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 نامه رفیق فرهاد به هاتف 

 

 عزيز هاتف رفيق

 بخير روز عزيز هاتف رفيق

 جايي به راه وضع تغيير براي هايت كوشش كه رسد مي نظر به

 اين دانم نمي. است آن پيامد سكوت و خبري بي و است نيافته

 ديگر پاسخي خودت كمك بدون اما خير، يا است درست ارزيابي

 .يافت توان نمي ضعو براي

يا دانم مي يران شررراي  از ارزيابي براي آ  ميان مشررتركي محك ا

 خير؟ يا باشد، داشته وجود تواند مي و دارد وجود ما

يا  مضرررمون و سررر   جز تواند مي مشرررتر  اختمالي محك اين آ

 چرا است، اين محك اگر باشد؟ جامعه در جريان در طبقاتي نبرد

 توان مي كه اي شيوه سر بر يدرس مشتر  نتيجه به توان نمي

 نمود؟ انتخاب



 ارزيابي يافتن شرررررايد گردد، م رح ها اسرررررتد   بود ممكن اگر

 پرده كمي زمينه اين در تواني نمي. شررد مي تر آسرران مشررتر 

 بزني؟ با  من و خودت ميان را

 .كنم دريافت خبري ازت شدم، مي خوشحا 

 فرهاد

د ٤  ٢٠١٨ مه ٢٥ – ١٣٩٧ خردا

 

 به رفیق فرهاد نامه هاتف 

 گرامی فرهاد رفيق

 این واقعيت.  هسررتی حالم جویای که سررساسررگ ارم صررميمانه

 گرفتار هاسررت ماه که بسررياری های گرفتاری دليل به که اسررت

ضعی تغيير دنبا  خيلی آنم صت که همانقدر.  ام نبوده و  کنم فر

له و  جای دهم جواب و بخوانم را آرش رفيق ارسرررررالی های مقا

 به بل ه ام ن رده سرررر وت من واقع در.  سررررتا باقی شرررر رش

 از هر را شررما سررایت های بحث اما.  ام شررده کشررانده سرر وت

 گم دعا سررورا  نظرم به.  کنم می دنبا  سرراعت دو ی ی گاهی
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صلی هدف.  است شده  هر از نظر صرف باید شرای  این در که ا

یرادی ست ا شی و سيا  ر  ميان در و برد ها توده بين را حزب م

 بوی و اسرررت شرررده فراموش داشرررت حضرررور اجتماعی ایه داد

شام به بودایی گرایی فرقه نوعی سد می م  زیادی من شاید. ر

 را خود های فهمی بد گاهی حتی مثال.  دانم نمی.  حسرراسررم

 شما خود مثال.  دهيم می نسبت حزب سياست تناسب عدم به

 جا چند در بودید نوشررته پلنوم سررياسرری گزارش بر که نقدی در

 کرده یادداشرررررت را موارد من.  بودید فهمی بد دچار دتشررررر به

صرف ها آن طرح صرافت از گ شت زمان چون که بودم .  شدم من

 جمله از بسياری م الب حاوی و داشتم که فلشی متاسفانه و)

ز کسی که شررد گم اخيرا بود نشررده منتشررر های ترجمه برخی  ا

 حالم خيلی هم و سوخت دلم خيلی هم که بگ ریم. نداشتم آن

 که هسررت یادم هنوز اش برجسررته نمونه یک اما.(  شررد گرفته

 بخش فاکتوگرافی تایيد ضمن گزارش آن نقد در شما.  گویم می

تيو وجود عدم اعالم از پس بخش گرافی فاکتو به نخسررررت لترنا  آ

یراد ته ا نده  زم نا را آن و گرف ید خوا  فاکتو دو که حالی در.  بود

فاوت گرافی نددا هم با ماهوی ت مه و شرررررت یال تي ی  ز حث د  ب

ند ناتيو وجود عدم اعالم از پس گزارش در. بود لتر ند می آ  این توا



 دوم فاکتوگرافی ؟ چی ها طلب اصالح پس که شود م رح پاسخ

 به هم فق  که بينی می و اسررت پرسررش این به پاسررخ واقع در

 چنين.  است پرداخته طلبان اصالح و اصالحات عمل رد و کارنامه

ش ا  زند می سر وقتی شما چون دقيقی رفيق از تیدق عدم  ا

گاه در مک رفيق ن يا  حا  هر به.  دارد خود جای دیگران و سررررر

 . ام ن رده پيدا را  زم وقت هنوز که متاسفم

 رفع با کنم می آرزو و سررررساسررررگ ارم پرسرررريت احوا  از هم باز

 .باشيم ارتباط در بيشتر ها گرفتاری

 با ارادت 

 هاتف

 

 ق فرهاد به هاتف نامه رفی

 

 س ورت برای ممنون هاتف عزیز رفيق

 در دوباره را آن که آن از پس گردم، بازمی کرده اشررراره مورد به

 باید که اسرررت آن نشررران درواقع تو اشررراره اما. کردم زنده ذهن
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ا که امری. کوشررريد ها بدفهمی و ها سررروبرداشرررت رفع برای  ب

 این کار صررلیا گره. گردد می مم ن گفتگو شرررای  شرردن ایجاد

 وجود زمينه این در نيازی بی و احتياجی بی گویا که اسرررت گره

نتقادی برخورد به هم نيازی و دارد  احتمالی نيازی بی چنين به ا

قاد مارکس. ندارد وجود نت ند را ا ند، نمی غرول قای اهرم دا   ارت

ضع» از کند می ارزیابی «شناخت» شخص و  نفی» منظور به «م

 رد «تر وا  و با  ی مرحله به» شناخت یارتقا و آن «دیال تي ی

 به را گفتگو برای آمادگی عدم علت توانی می مشررررخص مرحله

 بزنی؟ حدس مشررتر  نظر به دسررتيابی و سررونفاهم رفع منظور

 و امسریاليسررررتی سررررياسرررری اقتصرررراد برای جایگزین نباید چرا

ز ترس علت شود؟ م رح حزب طرف از است همان که اسالمی  ا

یا اسررررت؟ احتمالی متحدان و ها دهتو از شرررردن جدا  خ ر این آ

 یونان کمونيسررت حزب سرررنوشررت به هم ما حزب که دارد وجود

یل بد يدی، راسرررررتگرایی از روزی خود که تو شرررررود؟ ت  طرح نال

 روی چپ حزب توسررر  را ملی اقتصررراد برای جایگزین پيشرررنهاد

 کنی؟ می ارزیابی

 تفاهم برای بزرگی کمک موضرررع، بيان در وحشرررت علل از اطالع

ست به حرکت خ ر ن نيم، فراموش. بود خواهد یران در را  وجود ا



شتاری در را ن ته این من دارد، سی مورد نو  که ام داده قرار برر

نررد خواهی  شرررررردن ایجرراد این ی عمررده علررت(. اميرردوارم) خوا

 ضد -ملی و مردمی -دم راتيک جایگزین نبود خ ر، این احتمالی

ستی صاد برای امسریالي سی اقت ست نئوليبرا  سيا  یجایگزین. ا

یرره کرره یررد برمی حزب عهررده از تنهررا آن ارا  فرد، طرف از نرره و آ

یران سررراکن ها اقتصررراددان ازجمله  فراموش نباید را ن ته این! ا

ضوع این! نمود سی مورد دقيقا باید مو  و گيرد قرار م العه و برر

 مسرررررئوليتی با ما. شرررررود اتخاذ تصرررررميم آگاهانه آن ی درباره

یندگان. کرد فراموش نباید را ن ته این. هسرررررتيم برورو تاریخی  ا

 .کرد خواهند ارزیابی سنگين اشتباهی را آن

 باید هميشرره و کنونی شرررای  در که دارم کامل توافق تو با من

ست» تقویت در را نيرو تمام شی و سيا . گرفت کار به«  حزب م

 سرررياسرررت سرررر بر -او  گفتگو با باید منظور  همين به درسرررت

نتقادی برداشرررررت -دوم رسررررريد، توافق به وزر مشرررررخص ز را ا  ا

 به تا داد قرار تایيد مورد یا و نمود رد استد   با حاکم سياست

یا. «یابد ارتقا مشخص وضع از شناخت» مارکس گفته  حلی راه آ

ماده من. بگو. دارد وجود دیگری س یریم را آن ام آ ما. ب ید ا با  او  ن

ستد   و حل راه با ست ی درباره ا شنا آن یدر ش ل شوم؟ آ  م
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 به چرا،! شماست استد   از اطالعی بی نيست، من نخواستن

يل چه ید دل با باره ن تد   ی در  من را ن ته این کرد؟ گفتگو اسررررر

ید خواهی! کن تفهيمم ل فن فهمم، نمی مل را من که د  در کا

ست» از دفاع برای پابرجا متحد و یافت خواهی خودت کنار  سيا

  افتی خواهی «حزب مشی و

 فشارم می را دستت

 فرهاد

 

 نامه هاتف به رفیق فرهاد

 درود با گرامی رفيق

نتقاد نيز من  ندارم آن از برداشررتی چنين و دانم نمی غرولند را ا

نتقاد اما.   شررما.  باشررد داشررته مشررخصرری و معين مبنای باید ا

 سررررخن جایگزین برنامه فقدان از هایتان نوشررررته تمام در تقریبا

 و تعریف حزب شررشررم کنگره از مدام دیگر سرروی زا.  گویيد می

ن  به را آن و کنيد می تمجيد تار برای مح ی سررررر بدیل ها رف  ت

ید کرده ته که ا لب يار ا ما.  ني وسررررررت هم بسررررر  گرامی رفيق ا

يد می فراموش مه وجود با که کن يه ه یراد و ها حاشررررر  های ا



 برنامه تصررویب شررشررم کنگره آورد دسررت بزرگترین... و احتمالی

یا برنامه این.  سرررررتا حزب  اقتصررررراد برای جایگزین برنامه جز آ

سی ستی سيا سالمی و امسریالي ست ا صال چرا ؟ ا  به توجهی ا

 اسررراس بر و روز های ضررررورت به بنا حزب ؟ کنيد نمی ان مفاد

. کند می موضع اتخاذ اجتماعی مشخص لحظه مشخص نيازهای

 اختپرد بدیهياتی به هميشرره توان نمی ها موضررع اتخاذ این در

 موضررع این.  اند شررده بيان حزب اسررتراتزیک های برنامه در که

صاره واقع در ها گيری ستراتزیک برنامه همان ع ستند ا  بنا که ه

ند درخورد به ز ترسررررری اگر. شررررروند می متجلی ها داد ر  رو  ا

 که طلبان اصرررالح به قدر این ، داشرررت می وجود متحدان رميدن

سياری سوی از حتی صلی متحدان ای توده رفقای از ب  کنونی ا

 موردی هيچ در انصررافا حزب.  پرداخت نمی شرروند می تلقی ما

 .  است ن رده مصلحت فدای را اصوليت

صا اما صور شخ شته مرور با - کنم می ت  و شما شخص های نو

 غرولند نوعی -کنند می نظر اظهار شما سایت در که اطرافيانی

نتقاد جای  های بحث به مشررخصررا چرا که این.  اسررت گرفته را ا

 حق کنيد تلقی پاسررخ دادن مثال اگر را شررود نمی توجهی شررما

ز ای نوشررته هيچ دارم اطالع من که جایی تا اما شررماسررت با  ا
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قا نظر ند نمی م توم رف فاوتی بی نظری هيچ به. ما  نشررررران ت

ما شرررررود نمی داده هارچوب در ا نات چ يت گزینش و ام ا  اهم

ضوع صور.  شود می پرداخته ها آن به مو شته در شما که یت  نو

 تحت بوروکراتيک دسرررتگاه یک از عبارت کنيد می عرضررره هایتان

یا.  دارند را م لق ولی ح م که اسرررت نفر دو ی ی سرررل ه  به آ

نایی توانند می چقدر نفر چند ؟ اسررت چنين راسررتی  داشررته توا

شند نند که با سرت و خون عظيم تاریخ بتوا  را ساله 76 حزبی ح

یا برسررانند؟ سررامان به  حجم با جهان کنونی شرررای  در اصررال آ

نه عظيم نا  و ها رسررررررا باطی های کا قدور امری چنين ارت  و م

 توجه.  باشررررريم بين واقع کمی گرامی رفيق ؟ هسرررررت اجرایی

 سرررازمان و حزب تواند می آن به پاسرررخ و سرررخنی هر به حزب

فان کلوپ به را حزبی فه حرا یل ای حر بد ید ت ما مان. ن  کلوپی ه

ماد را کارگری کمونيسررررررت حزب توان می امروز مثال که  آن ن

 اجتماعی عظيم مش الت به پاسخ حزب عملی وظيفه.  دانست

صادی ، سياسی ،  که آن بر نيرو ب  .  است جامعه به مبتال اقت

 آن های خواسته ، ها ان های اقدام ، زحمت شان های خواسته

 و اعتراضررری های عمل رد ، کنونی بغرنج بسررريار شررررای  در ها

یا اسرررت چگونه و چيسرررت ها آن بیاعتصرررا ا اسرررت تر واجب آ  ی



نتقاد به دادن جواب  اندکی با حتی را خود پاسرررررخ - که رفيقی ا

 حفظ با بيایيد ؟ -بيابد تواند می حزب اسررررناد و ارگان بررسرررری

نتقادی نظرات  به را ان.  نمایيم یاری حزب دامنه گسرررررترش به ا

سش کلوپ سخ و پر صاره . ن نيم تبدیل پایان بی های پا  توده ع

.  نمایيم یاری ان نظری هژمونی کسررب به و بشرر افيم را ان ای

نتقاد هر دیگر فرصرررررتی در ق عا  موثر و بررسررررری قابل ما وارد ا

 عاجل وظيفه حزب اجتماعی فقرات سرررررتون تح يم.  بود خواهد

ست کسی آن هر  بر بحث اگر اما. داند می ای توده را خود که ا

 من که اسرررت دیگری امر نآ اسرررت صرررندلی و م ان و جا سرررر

مام در هيچگاه  پرداخت نخواهم و ام نسرداخته بدان عمرم طو  ت

 نماد که دانم می بخشرری رهایی های ایده سرررباز را خود من. 

یران توده حزب را ان سررررررفراز ته ا نه و ام یاف با  راه این به داوطل

 ، خواه خود عناصررری اسررت مم ن آن مجموعه در.  ام پيوسررته

صار شته وجود هم خائن و پليس حتی و ، ای کينه ، طلب انح  دا

شد، صر این وجود اما با .  سازد نمی منتفی را ان موجودیت عنا

 به ، شررررود می مجروح که اسررررت ای زنده ارگانيسررررم هم حزب

مان ند در يازم مار و اسرررررت ن هد می داری تي ندگی و خوا  سررررررز

.  دارد بسرررررتگی آن اجزا همه کار درسرررررتی به ان وسرررررالمت
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لبته - ارگانيسررررم یک ناخوشرررری  ناخوش حزب که ندارم اعتقاد ا

 دوران ترین وسالم ترین شاداب از ی ی در من نظر به بل ه است

 ارگانيسررم یک آمدی کار نا بر دليل -برد می سررر به خود زیسررت

 که خونی.  دارد کارکرد قاعده همين نيز ها سيستم در.  نيست

 کينه ق ع با باید.  است گسترده و عميق  است رفته ما حزب از

اور اگربدان - تاریخی وظيفه به... و شخصی های دلخوری ، ها  ب

یران جامعه اعتال و زحمت شان رهایی اسباب و پرداخت - داریم  ا

 نداشته فرصت واقعا من.  نمود تر بالنده را حزب و کرد فراهم را

 توان حد در اما.  بسردازم شررما های بحث همه به که ندارم و ام

 و خشرررمگين گاهی شررروم می شررراد گاهی خوانم یم را ها آن

 ازارنده من برای ترکيب این.  دلسررررد ای لحظه و اميدوار گاهی

 در منسررررجمی خواسررررت و تف ر که دهد می نشرررران.  اسررررت

 از هم را آرش و مهرگان رفقا حتی من.  ندارد وجود آن محموعه

  زم نا و گير وقت را ها ان چون داشررتم باز ها بحث این به ورود

صله سر از بار یک کنم می خواهش من.  دانم می  را چه ان حو

ید زده تيتر ها ای توده گفتگوی بعنوان له با) ، ا ز گرفتن فاصررررر  ا

 اعضررای و حزب تاریخی وظایف به و کنيد مرور(  عاصررمی فرهاد



 نظر از حداقل)  متاسرررفانه کنيد مقایسررره را ها ان و توجه حزب

 .  است کننده مایوس نتيجه(  من

 . باشيد نرنجيده صراحتم از اميدوارم و باشيد شاد

  ارادت با

 هاتف

 

 نامه رفیق فرهاد به هاتف 

 ٢٠١٨ مه ٢٨ – ١٣٩٧ خرداد ٨

 بخير روز عزيز هاتف رفيق

 توضرري  بار اولين براي. كنم مي تشرركر شررما هاي توضرري  براي

 كمك كه اسررت شررده اتخاذ موضررع براي اسررتد   طرح با همراه

 شررادي و مسررتد  «صررراحتي. »شررراي  در  براي اسررت بزرگي

يب بدين. آور فه تقويت منظور به درسرررررت گامي ترت  كه روز وظي

 حزب سررياسررت تقويت و پشررتيباني وظيفه. اسررت شررده عنوان

ند كامالا  اصرررررل اين به من. ها اي توده ي همه توسررررر   و پايب

 .معتقدم



15 
 

غاز در حث اسرررررت، تو با حق كه بگويم آ يان ها ب  ها اي توده م

ند كه اسررررررت نبوده همراه اي ثمره با نتاكنو مك در بتوا  به ك

. نيست اما «كننده مايوس. »باشد استفاده قابل حزب سياست

يد نداخت حركت به درسرررررت جهت در را آن با  كردن شرررررركت. ا

 زمينه اين در تواند مي ديگران و مهرگان و آرش رفقا ي سررازنده

 -دسررت و اسررت تن  وقت كه دانم مي. باشررد راهگشررا و كمك

ز دفاع در ها اي توده تجهيز شرريوه اين، باوجود. كرانمند مغزها  ا

 نقش گفتگوها در تواند مي كه حزب ي شررده تصررويب سررياسررت

ست ي شيوه سازد، ايفا ست حزب در سنتي ي شيوه و در . ما

 !كرد فراموش نبايد هم را اين

 خيابان در حزب باشررررگاه در كه دارم ياد پدرم هاي تعريف از من

 سخنراني برنامه ظهر از بعد جمعه هر توپخانه، دانمي شما .. 

