من بر 

این باورم این کاسددددتی هم جنبه نظری و بينشددددی دارد و هم جنبه مادی و عملی. و 

بخشددددی از دالیل و ریشدددده های آن را می توان در به روز نبودن سدددداختار و کادرهای 



که نه  که  رهبری حزب جسدددددتجو نمود. همانگو باورم  ته ام ، بر این  هاتف گف به رفيق 

یران با  سدددال تاریخ مبارزاتی هنوز یک برنامه  76قابل توجيه نيسدددت اینشه حزب توده ا

تلویزیونی یا  رادیویی برای چن  سدداعت در طی هفته ن ارد تا مواضدد  خود را به اطالع 

وان از حزب قهر مردم برسددان . یک جای کار اشددشال دارد. اما بخاطر این اشددشال نمی ت

یراد را گفت، کمک کرد و تاثير گذاشت تا این کاستی ها برطرف گردن   کرد. بای  مان ، ا

. در همين راسددتا سدداختار تصددميم گيری در حزب و جایگاه نيروهای به روز تر نيز می 

ش ه از حزب  ست که در بين نيروهای ج ا  توان  و بای  بهبود پي ا کن . نشته مهم این ا

از انسدددددجام نظری و برنامه ای و فعاليت عملی انقالبی را نيز به هيچ وجه  همين ح 

ینجا بار دیگر اشاه ای بشنم به آنچه چن  روز پي  به رفيق  نمی توان یافت.  مایلم در ا

کارگر را  قه  ن  طب های حزب پيشدددددداه شه لنين یشی از ویژگی  ین هاتف گفتم و آن ا

ندد . بيددایيدد  حدد س بزنيم کدده در جنب  برخوردار بودن از انقالبيون حرفدده ای می  دا

یران در مفهوم عام آن چن  نفر انقالبی حرفه ای ممشن اسددت در شددرای   کمونيسددتی ا

سيار بزرگی در این  یران چن  نفر؟  خال> ب ش ، و در حزب توده ا شته با کنونی وجود دا

با راه نه  له نوشدددددتن می توان آن را پر کرد ،  قا با م نه  که  نه احسددددداس می کنم   زمي

ان اختن سددایت ، نه با سددازمان هی اعتراضددا  و... کار کادر سددازی و تجهيز نيرو یک 

ستان هم  ست. این دا ست که به ان ازه کافی مورد توجه قرار نگرفته ا وظيفه کلي ی ا

ا کارنامه ای بهتر از حزب در این زمينه ن ارن .   به حزب منحصر نمی شود . دیگران قطعا

پرسددددد  نم پددداسدددددخ  ک می  نشددده  من تصدددددور  ی بر ا نی  ب م فرهددداد را  يق  ف هم ر م

باز  و  “سازي خصوصي” به دادن پايان براي  فتري و  ي ي زحمتتشان خواست "نق 

 بخشي ن پايان و خارجي، و داخلي سوداگر مالي سرمايه از مردم هاي ثرو  ستان ن

د غيررسمي، دادهاي قرار ي همه لغو و كارگران ونينقا حقوق نمودن پامال اجراي به

" ،  هم می توان با مروری بر مطال   روزنامه مردم     است؟ يافته بازتاب چه شعاري ر

نن  که  ستی می دا ضمن اینشه رفيق هاتف ب ر شعار ع الت اجتماعی یافت .  و هم در 

ا  من در مورد بورژوازی ملی و...نيز تا ح ی با مواض   رسمی حزب زاویه دارم، و اساسا

بر این باور هستم که در عصر جهانی سازی و نئوليبراليسم  ، انقالب ملی دموکراتيک 

نمی توان  یک انقالب بورژوا دموکراتيک بوده و به  صددددور  گریز ناپذیر بای  دارای جهت 



لبته ترجمان آن را در  ض  سرمایه داری و اجتماعی )سوسياليستی(  باش  که ا گيری 

 ن عبار  جهت گيری مردمی و شعار ع الت اجتماعی حزب می بينم.  هما

 رفيق فرهاد ب رستی می نویسن :

ست.... آن وار اتوماتيك پيروزي معناي به حزب، كارگري ح اقل برنامه اين اعالم  در ني

س  به بنا راه، ميان ، تنا  امر اين داد. تن “سازش” و ه ف آن اين)یا( به توان مي قوا

 غيرمجاز." نه و استگناه  نه

ا این موضدددوع یشی از نشدددانه  اجازه دهي  ق ری در این باره بيشدددتر صدددحبت کنم. دقيقا

های  آن چيزی هسددت که تحت عنوان به روز نبودن احزاب چپ در ارتباط با سدداختار و 

سال در ارتباط با  شتی در ابت ای  ششيال  و برنامه ریزی و... مطرح کرده ام. در یاددا ت

فارغ از دی گاه های سدددددياسدددددی و “سدددددالها به این نشته اشددددداره کردم که نامگذاری 

یران یا هر  ای ئولوژیک مختلف، هر جریان و گرای  سدددياسدددی و ای ئولوژیک نيز که در ا

جای دیگر جهان در ق ر  سددددياسددددی باشدددد ، ناگزیر به اسددددتفاده از دان  و تجارب 

ه اختصددار به آنها اشدداره م یریتی در م یریت اجرایی کشددور خواه  بود. مراحلی که ب

ش ، دارای توالی منطقی بوده و برخی از آنها پي  نياز و الزمه مراحل بع ی هستن . 

ب یهی اسدددت که چنانچه مق ما  یک مرحله ب رسدددتی برنامه ریزی و اجرایی نشددد ه 

باشدد ، مراحل بع ی آن نيز امشان تحقق را نخواه  یافت. اما مسددئله آن اسددت که در 

می توان از تحقق یا ع م تحقق برنامه ای سدددخن گفت و درسدددت تر آن عالم واقعيت ن

است که از ميزان تحقق و نيز انحراف آن سخن گفته شود. برای سنج  ميزان تحقق 

ش ه مشخ  و کمی ) سو نياز به ه ف تعيين  ( Targetبرنامه در هر مرحله نيز از یک 

اسددت که با ان ازه گيری  برای آن مرحله و از سددوی دیگر نياز به تعریف شدداخ  هایی

ها ،  به این شددددداخ   حاصدددددل نمود .  نان  ه اف مرحله ای اطمي ها بتوان از تحقق ا آن

( گفته می شددددود. Key Performance Indicator- KPIشدددداخ  های کلي ی عملشرد)

آنچه مطرح شددد  تنها زاویه ای از مبانی و چارچوب های نظری مرتب  با برنامه ریزی و 

یا در رهبری    تصدددادی اسدددت. توسدددعه اجتماعی و اق و اینک بای  به خود بگویيم که آ

ا علمی اسدت، وجود دارد.  حزب چنين نگاهی به مسدئله برنامه ریزی و کنترل که دقيقا



های  ياز تا ن ن   عاد  کرده ا که بطور سدددددنتی  جا  چپ از آن عاالن  که ف باورم  من بر این 

از دستاوردهای علوم انسانی نظری خود را در ادبيا   چپ جستجو کنن ، تا ح  زیادی 

یران نيز مح ود  و اجتماعی در دهه های اخير غافل بوده ان . این موضوع به حزب توده ا

ست که با ادبيا   شی از یک حزب کموني شني ه ام گزار شود. تا حاال ن ی ه ام و ن نمی 

يا   علمی رایج امروز جهان در حوزه برنامه ریزی و کنترل سدددددخن بگوی . ما در این ادب

ن   Critعوامل کلي ی موفقيت مفاهيمی مان ical Success Factors  یاCSF  ها را داریم

که راهنمای عملی بسددديار مناسدددبی برای پيشدددبرد برنامه ها و کنترل پيشدددرفت آنها 

سن . مفاهيمی چون چرخه  ساس  PDCAه ستمر برنامه ها بر ا را داریم که بر بهبود م

های  مه ریزی  نا تایج بر یابی از ن خاص و ارز مانی  های ز بازه  جام شددددد ه  قبلی و در  ان

بال می کن .  بازنگری برنامه را دن اعمال داده ها و اطالعا  حاصدددددل از این ارزیابی در 

سطوح مختلف برنامه ریزی، استراتژیک، ميانی و عملياتی و معيارهای مشخ  ان ازه 

های علمی ته  یاف ها  را داریم و...بورژوازی از این  فت آن و تجربی برای  گيری پيشدددددر

م یریت سددازمان های خود در ح ی بسدديار گسددترده اسددتفاده می کن  و این در حالی 

اسددت که این گونه مفاهيم عموما در سددازمان های کارگری و کمونيسددتی ، مفاهيمی 

یران بلشه در هيچ  ناشدددددناخته و غری  به نظر می رسدددددن . این نه فق  در حزب توده ا

یرا ن مشدداه ه نمی شددود. مسددئله در حوزه سدداختار جریان سددياسددی م عی چپ در ا

 بمرات  عق  تر از این است. 

ا  سازش" ب ضرور  ک ام " ست که رفيق فرهاد از  شن ني سائل برایم رو اما ورای این م

می گوین . من بر خالف ایشددان که ک ام نيروها و بر محور ک ام اشددترا  مناف  سددحن 

مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی 

نتقادهاي هنگام آن گوین "تنها   ش ، خواه  واق  موثر طلبان اصالح به ما جاي به ا

ايي و تيزي كه گردد، واق  موثر توان  مي ّ ساز به را ها آن ما سوسياليستي برنامه بر

" ، مشدددشل با اصدددالح طلبان را از این زاویه مورد توجه  سدددازد. “قان ” راه بين هاي ش

ا بور ا صالح طلبان با پایگاه  اجتماعی عم ت سازش ا ژوایی و خرده قرار نمی دهم . ع م 

سددال کن  ها و موضدد  گيری سددياسددی ، اجتماعی و  20بورژوایی که تجربه بي  از 

اقتصددادی آنها اکنون در دسددترس اسددت، با ما ناشددی از این نيسددت که "تيزی و برایی 



برنامه سددوسددياليسددتی ما " نتوانسددته اسددت " آنها را  به سددازش های بين راه قان   

ا   سددازد" بلشه درسددت بر عشس، آنها مناف  اجتماعی و سددياسددی خود را در تعارض ب

سی  ستی ما " می یابن . آنها از نوعی دموکرا سيالي سو همين " تيزی و برایی برنامه 

و به قول خود "مردم سدددداالری دینی " دفاع می کنن  که نه تنها از هيچ شددددباهتی به 

ن ست ، نه تنها در بردارن ه هيچ چشم ا سی بورژوایی برخوردار ني  ازی از دولت دموکرا

رفاه و اقتصاد کينزی نيست ، بلشه دقيقا دستور کار نئوليبرالی را با آزاد سازی بازارها 

کارگر و  قه  بازاتی طب های م تاورد نابودی دسددددد کار ، مقررا  زدایی،  بازار  له  از جم

شتی  صالحا  م  نظر آنها ح اقل در حوزه های معي شان و... دنبال می کنن . ا زحمتش

بردارن ه چيزی برای کارگران و زحمتششددان نبوده اسددت و نخواه  بود. و اقتصددادی در 

ست که  ست و به معنی آن ني صالح طلبی مربوط ا سل  ا ش ، به گرای  م آنچه گفته 

در بين اصدددددالح طلبددان چهره هددای منفردی وجود ندد ارندد  کدده حددامددل دیدد گدداههددای 

به هيچ ها  ین ما ا ن  ا باشددددد نه و مردمی و ضددددد  نئوليبرالی  ها به  ع التخوا جه موفق  و

 فراروئي ن به یک جریان سياسی با وزن مشخ  نش ه ان . 

عميقا با نظر رفيق هاتف مبنی بر ضددرور  اجتناب از ارائه تصددویری از  رهبری حزب به 

مثابه " یک دسدددتگاه بوروکراتيک تحت سدددلطه یشی دو نفر ....  که حشم ولی مطلق را 

یران  دارن "، موافقم. شددددواه  متع دی نشددددان از دور ج ی ی از تهاجم به حزب توده ا

ا دارد که یک وجه مهم آن با تخری   چهره سياسی و رهبری حزب همراه است. نبای  ب

به روش های بهتری نيز مطرح کرد  این جو سدددددازی همراهی نمود. نق ها را می توان 

 که به تقویت این جو ض  توده ای منجر نشود. 

 در عين حال عميقا با نظر رفيق فرهاد نيز موافقم آنجا که می گوی  : 

 شددددددد ه تصدددددددويددد  سددددددديددداسدددددددت از دفددداع در هدددا يا تددوده تددجددهدديددز "شددددددديددوه

 در سنتي ي شيوه و درست ي شيوه سازد، ايفا نق  گفتگوها در توان  مي كه حزب

كرد!" اگر از هژمونی نظری حزب در گذشددددته  فراموش نباي  هم را اين ماسددددت. حزب

سدددحن گفته می شدددود، ناشدددی از همين توان آموزش کادرهای حزبی بوده اسدددت. و 

ست که کمتر بتوان توده صورم این ا ای ای را پي ا کرد که ان ازه رفيق هاتف در حوزه  ت



سنی از توده ای  سل م ست که ن ششال  کنونی این ا ش . یشی از م تئوری کار کرده با

به روز کردن خود  جه برای  به هيچ و که  های پي  را داریم  هه  ن ه از د ما جا  به  های 

ینها دوسددت دارن  همچنان خود را توده ای تصددور ک نن . در حالی که تالش نشرده ان  . ا

ها از حزب توده  ین فاع ا م  د يا ن  و... پ به روز نيسدددددت به هيچ وجه  ن  و  عه نمی کن مطال

يه رفيق فرهاد را  یران ، بر اعتبار حزب لطمه وارد می کن . این واقعيت اهميت توصددددد ا

 بيشتر مورد توجه قرار می ده . 