 شررد گفته اما ندارم، بياد. اسررت بوده برقرار پاسررخ و پرسررش و

 .ام رفته آنجا به مادر و پدر همراه هم من كه

 بر و روز هاي ضرررررورت به بنا حزب» كه شررررده ذكر ي شرررريوه با

[ تاريخي] اجتماعي مشرررخص لحظه مشرررخص نيازهاي اسررراس

 مي قرار تاييد مورد را آن و موافقم كامالا  ،«كند مي موضع اتخاذ



 نيسرررتم، موافق «بديهيات به هميشررره» نسرداختن با ولي. دهم

 در هوشرررررمند و فعا  هاي اي توده براي تواند مي بديهيات زيرا

 صررد  هميشرره كه ظاهري) باشررد كننده خسررته و روزمره ظاهر

مي يع هررراي توده براي ،!(كنرررد ن كز در و مردم وسررررر  آن مر

 راسررررت به. شررررود مي م رح بار اولين براي اغلب متكشررررانزح

 در از ناشررررري داري، سررررررمايه كشرررررورهاي در كارگران گرايدن

سترس ضع نبودن ها آن د شتي با و شفاف موا ست “چپ” سر . ا

 س   به كارگران آگاهي س   نيافتن ارتقا وضعي، چنين پيامد

 داري سرمايه كشورهاي در فاجعه اين با. است طبقاتي آگاهي

 طبقات به كمبود اين. هستيم روبرو هم سوم جهان در و غرب در

! سررازند حاكم را خود ايدئولوژي اسررت، داده را امكان اين حاكم

 .نكنيم فراموش

 تبليغي و ترويجي ي مبارزه در «بديهيات» طرح كه نوشررررتم اگر

 و كننده خسررته ظاهر در تنها و گردد، روزمرگي باعث تواند نمي

 نمي بديهيات تكرار به گاه هيچ ما. است  مستد است، تكراري

سي هاي كتاب در مگر پردازيم،  ها مقاله در ديگر سخني به. در

 و پردازيم نمي لنينيسررم -ماركسرريسررم سرريسررتماتيك درس به

 بردن كار به ماركس شرريوه. كنيم نمي م رح را ديالكتيك اصررو 
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 سرر ر در اسررت علمي شررناسرري جامعه تحليل و تجزيه اسررلوب

 شرريوه اين بردن كار به از اي قله كاپيتا . هايش نوشررته سرر ر

 .است

فه، ل ا يات تكرار وظي كه نيسرررررت، بديه با  بل  به چيزي آن ان 

. ناميد نيز «بديهيات» را آن توان مي كه اسررت مشررخص شررراي 

 بر( را ديگران و طبري او شررراگرد و) ماركس فلسرررفي موضرررع ما

 دوران رد ويژه به كه شررررراي ي دهيم، مي ان با  روز شررررراي 

يران در ها روز اين مانند – انقالبي هاي  مي تغيير سرعت به – ا

 داديم انجام را كار گويم نمي برنامه، تصويب با گاه هيچ ما. يابد

ها حا  و يد تن مه ما. كنيم تبليغ آن براي با نا  روز به روز هر را بر

 پراتيك» را آن ماركس كه هسرررررتي واقعي روند از يا كنيم، مي

 .رويم مي هرز و مانيم مي عقب نامد، مي ها توده «انقالبي

 شرررشرررمين مصررروبات و حزب برنامه كه هايي آن كنم نمي خيا 

 و آن پس در رسرراندن، تصررويب به و تنظيم توانمندي با را كنگره

فاع ها آن از من از بيش اخير، هاي سررررررا  در بداري و د  جان

 رسررررانده ثبوت به را ها آن درسررررتي و باشررررند كرده مشررررخص

 نيست؟ طور اين د؟باشن



 به نه ديكتاتوري، از بعد شرررراي  براي برنامه مشرررخص مفاد اما

 به مضررموني نظر از بلكه. اسررت شررده كهنه زمان گ شررت علت

شته دوران  بي! دمكراتيك -بورژوا انقالب دوران به. دارد تعلق گ 

يران چپ حزب منشررور» به آن كليت كه نيسررت هم جهت  نيز «ا

 باشرررند، ما ي برنامه دنبا  ها توده بايد چرا! اسرررت شرررده بد 

گامي مه كه هن  مي هم ليبرا  را خود كه ها آن و “چپ” ي ه

صادي برنامه همين پرچم نامند، شند؟ مي دوش به را اقت  مگر ك

 را اي توده خواهي ترقي بادبان باد خود خيا  به مومني فرشرراد

 به اسررررت كامل ان با  در اش برنامه اسررررت؟ نگرفته كتابش با

صيه را آن دوباره م العه شما كه ظراتين رئوس  چه. ايد كرده تو

تر بسا ا ّ  !تر مستد  و بر

 موضررررع اين داراي كنوني شررررراي  براي نيز ما حزب اما چنانچه

 پاسرررخ روز ي وظيفه به «افزار ارزش توليد» تثبيت با كه اسرررت

ست، شده داده كافي ضي  كارگران براي بايد وقت آن ا  بدهد تو

ست با كه صي داندبازگر خوا صو سازي و ها سازي خ  حقو  آزاد

يد چه..  و كار قانون در كارگران قانوني يد كرد؟ با  كارگران از با

ست ست اين خوا  ح ف خود مبارزاتي هدف فهرست از را ها خوا

يا كنند؟ سخ آ  نيازهاي و روز هاي ضرورت» جزو پرسش اين به پا
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 و! هست! نيست؟[« تاريخي] اجتماعي مشخص لحظه مشخص

 و كس چه را كارگر طبقه رهبري آن، به مشررررخص پاسررررخ بدون

يا بگيرد؟ عهده به بايد ديگر حزب كدام  كه نيازها و ضررررورت اي آ

يك» از را آن توان مي  در كارگري هاي گردان همه «انقالبي پرات

 توسرر  كه خواسررتي كشرريد، بيرون اخير هاي ماه هاي اعتصرراب

 به وظيفه با را ما است، شده م رح نيز معلمان صنفي سازمان

 !خواند مي خواند؟ نمي فرا خود برنامه كردن روز

قاد ماركس نت ند را ا مد، نمي غرول  ارتقراي براي اهرم را آن نا

 كه اهرمي. كند مي ارزيابي تاريخي مشررخص لحظه در شررناخت

ست تا كرد زندگي آن با بايد سخ روز وظيفه به توان  اين و. داد پا

ها كه هنگامي نيسرررررت، ممكن  هم من با كه ها آن» رنظ به تن

 .نكنيم بسنده «اند عقيده

يران، توده حزب سرررياسرررت يران كارگر طبقه حزب ا  كه هنگامي ا

صاد به بخشيدن پايان سي اقت  رحم  صراحت با را تئوليبرا  سيا

يران توده حزب ي شده تعريف برنامه كه كند مي ست، ا  اين از ا

تد  رو يد كه ندارد ترديد زيرا اسرررررت، علمي و مسررررر  نظام از با

 سرمايه ي سل ه سيستم از توانست تا گ شت، دارانه سرمايه



 مراسررررم در مارودو سررررخنان! يافت رهايي امسرياليسررررتي مالي

 ل ا. اسررت نموده طرح ونزوئال براي را دورنمايي چنين او، تحليف

لت بهترين در هاي حا هاد  ي شررررريوه» ديگران و مومني پيشرررررن

صاد تعميراتي سي اقت ستند «دارانه سرمايه سيا  در  ها آن. ه

ند نمي يه كه جهان در كنوني شرررررراي  در كه كن ما  مالي سرررررر

ياليسرررررتي هد مي امسر له خوا مده مسررررررا يت” ي ع ا را “مالك  ب

 خود سود به جامعه هستي هاي صحنه ي همه سازي خصوصي

 آن اجتماعي عدالت سرررررود به تغييرات براي فضرررررايي كند، حل

گام هد وجود هم هن ا. گردد راربرق “آزادي” كه داشررررررت نخوا ي  آ

يتاليا فرانسه، يونان،  دارند؟ قرار ديگر وضعي در..  و ا

 -ملي سررررياسرررري اقتصرررراد از مسررررتد نه دفاع و اعالم با تنها

يك يران توده حزب كه دمكرات له را آن ا يران انقالب مرح يابي ا  ارز

 بر را اي توده انديشررررره راهبردي نقش توان مي اسرررررت، نموده

 كار اين. نمود ايجاد را آن ژمونيه و سرروار طبقاتي نبرد شررراي 

 تنها كنوني، “تاريخي” شررراي  در زيرا اسررت، شرردني رو اين از

ستم از رفت برون راه ستعماري سي  مالي سرمايه ي سل ه نوا

ستي، صاد اين نمودن دنبا  امسريالي سي اقت ست سيا ي . ا  شرا

 بايد كه نيسررت، روا ترديدي امر اين در. اسررت آن نشرران چين در
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 اسرتد لي. سراخت م رح را بخش رهايي و خواه ترقي جايگزين

بر در  دارد؟ وجود! ندارد وجود آن برا

مه شررررردن روز به با نا يران توده حزب ي بر  آرش رفيق خبر كه ا

شست براي صله بود، ساخته اميدوار مرا ن ضع ضروري ي فا  مو

قه حزب يان ديگر از كارگر طب ته غيره و “چپ” هاي جر  برجسررررر

 همه توسرر  حزب سررياسررت از جانبداري و دفاع با و شررد خواهد

مه براي نبرد جمعي طور به ها اي توده ي نا قل بر  كارگري حدا

 آن در كه كارگري حداقل برنامه. شرررد خواهد برده پيش به حزب

 قادر كه اسرررررت پيگيري ي وظيفه چنان آن دمكراتيك، ي وظيفه

 ديكتاتوري از گ ار براي را ما دور و نزديك متحدان ي همه اسررت

ند جهيزت ند و ك بارزه رو قاتي ي م ظام از گ ار سررررروي به را طب  ن

 .براند پيش به خلق متحد جبهه رهبري تحت دارانه سرمايه

 كسررري چه به «صرررندلي و مكان و جا» نمودن عنوان دانم نمي

گاه با چنانچه. گردد بازمي  اي، كرده ذكر را آن من سررررروي به ن

سيار كه بگويم بايد ضع و فيزيكي اه امكان. روي مي خ ا به ب  و

ست روزانه طور به آن با كه سالمتي ستم، بگريبان د  نوع هر ه



ا  را من ل ا. سرررازد مي ناممكن زمينه اين در را پروازي بلند  ل فا

 .بگ ار كنار فهرست چنين از

 را ها توان ي همه بايد كه آن جز نيسررررت چيز هيچ من سررررحن

 اي توده -ماركسيستي طبقاتي ي انديشه هژموني تا كرد جمع

 نوع هر هسررتم آماده زمينه اين در. بشررود حاكم مبارزات جو در

ستم از كه كمكي  من را آن سازماني شكل. دهم انجام برايد د

يد حزب رهبري. كنم تعيين توانم نمي كل با ناسررررررب شررررر  و م

 .بيابد را متناسب

 كردن روز به محور دور بر را بررسررررري و بحث باشرررررد ممكن اگر

 اقتصرررراد طرح ضرررررورت ي درباره و سررررازيم متمركز حزب برنامه

سي سي به دمكراتيك -ملي سيا  گره بسردازيم، نظر تباد  و برر

مه. شرررررد خواهد گشررررروده كار نا  نبرد پرچم به و روز به حزب بر

يران در طبقاتي نتقادي مواضرررع وقت، آن. شرررد خواهد بد  ا  كه ا

 جريان. يافت خواهد سازنده جهتي گردد، مي م رح آنجا و اينجا

ا و دسررت. پاشرريد فروخواهند - ماموران جز به – افيانحر هاي  پ

سياري ي صادقانه زدن  داد خواهد پايان ها اي توده ميان در را ب

هد قرار درسررررررت سرررررير در و ند مي طريق اين از. داد خوا  توا
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 آغاز در من و راندي سخن آن از كه اي «كننده مايوس» احساس

يد مورد را آن نيز ي گفتگو در دادم، قرار تاي  به ها اي توده انم

 در حزبي مومن رفقاي شرررركت كنم، تكرار. گردد بد  خود عكس

 .است كمك امر اين براي ترديد بدون ها، بحث

 .تفاهم تعميق برای سازنده کمک و وقت صرف برای ممنون

 فشارم می را دستتان

 عاصمی فرهاد

 

 نامه هاتف به رفیق فرهاد 

 رفيق گرامی 

بتدا   چند ن ته را خاطر نشان کنم :سساس از پاسخت . در ا

غرض من از ذکر بحث از "جا و جایگاه و صرررندلی" امری کلی  -1

است که شنيده هایم از برخی رفقای خارج از حزب به این گمان 

ند و آن را  ن که خود را "ژنرا " می خوا ند. کسرررررانی  دامن می ز

 شرط او  بازگشت به حزب قرار داده اند.



موضررررروعی اسرررررت که از دید شرررررما  امر به روز کردن برنامه -2

قدم بر  ندارم و معت مانی  ته اسررررررت . من چنين گ یاف يت  عاجل

شرفت  ضوع ها و نياز های روز روند پي ساس همان برنامه بر مو ا

جامعه می توان پاسررخ داد و پاسررخ هم داده می شررود . از این 

ست  سئله کانالی انحرافی ا رو گمان می کنم پرداختن به این م

 . 

ن چه که چشرررررم اسرررررفندیار جنبش و جامعه کنونی اما بعد ، آ

ماسرررت رشرررد نا متوازن عامل ذهنی و عينی اسرررت . شررررای  

ثر عوامل موثر بسرررياری از جمله اسرررتبداد  ذهنی جامعه ما در ا

غليظ م هبی ، غلبه اندیشررره و فرهن  اسرررالم سرررياسررری ف 

قه و توده و... هم وزن  سررررررکوب و دور کردن پيشررررراهن  از طب

نزوای  شررررررای  عينی رشرررررد ن رده اسرررررت و این خود سررررربب ا

پيشرراهن  و عدم تفهيم و تفاهم ميان زحمت شرران به طور کلی 

ست  سيبل حمله این جا شود .  و طبقه کارگر به طور خاص می 

ی   شرا شت و به رشد  و باید همه توان را بر رفع این مش ل گ ا

ذهنی پرداخت . این وظيفه جز با انسررررجام نظری و سررررازمانی 

سانه حزب طبقه کا ضعف ر ست . به ویژه با  سترس ني رگر قابل د

ای ، جوبسيار شدید امنيتی و حساسيت بيش از اندازه نظام بر 
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ز  عمل و حرکت توده ای ها انجام و ادای این وظيفه دشررروار تر ا

بر این  هميشرررره اسررررت . گشررررودن هر گونه جبهه کناری در برا

قه ای ف به گرایش های فر حاصرررررلی جز دامن زدن  عام   وظيفه 

تشویق اقدام های فراکسيونی و کاستن از دامنه عمل توده ای 

ها نيسرررت و نمی تواند باشرررد .این که می گویم وظيفه اصرررلی 

بردن مواضع ، سياست ها و برنامه حزب به درون توده ها وظيفه 

عاجل و وقفه ناپ یر هر توده ای اسررررت ناشرررری از این توجه به 

 رشد نا متوازن شرای  ذهنی است . 

ک پ یر این  ظام اصرررررالح  که "ن یاد بزنيم  ه دائم بنویسررررريم وفر

نيسررت"، " اصررالح طلب ها نه راه حل که مشرر لند"، و... ده ها 

سرررخن درسرررت دیگر به تنهایی کافی نيسرررت. باید با حضرررور در 

ثبات رسرراند. این حضررور  تجربه روزانه توده ها این ادعا ها را به ا

ه ترین معنا هم جز با بردن سرررياسرررت و برنامه حزب در گسرررترد

ست  ش ل گرفته ا ست . یعنی دیال تي ی  بين توده ها مقدور ني

يک در واقع در  ضررررررورت لحظه و پی  یال ت به آن د پاسرررررخ  که 

اف ندن ریشرره های ازادی اسررت . روزمرگی و باری به هر جهت 

نایی جز  ماجرای دیگر عبور کردن مع به  ماجرا  ندن واز این  گ را

ندارد .اغتن به معنی گ ران م اني ی وقت  ام فرصرررررت در این جا 



نتقا  سياستی منسجم ، برباری و توضي  هزاران باره نيازهای  ا

اجتماعی براسراس یرنامه و آماج های حزب اسرت که اماج های 

 مرحله ای توده ها و به ویژه طبقه کارگر است . 

نمونه ای ارائه کنم . رفيق سررريامک در دو مقاله به امر جن  ف 

ای پرداخته است . متاسفانه در هيچ یک  حاکميت و موضع توده

ست . دليل این امر به  ضوع بر نيامده ا شتار ها از عهده مو از نو

نظرمن این اسررررت که رفيق سرررريامک خود نگاه منسررررجمی به 

 . موضوع ندارد و از این رو قدرت "اقناع" نوشته اش ضعيف است 

همين را با نوشرررتار نامه مردم مقایسررره کنيد که چقدر دقيق و 

ست و با ع ضي  "حاکميت ملی" پرداخته ا ش افتن و تو لمی به 

توانمندی بی نظيری حق م لب را ادا کرده است . نوشتاری که 

با یی بر  ناعی"  يد و ت  یبی از توان "اق تای صررررررف نظر از هر 

های  ها و توهم  يل  بازار تحل ته  خوردار اسرررررت و در این اشرررررف

ستی  سي ضوع حاد گوناگون می تواند رد راهنمای هر مارک در مو

 روز و در ضمن تاریخی جامعه باشد .

شتار برجام رفقای  مهر که  10یا نمونه های دیگر: ی ی همان نو

سالمی" را در  ستی خ  دفاع از "حاکميت جمهوری ا شما به در
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آن نشرران داده اید و دیگری سرررمقاله راه توده که نسررخه طابق 

ست . توجه کن : " از مقاله  شتار ا باید   :مهر 10النعل همان نو

ثر تشدید بيش از پيش تحریم های اقتصادی انتظار داشت که بر ا

یران، وضرررررعيت مردم در داخل کشرررررور از آنچه که  آمری ا عليه ا

تر های گسرررررتردههسرررررت نيز بسررررريار بدتر شرررررود و به بحران

های اخير در شررهرهای مختلف اجتماعی، از نوع آنچه که در ماه

شاهد بوده شور  ساب ایم بيانجامدک سأله ح . آمری ا روی این م

های اقتصادی خردکننده عليه باز کرده است که با تشدید تحریم

یران خواهد توانسرررررت نارضرررررایتی های موجود را به یک خيزش ا

شور را از درون فلج نماید، و  شور بد  کند، ک عمومی در داخل ک

ماده  یران آ به ا ظامی  هایی ن به ن نه را برای وارد آوردن ضرررررر زمي

لبته تردیدی نيسررررت که در نتيجه ادامه سررررياسررررت . سررررازد ا

مقاومت، شرررررای  اقتصررررادی مردم حداقل برای مدتی وضررررعيت 

دشررررروارتری پيدا خواهد کرد. اما اشرررررتباه خواهد بود اگر چنين 

وضررررعيتی را سرررررنوشررررتی محتوم بدانيم و دسررررت از مقاومت 

تواند، و باید، از راه یک ب شرررريم. دولت جمهوری اسررررالمی می

ر بهربرنامه ر ر ویژه در جهت یزی اقتصادی آگاهانه و حساب شده 

های اقتصرررادی نئوليبرالی که طی از ميان برداشرررتن سرررياسرررت



سررمت نابودی کشررانده کشرران کشررور را بهها زندگی زحمتدهه

نتقا  فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ررررر از ا ررررر ررررر های است 

به بهروی تودهآمری ا  ، کشررررران کشرررررورویژه زحمتهای مردم، 

شور گردد. در این  شيرازه ک شيدن  جلوگيری کند، و مانع ازهم پا

گاه  با پس از سرررررقوط اردو به کو به تجر کافی اسررررررت  راب ه 

های مناسرررب مقاومت در سررروسرررياليسرررم نظری بياف نيم تا راه

بر یورش "  و " از سرررر .های اقتصرررادی امسریاليسرررم را دریابيمبرا

ير طی شده در این راه حل دوم بازگشت از مس  :مقاله راه توده

 ، سه دهه است. یعنی اعتماد به مردم، پ یرش حق انتخاب آنها

صو  آن بویژه  ساسی و پ یرش اجرای همه ا بازگشت به قانون ا

صادی مربوط به  صو  اقت صو  سياسی مربوط به حقو  ملت و ا ا

مبارزه با فسررررراد و نابرابری طبقاتی، پاسرررررخگو شررررردن قدرت، 

های نوین اقتصررادی تن سررياسررتتضررمين آزادی ها، در پيش گرف

در مشررورت با مردم و بر مبنای خواسررت آنها نه بر مبنای فشررار 

صادی محافل فاسد ح ومتی یا برندگان سياست های کنونی اقت

های و سررساه و اتا  بازرگانی، پایان دادن به خصرروصرری سررازی

بر  ویرانگر و فاسررد سررازو پ یرش مسررئوليت دولت و جامعه در برا

بر و  رفاه و آسایش و بهداشت و آموزش همه شهروندان ب ور برا
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بر  عاد نه، پ یرش حق مشررارکت زنان، باز کردن راه و اميد دربرا

ش اف ميان حاکميت و مردم نان یعنی در یک کالم پر کردن   .جوا

نوشرررررتار ها ملغمه ای اسرررررت از واقعيت ها که در  " هر دو این

بر بورژ هه سرررررایی در برا هایی چيزی جز جب يل ن وتزی خود و تحل

نيد ؟ هر دو  یا شرررما در چه می دا دی تاتوری نيسرررت.  علت را آ

این نشررریه ها دم از "مشرری توده ای" می زنند اما در عمل آب 

یا ف ر می کنيد حزب باید همه کاررا  به آسررررياب که می ریزند؟ آ

 تع يل و به این خرافه ها جواب بدهد ؟ 

ته مک در اخرین نوشررررر يا نه دیگر : رفيق سررررر جای  یا نمو خود ب

اسررتفاده از ترمينولوزی اسررتوار مارکسرريسررتی دسررت به جعل 

از هر بار  -اگر چه توضي  می دهد –عبارت می زند . عبارتی که 

صلی جز ویران کردن  –مارکسيستی  ست و حا لنينيستی تهی ا

ترميننولوژی علمی نخواهررد داشرررررررت . منظورم عبررارت هررای 

ت . این غنی کردن "دی تاتور باور" و " امسریاليسرررررم باور" اسررررر

گنجينه علمی نيسررت . تهی کردن مفاهيم وجعل عبارتی اسررت 

 که عمال گوینده را نيز از هدف اصلی خود دور می کند. 