رفقایی را که از من تصدور می کنم که به نف   تقویت جایگاه سدياسدی حزب اسدت که 

شددرای  فعاليت در حزب برخوردارن ، مبانی نظری و چارچوب های اسدداسددی برنامه ای 

حزب و مرامنامه آن را می پذیرن ، به نوعی و طی یک رون  ، مورد ارزیابی قرار داده و 

درهای حزب را به روی آنها بگشددای . حزب خانه آنهاسددت. رفقای بيرون از حزب نيز در 

فاضددله در حزب نباشددن . این حزب با همه نقاط قو  و ضددعف خود ،  جسددتجوی م ینه

نایی بالقوه آن بسدديار  76ميراث  بر توا سددال جنب  توده ایسددت. پتانسدديل حزب در برا

بيشتر از چيزی است که به نظر می رس . ج اش گان از حزب اگر به آرمان های طبقه 

ستن ، به احتمال زیاد بای  شان پایبن  ه ش ه  کارگر و زحمتش شن  شان رو تا کنون برای

باشدد  که هيچ جایی بهتر از حزب برای دنبال نمودن اه اف انسددانی و ع التخواهانه و 

ست که جذب  یران نخواهن  یافت. تردی ی ني ستی خود در ا سيالي سو آزادی خواهانه و 

رفقای توده ای به داخل حزب ، هم بر پتانسدديل نظری و عملياتی حزب خواه  افزود و 

تاب آن در فضددای سددياسددی، اعتبار و وزن سددياسددی و هژمونی حزب را تقویت هم باز

 خواه  کرد. 

 با اراد  به رفقای گرامی 

 97خرداد  15

 مهربان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و هاتف  مهربان نامه  رفیق فرهاد به  رفقا 

 ٢٠١٩ آوريل ٧ – ١٣٩٧ خرداد17

 بخير روز هاتف و “مهربان” عزيز رفيق

صول به پايبن  و مهربان ي نامه ست تنفس براي تازه هواي شما ا  پايان خفقاني به. ا

 براي دليلي كه آن ب ون كوشي ، آن پيام هاي عليه بايستي مي ها سال كه ده  مي

 .بازگرديم اصلي كار به. است گذشته اين خ ،. باش  شناخت قابل آن به نياز

يت با مل موافقت شددددد ه طرح نظرا  كل  تغيير كه امر اين به توجه با ازجمله. دارم كا

 .نيست ممتن فردا به امروز

 وجود بغرنجي دو براي حل راه يافتن به نياز مشدددابه، هاي نتته و نتته اين به توجه با

 .گردد عملي آن محور دور جستجو باشي  موافق امي وارم و. دارد



يران توده حزب ي عه ه از تنها كه اي مبارزاتي پرچم برافراشتن -اول  براي آي  مي بر ا

يران اجتماعي -اقتصادي بازسازي و نو ت ارك همزمان و ديتتاتوري از گذار  سخني به. ا

ين ه براي دمتراتيك -ملي سددياسددي اقتصدداد طرح ي مسدداله ديگر، ز تجهيز آن ب ون. آ  ا

عه در “چپ” سدددددوي يه جام تاتوري عل ه  ممتن ديت تاتوري از گذار شدددددد ، نخوا  ديت

 هاي برداشدددت و “راسدددت” و داشدددت نخواه  بخ  رهايي و خواهانه ترقي دورنمايي

 .ش  نخواه  منفرد جامعه در روانه راست

صور  ان اخته جا حزب درون در فتر اين باي  چگونه -١ چيست؟ باره اين در ما مشخ  ت

 باش ؟ باي  گرهي نتا  چه داراي اي برنامه چنين مضمون ،-٢ و شود؟

 آن؟ سازمان هي شتل و تبليغي -روشنگرانه ي مبارزه مضمون -دوم

 پراهميت بسددديار اي تتانه حزب نظرا  انتشدددار براي توان  مي تلويزيوني فعاليت آغاز

 ساخت؟ عملي و ممتن را اي برنامه چنين توان مي چگونه. باش 

 جهت در پراهميت گامي شد ه آغاز همتاري كه ن ارم تردي  عزيز هاتف و مهربان رفيق

يران، توده حزب عاليه مصددالح حفظ يران كارگر ي طبقه حزب ا  مي را دسددتتان. اسددت ا

 فشارم

 عاصمي فرهاد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و هاتف مهربان  نامه رفیق فرهاد به

 ٢٠١٨ ژوئن ١٠ – ١٣٩٧ خرداد ٢٠

 هاتف و مهربان عزيز ي رفقا

 را دمتراتيك -ملي اقتصدداد بر مبتني برنامه ننترد طرح ضددرور  علت توانسددتم مي اگر

. باشدددم كمك سدددياسدددت اين موفقيت براي توانسدددتم مي شددداي  بفهمم، حزب توسددد 

 است اللي خود من كه اينجاست كار مشتل. انحرافي هاي جريان عليه نبرد در ازجمله

 گام هيچ نيز عزيز رفقاي و يابم، نمي و ن ارم زمينه اين در توجيه غيرقابل انتظار براي

يا چيسددت؟ آن علت. دارن  برنمي زمينه اين در روشددنگرانه ا دارد؟ وجود اسددت اللي آ ي  آ

 استراژيك؟ دي گاه بر است مبتني يا و است تاكتيتي است الل

 اولين با ها آن. است روشن نماين  مي اي توده را خود كه انحرافي هاي جريان تتليف

 نمي لذا. شدددد  خواهن  روبرو خرابي خانه با شددددان، ان يشدددده در حركت ترين كوچك و

نن   براي و بپذيرن  را آن كارگري ح اقل برنامه و حزب طبقاتي سددياسددت اسددتقالل توا

 .بتوشن  آن به بخشي ن تحقق



ض  يران توده حزب و ست چنين ا ا انقالب، دمتراتيك -ملي مرحله تعريف با ما حزب. ني  ب

 مبارزه طبقاتي، -سددياسددي و دمتراتيك -صددنفي ي مبارزه ميان پيون  ي درباره مصددوبه

 انقالبي كاركرد و ان يشه حركت جانبه همه زمينه ديگر، مصوبا  و سوسياليستي، ي

 در را انقالب سددركردگي تصدداح  شددايسددتگي و توان  مي و اسددت نموده ايجاد را خود

 بسددددت بن به غيره و ليبرال راسدددددت و چپ نيمه و چپ ها جريان همه كه شدددددرايطي

 !آورد چن  به ان ، رسي ه

يران توده حزب سياست ست مبتني كه ا  جامعه، در طبقاتي نبرد از علمي ارزيابي بر ا

تيددك ي مبددارزه ميددان را وحدد   وجود  ي مبددارزه و ديتتدداتوري ضدددددد  اتحددادي -دمترا

 برافراشتن با. است بازشناخته ملي، -امپرياليستي ض  بخ  رهايي -سوسياليستي

يراني جامعه روز تضدددادهاي حل كه پرچمي  راهبردي گسدددترش كن ، مي نماين گي را ا

ض  يران كارگر طبقه حزب موا صنوعي بن هاي ي همه از ا  آن. ش  خواه  آزاد كنوني م

 عق  قافله از كه ب ون  بسيار باي  صادقن ، اگر چپ، انحرافي هاي جريان تنها نه وقت

ن ، مان  به دوي ن جز اي چاره نيز غيره و بورژوازي خرده متزلزل عناصدددددر ويژه به بلته ن

 .ن ارن  ما دنبال

 تاريخي وظيفه به. نگذاريم آهن  پي  بي و سدددددر به را جريان در انقالب عزيز، رفقاي

 .كنيم عمل خود

 عاصمي فرهاد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه هاتف به رفیق فرهاد 

 

ا درود بر شما ب د گرامی  فرها  رفیق 

. تاخیر در پاسخ  ابت  ب دا پوزش می خواهم  ت ب  ا

امه تو  را  اول   از همیل  ی  اسیی ی ه قول حکمای سیی ، ب ما بعد  سییت  ه ا ا ما زمینی  ا  . ه زمیل ما  د ب ی ا ه  داخت ا 

ر  -هربان هم مل هم م –ما  ا یل بسی دل ه یک  . ب آن  از چرایی  ه اطالع  م و   داری آن را  ه  ب  ه صالحیت ورود 

ارا  ح و  ت ییی ا  و  ارگان  از  سیییت  افت ما م و آن چه دری داری ا ح و   ب کاط ت یییکیالتی  ارت . ما  د   ا ار سییی ی سییی ب

.  است و تحلیل خودمان 

ا د ترویجی درک مل  اول برای رهکری ح و  –ز رو  ولویت  ا سییت  ه  ا ر چنیل  لیغی ح و در حال حاضیی ک ت

سییییت  ه چون  ا اجتمابی  تحاد بمل برای مداوای درد ج بالت  ا اجتماع در ضییییرور   ه طکقا  مختلف  توجی

ر ا ک ابت سلب  ولویت مهم  ا از  ب یل رابطه  ا د. در  آجی تاروپود جامعه را در خویش می  م  تما سرطا ی   توموری 

ان  ک ا سه  یروی سلطنت طل ایل شرایط است  ه بمدت تیوی در  ا تر  ل آ ان  کان را  –مدبی مجاهدیل و اصالح طل

امه ای ح و  سیییی و بر  ا ی تقالل سییی سییی ا یم خطوط  یل رابطه ترسییی ا ولویت مهم تر در  ا از  ب . و  در بر می گیرد 

اجتمابی در شرایط  نو  امر تحول  لکتیکی پیش برد  ا دی د  ایل رو   . ی است  ه حوز  های است برای مردم 



ستگان به حوز   شش می دهد. واب ستی را پو لی ا سی سو اتوری و  کرد  ضد دیکت ،  کرد  ستی  لی ا امپری ضد   کرد 

یت  حا م ها  –حفظ  مت پور  ها و  ع د   تات زا ها و  از مومنی  ر  –ابم  سیییییییی از  د  ن ه می  ن چه برضییییییییی آن 

ارا  ما ان چه ح و  ا  . سییت  ا اجتمابی  د های  دا کال هجوم رد  د  ب ال  تیلیی سیی امه ای ا اب بر  سیی ا ه می دهد بر 

ه  ارگر و  ق تقل طک لی قصییف مسیی ه های اصیی از م ییخلیی ال هاسییت  ه یکی  ه در طی سیی فت ا ی تمرار  سیی ا مدون و 

ه های  ت سییی عار ها و خوا ه مکرم هر تود  ای تالش برای بردن شییی ف ایل رو د وهی ا درک  ب  . سیییت  ا ق  آن  ح و 

ه وسیع تریل تود  های مردم زحمتکش است .  ح و ب

ق ا ه  ظر مل  د سیاسی ب قتلا ا  . قتلادی موجود شکل می گیرد  ا قد وضعیت  ه در جبالی   د سیاسی مرحل تلا

توا ی  ا و   مدی  ا ارآ ه بینی   ب ه تجر ب های مردم  د تود   ی ا ب ه  رد.  ن عه حق جام ه  ب توری  می توان  را دسیییییییی

ت ا ی امه های ح و  ل د. بعالو  همار  بر  شن ا ب کال جایگ یل  د  د و  ن د سیاسی موجود را درک  ن قتلا ی است ا

ه  . تجرب پ یرد  ب اگو ی  د  ما شیییکل های گو  ارا از  ه خارت  ت سییی ه هم ب م ب ت سییی ی د در یک سییی وا   ه در اجرا می ت

ه  ا  ی د  گرا ارا سی را  می توان  سیا د  لا قت ا ست  ه هیچ  ایی ا شاهد گوی ا تکر  ا قالو  از  اول پس  سال های 

.  وشتارهای ح و   ا می ده ه  رد  د موجود دیکت قتلا ا ار  ساخت از  فارغ  سیاری در روشل و  د  ه تالش ب

ه  فت شکا قتلاد  ا یل  ا از  ه بخ ی  ا به ضرور  توجه مردم ب ن ب و  پ یرد  م می  ا جا سی حا م  سیا د  قتلا ا  ردن 

تل  سیی ق  خوا سییت  ه  ا اریس  قول رفیق طکری پر تسیی ه  د ب ایل رو  ا می گردد. در  ف یی ا آن  قعیت  ود ووا می شیی

ا دو ی م  ا  ظا ی توا ی حا میت  ا و   ق شیییکل می گیرد  ی  تود  ها ل ک ت تر طکیعی  سییی د. ما هنوز ب ا  ی لت خود می  ما

از  ردن جکهه های جا کی همه تود   ب ه جای  د ب ی ا ب  . م  ی ا ا  کرد   قتلادی ح و را مهی ا امه های  م بر  ی ق ست م

ترات یک ح و  سییییییی ا ا تیکی و  ت دیدگا  های  ار  ت ییییییی ا  ز  ا ا نون باجل تر و مکرم تر  ا ع  رد  ه  ق ای ها را 

آ ید مل چنیل  ا شییییی  . دارد  ال های وجود   سییییی ا قالو و هم  از  ا قالو ، هم پس  از  . چرا  ه هم پیش  م  ا ه  موخت

ایل رو  از  . م  ا د   دا یو  تطکیق  سییییییی ا همیل  ب ت یییییییکیال  ح و باد   رد  و خود را  از  ه دوری  آن ب از  بعد 

اب دیگران  ه احسیی ب ادر  ق د  ی ا ر می بر د –شیی ه سیی یران ب ا از  آ هایی  ه در خارت  ه وی    امروز  -  ب  . م  ت یسیی  

ه  ظر ادمان  رود  ه  ب ی  . دیدگا  های ح و پرداخت  ی   ل ک ت ه  ب قوا  م  تما ا  ب د  ی ا ب  . ست  ه گیری  ی بها  مل جای 

ادمان  رود  ه از چ  و  ی  . سییییت  ا یاری جاری  سیییی ب م مهلک ق ح و تود  خا لق در بدن تود  های  سیییی هنوز 

ست  شد  ا کدیل  ت دان  ا ان   ست اتی و دو ق شمنان طک ه د ستی ی به خوراک روزا  ست تود  ای  ادمان  رود را ی  .