به راسرررتی در این آشرررفته بازار که مشرررتی از خروار ان را بيان 

شدن در این بحث  ست ؟ در گير  کردم وظيفه رفقای توده ای چي

ضي  هر ضع  های انحرافی ؟ و یا تو سترده تر موا شتر و گ چه بي

ناتی که در اختيار  با تمام ام ا علمی و انقالبی حزب به توده ها 

بدیل  نامه حزب " چپ" ت به بر ما  مه  نا يد بر ما می گوی دارد؟ شررررر

شررده اسررت . او  من نشررانه ای از ان ندیده ام . ثانيا چه بهتر! 

شای ضرورت ها  سيلی  ضع آن ها نزو  کرده ایم .  د کا که به موا

و فشررار نيروهای چپ واقعی در داخل این سررازمان شرراید آن ها 

یا حتی با پ یرش این  را وادار به این پ یرش ساخته است . اما آ

سی ان  سياست های حزب هم به سوسيا  دموکرا شما،  گفته 

ها نزو  کرده است ؟ یا بالع س رای اليسم توده ای ان ها را در 

خن بسرريار اسررت و چنبره خویش می فشررارد؟ رفيق گرامی سرر

فرصررت ها اند  . برای شررما سررالمتی آرزو می کنم و اميدوارم 

ا  فرصت طلبانی که در مواقعی به شدت ضد حزبی هم هستند ب

استفاده از ام ان صفحه شما سبب آسيب حيثيتی نشوند. این 

 هشداری رفيقانه است و بس .

شدم .دنيا  سيامک هم  شاید روزی درگير پلميک با رفيق  پ.ن: 

 چه دیدی ، جوانی است وهزاران آرزو !  را
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 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  توده حزب برا

يران،  نظري انسجام با جز- گردم بازمي آن  مشخص مضمون به -ا

 ..  نيست دسترسي قابل كارگر طبقه حزب سازماني و

بر در كناري ي جبهه گونه  هر گشودن [ مجرد] عام وظيفه اين برا

 اقدام تشويق اي، فرقه  هاي گرايش به زدن دامن جز حاصلي

ز كاستن و فراكسيوني هاي  نيست  ها اي توده عمل دامنه ا

 است اي توده هر ناپ ير فهوق و عاجل وظيفه[ كه اي وظيفه..]

 ذهني شراي  نامتوازن رشد به  توجه از ناشي[ كه]

 (.١ ص..(« ) عيني و ذهني عامل رشدنامتوازن)



 مي م رح همانجا كه عيني و ذهني عنصر نامتوازن رشد علل

نزواي  سبب» درستي به شود،  تفاهم و تفهيم عدم و پيشاهن  ا

 علل اين. تاس شده..«  زحمتكشان ميان[ آن؟ سياست]

 انديشه غلبه ،[ارتجاعي م هب] م هبي غلي  استبداد ازجمله»

 طبقه از پيشاهن  كردن دور و سركوب سياسي، اسالم فرهن  و

 .شود مي اعالم «خاص طور به كارگر

نزواي» احتمالي شدن ايجاد براي “خارجي” علل اين به توجه با  ا

 اين يهعل مبارزه درستي به لحظه  هدف و وظيفه ،«پيشاهن 

 تمرين براي صفحه] سيبل: »شود مي اعالم ارتجاع سياست

ين رفع بر را توان همه بايد و جاست اين حمله[ گيري هدف   ا

 جز وظيفه اين. پرداخت ذهني شراي  رشد به و گ اشت مشكل

[ اي؟ خانه چه در] كارگر طبقه حزب سازماني و نظري انسجام با

 (١ ص.« )نيست دسترسي قابل

 در تنها كني، مي م رح چه آن از مشتر  رداشتب خواني هم

 احتمالي نارسايي براي “دروني” علل. است دار خدشه نكته يك

نزوا» شدن ايجاد در «پيشاهن » كاركرد  نمي  قرار توجه مورد «ا

نتقادي موضع ديگر سخني به. گيرد بر در ا  “خارجي” عامل برا
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لبته. گردد مي م لق ثير از گرانه م لق برداشت  ا  عامل تا

ين در. بكند صد  هايي دوران در تواند مي “خارجي” يد  امر ا با  ن

بايد كه طور همان. گفت سخن آن درستي سر بر و داشت ترديد  ن

 در. نمود نيزنفي فاشيستي شراي  در را  سازماندهي امكان

 تجربه چنين ها كمونيست هيتلري آلمان مرگ هاي بازداشتگاه

 در كننده تعيين نقش مسلحانه ها آن. ساختند عملي را تاريخي

 .داشتند  خود آزادي

يا  دكاركر عنصر نبايد ديالكتيكي ي جانبه همه بررسي يك براي آ

 علل تشخيص براي احتمالي  ارتباط در هم را «پيشاهن »

نزوا» يا داد؟ قرار بررسي مورد او ی«ا  شده اعما  سياست آ

 كه اي پديده كه باشد آن علت تواند نمي انقالبي چپ توس 

نزوا»  و عمده علت و باشد؟ آمده  وجود به است، شده ناميده «ا

نقالبي، عيني شراي  رشد از را ذهني نيروي ماندن عقب اصلي  ا

ريم، توافق آن سر بر كه  سازد؟ شناخت قابل دا

برازنظر و مقاله چندين در  جامعه تحقيقات نتايج به اخير ا

 طبقه  نفعا نزد حتي “روي راست” علل ي درباره شناسانه

  كه است شده ق عي تحقيقات اين در. است شده اشاره كارگر



 چپ جنبش خواهي، ترقي جنبش ي وظيفه طرح رسايي نا

 رعنص ماندن عقب علل ترين عمده  از يكي ماركسيستي  انقالبي

 كه هنگام آن. است انقالب عيني شراي  رشد از ذهني

ا «پيشاهن »  ضروري ي مبارزه پرچم خود هوشمندانه سياست ب

يافزايد، را  ستاره” يافتن براي سو كدام به بايد  زحمتكشان برن

 بنگرند؟ “راهنما

 تاكيد و تاييد مورد قاطعيت با را آن و اي نوشته كه طور همان

ر  و وسعت بايد «ها توده روزانه تجربه در حضور با» دهم، مي قرا

نقالبي شراي  در كه دريافت را طبقاتي نبرد ژرفش  يم روز هر” ا

 يدي زحمتكشان خواست نقش. برگيرد در را “سا  بيست تواند

 ثروت بازستاندن و “سازي خصوصي” به دادن پايان   براي فكري و

 پايان و خارجي، و داخلي سوداگر مالي سرمايه از مردم هاي

 همه لغو و كارگران قانوني حقو  نمودن پاما  اجراي به بخشيدن

ازتاب اريشع چه در غيررسمي، دادهاي قرار ي  در است؟ يافته ب

 است؟ شده م رح يافته انتشار  اعالميه  و مقاله كدام

اره اين در مشتر  در  ما ميان عزيز، رفيق  مقوله كه دارد وجود ب

زادي”  نزد. هاست توده جنبش براي اي تكانه عنصر ،“آ
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 به جان استبداد ي سل ه زير كه مياني هاي  يه و زحمتكشان

 و زندگي شراي  بهبود براي را آزادي اما اه آن. اند رسيده لب

 ل ا. دارند نياز آن به و كنند مي  دنبا  خود شده پاما  هستي

يران كنوني جامعه در طبقاتي نبرد در كه نواييم هم هم با  ا

 در  واقع در آن، به پاسخ كه است گرفته شكل ديالكتيكي»

ين از.« است آزادي هاي ريشه افكندن پي و لحظه  ضرورت  ا

يران توده حزب كنگره ششمين ي مصوبه در رونيز  ميان پيوند» ا

لباتي صنفي ي مبارزه . است  شده اعالم ضروري «سياسي و م ا

 و «آزادي براي لحظه..  ديالكتيكي»  ي راب ه ديگر  سخني به

 .است شده برقرار “اجتماعي عدالت” با

 زا عدو  ،«آزادي براي لحظه..  ديالكتيك» گرانه م لق پ يرش

تيك ملي انقالب مرحله  ديگر عمده ي مصوبه كه است دمكرا

يران توده حزب ي كنگره ششمين  مي تشكيل ١٣٩١ سا  از را ا

 سياست عليه كه انقالب، از مرحله اين سياسي اقتصاد. دهد

 و تلفيق براي امكان تنها كند، مي عمل امسرياليسم نئوليبرا 

 .است اجتماعي عدالت و آزادي پيوند



يران توده حزب ي كنگره ششمين ي گفته پيش ایه مصوبه  ا

يران توده حزب طبقاتي  مستقل سياست” مضمون  تشكيل را “ا

 پيروزي معناي به حزب، كارگري حداقل برنامه اين اعالم. دهد مي

 مضمون از ها توده در  و شناخت براي. نيست آن وار اتوماتيك

 .اعالميه و يهبيان و نوشتار هر در. كوشيد مشخص طور به بايد آن

 به پيروزي تا است هوشمندانه و سخت اي مبارزه مبارزه، اين

، تناسب به بنا راه، ميان در. آيد دست  آن اين به توان مي قوا

 آن.غيرمجاز نه و گناهاست نه امر اين. داد تن “سازش”  و هدف

 پايبندي اهميت ي خجو نه يا و صري  نفي است، مجاز غير چه

يران توده حزب قاتيطب مستقل سياست به  هايي نكته! است ا

نيه از كه  درستي به و اي، كرده نقل توده راه و مهر ١٠ بيا

ا كه شريكند امر اين در دو هر اي، برشمرده را ها آن شباهت  ب

يران، توده حزب طبقاتي مستقل سياست نفي  را خود سياست ا

ز ژورناليستي هاي توصيف با ها آن. كنند مي تعريف  رنظ اوضاع، ا

يران عليه موجود داخلي و خارجي خ رات ترامپ، اقدامات و  و ا

 سر  بدون را آن و كنند، مي بندي سرهم را سياستي آن، امثا 

 و رژيم پ يري استحاله كه نامند، مي  “اي توده مشي” شدن

 نقش قادرند “بزها” اين كه پندارد مي كند، مي توجيه را نظام
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يران رد را اجتماعي اصالحات در “باغبان” يفا ا ا  و سازند ا تا ي  نها

 آن علني و پوشيده خ رات و امسرياليسم با مبارزه خواهند مي

يران،  ارضي تماميت و حاكميت حق عليه را  جمهوري از دفاع» با ا

  استقال  تر  ها، انحراف  اين ي ريشه! كنند توجيه «اسالمي

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

ا مبارزه ين ب ا كه پنداشت ا  سياست يك داشتن بدون توان مي گوي

نديشه عليه طبقاتي شده تعريف و دقيق و روشن  انحرافي ي ا

ا و پندارند، مي اي توده را خود كه انحرافي هاي جريان نزد  ي

 ساختن قانع براي يا و عيني، از ذهني نيروي ماندگي عقب عليه

 مثبت نتيجه به ها ودهت تجهيز براي يا و دور، و  نزديك متحدان

 سياست با كه اي خيالي خام. است كامل خيالي خام رسيد،

يران توده حزب گ شته  آن بايد كه اي خيالي خام. است بريده ا

 «ذهني و عنصرعيني نامتناسب رشد» “دروني” دليل عنوان به را

 .نمود ارزيابي

 حداقل برنامه به بخشيدن تحقق براي نبرد راه در ما كه نوشتم

 ها سازش بسياري به بايد سوسياليسم برقراري و خود ارگريك

 هدف با تنها نه طبقاتي مستقل برنامه بدون اما. بدهيم تن



 و سازش ايجاد به قادر همچنين بلكه رسيد، نخواهيم نهايي

 ضد جبهه برپايي ازجمله بود، نخواهيم نيز جامعه در اتحادها

 كنوني جامعه تيهس بر كه ديالكتيكي آن است اين! ديكتاتوري

 !آزادي ي مساله حل ديالكتيك تنها نه و است حاكم

نتقادهاي هنگام آن تنها  واقع موثر طلبان اصالح به ما جاي به ا

ايي و تيزي كه گردد، واقع موثر تواند مي شد، خواهد ّ  برنامه بر

. سازد “قانع” راه بين هاي سازش به را ها آن ما سوسياليستي

تيك ملي جايگزين ي درباره سكوت  گيري جهت سرشت با دمكرا

 كردن “قانع” اهرم تنها نه ملي، اقتصاد براي سوسياليستي

 سازي خصوصي سياست ادامه ق ع براي ديگران و طلبان اصالح

 ها آن سردرگمي بلكه آيد، نمي در كار از اقتصادي سازي آزاد و

يان به نيز را  .رساند نمي پا

 امسرياليستي اقتصاد چارچوب در ب برنامه جستجوي در ها آن

 اما. پندارند مي را همين نيز ديگر بسياري و سيريزا. گردند مي

 دمكراتيك ملي سياسي اقتصاد تنها و تنها بحران از خروج راه

 ي تجربه كه طور همان - آن، به بخشيدن تحقق براي كه است

 كارگر طبقه حزب هژموني برقراري ،- داد نشان بهمن انقالب
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يد وزامر. است ضروري  نخواهد  اصالا  فردايی. نمود آغاز آن براي با

 !نمود آغاز آن در بتوان كه بود

 نبود و بود سفيد   و سياه نتواند حزب رهبري در حاكم جريان اگر

ز توانست هم نخواهد كند، در  و ببيند كنوني شراي  در را  ا

ند مي “عقيده هم رفقاي” با تنها پندارد، مي كه بگ رد مرزي  توا

 حزبي، درون نبرد نفي اين. برسد هدف به تر آسان و رت سهل

 را خواهانه ترقي تكامل كه است ماركسيستي ي فلسفه نفي

 آن ها، اي توده كردار و گفتار بايد! داند مي اضداد نبرد از ناشي

. باشد «وظايف اجراي “فلسفي تجلي”» گويد، مي طبري كه طور

 .بنشيند د  بر واندميت و است برخاسته د  از طريق اين از تنها

 .گيرند دست در را گردونه. شوند فعا  زمينه اين در بخواه رفقا از

 خواهد را مبارزه تعالي راه. است حزب سالمت سود به گامي اين

ا  من. دارد مي دور رفتن هدر از را نيروها و گشود  نه شخصا

 متاسفانه دهيم، ادامه را بحث.صندلي به نيازي نه و دارم فرصتي

ا آيي؟ نمي سفر به. انداخت عقب به را آن روزها اين ريبيما  ت

 شود؟ داده سازمان ديداري قراري با

 ١٣٩٧ خرداد ١٥ فرهاد



 

 به فرهاد و هاتف مهربان  نامه رفیق 

 

د و هاتح   رفقای  رام  فرها

 با درود

از  م العه گفتگوی دردمندانه ، مسرررئو نه و رفيقانه شرررما نه  

ل ت فراوان بردم،  ها  يدبخش نيز بود. تن يار ام بل ه برایم بسررررر

شما درميان  سم را با  سا شت و اح شی از بردا حيفم آمد که بخ

که  یافتم  که این گفتگو را از نوعی  قت آن اسرررررت  گ ارم. حقي ن

بارها به شررررر ل های مختلف بين من و رفيق هاتف نيز ر  داده 

اسررت و می دهد. دغدغه های شررما کامال برایم آشررنا هسررتند. 

همه آنها در دو سرررررو احسررررراس نزدی ی می کنم و به  تقریبا با

یان آن اسررررررت، اگر امروز  هاتف در جر که رفيق  به ای  گواه تجر

هاد  های رفيق فر غه  غد به د که  غه ای را م رح می کنم  غد د

سی خود گامی را برمی دارم  سيا ست، فردا در عمل رد  نزدیک ا

شا شد. این را نه ن ست به رفيق هاتف نزدی تر با نه که  مم ن ا

نه بال  جام ف ری و عملی می دانم و  عدم انسررررر ندگی و  پراک
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ت ليفی! بگر اریرد دقيق تر بگویم هر گراه کره بره پویش جنبش 

کمونيستی ، ارتقاء نظری و برنامه ای آن و بازگشت به هژمونی 

چپ و... می  مدعی  های  مایز آن در بين سررررررایر نيرو نظری مت

های عينی  به پویش  که  مان  یا هر  ز ندیشرررررم ،  چالش و ا پر 

آشررفته سررياسرری در  فضررای مبارزه دموکراتيک و طبقاتی ، نگاه 

می کنم،  مم ن اسررررت نزدی ی بيشررررتری با  این یا آن رفيق و 

دغدغه هایی که بر آن تمرکز دارد، احسررراس کنم. ناگفته نماند 

که در هر یک از این فضاها گاه با رفيق هاتف زاویه پيدا می کنم 

بدون هيچ گونه توافق و برنامه ریزی و.... جالب است که گاهی 

صورت طبيعی در گفتگوهای فی مابين با رفيق هاتف  قبلی و به 

ساس می کنم  ، در نقش های متفاوتی قرار می گيریم و من اح

بر ن ته ای متمرکز شرررده ام که دفعه پيش مورد تاکيد او بوده و 

ستد لی را م رح می کند که من بارها در باره آ شان دارد ا ن ای

 نوشته ام و....

و مرور این یادداشتهای شما مرا به این نتيجه رساند که نشانه 

هایی شرررربيه به این وضررررعيت در نوشررررته های شررررما رفقا نيز 

تفاقا بسرريار هم طبيعی اسررت که چنين  مشرراهده می شررود. و ا

باشررد چراکه تجارب ، دغدغه ها ، اهداف ، جهان بينی علمی ، 



شتر  و..... سئوليت م ساس م سياری  دیگر از پيوندهای اح و ب

ضع ما نشان می  ا تاثيرات خود را بر  موا ئما نيرومند اینچنينی، دا

 دهند.  

تر از آنچه رفيق فرهاد  من گاهی در نوشررته های خود بسرريار فرا

ست، نوشته  شتها در باره رهبری حزب م رح کرده ا در این یاددا

ما هيچگاه تصرررررور ن باور دارم. ا ها  به آن که ام. ا ن هم   رده ام 

ز  آنچه را به دنبالش هسررتم ، می توان در جای دیگری و بيرون ا

یران یافت.   حزب توده ا

رفقای گرامی موضرروع کرسرری و صررندلی نيسررت. همين ا ن اگر 

رفيق هاتف با رهبری حزب زاویه بگيرد و این در فضررررای عمومی 

م رح شررود، می توان تصررور کرد که چه تاثير سررياسرری مم ن 

توده ای های موجود در جامعه و غير وابسررته به  اسررت بر ذهن

تشرر يالت بر جای بگ ارد. این در حالی اسررت که ایشرران مم ن 

اسررت بيش از گ شررته هم در مسررير همين اهدافی که تا کنون 

برایش تالش کرده اسرررت، تالش کند. از سررروی دیگر همين ا ن 

اگر مواضررع رفيق فرهاد به مواضررع  رهبری حزب نزدی تر شررود، 

یت هژمونی ت چپ و برای تقو اثير آن در فضررررررای ف ری جنبش 
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سرررياسررری و نظری تف ر ، منش ، آرمان و برنامه توده ای بدون 

سيار بيشتر از آن چيزی خواهد بود که به نظر می رسد.  تردید ب

باید به این موضررروع از منظر تاثيرات سرررياسررری آن توجه شرررود. 

لبته واضررر  اسرررت که  نه رفيق هاتف قرار اسرررت به یک باره و  ا

یران زاویه پيدا کند  ناگهانی با مواضرررع کميته مرکزی حزب توده ا

و نه رفيق فرهاد قرار اسررت به صررورت ناگهانی  آرای خود را به 

کناری نهد و به مواضع رهبری حزب نزدیک شود. موضوع به هيچ 

وجه دسررت شررسررتن از اندیشرره ها و آرای رفقا نيسررت. موضرروع 

در شررررای  اجتماعی و سرررياسررری ضررررورت های مبارزه طبقاتی 

کنونی جامعه ما و بویژه شررررررای  دشررررروار و خ رنا  کارگران و 

زحمت شررران ميهن ماسرررت. این حد از اختالف نظرات که در این 

یادداشررررتها مشررررهود اسررررت، به هيچ وجه مانع از هم اری در 

یران نمی  چارچوب یک تشرر يالت سررياسرری با تاریخ حزب توده ا

Conflمی در ارتباط با تواند باشررد. از منظر عل ict Management 

ب ور کلی  تعارض در سررازمان ها در سرره سرر   مورد بررسرری 

که منجر به فرسررررایش نيرو و  تعارض باالقرار می گيرد. ميزان 

ها در  هت کردن آن جای هم ج به  های ی دیگر  خنثی کردن نيرو

که  تعارض پایینجهت رسرريدن به اهداف سررازمان می شررود ، 



را پاسررررريف کرده و از حرکت و پویش درونی در محي  سرررررازمان 

 تعارض بهینهمسرررير ت امل و ارتقاء سرررازمانی باز می دارد  و 

که  ميزان آن در حدی اسرررت که  از یک سرررو مانع همسرررویی و 

ایجاد سررينرژی در سررازمان در جهت تحقق اهداف آن نمی گردد 

به  نه زنی های دائمی  چا به کلوپ بحث و  بدیل سرررررازمان  و از ت

شگيری می کند و   جای سازمان پي تمرکز بر دنبا  نمودن اهداف 

از سرررروی دیگر مانع بروز حد معينی از تعارضررررات  زم و مفيد و 

مورد نياز برای حفظ پویایی سررازمان و رشررد و بالندگی و ت امل 

ا تعارض را مضررر ،  ا آن نمی گردد. در دیدگاههای سررنتی، اسرراسرر

بررازدارنررده و منفی تلقی می کننررد امررا در  مخرب و عررامررل 

دیرردگرراههررای مرردرن ، واقعيررت وجود تعررارض برره عنوان یررک امر 

شود و نگاه منفی به تعارض  سازمان ها پ یرفته می  طبيعی در 

از بين رفته اسررت. موضرروع در این نگاه به مدیریت تعارضررات به 

نه  نه کم و  ند ) ما باقی ب نه   حد بهي که در  نه ای برمی گردد  گو

ین ه این حد بهي نه کجاسررررت، دقيقا ن ته مهم و کليدی زیاد( . ا

ز  موضررروع اسرررت و همان چيزی اسرررت که به تحليل مشرررخص ا

وضررررعيت مشررررخص نيازمند اسررررت. با توجه به آنچه ذکر شررررد، 

س    ضاتی در  ست که اختالف نظرات و تعار شت من این ا بردا
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ا  در  ا آنچه در این گفتگوی بين رفقا مشرراهده می شررود، اسرراسرر

یابی هستند و ناگفته نماند که من نيز  حد تعارض بهينه قابل ارز

نتقررادی خود را  در مورد برخی از مبررانی  گرراه برخی نظرات  ا

نظری و مواضررررع حزب به مراتب بيشررررتر از آنچه در دیدگاههای 

رفيق فرهاد مشرراهده می شررود، با رفيق هاتف م رح می کنم. 

اما این واقعيت هيچگاه سبب نشده است تا در پراتيک سياسی 

 ضع حزب زاویه پيدا کنم. با موا

رفقای گرامی،  تصرررررور می کنم که باید این حقيقت را بس یریم  

که مانند جامعه ما که از فرصررت زیسررتن در فضررای دموکراسرری 

ند  مان یران (  جا حزب توده ا چپ نيز ) و در این برخوردار نبوده ، 

بسرررياری دیگر از احزاب چپ تحت شررررای  و فشرررارهای مادی و 

نارسرررررای ی های نظری و ذهنی از فرصرررررت کافی برای عينی و 

تمرین و نهادینه سازی سانتراليسم دموکراتيک در درون سازمان 

ر  خود و مدیریت تعارضررات که امری کامال طبيعی اسررت، برخوردا

سياری از  سری به ب ست و این می تواند به نوعی قابل ت نبوده ا

 احزاب چپ و کارگری در سررراسررر جهان نيز  باشررد. در بسررياری

موارد مجموعه ای از شرای  سبب می شوند تا وزن سانتراليسم 

تا حد زیادی نيز اجتناب  آشررررر ارا بر دموکراسررررری بچربد. و این 



نایی و نهادینه کردن  ناپ یر بوده است. اما دست یابی به این توا

این ویژگی که ضرررامن اسررراسررری بقا و تداوم فعاليتهای حزب و 

ریق حضور و ت رار تالش و انسجام سازمانی آن است ، تنها از ط

عدم  مد   از تمرکز و  های این  کاسرررررتی  قد دائمی  تمرین و ن

ست.  سم دموکراتيک ام ان پ یر ا سانترالي تمرکز همزمان یعنی 

ین ه باید در اینجا اشرررراره کنم که در دانش سرررراختار و  ضررررمن ا

سررررازمان فق  با سررررازمان متمرکز و غير متمرکز و نيمه متمرکز 

ستيم بل  سته  به ترکيب مقادیر مختلفی از تمرکز و روبرو ني ه ب

ز  کب ا های مر تار عددی از سرررررراخ های مت مد   با  عدم تمرکز ، 

مقادیر مختلف تمرکز و عدم تمرکز در سررررازمان ها و بر روی یک 

پيوسررتار مواجه هسررتيم که متناسررب با شرررای  محي ی خود،  

ساختار خود  صی از آنها در قالب  شخ ست به انتخاب ترکيب م د

زنند. بارها گفته ام و نوشته ام. اینک نيز ت رار می کنم که می 

س   جهانی در زمينه  ستی در  صور می کنم که جنبش کموني ت

یران نيز  ساختار نياز شدید به به روز کردن خود دارد. حزب توده ا

از این موضروع مسرتثنی نيسرت. حا  اگر این مسرائل را در کنار 

دهيم که به ح م دیال تيک شرررای  مادی متفاوت زندگيمان قرار 
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ماتریاليسرررتی ، مهر و نشررران خود را بر اندیشررره ها و نظرات و 

 آرای ما می زند، موضوع قدری روشن تر می شود. 

ضرورت سخن گفته شد. ولی بس یریم  در این گفتگوی رفيقانه از 

ی   که در  ما از ضررررورت به ميزان زیادی،  تابعی از متغير شررررا

ا مادی و محي ی ماسرررت .  و اگر این شررررای  مادی و محي ی ب

بررا آن دسررررررت برره  یرانی  آنچرره ميليون هررا کررارگر و زحمت ش ا

گریبانند، فاصررله داشررته باشررد ، گاه مم ن اسررت ما را در در  

 ضرورت به خ ا ببرد. 

من هم با دغدغه رفيق فرهاد در ارتباط با خ ر راسررررت و.... در 

به سررسهر سررياسرری کشررور همراهی جدی احسرراس می کنم و 

همين دليل نيز در قالب نوعی بناپارتيسرررم به آن توجه داده ام. 

و در این ارتباط حتی در یک گفتگو با رفيق هاتف به ایشان گفتم 

تيو  نا لتر با آ یارویی  ید خود را برای رو با ما  به نظر می رسرررررد  که 

ر  وضعيت کنونی آماده کنيم. اما حتی تصميم گيری برای برخوردا

ی به هيچ وجه نمی تواند وظایف عاجل شرردن از چنين آمادگی ا

کنونی ما را برای حمایت و سرررازماندهی و هدایت اعتراضرررات و 

جه  با کم توجهی موا نه مردم  ها عدالتخوا يک و  بات دموکرات م ال



که جنبش  هاتف موافقم  با رفيق  ا در این مورد  قا قا دقي فا ت ند. ا ک

 نیم الباتی و دموکراتيک به محور جنبش ملی و دموکراتيک کنو

جه  کارگران هم و بات  یل شررررررده اسررررررت. م ال بد ما ت ميهن 

ند ، هم  یه داری و نئوليبرالی دار ما نه و ضرررررد سرررررر ها عدالتخوا

 دموکراتيک و ضد دی تاتوری و فسادند. 

طی چند روز گ شررته با ی ی از فعا ن صررنفی قدیمی درگير یک 

کاميون داران بودم .  با اعتصررررراب  باط  جدی در ارت چالش نظری 

اعتصرررراب را غير قابل دفاع می دانسررررت چون او   ایشرررران این

کارگری نبود و ثانيا هم توس  تش يالت صنفی شناسنامه دار و 

ضي  ميدادم  شان تو شد و... و من به ای صی هدایت نمی  شخ م

که مگر در این کشرررور ام ان ایجاد تشررر ل های قوی صرررنفی و 

های برای زحمت شرررررران وجود دارد ؟  یه  حاد ندی ایی و ات سررررر

ض از یادآوری این موضرروع آن اسررت که این ن ته را م رح و...غر

مه ای و نيز  نا به نظری و بر ما از جن که  مه اهميتی  با ه کنم 

عملی به تشررر يالت صرررنفی طبقه کارگر می دهيم ، نمی توان 

چشررم بر این حقيقت بسررت که شرر ل گيری و توسررعه سررازمان 

 های صررنفی و سررندی ایی و اتحادیه ای مسررتلزم حد معينی از 
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گشایش در فضای سياسی بشدت مسدود کنونی است که باید 

 از طریق م البات و اعتراضات عمومی دموکراتيک دنبا  شود. 

در مورد ضرررورت " انسررجام نظری و سررياسرری " حزب ،  بر این 

ا نشررانه های روشررنی از پيشرررفت های قابل توجه  باورم که او 

ا اگر قرار نيا باشد به صورتی  در این زمينه مشاهده می شود و ثا

نتزاعی به این موضرررروع توجه کنيم، نمی توان آن  واقعی و غير ا

را پيش شرطی برای کار عملياتی محسوب کرد. این انسجام در 

بهترین شرر ل خود محصررو  ارتباط و تاثير متقابل دیال تي ی بين 

پراتيک و تئوری اسررت. تنها پراتيک خسررتگی ناپ یر کمونيسررتها 

بارزه دموکراتيک و سررروسرررياليسرررتی و در عرصررره های مختلف م

عدالتخواهانه اسررررت که می تواند مورد نقد و بازنگری دائمی و 

درس آموزی قرار گرفته و تئوری را از انسررجام و اقتدار هژمونيک 

نای نفی ضررررررورت  به مع جه  به هيچ و ته  لب ند. این ا برخوردار ک

حداقلی از مبانی نظری مشررتر  برای کار حزبی نيسررت که من 

 دم بسيار بيشتر از آن در بين رفقا وجود دارد. معتق

ند  ن لل درونی" می توا که  "ع ند  هاد درسررررررت می گوی رفيق فر

نزوا  منجر به نارسرررررایی در پراتيک"کارکر پيشررررراهن "  و ایجاد ا



شود،  سخن گفته می  نزوا" که از آن  ص الح "ا گردند. اما این با

پ یران نبوده بل ه  به حزب توده ا حدود  جه م یده ای به هيچ و د

نمونه وار در بين احزاب کمونيسررت و کارگری در شرررای  معينی 

از جنبش جهانی کمونيسرررتی اسرررت. دارای د یل تاریخی خاص 

خود هم هسررت. ن ته اینجاسررت که هيچ حزب کمونيسررتی طی 

یران مورد سرررکوب شرردید و  دهه های گ شررته مانند حزب توده ا

ندا نه نيز  مه هزی ته و این ه با این خونين قرار نگرف ده اسررررررت. 

فت . در  جه نمی توان از انزوای حزب سرررررخن گ به هيچ و وجود 

فضررای ف ری و نظری حضررور فعا  دارد و روز به روز بر اعتبار آن 

یت  به محدود جه  با تو افزوده می شرررررود . و در حوزه عملی نيز 

های موجود صرردای نفس های رفقای توده ای در پشررت تحو ت 

 ارگری شنيده می شود. اجتماعی و بویژه اعتراضات ک

 رفيق فرهاد بدرستی می گویند: " 

 فاشيستي شراي  در را زماندهيسا امكان نبايد كه طور همان

كمونيس هيتلري آلمان مرگ هاي بازداشرررتگاه در نمود. نفينيز

به چنين ها ت ند. عملي را تاريخي تجر عا  سرررررراخت ما ق  ..." ا

یانه ب ا منظور ایشان نمی تواند نگاهی اراده گرا ه مبارزه باشد. ب
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این ه می توان پ یرفت که نقش حضرررور رفقای حزبی در تحو ت 

ز  اجتماعی و سررياسرری کم اسررت ، اما این از یک سررو  بازتابی ا

بضرراعت کنونی حزب پس از سررالهای سرررکوب اسررت و از سرروی 

دیگر نادیده گرفتن نقش و حضرررور رفقای توده ای در اعتراضرررات 

ه به نظر نمی رسرررد. در اجتماعی و سرررياسررری کشرررور منصرررفان

شررررررای  کنونی نيز به نظر نمی رسرررررد در بين نيروهای مدعی 

چپ، هيچ جریان دیگری بيشتر از رفقای توده ای در سازماندهی 

و هدایت م البات و اعتراضررررات مردم در کشررررور نقش داشررررته 

باشرررررد.  تا آنجا که این واقعيت نمایندگان بورژوازی را به ع س 

 العمل واداشته است.

نها بورژوازی اسرررررت که به مدد رسرررررانه ها و ام انات مادی ، ت

رسرررانه ای، مالی و سرررياسررری و ... خود می تواند مانع شررر ل 

گيری هژمونی چپ انقالبی  و مشرررری توده ای گردد. و با این ه 

نه  با بورژوازی در این زمي یک  مالی و ت نولوژ بت  قا به ر قادر  حزب 

ند تا در حد مقدورات نيسرررت، اگر عزم جزم کند و برنامه ریزی ک

ز  بزارهای تبليغ و ترویج روی آورد، ا نات و ا فاده از ام ا به اسرررررت

این شررانس برخوردار اسررت که مشرری توده ای را در ابعادی به 

ر  مراتب وسررررريع تر از آنچه اکنون هسرررررت، مورد توجه مردم قرا



دهد. من بر این باورم این کاسررررتی هم جنبه نظری و بينشرررری 

شه های دارد و هم جنبه ماد ی و عملی. و بخشی از د یل و ری

آن را می توان در به روز نبودن سررراختار و کادرهای رهبری حزب 

ته ام ، بر این  هاتف گف به رفيق  که  نه  مانگو جسرررررتجو نمود. ه

یران با  سرررا   76باورم که قابل توجيه نيسرررت این ه حزب توده ا

یا  رادیویی  مه تلویزیونی  نا یک بر د برای چنتاریخ مبارزاتی هنوز 

به اطالع مردم  تا مواضرررررع خود را  ندارد  سررررراعت در طی هفته 

برسرراند. یک جای کار اشرر ا  دارد. اما بخاطر این اشرر ا  نمی 

تاثير  یراد را گفت، کمک کرد و  ند، ا ما ید  با توان از حزب قهر کرد. 

تا  گ اشررررت تا این کاسررررتی ها برطرف گردند . در همين راسرررر

ایگاه نيروهای به روز تر نيز سررراختار تصرررميم گيری در حزب و ج

می تواند و باید بهبود پيدا کند. ن ته مهم این اسرررت که در بين 

سجام نظری و برنامه  شده از حزب همين حد از ان نيروهای جدا 

یافت.   ای و فعاليت عملی انقالبی را نيز به هيچ وجه نمی توان 

ینجا بار دیگر اشرراه ای ب نم به آنچه چند روز پي ش به مایلم در ا

ین رره لنين ی ی از ویژگی هررای حزب  رفيق هرراتف گفتم و آن ا

فه ای  کارگر را برخوردار بودن از انقالبيون حر پيشررررراهن  طبقه 

یران در  می داند. بيایيد حدس بزنيم که در جنبش کمونيسرررتی ا
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ی   شرا ست در  مفهوم عام آن چند نفر انقالبی حرفه ای مم ن ا

یران چند نفر؟  خال> کنونی وجود داشته باشد، و در حزب  توده ا

بسرررريار بزرگی در این زمينه احسرررراس می کنم که نه با مقاله 

ا  نوشررتن می توان آن را پر کرد ، نه با راه انداختن سررایت ، نه ب

سرررازماندهی اعتراضرررات و... کار کادر سرررازی و تجهيز نيرو یک 

وظيفه کليدی اسررررت که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته 

ا است. ای ن داستان هم به حزب منحصر نمی شود . دیگران ق عا

 کارنامه ای بهتر از حزب در این زمينه ندارند. 