د. ن دا م در حال سم پرا نی  مو یسم ستی ی هست ه های بظیم و غول پیکر شر تی    ه رسا 

.  فس  سیییییت  ا ازی و ابتال ح و  قد هاون  وسییییی   . سیییییت  ی قد ح و   ه معنی بدم   یل ها ب ا رفیق گرامی همه 

. برای صییییحت سییییت  ی قدق   ق   ما هر  قدی  ا  . سییییت  ا ان پویای ز دگی و مکارز   از جری سیییی م  ز دگی  برایسیییی

ه است . از ذ ر  مو  از  ی داز. بی   ن ی ب ان تود  ای  ه بنوان مدبی   گاهی ب



اجتمابی  رایط بغر م  ایل شی ا ی ح و در  وی دن درفش  ا ه شی ت شی فرا عل و برا دن م ی ا آرزوی فروزان تر شی ب

. –سیاسی  – ف ارم  یران وجهان دستت را می  ا  تاریخی 

اراد  ا مهر و   ب
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 گيری جهت همين شددک بی ، بنویسددم پاسددخی فرهاد رفيق برای بود قرار اگر هم من

یران توده حزب نام به حزبی بپذیریم بای . داشت را  منتشر را مردم نامه که دارد وجود ا

 ممشن که نظری و نق  همه با چنانچه حزب از شددددد ه ج ا های بخ  و افراد. کن  می

 این اسدداسددی شددالوده اما باشددن ، داشددته حزب برنامه آنجای و اینجا به نسددبت اسددت

مه نا های بر منطبق را بر ياز يک ملی جنب  ن نه و دموکرات ها یران مردم ع التخوا  بویژه ا

ناف  با منطبق قه م ن ، می کارگر طب ن ی  دا یل با ما  و حزب به پيوسدددددتن برای را خود ت

ین  در باشن  امي وار و نماین  اعالم آن پرچم زیر فعاليت  تششيالتی درون گفتگوهای فرا

 خود احتمالی تاثيرا  ، حزب برنامه و  اه اف تحقق راه در عملی مبارزه پروسدددده در و

هت در را باط در خود نظر م  تغييرا  ج مه با ارت نا ن ...  و بر گذار مال این.ب ي  و احت  ام

ینشه بر مشددروط باشدد  واقعی توان  می نن  چق ر مذکور رفقای ا  و برنامه با و فعال بتوا



 آنها به پرداختن برای مناسددددبی سددددازوکار از نيز حزب و. کنن  دنبال را آن حوصددددله با

 .  باش  برخوردار

 حزب با  همشاری آغاز  برای حزب از بيرون افراد سوی از توان  نمی شرطی پي  هيچ 

شته وجود ش  دا  مبارزه عاجل وظایف بر تمرکز ضرور  بر مبنی شما نظر با دقيقا.  با

ستم موافق کارگری جنب  سازمان هی و ع التخواهانه و دموکراتيک اه اف یعنی . ه

ن  می این کنم می فشر و نه  بهترین توا مه محور بر ها ای توده همشاری زمي نا  های بر

یران توده حزب کنونی  برنامه که نيسددتن  موضددوع این موافق رفقایی اگر اما  .باشدد  ا

یران توده حزب کنونی های یت از ا فا غاز برای الزم ک شاری آ  برخوردار حزب این با هم

نن  نمی که است ب یهی است،  . باشن  موافق است الل این با توا

 سوسياليستی جنب  تاریخ در و ای  کرده اشاره آن به هم شما که دیگری مهم نشته 

سته واقعيت یک ست این هست، برج ستی مبارزه که ا شه یک با کموني  و دقيق راه نف

 بای  چون که بگوی   راه خود"  معروف قول به. باش  همراه توان  نمی ش ه مهن سی

ساسی های گيری جهت" رفت ساس بر کارگر طبقه برنامه عم ه و ا ی  از تحليل ا  شرا

 عملياتی فعاليت ریزی برنامه مبنای و گردد می مشددخ  جامعه اقتصددادی و اجتماعی

 روزهایی این در توان نمی. نيسددت تصددور قابل این از غير. گيرد می قرار حزبی فعاالن

 اسدددت، برخوردار مردم اعتراضدددی و مطالباتی جنب  در تابی و ت  چنين از جامعه که

حث روی مه و نظری های ب نا ي ان و کرد تمرکز ای بر مل م يه در را ع . داد قرار حاشددددد

ضعيت ست بحرانی آنچنان و س  می نظر به که ام گفته  قبال من که ا  بای  چپ شای  ر

لترناتيو  با مبارزه برای ینشه یعنی این. کن  ریزی برنامه وضددددعيت این آ  های رسددددانه  ا

 کنار در که ان  کرده درسدددددت ای توده ضددددد  فضدددددای چنان بری ه های چپ و بورژوایی

 را ای توده و انقالبی چپ شانس گذشته، های دهه در ش ه انجام سرکوب پيام های

مال برای يک کنونی جنب  بر هژمونی اع نه و دموکرات ها  کارگری جنب  و ع التخوا

ینشه با. اسدددت کرده کم بسددديار  محسدددوس زمينه این در ای توده رفقای تالش نتيجه ا

. روسدددت پي  در بزرگی بسددديار چال  و بوده سدددری  بسددديار تحوال  رون  اما اسدددت،

ن ان ی ئولوژی به باورم مان و ا قه آر ی  چيز هر از پي  و بي  کارگر طب بار بر با  اعت

ا منافاتی هيچ این. بشوشدددددن  آن هژمونی تقویت برای تالش و ای توده و چپ جنب   ب



 که اسددت آن واقعيت.  باشدد  داشددته نبای  نيز سددازمانی درون ای ئولوژیک مبارزه و نق 

یران در مبارزه صددفوف نن  از تر روشددن بسدديار ا  مباحث در درگيرشدد ن با بخواهيم که آ

 مبارزه را حزب برنامه اسدداسددی محورهای ما. کنيم غفلت آن از پيچي  و طوالنی نظری

 در و نئوليبراليسدددم، ضددد  و ع التخواهانه آزادی، و دموکراسدددی برای دیشتاتوری، عليه

لبته  و دانيم می سددددشوالر جامعه یک ایجاد برای مبارزه حال عين  که اسددددت ب یهی  ا

 عزیز، هاتف گرامی رفيق. باش  هم امپریاليستی ض  و مستقل و ملی بای  مبارزه این

 را حقيقت از نيرومن ی های مایه که هسدددت شدددعاری ، ام گفته هم قبال که همانطور

تاب شه آن و ده  می باز ین جام برای"  ا يل یک ، کار یک ان شه آن و هسدددددت الزم دل ین  ا

ما دهی، انجام  بخواهی جام برای ا يل هزار کار یک ن ادن ان ئه ميشدددددود دل ." کرد ارا

ضوع این اهميت شتر آنگاه مو صميم که شود می بي  تجربه با رفقای زمينه این در گير ت

 ها ای توده بين در معينی وزن و اعتبار از که باشدددن  فرهاد رفيق چون ای کارآزموده و

یران کارگر طبقه. هسدددتن  برخوردار چپ جنب  در نيز و  توده  اجماع نيازمن  بشددد   ا

 قال  در اینک... و فشدددار و سدددرکوب ها دهه رون  پی از که اسدددت حزبی پيرامون ایها

یران توده حزب ن ه باقی ا نان و ما ن هی برای تالش در همچ ما قه جنب  به سدددددا  طب

یران کارگر  دسدت در دسدت و بشدتابن  حزب یاری به بای  کارگر طبقه دوسدتان. اسدت ا

لترناتيو تقویت به هم  تصددوری من. کنن  کمک خطير شددرای  این در آن هژمونی  و چپ آ

 . ......ن ارم کنونی شرای  در انقالبی وظيفه یک عنوان به این از تر مهم

يار نظری های بحث به که دانی می.  ما. عالقمن م بسددددد  ح  که اسدددددت آن حقيقت ا

شتر و دانم می مفي  و صالح به را ها بحث گونه این در ش ن درگير از معينی  آن از بي

 به و چپ هژمونی نيازمن  ما گرامی، هاتف رفيق. کنم می تصددددور وقت اتالف نوعی را

 و تردی  ایجاد جای به.  داریم زیادی بسددديار فاصدددله آن با و هسدددتيم ای توده عبارتی

یران توده حزب به نسدددبت ب گمانی  و نظری قابليت و تاریخی حقانيت و اعتبار از بای  ا

سی شنفشران و مردم های توده اعتبار کنيم، دفاع حزب سيا  چپ جنب  نيروهای و رو

مه از و قه تر مهم ه ل  آن به را کارگر طب ی ...و کنيم ج ن  یک به را حزب با  واقعی بر

یل مردمی و ای توده ب  ن  موضدددددوع این. کرد ت يازم یادی کار ن ق . اسدددددت ز بارزه و ن  م

 رو این از. بود خواه  رون  این مان  عمومی فضددددای در و  حزب از بيرون در ای ئولوژیک



لبته و. کرد درونی را موضدددددوع این بای  ی  نيز حزب رفقای که ا  و چابک سدددددازوکاری با

 .....و ببينن  ت ار  پيشنهادها و نق ها به پرداختن برای پاسخگو

 .  اراد  با

 هربانم
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 هربانرفقاي عزيز هاتف و م

بر  ر زن گي ما سدده نفر را كه رابطه اي با سددازمان حزبي ن اريم، در برا اين پرسدد  قرا

داده است كه چه نقشي مي توانيم و باي  براي پي  برد برنامه ي انقالبي حزب توده 

يران انجام دهيم، تا به وظيفه ي ضروري تاريخي خود عمل كرده باشيم.  ا

من در اين باب مضدددمون نامه هر دوي شدددما را كمك و تعيين كنن ه ارزيابي مي كنم و 

ق بخشددي ن مضددمون آن و مبارزه براي اعتالي شددخصدديت مايلم با تمام توان براي تحق

يران بتوشم. تا رفقاي رهبري حزب ساز و كار ضروري را  -تاريخي اجتماعي حزب توده ا

براي عمل به اين وظيفه را در درون حزب ايجاد سددازن ، در اين جم  كوچك و يا جمعي 

 كه شما پيشنهاد بتني .

سه برنامه ي كار چنين جمعي را رفيق عزيز ه در مبارزه « اولويت»اتف در نامه خود با 

تبليغي رهبري حزب بيان كرده است. من با آن موافقم، مايلم اما در بخ   -ي ترويجي

، نق  اين وظيفه را «اولويت براي رهبري حزب توجيه طبقا  مختلف اجتماع»نخست، 

يران برجسته سازم و بيرون كشم.  در ارتباط با طبقه كارگر ا



تفاو  ماهوي ميان مبارزه براي توجيه طبقه كارگر و ديگر طبقا  و اليه ضددددرور  دي ن 

هاي اجتماعي، از اين امر ناشددددي مي شددددود كه مبارزه ي عام دمتراتيك براي توجيه 

نتقال آگاهي طبقاتي به درون طبقه كارگر از پيگيري  همه اليه هاي اجتماعي، تنها با ا

 يستي حزب فرا مي روي .اي برخوردار مي شود كه به وظيفه ي سوسيال

اين دو وظيفه را نمي توان و نباي  با يك دسدددددت ران . باي  براي هر دو برنامه ي خاص 

كه هر روز به روز باي  بشددددود، داشددددت. در غير اين صددددور  در اين يا آن صددددحنه عق  

به آن  مه پي   نا كه در  مل ذهني از عيني  عا ن ن  ما ن ه ايم. عق   ما كه  ن   ما خواهيم 

سددوسددياليسددتي  -تي ، پيام  كم توجهي به تفاو  دو وظيفه ي دمتراتيكاشدداره داشدد

 پي ، در عين توجه به رابطه ي دروني آن هاست.

سدددل  »اولويت هاي ديگر كه در برنامه پيشدددنهادي رفيق عزيز هاتف ذكر مي شدددود، 

ست»و « اعتبار م عيان سي و برنامه اي حزب ا سيا ستقالل  سيم خطوط ا ، در دل «تر

قرار دارد. باي  آن را در دو رون  مبارزه ي دمتراتيك و سوسياليستي به ثمر اين مبارزه 

اقتصدداد سددياسددي مرحله در »و سددرانجام رسددان  و توجيه نمود. او آن را به درسددتي 

شتل مي گيرد صادي موجود  ضعيت اقت مي نام  كه با آن كاملن موفقم. « البالي نق  و

با همين ه ف انجام ش  و باي  در همه ي ارزيابي از كتاب مومني و سخنراني اخير او 

 سطوح ادامه ياب .

ب ون تردي  رفيق عزيز هاتف محق است، وقتي مي نويس  كه نوشتارهاي حزب نشان 

شود سي حاكم انجام مي  سيا صاد  شن كردن اقت سياري در رو «. مي ده  كه تالش ب

في بياب . كافي نيسدددت و باي  بهبودي كي« تالش»اما مي توان توافق داشدددت كه اين 

مشددتل اسدداسددي اين مشددتل اسددت كه رفقايي كه در اين زمينه مسددئولن ، نه تصددور 

روشددني از تتنيك و نه مضددمون مبارزه ي روشددنگرانه و تبليغي دارن . اين ارزيابي، به 

شود، بلته باي  نق ي به  ست و نباي  چنين درك  ش  و تالش آن ها ني معناي نفي كو

 منظور بهبود آن است.

ه اين رفقا در نوشدددتارهاي خود به نقل طوالني سدددخنان از م عيان رنگارن  براي نمون

مي پردازن . وظيفه اما بيرون كشددي ن تضدداد در سددخنان اسددت. تضددادي كه ما براي آن 



سرمايه  شراي  حاكم  ست، يعني حتي در  شنهادي بينابيني ا شنهادي داريم، كه پي پي

تار و مضدددمون ارتجاعي رژيم داري نيز قابل تحقق بخشدددي ن اسدددت، اما به علت سددداخ

ست.  ض  مردمي آن، براي  اجراي آن ناممتن ا سي  سيا صاد  ديتتاتوري و برنامه اقت

به جاي تترار سدددخنان دورغين  –به سدددخن ديگر با بيرون كشدددي ن تضددداد در سدددخنان 

يه راه حل دمتراتيك براي حل آن، رون  رشددددد  خواسدددددت دمتراتيك به -م عيان  ، و ارا

ستي فرامي  سيالي شعار و  -روي . اين به معناي بحث تئوريكسو ست. تعريف  نظري ني

خواست بينابيني را مي توان به طور مجزا و براي فعاالن برشمرد، اما در عمل، آن طور 

ه ، موضددددد  نظري جام مي د تال ان كاپي ماركس در  نه و در  -كه  مل روزا يك را در ع تئور

ردي نمود. شددديوه ي نمونه مشدددخ  مورد بررسدددي در سدددخنان م عيان توصددديف كارك

 ديالتتيك مشخ  به اين معناست.