من تصررور می کنم پاسررخ پرسررش مهم رفيق فرهاد را مبنی بر 

یررررررررررررررررررررررررررررررررررررنرررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررره  ا

ست "نقش شان خوا ” به دادن پايان براي  فكري و  يدي زحمتك

بررررررررررررراز  و  “سررررررررررررررررررازي خصرررررررررررررررررروصرررررررررررررررررري

خار و داخلي سوداگر يمال سرمايه از مردم هاي ثروت ستاندن

كار ونينقا حقو  نمودن پاما  اجراي به بخشرريدن پايان و جي،

چررره  در غرريررررسرررررررمرري، دادهررراي قرررار ي هررمررره لررغررو و گررران

عاري تاب شررررر با مروری بر   اسرررررت؟ يافته باز " ،  هم می توان 

 . م الب  روزنامه مردم   و هم در شرررعار عدالت اجتماعی یافت 

بدرسرررررتی م هاتف  که من در مورد ضرررررمن این ه رفيق  ند  ن ی دا



یه  با مواضرررررع  رسرررررمی حزب زاو تا حدی  بورژوازی ملی و...نيز 

سازی و  صر جهانی  ستم که در ع ا بر این باور ه سا سا دارم، و ا

نئوليبراليسرررررم  ، انقالب ملی دموکراتيک نمی تواند یک انقالب 

بورژوا دموکراتيک بوده و به  صرررورت گریز ناپ یر باید دارای جهت 

س ضد  رمایه داری و اجتماعی )سوسياليستی(  باشد که گيری 

لبته ترجمان آن را در همان عبارت جهت گيری مردمی و شرررعار  ا

 عدالت اجتماعی حزب می بينم.  

 رفيق فرهاد بدرستی می نویسند:

مه اين اعالم نا قل بر اتومات پيروزي معناي به حزب، كارگري حدا

ب توان مي قوا، بتناس به بنا راه، ميان در نيست.... آن وار يك

ين)یرررا( ه ين داد. تن “سرررررررازش” و هررردف آن ا مر ا اه  نررره ا گنررر

 غيرمجاز." نه و است

ا این  اجازه دهيد قدری در این باره بيشرررررتر صرررررحبت کنم. دقيقا

ست که تحت عنوان به  شانه های  آن چيزی ه ضوع ی ی از ن مو

روز نبودن احزاب چپ در ارتباط با سررراختار و تشررر يالت و برنامه 

... م رح کرده ام. در یادداشتی در ابتدای سا  در ارتباط ریزی و

فارغ از دیدگاه “با نامگ اری سررالها به این ن ته اشرراره کردم که 
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یان و گرایش  یک مختلف، هر جر یدئولوژ ياسررررری و ا های سررررر

یران یا هر جای دیگر جهان در  سی و ایدئولوژیک نيز که در ا سيا

دانش و تجارب  قدرت سرررياسررری باشرررد، ناگزیر به اسرررتفاده از

مدیریتی در مدیریت اجرایی کشرررررور خواهد بود. مراحلی که به 

ز  اختصار به آنها اشاره شد، دارای توالی من قی بوده و برخی ا

آنها پيش نياز و  زمه مراحل بعدی هسررررتند. بدیهی اسررررت که 

مه ریزی و اجرایی  نا بدرسرررررتی بر له  یک مرح مات  قد چه م نان چ

شد، مراحل بعدی آن ن شده با يز ام ان تحقق را نخواهد یافت. ن

ا  اما مسرررئله آن اسرررت که در عالم واقعيت نمی توان از تحقق ی

ز  عدم تحقق برنامه ای سرررخن گفت و درسرررت تر آن اسرررت که ا

ميزان تحقق و نيز انحراف آن سررخن گفته شررود. برای سررنجش 

هدف  به  ياز  یک سرررررو ن مه در هر مرحله نيز از  نا ميزان تحقق بر

( برای آن مرحله و از سوی Targetو کمی )تعيين شده مشخص 

دیگر نياز به تعریف شرراخص هایی اسررت که با اندازه گيری آنها 

بتوان از تحقق اهداف مرحله ای اطمينان حاصررررل نمود . به این 

 Key Performanceشرراخص ها ، شرراخص های کليدی عمل رد)

Indicator- KPI شد تنها زاویه ای شود. آنچه م رح  ( گفته می 

مبانی و چارچوب های نظری مرتب  با برنامه ریزی و توسررررعه  از



ست.  صادی ا ا    اجتماعی و اقت ی و اینک باید به خود بگویيم که آ

در رهبری حزب چنين نگاهی به مسئله برنامه ریزی و کنتر  که 

ا علمی اسرررت، وجود دارد. من بر این باورم که فعا ن چپ  دقيقا

ند تا نيازهای نظری خود را  از آنجا که ب ور سرررنتی عادت کرده ا

در ادبيات  چپ جستجو کنند، تا حد زیادی از دستاوردهای علوم 

ند. این  فل بوده ا غا های اخير  هه  ماعی در د انسررررررانی و اجت

یران نيز محدود نمی شررود. تا حا  ندیده  موضرروع به حزب توده ا

ام و نشرررنيده ام گزارشررری از یک حزب کمونيسرررت که با ادبيات 

مه ریزی و کنتر  سرررررخن  علمی رایج نا هان در حوزه بر امروز ج

ند  مان يات مفاهيمی  ما در این ادب ید.  يدی موفقيت بگو مل کل عوا

Crit ical Success Factors  یرراCSF  هررا را داریم کرره راهنمررای

عملی بسيار مناسبی برای پيشبرد برنامه ها و کنتر  پيشرفت 

بر بهبود را داریم که  PDCAآنها هسرررررند. مفاهيمی چون چرخه 

مسررتمر برنامه ها بر اسرراس ارزیابی از نتایج برنامه ریزی های 

انجام شرررده  قبلی و در بازه های زمانی خاص و اعما  داده ها 

و اطالعات حاصررل از این ارزیابی در بازنگری برنامه را دنبا  می 

ستراتژیک، ميانی و عملياتی  س وح مختلف برنامه ریزی، ا کند. 

ن های مشرررررخص ا يار ها  را داریم و مع فت آن دازه گيری پيشرررررر
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مدیریرت  های علمی و تجربی برای  ته  یاف و...بورژوازی از این 

ستفاده می کند و  سترده ا سيار گ سازمان های خود در حدی ب

سازمان های  ست که این گونه مفاهيم عموما در  این در حالی ا

کارگری و کمونيستی ، مفاهيمی ناشناخته و غریب به نظر می 

ی ند. ا یان رسررررر یران بل ه در هيچ جر نه فق  در حزب توده ا ن 

یران مشرراهده نمی شررود. مسررئله در  سررياسرری مدعی چپ در ا

 حوزه ساختار بمراتب عقب تر از این است. 

ز  اما ورای این مسررررائل برایم روشررررن نيسررررت که رفيق فرهاد ا

ضرررورت کدام "سررازش" با کدام نيروها و بر محور کدام اشررترا  

د. من بر خالف ایشررررررران کرره می می گوینررمنررافع سرررررحن 

نتقادهاي هنگام آن گویند"تنها موث طلبان اصالح به ما جاي به ا

  شد، خواهد واقع ر

ايي و تيزي كه گردد، واقع موثر تواند مي ّ سياليس برنامه بر سو

" ، مش ل  سازد. “قانع” راه بين هاي سازش به را ها آن ما تي

قرار نمی دهم . عدم  با اصرررالح طلبان را از این زاویه مورد توجه

ا بورژوایی و خرده  ا سازش اصالح طلبان با پایگاه  اجتماعی عمدت

سرررررا  کنش ها و موضرررررع گيری  20بورژوایی که تجربه بيش از 



ا  ب سياسی ، اجتماعی و اقتصادی آنها اکنون در دسترس است، 

ما ناشی از این نيست که "تيزی و برایی برنامه سوسياليستی 

" آنها را  به سررررازش های بين راه قانع   ما " نتوانسررررته اسررررت

سی  سيا ست بر ع س، آنها  منافع اجتماعی و  سازد" بل ه در

خود را در تعارض با همين " تيزی و برایی برنامه سوسياليستی 

به قو  خود "مردم  ها از نوعی دموکراسررررری و  ند. آن یاب ما " می 

ه سررا ری دینی " دفاع می کنند که نه تنها از هيچ شررباهتی ب

ست ، نه تنها در بردارنده هيچ  سی بورژوایی برخوردار ني دموکرا

ست ، بل ه دقيقا  صاد کينزی ني شم اندازی از دولت رفاه و اقت چ

دسررتور کار نئوليبرالی را با آزاد سررازی بازارها از جمله بازار کار 

کارگر و  قه  بازاتی طب تاوردهای م نابودی دسررررر ، مقررات زدایی، 

ی کنند. اصالحات مد نظر آنها حداقل در زحمت شان و... دنبا  م

صادی در بردارنده چيزی برای کارگران  شتی و اقت حوزه های معي

و زحمت شررران نبوده اسرررت و نخواهد بود. آنچه گفته شرررد، به 

گرایش مسررل  اصررالح طلبی مربوط اسررت و به معنی آن نيسررت 

که  ند  ندار های منفردی وجود  بان چهره  که در بين اصرررررالح طل

ید مل د نه و مردمی و ضررررررد نئوليبرالی حا ها عدالتخوا های  گاه
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ینها به هيچ وجه موفق به فراروئيدن به یک جریان  باشرررررند اما ا

 سياسی با وزن مشخص نشده اند. 

ئرره  عميقرا برا نظر رفيق هراتف مبنی بر ضررررررورت اجتنراب از ارا

تصویری از  رهبری حزب به مثابه " یک دستگاه بوروکراتيک تحت 

....  که ح م ولی م لق را دارند"، موافقم. سررل ه ی ی دو نفر 

شررررواهد متعددی نشرررران از دور جدیدی از تهاجم به حزب توده 

یران دارد که یک وجه مهم آن با تخریب چهره سياسی و رهبری  ا

سازی همراهی نمود. نقدها  ست. نباید با این جو  حزب همراه ا

این  را می توان به روش های بهتری نيز م رح کرد که به تقویت

 جو ضد توده ای منجر نشود. 

که می  جا  هاد نيز موافقم آن با نظر رفيق فر قا  حا  عمي در عين 

 گوید : 

 شرررده تصرررويب سرررياسرررت از دفاع در ها يا توده تجهيز "شررريوه

درست ي شيوه سازد، ايفا نقش گفتگوها در تواند مي كه حزب

ست. حزب در سنتي ي شيوه و  كر فراموش نبايد هم را اين ما

اگر از هژمونی نظری حزب در گ شته سحن گفته می شود، د!" 

های حزبی بوده اسرررررت. و  کادر ناشررررری از همين توان آموزش 



که  يدا کرد  که کمتر بتوان توده ای ای را پ تصرررررورم این اسرررررت 

ز  نردازه رفيق هراتف در حوزه تئوری کرار کرده براشررررررد. ی ی ا ا

سنی از توده ای های به  سل م ست که ن ش الت کنونی این ا م

جا مانده از دهه های پيش را داریم که به هيچ وجه برای به روز 

ینها دوسرررت دارند همچنان خود را  کردن خود تالش ن رده اند . ا

به هيچ  ند و  ند. در حالی که م العه نمی کن توده ای تصرررررور کن

یران ، بر  ینها از حزب توده ا وجه به روز نيسررتند و... پيامد دفاع ا

ی کند. این واقعيت اهميت توصيه رفيق اعتبار حزب ل مه وارد م

 فرهاد را بيشتر مورد توجه قرار می دهد. 

من تصور می کنم که به نفع  تقویت جایگاه سياسی حزب است 

که رفقایی را که از شررررررای  فعاليت در حزب برخوردارند، مبانی 

نظری و چارچوب های اساسی برنامه ای حزب و مرامنامه آن را 

به نوع ند،  پ یر یابی قرار داده و می  ند ، مورد ارز یک رو ی و طی 

ست. رفقای  شاید. حزب خانه آنها درهای حزب را به روی آنها بگ

بيرون از حزب نيز در جسررتجوی مدینه فاضررله در حزب نباشررند. 

سا  جنبش  76این حزب با همه نقاط قوت و ضعف خود ، ميراث 

نایی بالقوه آن  بر توا بسررريار توده ایسرررت. پتانسررريل حزب در برا

شدگان از حزب  سد. جدا ست که به نظر می ر شتر از چيزی ا بي
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اگر به آرمان های طبقه کارگر و زحمت شرران پایبند هسررتند، به 

احتما  زیاد باید تا کنون برایشرران روشررن شررده باشررد که هيچ 

جررایی بهتر از حزب برای دنبررا  نمودن اهررداف انسرررررررانی و 

یران عدالتخواهانه و آزادی خواهانه و سرروسررياليسرر تی خود در ا

ست که ج ب رفقای توده ای به داخل  نخواهند یافت. تردیدی ني

هد افزود و  ياتی حزب خوا يل نظری و عمل تانسررررر حزب ، هم بر پ

هم بازتاب آن در فضرررای سرررياسررری، اعتبار و وزن سرررياسررری و 

 هژمونی حزب را تقویت خواهد کرد. 

 با ارادت به رفقای گرامی 

 97خرداد  15

 مهربان

 

 و هاتف  مهربان رفیق فرهاد به  رفقا نامه  

 ٢٠١٩ آوريل ٧ – ١٣٩٧ خرداد17

 بخير روز هاتف و “مهربان” عزيز رفيق



 تنفس براي تازه هواي شررررما اصررررو  به پايبند و مهربان ي نامه

 عليه بايستي مي ها سا  كه دهد مي پايان خفقاني به. است

 قابل آن به نياز براي دليلي كه آن بدون كوشررررريد، آن پيامدهاي

 .بازگرديم اصلي كار به. است گ شته اين خب،. باشد شناخت

 توجه با ازجمله. دارم كامل موافقت شرررررده طرح نظرات كليت با

 .نيست ممكن فردا به امروز تغيير كه امر اين به

 حل راه يافتن به نياز مشررررابه، هاي نكته و نكته اين به توجه با

 جسرررتجو باشررريد موافق اميدوارم و. دارد وجود بغرنجي دو براي

 .گردد عملي آن محور دور

بارزاتي پرچم برافراشرررررتن -او  ها كه اي م هده از تن  حزب ي ع

يران توده  نو تدار  همزمان و ديكتاتوري از گ ار براي آيد مي بر ا

سازي و صادي باز يران اجتماعي -اقت ساله ديگر، سخني به. ا  م

ينده براي دمكراتيك -ملي سررياسرري اقتصرراد طرح ي  آن بدون .آ

 نخواهد ممكن ديكتاتوري عليه جامعه در “چپ” سرررروي از تجهيز

 بخش رهايي و خواهانه ترقي دورنمايي ديكتاتوري از گ ار شررد،

 جامعه در روانه راست هاي برداشت و “راست” و داشت نخواهد

 .شد نخواهد منفرد
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صور ست؟ باره اين در ما مشخص ت  در فكر اين بايد چگونه -١ چي

 اي برنامه چنين مضرررررمون ،-٢ و شرررررود؟ انداخته جا حزب درون

 باشد؟ بايد گرهي نكات چه داراي

 سازماندهي شكل و تبليغي -روشنگرانه ي مبارزه مضمون -دوم

 آن؟

 تكانه حزب نظرات انتشررار براي تواند مي تلويزيوني فعاليت آغاز

 را اي برنامه چنين توان مي چگونه. باشرررد پراهميت بسررريار اي

 ساخت؟ عملي و ممكن

بان رفيق غاز همكاري كه ندارم ترديد عزيز هاتف و مهر  شرررررده آ

يت گامي يه مصرررررال  حفظ جهت در پراهم يران، توده حزب عال  ا

يران كارگر ي طبقه حزب  فشارم مي را دستتان. است ا

 عاصمي فرهاد

 

 و هاتف مهربان  نامه رفیق فرهاد به

 ٢٠١٨ ژوئن ١٠ – ١٣٩٧ خرداد ٢٠

 هاتف و مهربان عزيز ي رفقا



مه ننكرد طرح ضررررررورت علت توانسرررررتم مي اگر نا  بر مبتني بر

يك -ملي اقتصررررراد يد بفهمم، حزب توسررررر  را دمكرات  مي شرررررا

 نبرد در ازجمله. باشم كمك سياست اين موفقيت براي توانستم

 خود من كه اينجاسررررت كار مشرررركل. انحرافي هاي جريان عليه

 نمي و ندارم ينهزم اين در توجيه غيرقابل انتظار براي استد لي

 برنمي زمينه اين در روشنگرانه گام هيچ نيز عزيز رفقاي و يابم،

يا چيسررت؟ آن علت. دارند يا دارد؟ وجود اسررتد لي آ  اسررتد   آ

 استراژيك؟ ديدگاه بر است مبتني يا و است تاكتيكي

ينررد مي اي توده را خود كرره انحرافي هرراي جريرران تكليف  نمررا

 انديشررره در حركت ترين كوچك و اولين با ها آن. اسرررت روشرررن

نه با شرررررران، ند روبرو خرابي خا ند نمي ل ا. شررررررد خواه ن  توا

 را آن كارگري حداقل برنامه و حزب طبقاتي سررياسررت اسررتقال 

 .بكوشند آن به بخشيدن تحقق براي و بس يرند

يران توده حزب وضرررررع  مرحله تعريف با ما حزب. نيسرررررت چنين ا

صوبه با انقالب، دمكراتيك -ملي  ي مبارزه ميان پيوند ي ربارهد م

تيرررك -صرررررنفي  ي مبرررارزه طبقررراتي، -سررررريررراسررررري و دمكرا

 حركت جانبه همه زمينه ديگر، مصرررروبات و سرررروسررررياليسررررتي،
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 تواند مي و اسررت نموده ايجاد را خود انقالبي كاركرد و انديشرره

ستگي و صاحب شاي  همه كه شراي ي در را انقالب سركردگي ت

 بسرررت بن به غيره و يبرا ل راسرررت و چپ نيمه و چپ ها جريان

 !آورد چن  به اند، رسيده

يران توده حزب سررياسررت  از علمي ارزيابي بر اسررت مبتني كه ا

 -دمكراتيك ي مبارزه ميان را وحدت وجود جامعه، در طبقاتي نبرد

 بخش رهايي -سوسياليستي ي مبارزه و ديكتاتوري ضد اتحادي

 پرچمي اشتنبرافر با. است بازشناخته ملي، -امسرياليستي ضد

هاي حل كه عه روز تضرررررراد يراني جام ندگي را ا ماي ند، مي ن  ك

يران كارگر طبقه حزب مواضرررررع راهبردي گسرررررترش  ي همه از ا

 جريان تنها نه وقت آن. شد خواهد آزاد كنوني مصنوعي بندهاي

 قافله از كه بدوند بسررريار بايد صرررادقند، اگر چپ، انحرافي هاي

 غيره و بورژوازي خرده متزلز  عناصررر ويژه به بلكه نمانند، عقب

 .ندارند ما دنبا  به دويدن جز اي چاره نيز

 آهنرر  پيش بي و سرررررر برره را جريرران در انقالب عزيز، رفقرراي

 .كنيم عمل خود تاريخي وظيفه به. نگ اريم

 عاصمي فرهاد



 

 نامه هاتف به رفیق فرهاد 

 

ا درود بر شما ب د گرامی  فرها  رفیق 

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

ه  ب د  ی ا ه  داخت ن ا امه تو  را  ن اول  از همیا  ی  سیییییییی ا ی سیییییییی ه قول حکمای  ، ب ما بعد  ا

سییت  ه ما  ا ما زمینی  ا  . ه  -هربان هم ما هم م –زمیا ما  ب نه صیییحیت ورود 

. ما  ده  ا سیییی ار  ی سیییی ب ار  ی سیییی ب یل  دل ه یک  . ب آن  از چرایی  ه اطیع  م و ن داری آن را 

آن  م و  داری ن ا حزب  ب باط تشکییتی  نتشارات ارت ا و  ارگان  از  افت ماست  چه دری

 حزب است و تحلیل خودمان .