نه مي توان  ج ي وارد نمود. چگو ي  تغييري  با بارزه و تالش حزب  نارسدددددايي م در اين 

 چنين نمود؟ من با هر شتل ممتن موافقم. در دي ار و سمينار يا نوشتاري و ..

ر مواضدد  با چنين تغييري ب ون تردي  همه ي شددراي  الزم براي توضدديح مسددت ل و موث

 تاكتيتي و استراتژيتي برنامه حزب ايجاد مي شود.

لترناتيو براي اين پرسدد  كه رفيق عزيز  نتته ي پاياني بر مي گردد به مسدداله برنامه آ

برازنظر امروزش مطرح سدداخته اسددت،  «.  چگونه مي خواهيم زن گي كنيم»ابي نيز در ا

ويژه زحمتتشان و كليت اين پرس ، پرس  بسيار روز و پرس  توده هاي مردم و به 

س  در  شورها. آنجا كه اين پر يران، بلته در همه ي ك ست. نه تنها در ا طبقه كارگر ا

نه“ مالتيت”ارتباط با مسددداله   -مردم و زحمتتشدددان مطرح مي شدددود، نق  روشدددنگرا

ا  -ترويجي ثبا  مي رسددان . من شددخصدد تهيجي و تبليغي خود را نشددان مي ده  و به ا

آوري امضا در شهر محل اقامتم در خيابان از مردم، با وضوح دي م  اين تجربه را در جم 

سدددرمايه دارانه را مطرح كرده “ مالتيت”و باري ديگر شدددناختم. طبقا  حاكم، مسددداله 

آن، به ه ف برنامه نئوليبرال دسددت خواهن  يافت. “ حل”ان ، مهم ترين مسدداله كه با 

ست، حزب  ش ه ا ساله باي  از آن ها آموخت و تا ديرتر ن يران م خلق را “ مالتيت”توده ا

بر آن مطرح سازد.  در برا



نايي ايجاد قط  بن ي درباره ي  طرح مسدداله ي مالتيت از اين رو اهميت دارد، زيرا توا

صلي را در جامعه ممتن مي سازد. راست ارتجاعي و فاشيست مي كوش  اين  ضاد ا ت

عملي سددددازد. عليه آن تنها  قط  بن ي را از طريق ايجاد تفرقه ميان مردم با مهاجران

يا عمومي نه و  يه دارا ن ي بر محور مالتيت سدددددرما جاد قط  ب با اي  -مردمي -مي توان 

دمتراتيك را قرار داد. اسدداره كردم، من شددخصددن به درسددتي اين تجربه در خيابان و در 

بحث با مردم پي بردم. با طرح مسددددداله مالتيت عمومي بر بخ  نيازهاي اوليه، حفظ 

ستا ست، بيمار ساله ي عم ه ا يران نيز م سازي وغيره، كه در ا صي  صو شهري از خ ن 

شركت مي كردن  و  شور و هيجان در بحث  به ويژه در ارتباط با مراكز تولي ي، مردم با 

از كوشد  براي جم  آوري امضدا پشدتيباني مي كردن  و با امضداي خود به ه ف كمك 

كه در گروه “ سبز”از اعضاي حزب  من به مرات  بهتر گرفته بود“ كاسبي”مي نمودن . 

ما فعال هسدددددتن . اين تجربه را من به بحث در كميسدددددون مربوطه در شدددددهرداري نيز 

سيون قرار گرفت.  سه ي علني كمي شركت كنن ه در جل شويق مردم  شان م و مورد ت ك

باي  جامعه را قان  نمود در دور محور تضدداد اصددلي موضدد  بگيرد. اين راه عملي مبارزه 

 ترويجي است. تالش رفقاي مسئول حزبي باي  در اين سو تغيير ياب . -تبليغي

لترناتيو جايگزين براي اقتصاد سياسي اسالمي است كه سياست حزب  با طرح چنين آ

يران از فاصددددله ي ضددددروري و كافي از ديگر جريان هاي  خواه  داشددددت و “ چپ”توده ا

قه كارگر و ديگر زحمتتتشان برنامه مستقل طبقاتي آن به ستاره ي راهنما يمبارزه طب

و ئميهن دوسددتان ب ل خواه  شدد . راه قرار داشددتن در مركز و ميان جريان بزرگ تاريخ 

يراني، طرح مساله ي  خلق است. اين دمتراتيك “ مالتيت”رش  ترقي خواهانه جامعه ا

 ترين و پيگيرترين شعار است كه به طور قانونمن  به شعار سوسياليستي فرامي روي .

نا  هرباني عزيز هاتف و مرفقا بتوشددديم رفقاي مسدددئول حزبي را با اين برداشدددت آشددد

 كنيم و به دفاع از آن فراخوانيم.

 فرهاد عاصمی

 ٢٠١٨ژوئن  ٢٧ ١٣٩٧تير  ٦



 

 

 

 

 

 هرباننامه رفیق فرهاد به هاتف و م

 

 روز بخير هربانرفقاي عزيز هاتف و م

سال پي  در نامه هربانرفيق عزيز م سه  شما دو يا  شت، ،  شما را ن ا ضاي  اي كه ام

له را پيشه كنم. نوشتي ، گر در خانه كسي است، يك صتوصيه كردي  كه من صبر و حو

 حرف بس است!

تار ترويج و تبليغ   كه خواسددددد يه از اين طريق تترار مي شدددددود  اكنون نيز همين توصددددد

ا  يا ما چنين حقي داريم، ب يا من چنين حقي دارم؟ آ سدددياسدددت حزب مي شدددوي . اما آ

يران آن را شددبيه سددال هاي پي  از انقالب بهمن و جود تغيير شددرايطي كه حزب توده ا

)ر. « سددسددت گام»ارزيابي مي كن  كه ارزيابي  واق  بينانه اي اسددت، سددياسددتي  ٥٧

 خسروي، گذر به وادي هفتم( را مورد پشتيباني قرار دهيم؟

شراي  شراي  ژرف شون ه ي نبرد طبقاتي و فرارسي ن  برش انقالبي  سياستي كه در 

يران باي  به مورد اجرا گذاشددته شددود، فاصددله ي محتوايي و مضددموني با مضددمون  در ا

انتشار “ سه شنبه”سرمقاله ي نامه مردم دارد كه ديروز و پس از دو هفته با رسي ن 

 يافته است!

به گفته ي خودش  نامه مردم در شدددددرايطي كه  له ي  طبقه ها و اليه هاي »سدددددرمقا

ا “ اقتصدددداد سددددياسددددي”  ديتتاتوري واليي و زحمتت  .. تبعاد بغايت ناعادالنه .. را ب

مي « سددسددت گاماني»، دل به عمل انقالبي «گوشددت و پوسددت خود لمس مي كنن 



يه  ها ارا تاجزاده و از آن  يل  ن د از قب نامه يي مشدددددخ  در مورد بهبود وضدددددعيت »ب بر

مي شود! ولي  خواستار..« بسيار وخيم كشور و شراي  دهشتناك زن گي زحمتتشان 

نن گان نامه مردم  خود در پايان سرمقاله به تترار جمله اي كه ديگر باي  براي همه خوا

ي تب يل شدد ه باشدد  كه از حفظ هسددتن ، بسددن ه مي كن ؟ در پاراگراف «ب يهيا »به 

در يك »آخر، با تترار توصدديف آميز وضدد  كشددور از سددطور پي  سددرمقاله، مي نويسدد ، 

ا از مسير مبارزة مشترك و هماهن  همه نيروهاي ميهن دوست كالم! نجا  كشور تنه

 «!و آزادي خواه براي پايان دادن به حاكميت ظلم، جهل و استب اد امتان پذير است

، نه ارايه برنامه “اسدددالمي”نه خواسدددت پايان دادن به اقتصددداد سدددياسدددي نئوليبرال 

امپرياليستي و نه و نه و  جايگزين، نه گذار از نظام اقتصادي وابسته به اقتصاد جهاني

 نه ..

دارد، نه «( يعني اكثريت مردم»)سرمقاله پس از دو هفته نه سخني براي زحمتتشان 

اشددداره اي به ژرف  نبرد طبقاتي و مبارزه ي انقالبي زحمتتشدددان در برپايي واقعي و 

ماترياليسدددتي سدددازمان هاي مبارزه جويانه خود دارد كه در جريان اعتصددداب ها به طور 

بيعي به وجود مي آي  و باي  با خواست شركت در آن ها به تقويت و سازمان هي در ط

آن پرداخت و نه و نه و نه بسدددياري ديگر از گفتني هاي ضدددروري كه جاي خالي آن ها 

ز  شتيباني ا يا وج انن مي توان پ ست! آ نن ه ا صور  خوا سيلي به  صور   در مقاله به 

 ني توصيه كرد؟چنين سياستي را در شراي  توفاني كنو

يا مي توان در انتظار نشددددسددددت كه تاجزاده ها گام به گام درسددددتي به  اهميت كار »آ

يا مي توان براي اين «سياسي .. با ايجاد تشتل هاي صنفي و دموكراتيك پي ببرن  ؟ آ

ب يهي است كه موضوع »دست زد و در تايي  آن نوشت: « سست گامان»حركت لنگان 

ني و كار سددياسددي در ميان توده ها .. شدديوه يي جا ايجاد تشددتل هاي صددنفي و م 

سيار پراهميت  ست؟ در حالي كه خود توده هاي زحمت آن را در مبارزه ..« افتاده و ب ا

يا مي پن اريم كه كارگران اعتصدددابي در  ي انقالبي خود به واقعيت ب ل مي سدددازن ؟ آ

صله را پ صبر و حو صالح طل   ا انتظار موافقت و تفاهم اين آقايان ا يشه خواهن  كرد و ي

 باي  بتنن ؟



سددددرمقاله ي نامه مردم خطاب به اصددددالح طلبان دولتي و پيرامون آن مطل  نوشددددته 

ست و  شان داده ا ستي آن را ن ستن بر پن اري كه حزب خود بارها نادر ست، با امي  ب ا

ثبا  رسدددان ه اسدددت. رژيم واليي اسدددتحاله پذير نيسدددت، گذار از اين رژيم، گذاري  به ا

بي اسددت به دسددت توده هاي زحمت و نه اصددالح طلبان دولتي و حاميان رنگارن  انقال

 آن ها ازجمله در كشورهاي امپرياليستي.

يران در سددطح ارزيابي رسدداله ي زن ه ياد  ارزيابي سددرمقاله از سددطح نبرد طبقاتي در ا

براي  قرار دارد. او نيز در آن رسدداله كه مورد تتفير قرار گرفت، ١٣٧٣كيانوري از سددال 

م ه از انقالب بهمن  هاي برآ مت را در نيرو قاو ياي م قا ما در  ٥٧آن دوران ب مردم ميهن 

حاكميت و پيرامون آن مورد تايي  قرار مي داد و از آن ها مي خواسدددددت از مواضددددد  در 

اختيار خود براي ادامه راه انقالب و به عق  ران ن ارتجاع راسددتگرا بهره گيرن . از توده 

ست شتيباني كنن . در آن هنگام به اين ارزيابي و چنين  اي ها مي خوا از اين نيروها پ

ست در حالي ادامه داده  سيا ش . اكنون به طور عملي به اين  ستي بي توجهي  سيا

مي شددود كه سددال هاسددت درسددتي و واق  بين بودن آن براي شددراي  حاكم كنوني به 

اد پايان رسددي ه اسددت. با يك دسددت شدد ن ارتجاع حاكم و اجراي پي گير و خشددن اقتصدد

صالح طلبان نيز به يك پاي محتم اجراي  سم كه ا س  امپريالي ش ه تو سي ديتته  سيا

رفيق كيانوري به تاريخ  ٧٣آن ب ل شددددد ه ان ، م   هاسدددددت كه ديگر ارزيابي سدددددال 

 پيوسته است.

يران، اجراي وظيفه اي اسدددددت كه  يران، حزب طبقه كارگر ا وظيفه ي امروز حزب توده ا

يران و جنب  سدددرمقاله اجر اي آن را به نادرسدددت از تاجزاده ها مي طلب ! حزب توده ا

ميهن دوسدددتان واقعي باي  برنامه اقتصددداد سدددياسدددي را براي پس از دوران ديتتاتوري 

بارزه ي  به م تاتوري  گذار از ديت به عنوان اهرم و پرچم براي  ته براي آن  مطرح سددددداخ

يران و براي انقالبي بپردازد. هر كوتاهي در اين زمينه عواق سنگين براي حزب توده ا   

مبارزه ي انقالبي توده هاي مردم و در مركز آن طبقه كارگر و همه ي زحمتتشان ي ي 

يران، خلق هاي آن و  ست با مناف  ملي ا شتار ا ضاد آ يران دارد. كوتاهي در ت و فتري ا

 حفظ تماميت ارضي كشور.



سازي  سازي و آزادي  صي  صو را به پرچم مبارزه براي “ سالميا”باي  گذار از برنامه خ

ز  -برپايي يك اقتصددداد ملي دمتراتيك و ميهن دوسدددتانه ب ل نمود، وظيفه اي كه تنها ا

 عه ه ي حزب ما برمي آي  و بس!

، تنها خواسددتار مقاومت نيروهاي صددادق در حاكميت و ٧٣رسدداله ي كيانوري از سددال 

بر  -نه و ترويجيپيرامون آن نبود. خواسددتار شددركت در مبارزه ي روشددنگرا تبليغي در برا

يران نبود. رسدددداله براي دسددددترسددددي به اين ه ف  اين جريان ها توسدددد  حزب توده ا

ستار آن بود كه امتان  يران نيز بود. خوا شراي  دمتراتيك در درون حزب توده ا ستار  خوا

شنفت»بحث و  ست كه اين حق توده « گفت و  سال ها سروي( توده اي ها بود.  )ر. خ

هر دليل موجهي مورد بي مهري و بي توجهي قرار گرفته اسددددت. باي  به  اي ها ب ون

اين وضدد  پايان بخشددي . باي  به تعيين سددياسددت سددرنوشددت سدداز حزب در محفل هاي 

بسددته و غيرپاسددخگو پايان داد. توصدديه به صددبر و حوصددله نارسددا اسددت. راه درسددت و 

ست كه باي  ت ارك  سئوليت داري ا سه ي م آن به طور دمتراتيك و انقالبي برگزاري جل

ست كه  ضوگيري ني سي  نظرها عملي گردد. چنين گامي هنوز به معناي ع شركت و با 

د  باي  به هنگام درسدت و زماني كه فرا خواه  رسدي ، عملي گردد. اين دوگام بحث آزا

سيت از يك  سا نن  با دقت و با ح ضوگيري گرچه در ارتباط قرار دارن ، باي  و مي توا و ع

ازي شددون  و به مورد اجرا گذاشددته شددون  كه تايي  آن خود يتي از محك ديگر ج ا سدد

 هاي توده اي بودن نيز خواه  بود.