د ترویجی  ن از رو سیییییییییت  ه  –درک ما  ا ر چنیا  حاضیییییییی حال  لیغی حزب در  ب ت

ماع در ضییییییییرورت  اجت قات مختلف  ه طب ی اول برای رهبری حزب توج یت  ولو ا

نی  اجتماعی است  ه چون توموری سرطا تحاد عمل برای مداوای درد ال عیج  ا

تاروپ م  ما یت مهم ت ولو ا از  ب طه  یا راب ا د. در  ی آال عه را در خویش می  جام ود 

ه نیروی  سییییی ا  سیییییت  ه عمدت ا یم  را شییییی یا  ا تیوی در  ا ترن ل آ ان  ار مدعی ب اعت لب  سییییی

ان  ب لطنت طل ولویت  –سیی ا از  ب . و  بان را در بر می گیرد  مجاهدیا و اصیییط طل

ت  سیی ا امه ای حزب  اسییی و برن ی تقیل سیی سیی ا یم خطوط  یا رابطه ترسیی ا مهم تر در 



67 
 

م ب ی را شیییییییی ماعی در  اجت امر تحول  لکتیکی پیش برد  ا ی د د  ن ایا رو  . رای مردم 

اتوری و  د دیکت نبرد ضیییی  ، تی  سیییی ی ل ا امیری د  نبرد ضیییی سییییت  ه حوزه های  ا  نونی 

ستگان به حوزه حفظ حا میت  شش می دهد. واب ستی را پو لی ا سی سو م اع –نبرد 

ده ها و نعمت پور ها  تاج زا ا –از مومنی ها و  د  ن ه می  ن ر آن چه عرضییی ز سییی

ه می  ئ ارا ما ان چه حزب  ا  . ست  اجتماعی ا د های  دا بال هجوم رخ  دن ب ستیصال  ا

ز  ا ه در طی سال هاست  ه یکی  فت ا ی ستمرار  ا امه ای مدون و  دهد بر اساس برن

ا درک  ب  . سییت  ا ت  آن  ه  ارگر و حزب  ق تقل طب لی تصییف مسیی ه های اصیی مشییخصیی

عار ها و شیییی ه مبرم هر توده ای تیش برای بردن  ف ه های  ایا روند وظی ت سیییی خوا

ه وسیع تریا توده های مردم زحمتکش است .  حزب ب

ادی موجود  قتصییی ا عیت  قد وضییی ن ه در البیی  سیییی مرحل ا ی د سییی ا قتصییی ا ه نظر ما  ب

 . ه  رد ه جامعه حقن توری نمی توان ب سیییی را دسییی ا ی د سییی ا قتصییی ا  . شیییکل می گیرد 

ی  سییییییی ا ی سییییییی د  ا قتصییییییی ا نی  توا ا ن و  ا ارآمدی  ن ه عینی  ه تجرب د توده های مردم ب ی ا ب

امه های حزب موجود  د. بعیوه هماره برن ن شیی ا ب بال جایگزیا  دن د و  ن را درک  ن

ه  د ارا از  ه خارج  ت ه هم بسیی م ب ت یسیی د در یک سیی ن وا سییت  ه در اجرا می ت ا اتی  ی  ل

ر  ب ا ت نقیب  ا از  اول پب  ال های  سییییییی ه  . تجرب تیرد  ی ب اگونی  شیییییییکل های گون ما 

ا ی ده گرا ارا سی را نمی توان  سیا د  صا قت ا ست  ه هیچ  ایی ا فارغ شاهد گوی ه و  ن

. نوشتارهای حزب نشا می دهد  ه تیش  ه  رد  د موجود دیکت قتصا ا ار  از ساخت

ه  ب ا  ن ب و  پتیرد  م می  نجا ا سیییییی حا م  ا ی سییییی د  ا قتصییییی ا یاری در روشیییییا  ردن  سییییی ب



ن  آ قعیت  ود ووا ه می شییی فت کا د شییی ا قتصییی ا یا  ا از  ی  ه بخشییی ب ضیییرورت توجه مردم 

اریب  قول رفیق طبری پر ت ییییییی ه  د ب ایا رون ا می گردد. در  فشییییییی ت ا سیییییییت  ه  ا

ا دولت خود می  ی م  ا نظا ی توانی حا میت  ا ن و  شکل می گیرد  ستا توده هات  نخوا

ادی حزب را  قتصییییی ا امه های  م برن ی ق ت یق مسییییی ل ب ت تر طبیعی  سییییی ب د. ما هنوز  ن ا ی نما

ها را  مه توده ای  نبی ه جا های  هه  از  ردن جب ب جای  ه  ب د  ی ا ب  . م  ی ا ا نکرده  ی مه

ا از  جل تر و مبرم تر  عا ا نون  انع  رد  ه  ا تیکی و ق ت های  ه  گا ید د ار  شییییییییی ت ن

ز  ا . چرا  ه هم پیش  م  ا ه  آموخت ید ما چنیا  . شا دارد  ن استراتژیک حزب وجود 

شییییییکییت  ت از  ه دوری  آن ب از  ال های بعد  سیییییی نقیب و هم  ا از  نقیب ، هم پب  ا

ادر  ق د  ی ایا رو شا از  . م  ا ده  دا ا همیا سیوه تطبیق  ب حزب عادت  رده و خود را 

ه احساس دیگران  ه و –ب دب سر می برن یران به  ا از  نهایی  ه در خارج  آ  -  یژه 

ق  ی ل ب ت ه  ب قوا  م  تما ا  ب د  ی ا ب  . سییییت  ی ن ه گیری  ن بها ه نظر ما جای  امروز ب  . م  ت سیییی ی ن

ه  لک ت حزب تود م مه سیییییییی مان نرود  ه هنوز  اد ی  . خت  های حزب پردا ه  گا ید د

ادمان نرود  ه از چ  و  ی  . سییییییییت  ا یاری جاری  سیییییییی ب بدن توده های  خائات در 

سییییت توده  دان را ا ن ان  ت اتی و دوسیییی ق منان طب ه دشیییی ن تیزی به خوراک روزا سیییی ای 

م  ئ دا ر تی  ه های عظیم و  ول پیکر شی ن ا ادمان نرود  ه رسی ی  . اسیت  ده  بدیل شی ت

د. ن  در حال سم پرا نی  مونیسم ستیزی هست

ازی و  قد هاون نوسییی ن  . نیسیییت  قد حزب  ن ه معنی عدم  یا ها ب ا رفیق گرامی همه 

از . نفب زندگی سیی سییت  ا ما  اعتی حزب  ا  . سییت  ا ان پویای زندگی و مبارزه  جری
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ه  ان تود ه عنوان مدعی م نگاهی ب . برای صیییحت عرای ییی نیسیییت  قدت  ن ت  نقدی  هر 

ه است . از ذ ر نمون از  ی ن داز. بی  ن ی ب  ای 

انی حزب در  وی دن درفش  ا ه شیی ت شیی فرا عل و برا دن مشیی ا آرزوی فروزان تر شیی ب

اجتماعی  رایم بغرنج  یا شییی ی  –ا سییی ا ی یران وجها –سییی ا تت را می تاریخی  ن دسییی

 فشارم .

ارادت ا مهر و   ب

 هاتف

 

 به رفیق فرهاد هرباننامه رفیق م

 

 سالم

 بی ، بنویسررررم پاسررررخی فرهاد رفيق برای بود قرار اگر هم من

 نام به حزبی بس یریم باید. داشررررت را گيری جهت همين شررررک

یران توده حزب مه که دارد وجود ا ند می منتشرررررر را مردم نا . ک

 نظری و نقد همه با چنانچه حزب از شده اجد های بخش و افراد

 داشرررته حزب برنامه آنجای و اینجا به نسررربت اسرررت مم ن که



 نيازهای بر من بق را برنامه این اسرراسرری شررالوده اما باشررند،

یران مردم عدالتخواهانه و دموکراتيک ملی جنبش  من بق بویژه ا

نند، می کارگر طبقه منافع با تپي برای را خود تمایل باید دا  نوسر

 در باشرررند اميدوار و نمایند اعالم آن پرچم زیر فعاليت و حزب به

یند  در عملی مبارزه پروسره در و تشر يالتی درون گفتگوهای فرا

هداف تحقق راه مه و  ا نا مالی تاثيرات ، حزب بر  در را خود احت

باط در خود نظر مد تغييرات جهت مه با ارت نا ند...  و بر گ ار ین.ب  ا

ین ه بر مشرررروط باشرررد واقعی تواند می اميد و احتما   رفقای ا

ند چقدر م کور ن عا  بتوا مه با و ف نا له با و بر با  را آن حوصررررر  دن

ها به پرداختن برای مناسررررربی سرررررازوکار از نيز حزب و. کنند  آن

 .  باشد برخوردار

  برای حزب از بيرون افراد سوی از تواند نمی شرطی پيش هيچ 

 شررما نظر با دقيقا.  باشررد داشررته وجود حزب با  هم اری آغاز

ظایف بر تمرکز ضررررررورت بر مبنی جل و بارزه عا هداف یعنی م  ا

 موافق کارگری جنبش سازماندهی و عدالتخواهانه و دموکراتيک

ند می این کنم می ف ر و. هسرررررتم نه  بهترین توا  هم اری زمي

یران توده حزب کنونی های برنامه محور بر ها ای توده   .باشررررد ا

 کنونی های برنامه که نيستند موضوع این موافق رفقایی اگر اما



71 
 

یران توده حزب یت از ا فا غاز برای  زم ک  حزب این با هم اری آ

نند نمی که اسرررت بدیهی اسرررت، برخوردار  اسرررتد   این با توا

 . باشند موافق

شاره آن به هم شما که دیگری مهم ن ته   تاریخ در و اید کرده ا

ستی جنبش سيالي س واقعيت یک سو ست، تهبرج ست این ه  ا

ستی مبارزه که شه یک با کموني سی و دقيق راه نف  شده مهند

ند نمی یدت راه خود"  معروف قو  به. باشرررررد همراه توا  که بگو

 طبقه برنامه عمده و اسرراسرری های گيری جهت" رفت باید چون

 جامعه اقتصرررادی و اجتماعی شررررای  از تحليل اسررراس بر کارگر

شخص  فعا ن عملياتی فعاليت ریزی برنامه مبنای و گردد می م

صور قابل این از غير. گيرد می قرار حزبی  در توان نمی. نيست ت

باتی جنبش در تابی و تب چنين از جامعه که روزهایی این  م ال

ضی و ست، برخوردار مردم اعترا  برنامه و نظری های بحث روی ا

يه در را عمل ميدان و کرد تمرکز ای  وضرررررعيت. داد قرار حاشررررر

 رسررد می نظر به که ام گفته  قبال من که اسررت بحرانی آنچنان

لترناتيو  با مبارزه برای باید چپ شاید ضعيت این آ  زیری برنامه و

ین ه یعنی این. کند نه  ا  بریده های چپ و بورژوایی های رسرررررا

 پيامدهای کنار در که اند کرده درسررت ای توده ضررد فضررای چنان



 و انقالبی چپ سشان گ شته، های دهه در شده انجام سرکوب

ما  برای را ای توده يک کنونی جنبش بر هژمونی اع  و دموکرات

ین ه با. اسرررت کرده کم بسررريار کارگری جنبش و عدالتخواهانه  ا

 اما اسرررت، محسررروس زمينه این در ای توده رفقای تالش نتيجه

 پيش در بزرگی بسرريار چالش و بوده سررریع بسرريار تحو ت روند

 پيش و بيش کارگر طبقه آرمان و لوژیایدئو به باورمندان. روست

یررد چيز هر از ا  برای تالش و ای توده و چررپ جنبش اعتبررار بر برر

ند آن هژمونی تقویت فاتی هيچ این. ب وشررررر  مبارزه و نقد با منا

 آن واقعيت.  باشررد داشررته نباید نيز سررازمانی درون ایدئولوژیک

یران در مبارزه صرررفوف که اسرررت نند از تر روشرررن بسررريار ا  که آ

 آن از پيچيد و طو نی نظری مباحث در درگيرشررررردن با خواهيمب

 عليه مبارزه را حزب برنامه اسرراسرری محورهای ما. کنيم غفلت

تاتوری، نه آزادی، و دموکراسررررری برای دی  ها  ضرررررد و عدالتخوا

بارزه حا  عين در و نئوليبراليسرررررم، جاد برای م عه یک ای  جام

لبته  و دانيم می سررررر و ر  باید مبارزه این که اسرررررت بدیهی  ا

 گرامی رفيق. باشرررد هم امسریاليسرررتی ضرررد و مسرررتقل و ملی

 که هسرررت شرررعاری ، ام گفته هم قبال که همان ور عزیز، هاتف

یه ندی های ما قت از نيروم تاب را حقي هد می باز ین ه آن و د "  ا
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ین ه آن و هسرررررت  زم دليل یک ، کار یک انجام برای  بخواهی ا

 ميشرررود دليل هزار کار یک ادنند انجام برای اما دهی، انجامش

صميم که شود می بيشتر آنگاه موضوع این اهميت." کرد ارائه  ت

 رفيق چون ای کرارآزموده و تجربره برا رفقرای زمينره این در گير

 نيز و ها ای توده بين در معينی وزن و اعتبار از که باشند فرهاد

ند برخوردار چپ جنبش در قه. هسرررررت یران کارگر طب  بشرررررردت ا

ند يازم ها توده  اجماع ن ند پی از که اسرررررت حزبی پيرامون ای  رو

یران توده حزب قالب در اینک... و فشار و سرکوب ها دهه  باقی ا

نده نان و ما ندهی برای تالش در همچ ما قه جنبش به سرررررا  طب

یران کارگر تان. اسرررررت ا قه دوسررررر ید کارگر طب  حزب یاری به با

ند تاب یت به هم دسرررررت در دسرررررت و بشررررر ناتيو تقو لتر   و چپ آ

 تر مهم تصرروری من. کنند کمک خ ير شرررای  این در آن هژمونی

فه یک عنوان به این از . ندارم کنونی شررررررای  در انقالبی وظي

...... 

 حقيقت اما. عالقمندم بسيار نظری های بحث به که دانی می. 

 را ها بحث گونه این در شررردن درگير از معينی حد که اسرررت آن

 وقت اتالف نوعی را آن از ربيشررررت و دانم می مفيد و صررررالح به

 به و چپ هژمونی نيازمند ما گرامی، هاتف رفيق. کنم می تصور



ستيم ای توده عبارتی صله آن با و ه سيار فا  به.  داریم زیادی ب

یران توده حزب به نسررررربت بدگمانی و تردید ایجاد جای ید ا ز با  ا

 دفاع حزب سررياسرری و نظری قابليت و تاریخی حقانيت و اعتبار

بار کنيم، های و روشرررررنف ران و مردم های توده اعت  جنبش نيرو

مه از و چپ قه تر مهم ه لب آن به را کارگر طب ید...و کنيم ج  با

ند یک به را حزب یل مردمی و ای توده واقعی بر بد  این. کرد ت

 در ایدئولوژیک مبارزه و نقد. اسرررررت زیادی کار نيازمند موضررررروع

ز. بود خواهد روند این مانع عمومی فضرررای در و  حزب از بيرون  ا

لبته و. کرد درونی را موضوع این باید رو این  نيز حزب رفقای که ا

ید کاری با بک سرررررازو قدها به پرداختن برای پاسرررررخگو و چا  و ن

 .....و ببينند تدار  پيشنهادها

 .  ارادت با

 هربانم

 هربان نامه فرهاد به هاتف و م

 هربانرفقاي عزيز هاتف و م

كه راب ه اي با سررازمان حزبي نداريم، در زندگي ما سرره نفر را 

بر اين پرسرررش قرار داده اسرررت كه چه نقشررري مي توانيم و  برا
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يران انجررام  يررد براي پيش برد برنررامرره ي انقالبي حزب توده ا ا برر

 دهيم، تا به وظيفه ي ضروري تاريخي خود عمل كرده باشيم.

من در اين باب مضمون نامه هر دوي شما را كمك و تعيين كننده 

يدن  مام توان براي تحقق بخشررررر با ت مايلم  يابي مي كنم و  ارز

اجتماعي  -مضررمون آن و مبارزه براي اعتالي شررخصرريت تاريخي

كار  قاي رهبري حزب سرررررراز و  تا رف يران بكوشرررررم.  حزب توده ا

ضرررررروري را براي عمررل برره اين وظيفرره را در درون حزب ايجرراد 

 بكنيد.سازند، در اين جمع كوچك و يا جمعي كه شما پيشنهاد 

ا  ب مه خود  نا هاتف در  كار چنين جمعي را رفيق عزيز  مه ي  نا بر

تبليغي رهبري حزب بيان  -در مبارزه ي ترويجي« اولويت»سرررره 

ما در بخش نخسرررررت،  مايلم ا با آن موافقم،  كرده اسرررررت. من 

، نقش «اولويت براي رهبري حزب توجيه طبقات مختلف اجتماع»

يران برجسررررته سررررازم و اين وظيفه را در ارتباط با طبقه كارگ ر ا

 بيرون كشم.

ضررورت ديدن تفاوت ماهوي ميان مبارزه براي توجيه طبقه كارگر 

شود  شي مي  و ديگر طبقات و  يه هاي اجتماعي، از اين امر نا

تيررك براي توجيرره همرره  يرره هرراي  كرره مبررارزه ي عررام دمكرا



ز  به درون طبقه كارگر ا نتقا  آگاهي طبقاتي  با ا اجتماعي، تنها 

گيري اي برخوردار مي شررود كه به وظيفه ي سرروسررياليسررتي پي

 حزب فرا مي رويد.

اين دو وظيفه را نمي توان و نبايد با يك دسرررررت راند. بايد براي 

هر دو برنامه ي خاص كه هر روز به روز بايد بشررود، داشررت. در 

غير اين صررورت در اين يا آن صررحنه عقب خواهيم ماند كه مانده 

مل عا ندن  ما قب  به آن  ايم. ع مه پيش  نا كه در  ذهني از عيني 

فه ي  فاوت دو وظي به ت مد كم توجهي  يا يد، پ اشرررررراره داشرررررت

سرررروسررررياليسررررتي پيش، در عين توجه به راب ه ي  -دمكراتيك

 دروني آن هاست.

اولويت هاي ديگر كه در برنامه پيشررنهادي رفيق عزيز هاتف ذكر 

ترسرريم خ وط اسررتقال  »و « سررلب اعتبار مدعيان»مي شررود، 

ستس سي و برنامه اي حزب ا ، در د  اين مبارزه قرار دارد. «يا

بايد آن را در دو روند مبارزه ي دمكراتيك و سرروسررياليسررتي به 

ند و توجيه نمود. او آن را به درسرررررتي  ثمر و سررررررانجام رسرررررا

صادي موجود » ضعيت اقت سي مرحله در  بالي نقد و سيا صاد  اقت

كل مي گيرد كاملن موف« شررررر با آن  كه  مد  نا يابي از مي  قم. ارز
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كتاب مومني و سررررخنراني اخير او با همين هدف انجام شررررد و 

 بايد در همه ي س وح ادامه يابد.

بدون ترديد رفيق عزيز هاتف محق اسررت، وقتي مي نويسررد كه 

نوشررتارهاي حزب نشرران مي دهد كه تالش بسررياري در روشررن 

اما مي توان «. كردن اقتصررراد سرررياسررري حاكم انجام مي شرررود

كافي نيست و بايد بهبودي كيفي « تالش»اشت كه اين توافق د

ست كه رفقايي كه در اين  شكل ا سي اين م سا شكل ا بيابد. م

ضمون مبارزه  شني از تكنيك و نه م صور رو سئولند، نه ت زمينه م

ناي نفي  به مع يابي،  ند. اين ارز نه و تبليغي دار ي روشرررررنگرا

شود، بلك ست و نبايد چنين در   ه بايد كوشش و تالش آن ها ني

 نقدي به منظور بهبود آن است.

سخنان  براي نمونه اين رفقا در نوشتارهاي خود به نقل طو ني 

از مدعيان رنگارن  مي پردازند. وظيفه اما بيرون كشرريدن تضرراد 

در سررخنان اسررت. تضررادي كه ما براي آن پيشررنهادي داريم، كه 

سرمايه  شراي  حاكم  ست، يعني حتي در  شنهادي بينابيني ا پي

اري نيز قابل تحقق بخشرررريدن اسررررت، اما به علت سرررراختار و د

ضد  سي  سيا صاد  ضمون ارتجاعي رژيم ديكتاتوري و برنامه اقت م



ا  مردمي آن، برايش اجراي آن ناممكن اسررررت. به سررررخن ديگر ب

سخنان  ضاد در  شيدن ت سخنان دورغين  –بيرون ك به جاي تكرار 

يان  حل آن، -مدع يك براي  حل دمكرات يه راه  ند رشرررررد ، و ارا رو

خواست دمكراتيك به سوسياليستي فرامي رويد. اين به معناي 

نظري نيسرت. تعريف شرعار و خواسرت بينابيني را  -بحث تئوريك

مي توان به طور مجزا و براي فعا ن برشرررررمرد، اما در عمل، آن 

ضع نظري تئوريك  -طور كه ماركس در كاپيتا  انجام مي دهد، مو

ه مشررخص مورد بررسرري در سررخنان را در عمل روزانه و در نمون

مدعيان توصرريف كاركردي نمود. شرريوه ي ديالكتيك مشررخص به 

 اين معناست.

رد  جدي وا يد تغييري  با بارزه و تالش حزب  نارسررررررايي م در اين 

نمود. چگونرره مي توان چنين نمود؟ من بررا هر شررررركررل ممكن 

 موافقم. در ديدار و سمينار يا نوشتاري و ..

رديد همه ي شررررراي   زم براي توضرررري  با چنين تغييري بدون ت

ضع تاكتيكي و استراتژيكي برنامه حزب ايجاد  مستد  و موثر موا

 مي شود.
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لترناتيو براي اين  نكته ي پاياني بر مي گردد به مسررراله برنامه آ

برازنظر امروزش م رح ساخته  پرسش كه رفيق عزيز ابي نيز در ا

ست،  س«. چگونه مي خواهيم زندگي كنيم»ا ش، پرسش اين پر

بسررريار روز و پرسرررش توده هاي مردم و به ويژه زحمتكشررران و 

مه ي  كه در ه يران، بل ها در ا نه تن كارگر اسررررررت.  قه  يت طب كل

“ مالكيت”كشررررورها. آنجا كه اين پرسررررش در ارتباط با مسرررراله 

شنگرانه شود، نقش رو شان م رح مي   -ترويجي -مردم و زحمتك

شان مي دهد و به ساند.  تهيجي و تبليغي خود را ن ثبات مي ر ا

من شخصا اين تجربه را در جمع آوري امضا در شهر محل اقامتم 

در خيابان از مردم، با وضرروح ديدم و باري ديگر شررناختم. طبقات 

سررمايه دارانه را م رح كرده اند، مهم “ مالكيت”حاكم، مسراله 

آن، به هدف برنامه نئوليبرا  دسررررت “ حل”ترين مسرررراله كه با 

ايد از آن ها آموخت و تا ديرتر نشده است، حزب خواهند يافت. ب

يران مساله  بر آن م رح سازد.“ مالكيت”توده ا  خلق را در برا

نايي ايجاد  طرح مساله ي مالكيت از اين رو اهميت دارد، زيرا توا

سازد.  صلي را در جامعه ممكن مي  ضاد ا ق ب بندي درباره ي ت

ز  راسررت ارتجاعي و فاشرريسررت مي كوشررد اين ق ب بندي را ا

طريق ايجاد تفرقه ميان مردم با مهاجران عملي سررازد. عليه آن 



يه  ما يت سرررررر مالك ندي بر محور  جاد ق ب ب با اي ها مي توان  تن

ساره كردم،  -مردمي -دارانه و يا عمومي دمكراتيك را قرار داد. ا

من شررخصررن به درسررتي اين تجربه در خيابان و در بحث با مردم 

مال له  با طرح مسررررررا هاي پي بردم.  ياز يت عمومي بر بخش ن ك

سازي وغيره، كه در  صي  شهري از خصو ستان  اوليه، حفظ بيمار

با مراكز  باط  به ويژه در ارت له ي عمده اسرررررت،  يران نيز مسرررررا ا

ز  توليدي، مردم با شررور و هيجان در بحث شررركت مي كردند و ا

ضاي  شتيباني مي كردند و با ام ضا پ شش براي جمع آوري ام كو

هدف كمك م به  ند. خود  تب بهتر “ كاسررررربي”ي نمود به مرا من 

كه در گروه ما فعا  هسررتند. “ سرربز”گرفته بود از اعضرراي حزب 

اين تجربه را من به بحث در كميسررون مربوطه در شررهرداري نيز 

سه ي علني  شركت كننده در جل شويق مردم  شاندم و مورد ت ك

كميسيون قرار گرفت. بايد جامعه را قانع نمود در دور محور تضاد 

بارزه تبليغي ترويجي  -اصرررررلي موضرررررع بگيرد. اين راه عملي م

 است. تالش رفقاي مسئو  حزبي بايد در اين سو تغيير يابد.

لترناتيو جايگزين براي اقتصرراد سررياسرري اسررالمي  با طرح چنين آ

ضروري و كافي  صله ي  يران از فا ست حزب توده ا سيا ست كه  ا

هاي  يان  مه “ چپ”از ديگر جر نا هد داشرررررت و بر قل خوا مسرررررت
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كارگر و ديگر  قه  بارزه طب ما يم تاره ي راهن به سررررر قاتي آن  طب

شتن  شد. راه قرار دا ستان بد  خواهد  شان و ئميهن دو زحمتتك

نه جامعه  ها تاريخ رشرررررد ترقي خوا يان بزرگ  در مركز و ميان جر

يراني، طرح مسررررراله ي  خلق اسرررررت. اين دمكراتيك “ مالكيت”ا

قانونمند به شررررعار ترين و پيگيرترين شررررعار اسررررت كه به طور 

 سوسياليستي فرامي رويد.

ا  هربانرفقاي عزيز هاتف و م بكوشرريم رفقاي مسررئو  حزبي را ب

 اين برداشت آشنا 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

، شرررما دو يا سررره سرررا  پيش در نامه اي كه هربانم رفيق عزيز

صبر و حو صيه كرديد كه من  شت، تو شما را ندا ضاي  له را صام

پيشررره كنم. نوشرررتيد، گر در خانه كسررري اسرررت، يك حرف بس 

 است!



اكنون نيز همين توصيه از اين طريق تكرار مي شود كه خواستار 

يا من چنين حقي  ترويج و تبليغ  سررياسررت حزب مي شررويد. اما آ

يا ما چنين حقي داريم، با وجود تغيير شررراي ي كه حزب  دارم؟ آ

هاي پيش از انقالب بهمن  يه سرررررا   يران آن را شرررررب  ٥٧توده ا

ارزيابي مي كند كه ارزيابي  واقع بينانه اي اسرررت، سرررياسرررتي 

)ر. خسرررررروي، گ ر به وادي هفتم( را مورد « سرررررسرررررت گام»

 پشتيباني قرار دهيم؟

ف شونده ي نبرد طبقاتي و فرارسيدن سياستي كه در شراي  ژر

يران بايد به مورد اجرا گ اشررته شررود،  شررراي  برش انقالبي در ا

فاصله ي محتوايي و مضموني با مضمون سرمقاله ي نامه مردم 

سيدن  شنبه”دارد كه ديروز و پس از دو هفته با ر شار “ سه  انت

 يافته است!

ته ي خو به گف كه  مه مردم در شرررررراي ي  نا له ي  قا دش سررررررم

تاتوري و يي و » عادت ديك هاي زحمتكش .. تب يه  ها و   قه  طب

سي” سيا صاد  بغايت ناعاد نه .. را با گوشت و پوست خود “ اقت

مي « سرررسرررت گاماني»، د  به عمل انقالبي «لمس مي كنند

يه  ها ارا تاجزاده و از آن  يل  ندد از قب مه يي مشرررررخص در »ب نا بر



83 
 

اي  دهشرررتنا  مورد بهبود وضرررعيت بسررريار وخيم كشرررور و شرررر

خواسررتار مي شررود! ولي خود در پايان ..« زندگي زحمتكشرران 

سرررررمقاله به تكرار جمله اي كه ديگر بايد براي همه خوانندگان 

به  مه مردم  يات»نا كه از حفظ «بديه باشرررررد  يل شرررررده  بد ي ت

صيف آميز  سنده مي كند؟ در پاراگراف آخر، با تكرار تو ستند، ب ه

سرمقاله س ور پيش  شور از  ضع ك سد، و در يك كالم! »، مي نوي

نجات كشررررور تنها از مسررررير مبارزو مشررررتر  و هماهن  همه 

نيروهاي ميهن دوست و آزادي خواه براي پايان دادن به حاكميت 

 «!ظلم، جهل و استبداد امكان پ ير است

صاد سياسي نئوليبرا   ، “اسالمي”نه خواست پايان دادن به اقت

از نظام اقتصرررادي وابسرررته به نه ارايه برنامه جايگزين، نه گ ار 

 اقتصاد جهاني امسرياليستي و نه و نه و نه ..

يعني »)سرررمقاله پس از دو هفته نه سررخني براي زحمتكشرران 

يت مردم قاتي و «( اكثر به ژرفش نبرد طب نه اشرررررراره اي  دارد، 

مبارزه ي انقالبي زحمتكشرران در برپايي واقعي و ماترياليسررتي 

ود دارد كه در جريان اعتصررراب ها سرررازمان هاي مبارزه جويانه خ

به طور طبيعي به وجود مي آيد و بايد با خواسررت شررركت در آن 



نه  نه و  نه و  خت و  ندهي در آن پردا ما يت و سرررررراز به تقو ها 

بسررررياري ديگر از گفتني هاي ضررررروري كه جاي خالي آن ها در 

يا وجدانن مي  ست! آ ننده ا صورت خوا سيلي به  صورت  مقاله به 

از چنين سررياسررتي را در شررراي  توفاني كنوني  توان پشررتيباني

 توصيه كرد؟

گام  به  گام  ها  تاجزاده  كه  ظار نشرررررسرررررت  يا مي توان در انت آ

صنفي »درستي به  اهميت كار سياسي .. با ايجاد تشكل هاي 

تيرك پي ببرنرد يرا مي توان براي اين حركرت لنگران «و دموكرا ؟ آ

شت: « سست گامان» ست زد و در تاييد آن نو ست  بديهي»د ا

سي در  سيا صنفي و مدني و كار  شكل هاي  ضوع ايجاد ت كه مو

يار پراهميت  تاده و بسررررر جا اف ها .. شررررريوه يي  يان توده  ..« م

بارزه ي  هاي زحمت آن را در م كه خود توده  حالي  اسرررررت؟ در 

كه  نداريم  يا مي پ ند؟ آ بد  مي سررررراز يت  به واقع انقالبي خود 

اين آقايان اصرررالح  كارگران اعتصرررابي در انتظار موافقت و تفاهم

 طلب صبر و حوصله را پيشه خواهند كرد و يا بايد بكنند؟

صالح طلبان دولتي و پيرامون  سرمقاله ي نامه مردم خ اب به ا

آن م لب نوشررته اسررت، با اميد بسررتن بر پنداري كه حزب خود 
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ثبات رسانده است.  بارها نادرستي آن را نشان داده است و به ا

پ له  حا گ اري رژيم و يي اسرررررت گ ار از اين رژيم،   ير نيسرررررت، 

انقالبي اسررررت به دسررررت توده هاي زحمت و نه اصررررالح طلبان 

دولتي و حرراميرران رنگررارنرر  آن هررا ازجملرره در كشرررررورهرراي 

 امسرياليستي.

يران در سررررر    ارزيابي سررررررمقاله از سررررر   نبرد طبقاتي در ا

او  ١٣٧٣ارزيابي رسرراله ي زنده ياد كيانوري از سررا   قرار دارد. 

فت، براي آن دوران ني كه مورد تكفير قرار گر له  ز در آن رسررررررا

مده از انقالب بهمن  هاي برآ مت را در نيرو قاو ياي م قا مردم  ٥٧ب

ز  يد قرار مي داد و ا تاي يت و پيرامون آن مورد  حاكم ما در  ميهن 

مه راه  يار خود براي ادا ها مي خواسرررررت از مواضرررررع در اخت آن 

گرا بهره گيرند. از توده اي انقالب و به عقب راندن ارتجاع راسرررت

ها مي خواسررت از اين نيروها پشررتيباني كنند. در آن هنگام به 

اين ارزيابي و چنين سررياسررتي بي توجهي شررد. اكنون به طور 

عملي به اين سررياسررت در حالي ادامه داده مي شررود كه سررا  

هاسررت درسررتي و واقع بين بودن آن براي شررراي  حاكم كنوني 

ست سيده ا شدن ارتجاع حاكم و اجراي به پايان ر ست  . با يك د

سم  س  امسريالي شده تو سي ديكته  سيا صاد  شن اقت پيگير و خ



كه اصررالح طلبان نيز به يك پاي محكم اجراي آن بد  شررده اند، 

رفيق كيانوري به تاريخ  ٧٣مدت هاسرررت كه ديگر ارزيابي سرررا  

 پيوسته است.

ي كارگر ا قه  يران، حزب طب فه ي امروز حزب توده ا ران، اجراي وظي

وظيفه اي است كه سرمقاله اجراي آن را به نادرست از تاجزاده 

تان واقعي  يران و جنبش ميهن دوسررررر بد! حزب توده ا ها مي طل

بايد برنامه اقتصررراد سرررياسررري را براي پس از دوران ديكتاتوري 

ز  گ ار ا به عنوان اهرم و پرچم براي  ته براي آن  م رح سرررررراخ

ي بسردازد. هر كوترراهي در اين ديكترراتوري برره مبررارزه ي انقالب

بارزه ي  يران و براي م قب سرررررنگين براي حزب توده ا نه عوا زمي

انقالبي توده هرراي مردم و در مركز آن طبقرره كررارگر و همرره ي 

يران دارد. كوتاهي در تضررراد آشررركار  زحمتكشررران يدي و فكري ا

يران، خلق هاي آن و حفظ تماميت ارضرري  اسررت با منافع ملي ا

 كشور.

را “ اسالمي”ر از برنامه خصوصي سازي و آزادي سازي بايد گ ا

دمكراتيك و ميهن  -به پرچم مبارزه براي برپايي يك اقتصرراد ملي
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دوستانه بد  نمود، وظيفه اي كه تنها از عهده ي حزب ما برمي 

 آيد و بس!

، تنها خواسررتار مقاومت نيروهاي ٧٣رسرراله ي كيانوري از سررا  

شركت در مبارزه صاد  در حاكميت و پيرامون آن  ستار  نبود. خوا

بر اين جريان ها توسررر   -ي روشرررنگرانه و ترويجي تبليغي در برا

يران نبود. رسررررراله براي دسرررررترسررررري به اين هدف  حزب توده ا

يران نيز بود.  تار شرررررراي  دمكراتيك در درون حزب توده ا خواسررررر

)ر. خسروي( « گفت و شنفت»خواستار آن بود كه امكان بحث و 

ود. سررا  هاسررت كه اين حق توده اي ها بدون هر توده اي ها ب

ته اسرررررت.  يل موجهي مورد بي مهري و بي توجهي قرار گرف دل

بايد به اين وضع پايان بخشيد. بايد به تعيين سياست سرنوشت 

صيه  سخگو پايان داد. تو سته و غيرپا ساز حزب در محفل هاي ب

به صرربر و حوصررله نارسررا اسررت. راه درسررت و انقالبي برگزاري 

جلسررررره ي مسرررررئوليت داري اسرررررت كه بايد تدار  آن به طور 

دمكراتيك و با شررررركت وسرررريع نظرها عملي گردد. چنين گامي 

هنوز به معناي عضررروگيري نيسرررت كه بايد به هنگام درسرررت و 

زماني كه فرا خواهد رسرريد، عملي گردد. اين دوگام بحث آزاد و 

ن ضوگيري گرچه در ارتباط قرار دارند، بايد و مي توا ند با دقت و ع



با حسرررراسرررريت از يك ديگر جدا سررررازي شرررروند و به مورد اجرا 

گ اشته شوند كه تاييد آن خود يكي از محك هاي توده اي بودن 

 نيز خواهد بود.

عزيز، شرررراي  ژرف شرررونده ي انقالبي در  مهربانرفيق هاتف و 

يران، تك تك ما را در برابر مسررئوليتي تاريخي قرار داده اسررت.  ا

به به نو جاز “ فرصررررررت”خود از  من  كه م كم تر از آن برخوردارم 

نده اي  ي به آ بر خود،  تاريخي را در برا فه ي  باشرررررم اجراي وظي

نامعلوم بسرررسارم. از اين رو تمنا دارم، به طور مشرررخص موضرررع 

اره  خود را در برابر خواست ايجاد شراي  دمكراتيك براي بحث درب

يران، برنامه ح داقل سرررررياسرررررت مسرررررتقل طبقاتي حزب توده ا

بر مبررارزه ي  كررارگري آن و برره ويژه وظررايف مبرم كنوني در برا

 تبليغي حزب و مخاطبين اصلي آن روشن سازيد. -ترويجي

صالح  ستي به معناي تع يل كردن مبارزه براي جلب ا سيا چنين 

تر از آن ها براي پيوسررتن به جنبش مردمي  طلبان رنگارن  و فرا

ا نيسررت. اما اين وظيفه اصررلي در شررراي  كن وني نيسررت. بايد ب

تجهيز انقالبي توده هرا آن هرا را مجبور نمود بره دنبرا  جنبش 

خرداد كه  ٢٢بدوند. مصررررراحبه لنگان تاجزاده با روزنامه شرررررر  
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مقاله نقل مي كند، پيامد رژرفش روند انقالبي و نه شررررناخت و 

 در  تاجزاده ها است!