يران، تك تك ما را در  مهربانرفيق هاتف و  عزيز، شددددراي  ژرف شددددون ه ي انقالبي در ا

كم تر از آن “ فرصددددت”برابر مسددددئوليتي تاريخي قرار داده اسددددت. من به نوبه خود از 

ك ن ه اي برخوردارم  ي به آ بر خود،  تاريخي را در برا فه ي  باشدددددم اجراي وظي جاز  ه م

نامعلوم بسددپارم. از اين رو تمنا دارم، به طور مشددخ  موضدد  خود را در برابر خواسددت 

يران،  ايجاد شددراي  دمتراتيك براي بحث درباره سددياسددت مسددتقل طبقاتي حزب توده ا

ظايف مبرم كن به ويژه و كارگري آن و  قل  ح ا مه  نا بارزه ي ترويجيبر بر م  -وني در برا

 تبليغي حزب و مخاطبين اصلي آن روشن سازي .

تر  صالح طلبان رنگارن  و فرا چنين سياستي به معناي تعطيل كردن مبارزه براي جل  ا

از آن ها براي پيوسدددتن به جنب  مردمي نيسدددت. اما اين وظيفه اصدددلي در شدددراي  



ه با تجهيز انقالبي توده  ي   با بال جنب  كنوني نيسدددددت.  به دن ها را مجبور نمود  ا آن 

خرداد كه مقاله نقل مي كن ، پيام   ٢٢ب ون . مصاحبه لنگان تاجزاده با روزنامه شرق 

 رژرف  رون  انقالبي و نه شناخت و درك تاجزاده ها است!

 دستتان را مي فشارم

 فرهاد عاصمي

 07/04/97به رفیق فرهاد  هربانپاسخ رفیق م

 

 رفيق فرهاد گرامی 

من هيچ  اطالعی از نامه ای که دو یا سه سال پي  برای شما فرستاده ش ه است، 

ن ارم و نمی دانم بر چه اسددداسدددی با این قاطعيت در مورد چنين نامه ای سدددخن می 

 گویي ؟ 

تصور من هم آن است که ب رستی شرای  اجتماعی بيانگر ژرف  مبارزه طبقاتی است 

یران فاق  . اما این تنها  حقيقت مربوط به شدددددرای  کنونی جامعه ما نيسدددددت. چپ در ا

پتانسدديل سددياسددی و تشددشيالتی الزم برای سددازمان هی مبارزا  اعتراضددی و اعمال 

هژمونی بر آنهاسددت . و اگر بخشددی از دالیل این مسددئله به سددرکوب سددالهای قبل  و  

شی از دال سی کنونی بر می گردد، اگر بخ سيا سته  سيار ب ضای ب یل آن به نيروهای ف

رقي  در مبارزه سياسی و به صور  اخ  بورژوازی و رسانه های امپریاليستی و... بر 

ششيالتی حزب توده  سی و ت سيا شی از دالیل آن به  ع م آمادگی  می گردد ، اگر بخ

یران بر می گردد، بی تردی  بخشی از آن را بای  در چپ های بری ه، توده ای های ض   ا

یرا ن و نيز توده ای های مرددی دی  که تصددددوری رمانتيک و منزه طلبانه  از حزب توده ا

مبارزه حزبی در شدددرای  کنونی جامعه ما دارن  و به جای تقویت صددد ای حزب در ميان 

به  نه  با گاه منزه طل به آن  و نوعی ن بت  ی  آميز نسددددد گاه ترد به پراکن ن ن ما  مردم، دائ

 مبارزه حزبی  مشغولن . 

، من تعميق مبارزه طبقاتی در شدددددرای  کنونی جامعه را به  علی رغم تصدددددور شدددددما

سراغ داریم، در  نمی کنم.  شرای  انقالبی با تعریفی که از آن  سادگی بيانگر نوعی 



تضدددادهای متع دی در شدددرای  کنونی کشدددور عمل می کنن  که بر جهت گيری تحوال  

تی و مبارزه کار و سدددياسدددی تاثيرگذارن . تقليل  این مجموعه تضدددادها به مبارزه طبقا

سرمایه  و یا حتی مبارزه خلق با دیشتاتوری  ، ساده کردن موضوع و نوعی نگاه خوش 

های اخير ، تغييرا   ماه  به نظر می رسددددد . تغيير و تحوال   نه  نا نه و غير واق  بي نا بي

قيمت ارز، چال  های جناح های ق ر  در کشددددور ، اوضدددداع و تعارضددددا  منطقه ای ، 

ضا  برنامه های امپ یران ، شعارهای ارتجاعی که در بسياری از اعترا ریاليستی برای ا

شددني ه می شددود و...همگی نشددان از آن دارن  که اوضدداع پيچي ه تر از آن اسددت که 

 بتوان به سادگی به آن  عنوان وضعيت انقالبی داد. 

ما  ق های ج ی دارم . ا تاجزاده ها  و امثالهم ن ق یانی ها و  به  به نوبه خود  واق   من 

بينی می طلب  که این موضددوع را بپذیریم که چه خوشددمان بيای  یا نيای ، این جماعت 

سيل های دموکراتيشی هستن   ست، حامل پتان شان وارد ا ض   که نق های ج ی بر موا

ستن بر آنها خود فریبی است. همانگونه که بها دادن بي  از ح  به آن نيز  که چشم ب

ه  بود. از باه  بزرگی خوا به  اشدددددت ها  که این نيرو فاتی نمی بينم  نا این منظر من م

چال  کشددي ه شددون  . مواضدد  اقتصددادی و اجتماعی آنها و ع م چال  آنها با دسددتور 

ست. اما  ستی محل نق  ج ی ا ض  امپریالي ض   کار نئوليبرالی و نيز امتناع آنها از موا

یا می توان علی رغم همه نق ی که  مگر امثال نسددرین سددتوده هم چنين نيسددتن ؟ و آ

سيل ترقی خواهانه و ظرفيت های دموکراتيک آنها  ست، منشر پتان بر این تيپ ها وارد ا

تفاقا این واق  بينی حزب توده  در شددرای  کنونی کشددور شدد ؟ علی رغم تصددور شددما ا

یران اسدددت که این ظرفيت ها را می بين . موضدددوع به چن  چهره سدددرشدددناس مح ود  ا

ینها بخ  هایی ا ز اصددالح طلبان هسددتن  که بخ  بزرگ آنها به فرصددت نمی شددود . ا

ینها  طلبانی در حشومت تب یل شدد ن  و از شددعارهای اصددالح طلبی نيز فاصددله گرفتن . ا

نماین ه یک نيروی سددددياسددددی و اجتماعی هسددددتن  که هر چن  طيف گسددددترده ای را 

اسددی نماین گی نمی کنن  ، اما با توجه به تاریخچه خود و جایگاه شددان در فضددای سددي

تفاقا ب  نيست به این موضوع هم توجه شود که  صور  مطرح هستن . ا کشور ، به هر 

ینها هستن .   رسانه های غرب نيز بسيار مایل به جل  توجه و ه ایت ا



من شددخصددا بر این باور هسددتم که انقالب ملی دموکراتيک در عصددر جهانی سددازی و 

رانه باشددد  و با انقالب بورژوا نئوليبراليسدددم نمی توان  دارای جهت گيری سدددرمایه دا

ز  نباشددته ا دموکراتيک دارای تفاو  اسدداسددی اسددت. اما یادمان باشدد  که جامعه ما ا

ا  مجموعه گسددترده ای از مطالبا  گسددترده دموکراتيک اسددت که ب ون تعيين تشليف ب

سئله  شور ، م ش ه در ک ساد نهادینه  سی  همراه با ف سيا سته  ساختار ب آنها یعنی 

ستور کار قرار نمی گيرد. طيف نيروهای خواهان جهت گيری اقت صادی و اجتماعی در د

مطالبا  دموکراتيک در کشددور بسدديار گسددترده تر از طيف نيروهایی اسددت که خواهان 

ع الت اجتماعی و دارای جهت گيری ضدددد  نئوليبرالی هسددددتن . معنی این سددددخن آن 

مایه داری نئوليبرال نيسددددت که کمونيسددددتها بای  بر ع الت اجتماعی و مبارزه با سددددر

يک غير  های دموکرات يل  تانسددددد که پ ه  بود  نای  این هم نخوا ما مع ن . ا ي  نشن تاک

یا نامه مردم همه وقت و انرژی خود را  سدددوسدددياليسدددتی موجود در جامعه را نبينن . آ

صدددرف گفتگو در مورد آقای تاجزاده  و ه ایت امثال تاجزاده ها کرده اسدددت؟ یا موضددد  

با نئوليبراليسدددددم  گيری ها و مقاال  لت اجتماعی و مبارزه  که بر ع ا دیگری هم دارد 

 توجه دارد؟ 

 نوشته ای : وظيفه 

يران، توده حزب امروز  يران، كارگر طبقه حزب ا  سرمقاله كه است اي وظيفه اجراي ا

نادرسدددددت  را آن اجراي  یک  مي ها تاجزاده از به  ب ".  تصدددددور نمی کنم برقراری  طل

مثل تاجزاده لزوما به معنای این باشددد  که ایشدددان قرار اسدددت که  دیالوگ با چهره ای 

یران را به انجام رسانن . مجموعه سياست های حزب را بای   وظيفه حزب طبقه کارگر ا

یران دنبال نمود نه  در مجموعه مسددتن ا  و انتشددارا  و موضدد  گيری های حزب توده ا

یران  در یک مقاله و....و مجموعه برنامه های و سددياسددت های اعالم شدد ه حزب توده ا

 چنين نتيجه گيری ای را بازتاب نمی ده .

و نشته پایانی این که تنها در  واقعيت تضددادهای اجتماعی و سددياسددی  گسددترده  و 

ستم   سي شور در یک چارچوب  سی در ک سيا صف بن ی نيروهای اجتماعی و  پيچي ه و 

چپ  های  نه از توان نيرو نا یابی واق  بي يک  و ارز نام ی یران  می دا و بویژه حزب توده ا



توان  به موضدد  گيری درسددت در ارتباط با روی ادهای سددياسددی کشددور کمک کن  که به 

نظر می رس  برای برخی از دوستان خارج از کشور تا ح ی با ابهام و دشواری همراه 

 ش ه است. 

 با احترام و اراد  

  هربانم

07/04/97 

 نامه هاتف به رفیق فرهاد 

 

 رفيق گرامی فرهاد عزیز 

بت ا سالمت و شادابی شما را خواستارم که "فرصت" را کم ارزیابی می کنی .من  در ا

 طول عمری طوالنی برای شما آرزومن م تا شاه  پيروزی خلق را در اغوش بگيری .

ما هميشددده اما بع  ، رفيق گرامی ، به قول رفيق آرش متاسدددفانه "خ  ک  های شددد

افسددای  هسددتن " ، و من واقعا گاهی از در  شددما عاجز می مانم . مثال با بازی قلم 

)در اینجا کيبورد( خيلی راحت به یشی از منطقی ترین و دیالشتيشی ترین نوشدددته های 

یا حق دارم از این  که آ ي   ما می پرسددددد ع  از  ي  و ب مه مردم خ  "بطالن" می کشددددد نا

ير شما( پيروی کنم ؟ من در جایگاهی نيستم که برای سياست "سست گام" ) به تعب

کسددی تعيين تشليف کنم . اما برداشددت خود را که دقيقا خالف دریافت شددما قرار دارد 

ان کی توضدديح می دهم. صدد  نفر از اصددالح طلبان نامه ای به آقای خاتمی نوشددتن  و 

ستار پيشگامی آق صالح طلبان خوا نتقاد از وض  حال و گذشته ا ای خاتمی برای ضمن ا

"اصددالح اصددالحا " شدد ن . )نوی نو این نامه را با عنوان امي  به امامزاده ای که شددفا 

شر کرد. صاحبه آقای تاج زاده منت ( نامه در داخل و 953نوی نو  -نمی ده  ، همراه با م

شت . در چرایی این بازتاب بای  گفت که هنوز در ذهنيا   سياری دا خارج بازتاب های ب

یران "اصدددالح طلبی" و به تب  آن اصدددالح طلبان جایگاه افراد بسددد ياری از مردم جامعه ا

را  20قابل توجهی دارن  ) طبق اخرین نظر سددددنجی اصددددالح طلبان نزدیک به  درصدددد  آ

نن  در  جامعه را دارن . آرایی که در تحوال  اجتماعی خنثی نيستن  و به هنگام می توا



حتی بخشدی از نيروهای سدوسديال دموکرا   بر هم زدن توازن قوا ایفای نق  کنن ( .

یران نيز از مشدددی اصدددالحی پشدددتيبانی و آن را ترویج می نماین . برای نمونه  و چپ ا

بخ  های مختلف ف ایی ها ، حزب چپ ، وابسدددددتگان به ملی مذهبی ها ، نهضدددددت 

 آزادی ها و خرده گروه هایی مانن  راه توده و....

ضعيت ذهنی  یا حزب طبقه کارگر چه وظيفه ای دراین بلبشوی حاکم بر و یران آ جامعه ا

بزار  یا جز با مسددتن  کردن ایجابی راه خود و مسددتن  کردن سددلبی راه دیگران ا دارد ؟ ا

دیگری در دسددت دارد ؟ با این رویشرد به بازخوانی دو نوشددتاری که حزب در این رابطه 

 منتشر کرده است می پردازم .

گون، از هایی عميق در ابعادی گونهبحران:"  آغاز سدددددرمقاله نامه مردم چنين اسدددددت

ثبا  شددد ن اقتصددداد ملی، تشددد ی  بی سدددابقه فقر و محروميت مردم، و ادام  جو بی

های کشددددور ما را خشددددن سددددرکوب تا تخری  شدددد ی  محي  زیسددددت، تمامی عرصدددده

ته ن  و آن را در معرض خطر دسددددددتفراگرف ن ازیا لت ا نا  از سدددددوی دو هایی خطر

ستی و شبدست فاشيستی دونال  ترامپ و متح ان منطقه ای آن قرار داده است. هرا

توان با صراحت گفت که مسببان اصلی فاجعه کنونی، یعنی کارگزاران "نظام" و در می

نان علی خامنه نایی حل این بحرانصددددد ر آ ها توا نه تن ت بير و امي "  ها را ای و دولت "

شرای  کنونی اتخ شان در  ست که به حفظ و ن ارن  بلشه تنها ه ف ست هایی ا سيا اذ 

 )تاکي  ها همه جا از من است ( ".تثبيت رژیم یاری رسان 

کارگران معترض گروه ملی صدددددنعتی فوالد  با  به برخورد رژیم  به نمونه  مه  له در ادا مقا

صنعتی فوالد اهواز، همچون دیگر  س  :" کارگران گروه ملی  اهواز می پردازد و می نوی

امنيت شددددغلی، حفظ و ادامه کار این مرکز تولي ی مهم که در آن تلمين زحمتششددددان، 

شغول به ستمزدهای معوقهم ستارن ، اما جواب  شانکارن ، و همچنين دریافت د را خوا

نان از سدددوی "نظام" نمای ، همچنان سدددرکوب هميشددده سدددرکوب بوده و چنان که می آ

سی یا مخواه  بود.  سيا ست هرنوع مبارزه  صمم ا سازمانرژیم والیی م یافته با  نی 

صنفی یا آزادی شت آهنين "نظام"ماهيت  سخ داده  خواهانه را نيز با م سترون خود پا

. " و پس از این توضدديحا  روشددن و هر اعتراض مردمی را زیر کنترل درآورد و مهار کن 



مبتنی بر خواسددددته روشددددن کارگران و پاسددددخ روشددددن نظام ، به اصددددالح طلبان می 

دليل حاکميت مطلق والیت که کامالا روشددددن اسددددت که مردم ما بهیپردازد:"... درحال

ان ، چنين شرایطی در کشور مواجهبه آن با این های وابسته و سرسپردهجناحفقيه و 

منظور هایی راسددتين و شددفاف بهجای ارائه تحليلطلبی بهاما هنوز هم جریان اصددالح

ضرو ضعيت کنونی و واکاوی آن و توجه به  سازمانتلمل در و هایی مؤثر دهی حرکتر  

سفه سی در متن جامعه برای انجام تغييرهایی واقعی، به فل سطحی و نامه نوی بافی 

صالح. بهان فای ه مشغولبی ص  نفر از فعاالن ا سی اخير  طل  به طورمثال به نامه نوی

صالح ضعيت وخيم جناح ا شاره کرد، طلبان میمحم  خاتمی دربارٔه و که یی نامهتوان ا

بان حشومتی و حرکتبه ياد های فشری اصدددددالح طل ما نمونه روشدددددنی از بن هایی باور 

حل و اشدداره به ریشدده اصددلی مشددشال ، یعنی اثری ان ،که ب ون ارائه راهنمادین و بی

های برخورد کارآ به این مششال ، فق  به توضيح حاکميت دیشتاتوری والیت فقيه، و راه

محتوی در چارچوب "خيرخواهی" برای "حفظ نظام"  واضددددحا  اکتفا و شددددعار های بی

 " .کن اکتفا می

یا با چه زبانی بای  سددددترون بودن تالش های اصددددالح طلبانه و ه ف آن را که " حفظ  آ

بر معظال  ع ی ه اجتماعی ب ون توجه  نظام" است افشا نمود. نيرویی سياسی در برا

چه باری از شددانه مردم می  به ریشدده اصددلی مشددشال  یعنی "دیشتاتوری والیت فقيه"

توان  بردارد؟ وحزب در راسددتای توصدديف و پيشددبرد شددعار اسددتراتزیک خود )طرد والیت 

یا جز از راه افشددددا کردن ماهيت ها ،  فقيه( به چه زبان دیگری بای  متوسددددل شددددود؟ آ

 اه اف و خواسته نيروهای م عی می توان توده ها را با ماهيت ان ها اشنا کرد؟ 

مه مردم  ته اسدددددت می نویسددددد  :نا له پرداخ به این مقو که چرا  ج د  ي  م تاک  "برای 

چنان آشددشار طلبی پردازان جریان اصددالحورشددشسددتگی نظری و عملی سددران و نظریه

به که  مهاسددددددت  نا ئه نظر و بر ن  نيروی جای ارا عا می کن که اد یی مشدددددخ  ) چرا 

ششال  تالش می کنن  ستن  که برای حل م سی ه ضعيت  من ( در مورد -سيا بهبود و

ها با حاکميت بسدديار وخيم کشددور و شددرای  دهشددتنا  زن گی زحمتششددان و رب  آن

ضه، به مقوله صالحا "یی با نام "دیشتاتوری، در مقابل، برای خالی نبودن عری صالح ا  ا

يتروی آورده به واقع جه  ب ون تو نان هنوز هم  ی ن ! ا پذیر، از فراز برج ا نا شار ن های ا



با "نظام"، یعنی با حاکميت مطلق والیت فقيه، کنن  که وصدديه میشددان به مردم تعاج

به وضددد  موجود، به  م ارا کنن  و در غير این صدددور  و ادامه دادن به مبارزه و اعتراض

ای وضددعيتی ب تر مانن  وضدد  سددوریه، گرفتار شدد ن در چنبرٔه جن  داخلی یا سددوریه

ش . یران دچار خواهن   بردن مردم به مسلخ والیت فقيه  " ) یعنی برنامه ای جزش ن ا

ا  -ن ارن  من( نامه مردم علت تحر  اصدددالح طلبان را به درسدددتی توضددديح می ده :" ب

شور و در  ارزیابی منفی بخ  های  صادی ک سی، اجتماعی و اقت سيا ش ی  بحران  ت

صالح طلبان حشومتی حمایت کرده ان ،  عم ه ای از جامعه و مردم که دو دهه اخير از ا

را در ميان برخی  هاها در گفتمانبرخی تغيير جهتمن ( ما  –بر ادعای شدددما  ) تاکي 

ز  از اصددالح طلبان شدداه یم که اشدداره به آن برای در  تحوالتی که در ميان این بخ  ا

ز -نيروهای سددياسددی اجتماعی کشددور در حال تشوین اسددت ضددروری اسددت. " ویشی ا

 زادهمصطفی تاجاست :" گفتمان اخير  آقای تاج زاده تغيير جهت و گفتمانمنادیان این 

ضعيت الیهرا می س  در  بهتری از و صالحتوان برای ک طلبان مورد های باالیی جناح ا

طلبان حشومتی اسددددت که زاده یشی از  تحليلگران در بين اصددددالحارزیابی قرار داد. تاج

ن  دیگر اصدددددالح مان های او  ن  نظر تهرچ با  ياری موارد  بان حشومتی در بسددددد لخير، طل

ناقض يان میت ي  جنب  مردمی ب تائ ما گویی و گریز از  ن ، ا با دیگر شدددددو ياس  در ق

يان میپردازان، در مقاطعی واقعيتنظریه تاج زاده از " تبيين  کن .ها را صدددددریح تر ب  "

به فاع از ضدددددرور  احترام  نان، از لزوم د تلمين حقوق ز تا  ن گی  بک ز خاب سددددد حق انت

ویژه کارگران و کشددداورزان تا اصدددالح نوف مختلف، بهتشدددشيل اتحادیه و سدددن یشای صددد

گيری دیپلماسی کشور در خ مت رفاه ميهن قرار سياست خارجی کشور و اینشه جهت

گيرد" سخن می گوی  و نامه مردم به درستی خاطر نشان می سازد که آقای تاج زاده 

صنفی های کشف ج ی ی نشرده است چرا که :" ب یهی است که موضوع ایجاد تششل

يان توده ياسدددددی در م کار سددددد م نی و  بهو  چه از طریق ها  ها  منظور پيشدددددبرد تغيير

یی جاافتاده و جا شدددديوههای انقالبی هميشدددده و در همههای عميق یا با حرکترفرم

ا بسدديار پراهميت بوده اسددت. این تجربه برای فعاالن و نيروهای پيشددرو تجربه یی کامال

شفآزموده و تثبيت ست و ک ست. " نامه مردم می افزای :" ش ه ا تاج زاده  ج ی ی ني

و حتی به تغيير رفتار و  -و بسدددياری از همفشران او همواره تنها به تغيير و رفرم از باال



های اقتصددددادی نوليبرالی برنامهان  و به گرای  اصددددرار ورزی ه -ایدی گاه علی خامنه

ن از آن در زن گو تبعا  و تلثير خانمان "نظام" اد برا ی و معيشدددت زحمتششدددان و اقتصددد

نتقادی ن اشدددتهکوچک ملی ز ترین ا لبته منصدددفانه و واق  بينانه بخ  دیگری ا ان ." و ا

طلبان از چن  سددال اصددالح طلبان را نيز یاد آوری می کن  که :" بخ  دیگری از اصددالح

حمایت از حسدددن روحانی در جریان ان  در چارچوب گذشدددته به این سدددو حاضدددر نشددد ه

نن گان روی بهان ، ازاینحل شون  و حتی به آن اعتراض کرده گراییالاعت  وسيله گردا

ان ." و در پایان طلبی" به حاشددديه ران ه شددد هاصدددالح -و مبلغان کاروان "اعت الگرایی

ر  بر ادعاهای اصددالح طلبان و خواسددتاران اصددالح اصددالحا  قرا معيار مشددخصددی را در برا

ستای حمایت از مبارزه مردم می ده  :" به گمان ما مال  ا سی عملشرد آنها در را سا

محشوم کردن قاط  سددددرکوب اعتراض برای آزادی و ع الت اجتماعی و به عنوان نمونه 

شدددد ه و کمک به کارگران بازداشددددتهای کارگری و مردمی و به حمایت برخاسددددتن و 

شددت شدد گان کارگران اعتصددابی گروه ملی صددنعتی فوالد اهواز و یا در حمایت از بازدا

، و نه تغييرا  فصددلی در موضدد  گيری های سددياسددی بنا به اسددت ٩۶ماه تظاهرا  دی

" وبا تشيه بر این واقعيت که اصدددالح طلبان قادر به انجام این مال  ها  .مقتضددديا  روز

صالح سی جناح ا سا ششل ا ضيح می ده  :"م ش  علت آن را چنين تو طلبی و نخواهن  

شیساختار و خ وجود سب  بروز بحران در آن،  صالح ایم ست که ت اوم آن ا طلبان ا

صادیه حاکميت والیت و رانترا ب سی و اقت سيا ست " ازاین های  سته کرده ا روی، واب

برقرار اسددددت،  طلبان و دیشتاتوری حاکمسدددداختار اصددددالح" تا زمانی که این پيون  بين 

ناح اصدددددالحنمی یهتوان ج بان و نظر قطل هانی ام آزادیپردازان اصدددددلی آن را در م خوا

نواعثابت نان با توسدددددل به ا سدددددازی و تئوری ق م ارزیابی کرد، زیرا در تحليل نهایی، آ

را زیر سددددایه حاکميت والیی  باز هم رویشرد "اصددددالحا " گراییگری و مصددددلحتتوجيه

 ".تجویز خواهن  کرد

حت عنوان  تار دوم خود ت مه مردم در نوشددددد یا ااااا  نا عاالس  ااااا عهال   نا انتشاااااار 

در مورد  های ابتماع طلب، و عحک تجربهال عبارزه دوشااادوب با بنب اصاا  

خواسددته هایی که اخيرا مطرح شدد ه ان  درسددت مانن  شددما ان را ناشددی از رشدد  و 

 یا کاری ان ها را افشدددددا می کن :"تعميق جنب  اعتراضدددددی مردم ارزیابی می کن و ر
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تر زاده و فياض مبنی بر اینسدددخنان تاج که بای  نسدددبت به مطالبا  مردم توجه بيشددد

: چرا این نحله فشری از این کهکشد  ازجمله اینهایی را پي  میمبذول شدود، سدؤال

اق ام است و چرا ضرورتی برای ها توجه نشرده است و چرا به آنها غافل بوده موضوع

ق ام در مورد آندر مورد آن ها در ها در موق  خودش احسددددداس نشرد و چرا ضدددددرور  ا

طل ، بای  ؟ از اظهارا  نماین گان نحلٔه مماشددا وضددعيت فعلی برجسددته شدد ه اسددت

سي  که: مردم ما، به سن یشا، توجه به حقوق آزادیاین نتيجه ر ششيل اتحادیه و  ها، ت

شته و بههاها، و جزاینزنان، حقوق اقليت ضر ، را در چن ین ماه گذ دنبال آن درحال حا

ش ه به ستار  شتهان  و پي  از این چنين خواستطورج ی خوا ان ، بنابراین، هایی ن ا

که در این راسددتا بشوشددن . این ب ان معنی اسددت  طلبان اسددتوظيفٔه اصددالحاکنون هم

سال شرکت در انکه در طول تمامی این  ا تخابا  بهها ه ف مردم مثالا  نف  این جناح ی

شددان برایشددان مهم نبوده و خواسددتار شدد ن ها و حقوقآن جناح بوده و موضددوع آزادی

لبته اگر بخواهيم این اظهارا  را واق ها را ضددددرورتی ن انسددددتهآن ن . ا بينانه ارزیابی ا

ستکنيم به این نتيجه می ضمن آگاهی از خوا سيم که این نحله فشری،  های مردم، ر

ان  و اکنون " ذبح کردهحفظ نظام" برای "عاملبر آسددتان "تها را هميشدده ن خواسددتیا

تالطم اجتماعی باال گرفته و ش   یافته است، برای عق  نمان ن از تحوال    که امواج

شاین  می سازیجاری، به  صن  که خو ش . اکثریترق " مقاله نویس نامه مردم برای  با

هام زنی و داد ن ه از خود دور آن که هر گونه ات ن نا روا را در اذهان خوا ن نسدددددبت های 

خطر  کن  معياری عملی پي  پای اصددالح طلبان م عی اصددالح اصددالحا  می گذرد :"

اکنوس عاا هال زیااادی از  عاااالس عاا ن  در زناا اس یااا زیر  شااااااارهااای کنیاا ه ه 

شجویاس همچناس  رکوب ع اعنیت  سیار ان ، دان شون ، زناس در تنگناهای ب

ن  که همگاس ها در بریاسع الت ها عورد دیگر از این گونه ب رن  و دهگر تا ا

صادق هستن ، این طلباس حکوعت  چنانچه درایناز آس اط ع دارن . اص   باره 

سرین  توده اق ام کنن . دوراس اظهارات  گوی و این عی اس. عث ً برای آزادی ن

بب ندهاس با واکن  عث که  یادی ا اااااب  ع ت ز رکن  به پُ ماع  عوا یروهای ابت

 " .شودنم 

 رفيق گرامی 



شددرمن ه که سددخن به درازا کشددي  .فق  خواسددتم عيار واقعی مقاله ای را که به نظر 

شما سياستی "سست گام" و باژگونه آم ه است نشان ب هم . این نوشتار بر برنامه 

ست و از طریق همين مقاله ستراتژی حزب منطبق ا شعارها و تاکتيک ها و ا به دیگر  ، 

سخ می ده  که  ست پا ش ه ا سيار افزون  نامه هایی هم که این روز ها تع اد ان ها ب

شعارهایی همچون ":"  ست و  سی، خوا سيا " "رفران وم، انتخابا  آزاد"در چنين نظام 

نه تنها هيچ پشددتوانه واق  بينانه و عملی ن ارن  بلشه در  "حاکميت قانون" و اسددتقرار

ست که در  شي ن در چشم تودها و به انحراف بردن جنب  اجتماعی ای ا نتها خا  پا ا

به سدددددمت اسدددددتقرار حاکميت مردم بر  يادین در جامعه،  اسددددداس خواهان تغييرا  بن

 "  .سرنوشت شان است

تي ک" تشيه می کني  و آن را در راس شددما بسدديار بر "اقتصدداد سددياسددی ملی و دموکرا

ست که آن را به امری  یراد بزرگی مواجه ا تمام فعاليت ها قرار می دهي  . این امر با ا

اوال تعریفی که از آن ارائه می دهي  گن  و "بيهوده" و اصراری "نابجا" تب یل می کن . 

صاد سياسی که نه سرمایه داری و نه سوسياليستی" . ام صاد نا رسا است "اقت ا اقت

ست که عم ه ترین گرای   سی این مرحله از نظر حزب رویشرد ها و راهشارهایی ا سيا

این رویشرد ها و راهشار سددددمت گيری مردمی ان ها اسددددت . مثال آزادی تشددددشل های 

شتن  ست . کنار گذا سی ا سيا صاد  سی و م نی از رویشردهای همين اقت سيا صنفی ، 

جار  خارجی ، قط  دسددت رانت خواران ، ایجاد برنامه های نئو ليبرالی ، ملی کردن ت

شددفافيت اقتصددادی ، فرصددت دادن به نظار  م نی ، ایجاد شددرای  مسدداع  برای تولي  

ملی ، توجه به حقوق زحمتششدددددان ، توجه به تامين نيازهای عام اجتماعی و... همه 

 دموکراتيک -این ها بخ  هایی از رویشرد ها و راهشار های اقتصددداد سدددياسدددی ملی 

ستن . اما  سی "مجری" خاص خود را می طلب . امروز ه سيا صاد  می دانيم که هر اقت

من این وضددد  را وضددد  انقالبی ارزیابی نمی کنم بلشه  –با سدددطح جنبشدددی که داریم 

شی می دانم ضعيت فروپا سی  -و سيا صاد  ک ام نيرو و ک ام طبقا  بای  مجری این اقت

سازمانی؟ ک ام ق ر  اجتماعی شن ؟ با چه  شرایطی که با ؟ با چه توازن نيرویی؟ در 

سخن می گفتيم "  های ها و الیهاعتراض  زاین ه طبقهبه قول مقاله ای که از آن 

عختلف زحمتکشااااس به این وتاااعیب و به ظل  شااا ی  د اااتگاه های حاکمه و 



بهب  با چوب و چماق و تکفیر و  ااااارکوب ع الت  اقتصاااااادی،  روال ععمول، 

با چه نيرویی می خواهي  این اقتصاد سياسی را  شود."خشن و خونین عوابه ع 

یران بازتاب یافته اسددت  – به اجرا بگذاری  ؟ در  –که به درسددتی در برنامه حزب توده ا

ز  شرای  ذهنی جامعه آماده پيروی از مبتذل ترین شعارهای مطرح ش ه ا شرایطی که 

صرف تشيه یک  ست ،  سویه بر ترویج این سوی نيروهایی ارتجاعی همانن  خود رژیم ا

سی  سيا صاد  ست  –اقت سته ا شما وجه مالشيتی ان برج یا نيروی ما  -که در دی گاه  آ

را در توجه به اصلی ترین آماج های روز جامعه به بيراه نخواه  برد؟ هنوز در شرایطی 

مهر و چپ هایی مانن  حزب چپ و  10که م عيان "توده ای" مانن  راه توده و ع الت و 

ظاهرا جز  که -، ی ها دنبال اقتصددددداد نئو ليبرالی و احم ی نژادی هسدددددتن  دیگر ف ای

و هنوز که بخ  بزرگی از جامعه روشددنفشری ما  -پيشددتازان ذهنی جامعه ما هسددتن 

یا طرح یک سددددویه اقتصدددداد  اسددددير توهما  نئو ليبرالی و برنامه تع یل اقتصددددادین  ، آ

ش  ؟  شما و ما نخواه   شماره سياسی منجر به انزوای  )اگر چه حزب تقریبا در تمام 

های نامه مردم موضددددوعی در ارتباط با این رویشرد ها و راهشارها و ضددددرور  اجرای آن 

 دارد(

تر از اقتصاد سياسی  اجازه ب ه نمونه ای را ذکر کنم . رفقای حزب کمونيست ترکيه فرا

ا دموکراتيک مسددددتقيما سددددوسددددياليسددددم را مطرح می کنن  . اخيرا در پي –ملی  شدددد

شنبه  ست جمهوری انجام گيرد که روز یش سطح پارلمان و ریا نتخاباتی که قرار بود در  ا

" تبليغا  وسيعی این نظ  ابتماع  بای  تغییر کن ژوئن انجام ش ( با پلتفرم "  24

ها و همای  های چن  صددددد   ن   ما ( ميتي ما و حزب  نه )برخالف  ن . آزادا به عمل آورد

ن  .  مه ای هزار نفری بر گزار کرد نا ن   19بر ن .اعالم کرد گذاشدددددت يان  ماده ای را در م

برای ریاسددت جمهوری رای سددفي  خواهن  داد و چون از شددرکت در پارلمان من  شدد ه 

با هيچ یک از احزاب چپ و راسدددددت ائتالف و  17بودن   نامزد مسدددددتقل معرفی کردن . 

اليستی را پي  اتحادی تششيل ن ادن و...در مجموع برنامه ای طبقاتی و کامال سوسي

ز  قا چق ر بود؟ حتی می دانم بخشدددددی ا ي  ميزان موفقيت این رف مان می کن ن . گ برد

رفقای خود کمونيسدددت ها به حزب دموکراتيک خلق های دميرتاش رای دادن . تاسدددف 

 . تر رفتن نجومی از شدددرای  ذهنی جامعه و.. آور اسدددت . نيسدددت ؟ سدددشتاریسدددم ، فرا



ه  داشدددددت .این تج فت و عواقبی چنين خوا به داوری گر نان هم می توان  به را در یو ر

تاریخی خود  عشس ان را در پرتقال هم . حزب ما نشدددددان می ده  که به مسدددددئوليت 

کامال آگاه و مسدددل  اسدددت . علت این که هيچ کس جز مشدددتی افراد مسدددئله دار به 

کارزار "فضای دموکراتيک شما" نمی پيون ن  همين است . رفقای حزبی  به راحتی آن 

یت  ها کت طبيعی حزب" و در ن یراد بنی اسدددددرائيلی"،" سدددددد  راه حر را "نق زدن" ، "ا

حرکتی " ض  حزبی" ارزیابی می کنن . پرداختن به کارزار شما را " وقت کشی" درگير 

" وراجی های کسددالت آور شدد ن" ، " تازان ن انقالب " و در نهایت مانعی برای حرکت 

ه ف های حزبی خود ارزیابی می کنن . برخی در راسدددتای اجرای وظایف برنامه ای و 

پورتونيسددم چپ " قلم اد می کنن  که در شددرای  کنونی آب  حتی کار شددما را نوعی "ا

شي ن تردی  ، دادن بهانه به توده ای  ست" می ریزد .چرا ؟ به خاطر ترا سياب " را به ا

 ستيزان ، دامن زدن به وجود "تفرقه" در سازمان حزب ، و...

ه دراز اسدددت و من دراز ترش نمی کنم. به باور من حزب در پخته ترین متاسدددفانه قصددد

خرد بمع  ، صابوری انق ب  وضددعيت تاریخی خود قرار دارد که راهنمای حرکت آن 

اسددددت . شددددما  و خوب بین  تاریخ  به رون  تحوالت در  ضاااای  دشااامن کام

. من بارها  رنجي ه خاطر شددوی  –از جمله من  –مختاری  از هر کسددی که می خواهي  

 گفته ام حقيقت را بي  از سقراط دوست دارم .

 با آرزوی سالمتی بيشتر 

 هاتف 
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 و هاتف  هرباننامه رفیق فرهاد به رفقا م

 

 .شما نامه دو براي بسيار تشتر و روزبخير هربانم و هاتف عزيز رفقاي

 بزرگي كمك كه شدددما ي روشدددنگرانه ي نامه دو به شدددما، ي اجازه با گرامي، رفقاي

ست، آن ه فمن ي و مشخ  بحث براي سخ نامه يك در ا ضوع زيرا دهم، مي پا  هر مو

 .است يتي نيز ماست ميان بحث موضوع كه دو

يران توده حزب كارگري ح اقل برنامه ي درباره بحث موضددوع  نتته اين سددر بر. اسددت ا

 طور به ما ميان كن ، مي پيروي و جانب اري خود طبقاتي سياست استقالل از حزب كه

 .است توافق شفاف

نتقال را موضدد  اين نامه دو هر  -دمتراتيك ي وظيفه ي مسدداله من گويا كه دهن  مي ا

 سددياسددت خواهم مي گويا و كنم مي ارزيابي نادرسددت را آن و منترم را حزب اتحادي

سان روي، چپ با را حزب ست ب ست حزب سيا  مبارزه به مح ود يونان، و تركيه كموني

 بخ  دو ميان ديالتتيتي وح   نفي معناي به كه امري. بتنم سددددوسددددياليسددددتي ي

 .است بوده مي حزب كارگري برنامه

قا بارزه من. نيسدددددت چنين رف يك ي م حادي -دمترات  با و دانم مي ضدددددروري را حزب ات

 براي. دهم مي قرار تايي  مورد را ها آن و موافقم زمينه اين در شددددما هاي اسددددت الل

يران، در اي توده رفقاي از بسددياري موضدد  كه دانم مي نمونه،  هم شددما كه طور آن ا

شان ضعي اي ، ساخته خاطرن ض  طرح از دوري و دمتراتيك ي مبارزه به متمايل مو  مو



. اسدت برخوردار اي  برشدمرده كه عيني علل از كه امري. اسدت حزب سدوسدياليسدتي

 باي . اسدددت درك قابل جهاني سدددطح در قهقرايي هاي حركت به توجه با كه موضدددعي

 و روانه راسددددت مواضدددد  پذيرش علل از يتي رفقا، اين نزد را راسددددت به گراي  چنين

 ارزيابي ها آن از بسياري توس  “توده راه” قبيل از انحرافي هاي جريان ي روانه دنباله

 .نمود

 نامه اخير ي مقاله دو در را ترويجي -روشددددنگرانه ي مبارزه من كه اسددددت پايه اين بر

 و دانم مي درسددددت نمود، باز من تفهيم براي زياد زحمت با هاتف عزير رفيق كه مردم

شار ها اي توده در هنوز اما را ها آن. دهم مي قرار تايي  مورد  هر زيرا ام، ن اده بازانت

سته، مقاله دو ضيح به توجه با باي  و نتوان ضافه شما هاي تو سته، آگاهانه كرد، ا  نخوا

ضادي از خروج راه شان را ت صالح كه دهن  ن نن  بگيربان دست ديگران و طلبان ا  يعني. آ

ضادي حل راه صالح» براي ها آن سخنان ميان مقاله كه را ت صالحا  ا  تن زمان هم و «ا

شخي  «نظام حفظ» به دادن ست، داده ت سفانه) سازد نمي مطرح صراحت با ا ا متا  ب

 مضمون با من كه كنم اضافه(. است ساخته مطرح ان از دست با بسيار كه نه، صراحت

ست كرده نقل ها مقاله از هاتف رفيق كه هايي بخ  ي همه  مي قرار تايي  مورد را ا

نتقادي موض . دهم  .شود مي آغاز نقطه اين از ا

يران توده حزب كه حلي راه هاد ا ن ، مي پيشدددددن ها ك تاتوري از گذار تن . نيسددددددت ديت

بزار ديتتاتوري  در وابسددته داري سددرمايه اقتصدداد خ مت در سددياسددي اقتصدداد اعمال ا

يران  تضاد حل. است ش ه باعث را يابن ه ژرف بحران كه اي اقتصادي سياست. است ا

 كنوني جامعه در عيني تضاد حل بيان كه آن، پيرامون و دولتي طلبان اصالح سخنان در

يران  ضددددروري دورنماي باي . اسددددت حل غيرقابل ديتتاتوري از از گذار با تنها اسددددت، ا

صادي ضيح را آن به پايبن ي ضرور  و مطرح را آن حل براي اجتماعي -اقت  قابل و داد تو

شه تا ساخت، شناخت ست ي ان ي صالح نزد گرانه را  توده رفقاي نزد و منفرد طلبان ا

مل سدددددوي به اي فه به ع مه در ديگر ي وظي نا قل بر يران، توده حزب كارگري ح ا  به ا

 .شود جل  سوسياليستي ي مبارزه سوي



 ي نامه دوم صدددفحه در اسدددت حزب برنامه صدددريح و شدددفاف نتردن طرح مقاله، كمبود

 .شمرد برمي را...  و توده راه و طلبان اصالح گروهاي تمايل كه آنجا هاتف، رفيق

 يا سددطر نمودن اضددافه با سددطر اين در و مقاله اين در توانسددت مي مقاله نارسددايي

يران توده حزب: شدددود ذكر توانسدددت مي نمونه براي. گردد ت قيق و تتميل پاراگرافي  ا

هان نيز فاع آن از و اسدددددت اصدددددالحا  خوا ن  مي د ماده و ك  تحقق براي همتاري ي آ

ي ن  برنامه داراي ها جريان اين برخالف ولي. اسدددددت مبارزان ديگر با ها آن به بخشددددد

صالحا  ست «بنيادين» ا ست اعمال و ديتتاتوري از گذار آن در كه ا صاد سيا  -ملي اقت

 سياستي. است ش ه تثبيت ناپذير ج ايي جز دو مثابه به امپرياليستي ض  و مردمي

مه در هاتف رفيق كه طور همان كه ،... كه ق  مورد من هاي نا ي  ده ، مي قرار ن با  ن

 آن انقالبي سرشت باي . گذاشت بحث به وسعت و شفافيت با را آن باي . باش  مبهم

ا آن تفاو  تا داد، نشدددان اسدددت آن خواسدددتار ما حزب كه «بنيادين» تغييرا  براي را  ب

 ها توده براي متفاو  پردازان نظريه و ديگر، هاي جريان پوزيتيويسددددتي پيشددددنهادهاي

 .كوشي  بسيار باي  كه هستم راه هم هاتف رفيق با زمينه اين در. باش  دريافت قابل

ش ، و كرده لطف اگر عزيز هاتف رفيق شت بتو شنهادهايي سر  تغييرا  براي كه را پي

نتقادي بررسددي مورد كن  مي ذكر اقتصددادي  شدد  خواه  قادر كن ، تعيين و ده  قرار ا

شت ستي سر ست ل طور به را ها آن پوزيتوي ست اهرمي به ما وقت آن. كن  نفي م  د

فت، خواهيم مك به كه يا يك -بوژوا تغييرا  از آن ك تر دمترات ن يشددددديم فرا يا كت و ب  حر

شان هربانم عزيز رفيق نامه در نتته اين لزوم. كنيم ست ش ه خاطرن ر به نياز و ا  تترا

 سدددياسدددي اقتصددداد سدددوي به گيري جهت با تنها دمتراتيك -ملي انقالب مرحله. ن ارد

ياسدددددي اقتصدددددداد از فراتر يك -بورژوا سددددد ه  محقق دمترات هت. شدددددد  خوا  گيري ج

  «سددنگر در نبرد» رزمي ، ارزيابي اين هژموني شدد ن ايجاد براي باي ! سددوسددياليسددتي

 .است برداشتي چنين داراي گرامشي

صوبه در كه سوسياليستي و دمتراتيك ي وظيفه دو براي مبارزه وح   درك   «پيون » م

 اكنون و اسدددت شددد ه تثبيت كنگره شدددشدددمين در سدددياسدددي و صدددنفي ي مبارزه ميان

 ششمين بزرگ دستاورد و بزرگ گام دهن ، مي قرار تايي  مورد را آن لنگان ها تاجزارده



 عق  و توجهي بي آن، روي بر ايسددتادن. ايم يافته دسددت آن به. اسددت حزب ي كنگره

 و اعتراض در كه اسدددددت زحمتتشدددددان انقالبي -ماترياليسدددددتي -واقعي نبرد از افتادن

 .هستن  ش ه سازي خصوصي هاي ثرو  بازگردان ن خواستار خود هاي اعتصاب

بزار ها تاجزاده اذعان ح  چه تا نمان ، ناگفته  نه و اسددت ها توده مبارزا  مهن سددي ا

 مقاله، دو در كه پراهميتي ي اشدداره به توجه با. نيسددت روشددن ها، آن واقعي اعتقاد

 يافته، انتشار مردم نامه در نفر ص  نامه با ارتباط در ي مقاله در ويژه به

 به بخشدددي ن پايان و فقيه واليت اصدددل حذف خواسدددت با خواسدددت اين كه هنگام آن تا

نيان آزادي و نگهبان شوراي ي سلطه سي زن ا  احزاب و صنفي ي مبارزه آزادي و سيا

يران توده حزب آن راس در و بزار را آن باي  نباشددد ، همراه ا  مردم مبارزا  مهن سدددي ا

 خواسدددتار را آن ت قيق و تصدددحيح تبليغي -روشدددنگراني فشدددار چنين با و نمود ارزيابي

 .ش 

 -ملي انقالب سددوسددياليسددتي گيري جهت» ي درباره شددما نظر با ،هربانم عزيز رفيق

 اين اگر كه ن ارم تردي  شدددما مانن  هم من. هسدددتم نوا هم و موافق كامال «دمتراتيك

. گردد مي باز «دمتراتيك بورژوا» مرحله به انقالب باشددد ، ن اشدددته وجود گيري جهت

يران در ويژه به رو اين از كه بازگشدددتي  ت اوم جز اي چاره زيرا اسدددت، برانگيز فاجعه ا

 ديتتاتوري ا عمال ب ون ت اومي چنين و ن ارد امپرياليسددتي نئوليبرال سددياسددت اجراي

ست ممتن آن ستوالر نوع يا و واليي  حتي حاكم شراي  به دل توان نمي رو اين از. ني

يران در شددراي  از دورتر هم باز پرتغال در شددراي . بسددت پرتغال يا يونان در  در. اسددت ا

يران صر شراي  باي  ا شت، انتظار را كنوني م  و ح ث به. را تونس در شراي  نه حتي دا

 .نياوريم رو گمان

 بسدديار كشددور در دمتراتيك مطالبا  خواهان نيروهاي طيف» كه آن به توجه با درسددت

 گيري جهت داراي و اجتماعي ع الت خواهان كه اسددت نيروهايي طيف از تر گسددترده

 براي مبارزه سوسياليستي، گيري جهت براي مبارزه ضرور  ،«هستن  نئوليبرالي ض 

 در شدد ي ي فهم قابل كاري كم زمينه اين در. شددود مي تر حياتي و تر پراهميت تغيير،

 ريزي برنامه زمينه اين در ه فمن  طور به باي . دارد وجود حزب اخير هاي سال فعاليت



ست و نمود  به گذار مرحله منتر حتي سپي اري قبيل از رفقايي ديروز تا. ش  كار به د

 .بودن  هم سوسياليسم

ز دفاع شددعار با بنيادين تغييرا  سددوسددياليسددتي گيري جهت براي مبارزه من نظر به  ا

 .ياب  مي دست ضروري پوش  به ملي و مردم و عمومي مالتيت

 ها، سازي خصوصي از مالتيت سل  و مردم به عمومي هاي ثرو  برگردان ن خواست

 براي آن، از تر مهم و چپ به راسددت ران ن براي بود خواه  پراهميتي تبليغاتي فشددار

 براي خواسدددت با تنها. مردم هاي توده ي مبارزه و زحمتتشدددان سدددازمان هي و تجهيز

 شدد ه سددازي خصددوصددي هاي ثرو  بازگردان ن و نئوليبرال سددياسددت به بخشددي ن پايان

نزوا به را اي توده ض  م عيان و راست هاي جريان توان مي  .كشان  ا

 رفيق كه گردد مي روبرو خطري با ما حزب طبقاتي مستقل سياست صور  اين غير در

 خطر با ما حزب طريق اين از. است كرده مشخ  «اكثريت ساز نواختن» با هاتف عزيز

ست از ست و ش  خواه  روبرو خواهانه ترقي سيماي دادن د  را اي روانه دنباله سيا

 جريان با چن اني ي فاصدددله وقت آن. ان  شددد ه ذكر نامه دو در كه كرد خواه  پيشددده

 .مان  نخواه  باقي ديگر انحرافي هاي

ته لب ی  ا ي  با یران ی توده حزب که شدددددود تاک  نيروی ترین انقالبی و ترین چپ هنوز ا

یران در سياسی  سود به وجه هيچ به جامعه در حزب  اعتبار کردن دار خ شه و است ا

 .نيست خواهی آزادی جنب  و کارگر طبقه مناف 

ستم باوري خوش اين دچار من رفقا  عنوان به حزب كارگري ح اقل برنامه طرح با كه ني

يران، در طبقاتي نبرد از مرحله اين براي عاجل برنامه  را ها توده آسدددداني به ما حزب ا

. گرفت خواه  دسددت به را انقالبي تغييرا  هژموني و نمود خواه  جل  خود سددوي به

خاذ مه چنين ات نا ن ه ديگر سدددددخن به اي، بر مه اين كردن ز نا بارزه در انقالبي بر  ي م

يران، توده حزب تبليغي و روشدددنگرانه -ترويجي  نيسدددت مبارزه خ  پايان وجه هيچ به ا

 ي همه از خود، موضددد  اسدددتقالل برپايه كه اسدددت آغازي اما. اسدددت آن آغاز تازه كه

 شناخت قابل تر شفاف ش ، خواه  برجسته و ج ا چپ انحرافا  و راست هاي جريان



 در را خود ي كنن ه تعيين نق  شددود مي قادر و گردد مي ها توده و زحمتتشددان براي

يفا رو پي  مبارزا  ا راه ميان هاي سدددازش با باي  و توان  مي كه نقشدددي. سدددازد ا  ب

ض  پوزيتويستي سرشت از گذار حال عين در. گردد سو هم و راه هم ديگر مبارزان  موا

 ح اقل برنامه با را خود اي توده -ماركسدديسددتي سددرشددت گي ويژه توان  مي ديگران،

 از «مردمي گيري سدددمت» مضدددمون. كن  حفظ «مردمي گيري سدددمت» براي كارگري

ضموني شود، مي خارج ابهام شخ  م ست. ياب  مي م  ذكر هاتف رفيق كه هايي خوا

 .چپ ج ي  حزب نزد ازجمله يافت، نيز ها جريان از بسياري نزد توان مي را است كرده

صر دو با كارگري ح اقل برنامه طرح ب ون تردي ، ب ون ستي، و دمتراتيك عن سيالي  سو

صله. ش  نخواه  رو پي  وظايف انجام به قادر ما حزب ش  فا صر ر ي  و ذهني عن  شرا

بت طور به عيني ه  تغيير مث يان. كرد نخوا ل  اصدددددالح هاي جر يان ديگر و ط  هاي جر

 من امر اين به. شددد  نخواهن  خارج سدددرگرداني از نيت حسدددن با بسدددا چه و انحرافي

 .دارم يقين

س  مي نظر به عم ه ش  نتته اين ر شخ  طرح ب ون كه با ست م ر كه هايي خوا  گذا

 ارتقا سددطحي به جامعه در بحث سددازد، مي ممتن را وابسددته داري سددرمايه نظام از

 زحمتت  هاي توده سدددازمان هي و تجهيز با و كن  منزوي را راسدددت كه يافت نخواه 

 مبارزه چنين. ببين  ت ارك «بنيادين» تغييرا  به بخشدددي ن تحقق براي را انقالبي گذار

نتقال اهرم تبليغي -ترويجي م اوم ي  كه اسددت، كارگر طبقه درون به طبقاتي آگاهي ا

 !است برخوردار گيري چشم آگاهي و تجربه از نتنيم، فراموش

مه طرح ب ون براین، عالوه نا قل ی بر ن  نمی ها توده حزب، طرف از کارگری ح ا ن  توا

 قایل تفاو  «کشور در دمشراتيک مطالبا  خواهان نيروهای طيف» و ما روشنگری ميان

 هم نيروها از خيلی با ما کن ، می حرکت کشور در دمشراتيک مبارزا  که آنجا تا.شون 

 ضددد سدددرمایه گيري جهت با كارگري ح اقل برنامه طرح ولی. هسدددتيم گام هم و جهت

ز را ما که نشددددانی و مهر. اسددددت جنب  در ما نشددددان و مهر نئوليبرالي ضدددد  -داری  ا

 .سازد می آسان ها توده برای را ما شناخت و ج ا دیگران



 و ترويجي -روشدددنگرانه ي مبارزه ت قيق و توسدددعه براي عملي راه يافتن عزيز، رفقاي

يران توده حزب تبليغي يا دانم نمي. اسدددددت مبرم و عاجل ي وظيفه ا نتقال ي اجازه آ  ا

حث يان ب مان م نه به را خود خا يا دانم نمي دارم؟ حزب دبير قا اين آ حث اين به رف  ها ب

ا و كنم ارسددال را ها نامه ها آن دهي ، مي اجازه شددما اگر اما. گذارد خواهن  وقعي  ي

 .بتني 

 و نظري وح   تحتيم در بود خواه  قادر مسدددئول رفقاي با مشدددخ  بحث من نظر به

 آن با شددنفتي و گفت چنين كني  كمك لطفا. باشدد  كمك ما حزب مبارزاتي پايه سددن 

 .گردد ممتن نيز ها

ز را خ ايي شددود، مي كوشدد  كه اسددت درسددت احتماال ارزيابي اين كه كنم اضددافه  ا

و براي و اسددت، رفته فرو ما ي روشددنگرانه فعاليت دنبال به كه سددازن  خارج تنگنايي  ا

 كارگري ح اقل برنامه و طبقاتي مسدددددتقل برنامه بر تتيه. كنن  ايجاد پذيري سدددددالن

 پركردن طريق از تنها كه سددددازماني وح   از نظري وح   سددددازي ج ا ويژه به حزب،

تت ن گي از گزارش و آن بارزاتي ز ب ، مي تحقق م بان باد يا مه چنين باد نا  باد بر اي بر

 .باش  شتهاد ادامه كماكان اما باي  انحرافي مواض  عليه مبارزه. رفت

پورتونيسددم ازجمله چپ، و راسددت انحراف با مبارزه  مسددتقل سددياسددت بر تتيه چپ، ا

 جايگزين برنامه شدددتافتن و توضددديح با باي  كه اسدددت آن كارگري ح اقل برنامه و حزب

ين ه دورنماي براي شفاف  .گردد دنبال آ

 فشارم مي را دستتان

 فرهاد
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