 دستتان را مي فشارم

 فرهاد عاصمي

 07/04/97رفیق فرهاد به  هربانپاسخ رفیق م

 

 رفيق فرهاد گرامی 

من هيچ  اطالعی از نامه ای که دو یا سه سا  پيش برای شما 

سی با این  سا ست، ندارم و نمی دانم بر چه ا شده ا ستاده  فر

 قاطعيت در مورد چنين نامه ای سخن می گویيد؟ 

تصرررور من هم آن اسرررت که بدرسرررتی شررررای  اجتماعی بيانگر 

قات بارزه طب به ژرفش م قت مربوط  ها حقي ما این تن ی اسرررررت . ا

یران فاقد پتانسررريل  شررررای  کنونی جامعه ما نيسرررت. چپ در ا

ضی  سازماندهی مبارزات اعترا ش يالتی  زم برای  سی و ت سيا

و اعما  هژمونی بر آنهاست . و اگر بخشی از د یل این مسئله 

به سرکوب سالهای قبل  و  فضای بسيار بسته سياسی کنونی 



گردد، اگر بخشی از د یل آن به نيروهای رقيب در مبارزه بر می 

صورت اخص بورژوازی و رسانه های امسریاليستی  سياسی و به 

مادگی  عدم آ به   یل آن  و... بر می گردد ، اگر بخشررررری از د 

یران بر می گردد، بی تردید  سررياسرری و تشرر يالتی حزب توده ا

شی از آن را باید در چپ های بریده، توده ای ضد حزب  بخ های 

یران و نيز توده ای های مرددی دید که تصررروری رمانتيک و  توده ا

شرای  کنونی جامعه ما دارند و  منزه طلبانه  از مبارزه حزبی در 

صدای حزب در ميان مردم، دائما به پراکندن نگاه  به جای تقویت 

بارزه  به م نه  با گاه منزه طل به آن  و نوعی ن بت  ید آميز نسررررر ترد

 ند. حزبی  مشغول

علی رغم تصرررور شرررما ، من تعميق مبارزه طبقاتی در شررررای  

با  يانگر نوعی شررررررای  انقالبی  به سرررررادگی ب کنونی جامعه را 

تعریفی که از آن سراغ داریم، در  نمی کنم. تضادهای متعددی 

در شرای  کنونی کشور عمل می کنند که بر جهت گيری تحو ت 

تضرررادها به مبارزه سرررياسررری تاثيرگ ارند. تقليل  این مجموعه 

ا  ب بارزه خلق  یا حتی م یه  و  ما کار و سرررررر بارزه  قاتی و م طب

دی تاتوری  ، سرررراده کردن موضرررروع و نوعی نگاه خوش بينانه و 

غير واقع بينانه به نظر می رسررد. تغيير و تحو ت ماه های اخير 
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قدرت در کشرررررور ،  چالش های جناح های  ، تغييرات قيمت ارز، 

ه ای ، برنامه های امسریاليسررتی برای اوضرراع و تعارضررات من ق

شنيده  ضات  سياری از اعترا شعارهای ارتجاعی که در ب یران ،  ا

می شود و...همگی نشان از آن دارند که اوضاع پيچيده تر از آن 

 است که بتوان به سادگی به آن  عنوان وضعيت انقالبی داد. 

نقدهای من به نوبه خود به قدیانی ها و تاجزاده ها  و امثالهم  

جدی دارم . اما واقع بينی می طلبد که این موضرررروع را بس یریم 

شمان بياید یا نياید، این جماعت که نقدهای جدی بر  که چه خو

مواضررررع شرررران وارد اسررررت، حامل پتانسرررريل های دموکراتي ی 

ست. همانگونه که  ستن بر آنها خود فریبی ا هستند که چشم ب

بزرگی خواهد بود. از این   بها دادن بيش از حد به آن نيز اشتباه

يده  به چالش کشررررر که این نيروها  فاتی نمی بينم  منظر من منا

شرروند . مواضررع اقتصررادی و اجتماعی آنها و عدم چالش آنها با 

نهررا از مواضرررررع ضررررررد  دسرررررتور کررار نئوليبرالی و نيز امتنرراع آ

امسریاليسرررررتی محل نقد جدی اسرررررت. اما مگر امثا  نسررررررین 

یا می توان علی رغم همه نقدی سررتوده هم چنين نيسررتند؟  و آ

که بر این تيپ ها وارد اسررررت، من ر پتانسرررريل ترقی خواهانه و 

شد؟ علی  شور  شرای  کنونی ک ظرفيت های دموکراتيک آنها در 



یران اسررت که  تفاقا این واقع بينی حزب توده ا رغم تصررور شررما ا

این ظرفيت ها را می بيند. موضررروع به چند چهره سررررشرررناس 

ینها بخش هایی از اصالح طلبان هستند که محدود نمی ش ود . ا

ز  بخش بزرگ آنها به فرصررت طلبانی در ح ومت تبدیل شرردند و ا

ینها نماینده یک  شررررعارهای اصررررالح طلبی نيز فاصررررله گرفتند. ا

نيروی سررياسرری و اجتماعی هسررتند که هر چند طيف گسررترده 

چه خود و  تاریخ به  جه  با تو ما  ند ، ا ندگی نمی کن مای ای را ن

جایگاه شرران در فضررای سررياسرری کشررور ، به هر صررورت م رح 

تفاقا بد نيسرررت به این موضررروع هم توجه شرررود که  هسرررتند. ا

ینها  رسرررانه های غرب نيز بسررريار مایل به جلب توجه و هدایت ا

 هستند. 

من شرررخصرررا بر این باور هسرررتم که انقالب ملی دموکراتيک در 

ای جهت گيری عصر جهانی سازی و نئوليبراليسم نمی تواند دار

سرررمایه دارانه باشررد و با انقالب بورژوا دموکراتيک دارای تفاوت 

نباشرررته از  اسررراسررری اسرررت. اما یادمان باشرررد که جامعه ما ا

مجموعه گسررترده ای از م البات گسررترده دموکراتيک اسررت که 

سی  همراه  سيا سته  ساختار ب بدون تعيين ت ليف با آنها یعنی 

، مسئله جهت گيری اقتصادی و  با فساد نهادینه شده در کشور
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اجتماعی در دسررررتور کار قرار نمی گيرد. طيف نيروهای خواهان 

يار گسرررررترده تر از طيف  يک در کشرررررور بسررررر بات دموکرات م ال

هت  ماعی و دارای ج لت اجت عدا هان  که خوا هایی اسررررررت  نيرو

گيری ضررد نئوليبرالی هسررتند. معنی این سررخن آن نيسررت که 

جتماعی و مبارزه با سررررمایه داری کمونيسرررتها باید بر عدالت ا

ترراکيررد ن ننررد. امررا معنررایش این هم نخواهررد بود کرره  نئوليبرا  

ستی موجود در جامعه  سيالي سو سيل های دموکراتيک غير  پتان

یا نامه مردم همه وقت و انرژی خود را صررررررف گفتگو  را نبينند. آ

ا  در مورد آقای تاجزاده  و هدایت امثا  تاجزاده ها کرده است؟ ی

موضع گيری ها و مقا ت دیگری هم دارد که بر عدالت اجتماعی 

 و مبارزه با نئوليبراليسم توجه دارد؟ 

 نوشته اید: وظيفه 

يران، توده حزب امروز  قه حزب ا يران، كارگر طب فه اجراي ا ا وظي

 سرمقاله كه است ي

ست  را آن اجراي  صور نمی  مي ها تاجزاده از به نادر طلبد".  ت

یررک دیررالوگ بررا چهره ای مثررل ترراجزاده لزومررا برره کنم برقراری 

معنای این باشرررد که ایشررران قرار اسرررت که  وظيفه حزب طبقه 



ست های حزب را  سيا سانند. مجموعه  یران را به انجام ر کارگر ا

ضع گيری های حزب  شارات و مو ستندات و انت باید در مجموعه م

عه ب له و....و مجمو قا یک م نه در  با  نمود  یران دن مه توده ا نا ر

یران چنين نتيجه  های و سررياسررت های اعالم شررده حزب توده ا

 گيری ای را بازتاب نمی دهد.

ها در  واقعيت تضرررررادهای اجتماعی و  که تن یانی این  پا و ن ته 

صف بندی نيروهای اجتماعی و  سترده  و پيچيده و  سی  گ سيا

یناميک  و ارزیابی  سياسی در کشور در یک چارچوب سيستم  دا

ن نا یران  می واقع بي چپ و بویژه حزب توده ا های  ه از توان نيرو

تواند به موضررع گيری درسررت در ارتباط با رویدادهای سررياسرری 

کشرررور کمک کند که به نظر می رسرررد برای برخی از دوسرررتان 

 خارج از کشور تا حدی با ابهام و دشواری همراه شده است. 

 با احترام و ارادت 

  هربانم

07/04/97 
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 فیق فرهاد نامه هاتف به ر

 

 رفيق گرامی فرهاد عزیز 

بتدا سالمت و شادابی شما را خواستارم که "فرصت" را کم  در ا

ارزیابی می کنی .من طو  عمری طو نی برای شررررما آرزومندم 

 تا شاهد پيروزی خلق را در اغوش بگيرید.

اما بعد ، رفيق گرامی ، به قو  رفيق آرش متاسررفانه "خ  کش 

سای شه اف شما همي د هستند" ، و من واقعا گاهی از در  های 

شررما عاجز می مانم . مثال با بازی قلم )در اینجا کيبورد( خيلی 

های  ته  یال تي ی ترین نوشررررر به ی ی از من قی ترین و د حت  را

ا  ی نامه مردم خ  "ب الن" می کشيد و بعد از ما می پرسيد که آ

شما( پيروی  سست گام" ) به تعبير  ست " سيا حق دارم از این 

کنم ؟ من در جایگاهی نيستم که برای کسی تعيين ت ليف کنم 

. اما برداشرررررت خود را که دقيقا خالف دریافت شرررررما قرار دارد 

اندکی توضررري  می دهم. صرررد نفر از اصرررالح طلبان نامه ای به 

نتقاد از وضع حا  و گ شته اصالح  آقای خاتمی نوشتند و ضمن ا

شگامی آقای خاتمی برای  ستار پي صالحات" طلبان خوا صالح ا "ا



که  مامزاده ای  به ا يد  با عنوان ام مه را  نا یدنو این  ند. )نو شرررررد

 -شررفا نمی دهد ، همراه با مصرراحبه آقای تاج زاده منتشررر کرد.

شت . 953نویدنو  سياری دا ( نامه در داخل و خارج بازتاب های ب

یررد گفررت کرره هنوز در ذهنيررات افراد  ا برر بررازترراب  در چرایی این 

سياری از مردم ج صالح ب صالح طلبی" و به تبع آن ا یران "ا امعه ا

ند ) طبق اخرین نظر سرررررنجی  بل توجهی دار قا گاه  جای بان  طل

درصد آرا جامعه را دارند. آرایی که در  20اصالح طلبان نزدیک به 

ند در بر  ن گام می توا به هن ند و  ماعی خنثی نيسرررررت تحو ت اجت

يروهای هم زدن توازن قوا ایفای نقش کنند( . حتی بخشرری از ن

شتيبانی  صالحی پ یران نيز از مشی ا سيا  دموکرات و چپ ا سو

فدایی  های مختلف  نه بخش  ند. برای نمو مای و آن را ترویج می ن

ها ، حزب چپ ، وابسرررتگان به ملی م هبی ها ، نهضرررت آزادی 

 ها و خرده گروه هایی مانند راه توده و....

یا یران آ حزب  دراین بلبشررررروی حاکم بر وضرررررعيت ذهنی جامعه ا

یا جز با مسررتند کردن ایجابی  طبقه کارگر چه وظيفه ای دارد ؟ ا

ست  بزار دیگری در د سلبی راه دیگران ا ستند کردن  راه خود و م

دارد ؟ با این روی رد به بازخوانی دو نوشرررررتاری که حزب در این 

 راب ه منتشر کرده است می پردازم .
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عميق در هایی بحرانآغاز سررررمقاله نامه مردم چنين اسرررت :" 

ثبات شررردن اقتصررراد ملی، تشررردید بی گون، از بیابعادی گونه

ا  سررررابقه فقر و محروميت مردم، و ادام  جو خشررررن سرررررکوب ت

های کشرررور ما را تخریب شررردید محي  زیسرررت، تمامی عرصررره

هایی خ رنا  اندازیاند و آن را در معرض خ ر دسررررتفراگرفته

ست سوی دولت د شبهاز  ستی و  ستی دونالرا شي د ترامپ و فا

توان با صررراحت گفت میمتحدان من قه ای آن قرار داده اسررت. 

که مسرررببان اصرررلی فاجعه کنونی، یعنی کارگزاران "نظام" و در 

نان علی خامنه نایی صررردر آ ای و دولت "تدبير و اميد" نه تنها توا

شرای  کنونی حل این بحران شان در  ها را ندارند بل ه تنها هدف

سررررت که به حفظ و تثبيت رژیم یاری اتخاذ سررررياسررررت هایی ا

 )تاکيد ها همه جا از من است ( ".رساند

مقاله در ادامه به نمونه به برخورد رژیم با کارگران معترض گروه 

ملی صررررنعتی فو د اهواز می پردازد و می نویسررررد :" کارگران 

شان،  صنعتی فو د اهواز، همچون دیگر زحمت  تأمين گروه ملی 

شغلی، حفظ و  ادامه کار این مرکز توليدی مهم که در آن امنيت 

شغو  به ستمزدهای معوقهم را  شانکارند، و همچنين دریافت د

نان از سررروی "نظام" هميشررره سررررکوب  خواسرررتارند، اما جواب آ



که می هد بود. بوده و چنان  ید، همچنان سررررررکوب خوا ما رژیم ن

یافته و یی مصمم است هرنوع مبارزه سياسی یا مدنی سازمان

صنفی یا آزادیب شت آهنين "نظام"ا ماهيت   خواهانه را نيز با م

سترون خود پاسخ داده و هر اعتراض مردمی را زیر کنتر  درآورد 

. " و پس از این توضرريحات روشررن مبتنی بر خواسررته و مهار کند

روشرررن کارگران و پاسرررخ روشرررن نظام ، به اصرررالح طلبان می 

دليل سررررت که مردم ما بهکه کامالا روشررررن اپردازد:"... درحالی

سسردهجناححاکميت م لق و یت فقيه و  سر سته و  به  های واب

اما هنوز هم جریان اند، چنين شرای ی در کشور مواجهآن با این

منظور هایی راستين و شفاف بهجای ارائه تحليلطلبی بهاصالح

ترأمرل در وضرررررعيرت کنونی و واکراوی آن و توجره بره ضررررررورت 

مان کتسرررررراز جام دهی حر عه برای ان جام هایی مؤثر در متن 

بافی سرررر حی و نامه نویسرررری تغييرهایی واقعی، به فلسررررفه

ز . بهاندفایده مشغو بی طورمثا  به نامه نویسی اخير صد نفر ا

طلب به محمد خاتمی دربارٔه وضرررعيت وخيم جناح فعا ن اصرررالح

ه باور ما نمونیی که بهنامهتوان اشرررراره کرد، طلبان میاصررررالح

هایی روشنی از بنياد های ف ری اصالح طلبان ح ومتی و حرکت

حل و اشررراره به ریشررره اثری اند،که بدون ارائه راهنمادین و بی
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يه، و  یت فق تاتوری و  يت دی  حاکم اصرررررلی مشررررر الت، یعنی 

های برخورد کارآ به این مشرر الت، فق  به توضرري  واضررحات راه

چارچوب " عار های بی محتوی در  فا و شررررر خيرخواهی" برای اکت

 " .کند"حفظ نظام" اکتفا می

یا با چه زبانی باید سررررترون بودن تالش های اصررررالح طلبانه و  آ

سی  سيا شا نمود. نيرویی  ست اف هدف آن را که " حفظ نظام" ا

بر معظالت عدیده اجتماعی بدون توجه به ریشرررره اصررررلی  در برا

 ردممشر الت یعنی "دی تاتوری و یت فقيه" چه باری از شرانه م

می تواند بردارد؟ وحزب در راسرررتای توصررريف و پيشررربرد شرررعار 

ید  با بان دیگری  چه ز به  يه(  یت فق یک خود )طرد و  اسرررررتراتز

یا جز از راه افشرررا کردن ماهيت ها ، اهداف و  متوسرررل شرررود؟ آ

با ماهيت ان ها  ته نيروهای مدعی می توان توده ها را  خواسررررر

 اشنا کرد؟ 

ست  نامه مردم برای تاکيد مجدد که چرا به این مقوله پرداخته ا

زان ورش ستگی نظری و عملی سران و نظریه "می نویسد : پردا

جای ارائه نظر و چنان آشررر ار اسرررت که بهطلبی جریان اصرررالح

یی مشررررخص ) چرا که ادعا می کنند نيروی سررررياسرررری برنامه



من ( در مورد  -هسررررتند که برای حل مشرررر الت تالش می کنند

وخيم کشررور و شرررای  دهشررتنا  زندگی  بهبود وضررعيت بسرريار

ها با حاکميت دی تاتوری، در مقابل، برای زحمت شرررران و رب  آن

روی  اصررالح اصررالحات"یی با نام "خالی نبودن عریضرره، به مقوله

به واقعيتآورده بدون توجه  نان هنوز هم  ی ند! ا پ یر، ا نا ن ار های ا

"نظام"،  باکنند که شررررران به مردم توصررررريه میاز فراز برج عاج

ند و در غير این  مدارا کن يه،  یت فق يت م لق و  حاکم با  یعنی 

به مبارزه و اعتراض به  صرررررورت و ادامه دادن  به وضرررررع موجود، 

وضررعيتی بدتر مانند وضررع سرروریه، گرفتار شرردن در چنبرٔه جن  

یران دچار خواهند شررررد.داخلی یا سرررروریه " ) یعنی ای شرررردن ا

من( نامه  -و یت فقيه ندارند برنامه ای جز بردن مردم به مسلخ

ضي  می دهد:"  ستی تو صالح طلبان را به در مردم علت تحر  ا

با تشرردید بحران سررياسرری، اجتماعی و اقتصررادی کشررور و در  

ارزیابی منفی بخش های عمده ای از جامعه و مردم که دو دهه 

يد بر  تاک ند، )  یت کرده ا ما بان ح ومتی ح اخير از اصرررررالح طل

را در  هاها در گفتمانبرخی تغيير جهت( ما  من –ادعای شرررما 

شاره به آن برای در   شاهدیم که ا صالح طلبان  ميان برخی از ا

اجتماعی -تحو تی که در ميان این بخش از نيروهای سرررياسررری
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کشور در حا  ت وین است ضروری است. " وی ی از منادیان این 

مان هت و گفت مان اخي تغيير ج تاج زاده اسررررررت :" گفت قای  ر آ

توان برای کسرب در  بهتری از وضرعيت را می زادهمصر فی تاج

زاده طلبان مورد ارزیابی قرار داد. تاجهای با یی جناح اصالح یه

که ی ی از  تحليلگران در بين اصرررررالح بان ح ومتی اسررررررت  طل

طلبان ح ومتی در بسررياری هرچند نظرهای او مانند دیگر اصررالح

ناقض تأخير، ت با  يان  گویی وموارد  يد جنبش مردمی ب تائ گریز از 

ما می ند، ا یهشرررررو با دیگر نظر ياس  قاطعی در ق پردازان، در م

" تاج زاده از " تبيين ضرورت  کند.ها را صری  تر بيان میواقعيت

سبک زندگی تا تأمين حقو  زنان، از لزوم احترام به حق انتخاب 

 ویژهدفاع از تشرررر يل اتحادیه و سررررندی ای صررررنوف مختلف، به

ین ه  کارگران و کشرراورزان تا اصررالح سررياسررت خارجی کشررور و ا

گيری دیسلماسرررری کشررررور در خدمت رفاه ميهن قرار گيرد" جهت

سازد  شان می  ستی خاطر ن سخن می گوید و نامه مردم به در

که آقای تاج زاده کشرررف جدیدی ن رده اسرررت چرا که :" بدیهی 

سياسی های صنفی و مدنی و کار است که موضوع ایجاد تش ل

شبرد تغييرها چه از طریق رفرمها بهدر ميان توده های منظور پي

یی جا شررريوههای انقالبی هميشررره و در همهعميق یا با حرکت



ست. این تجربه برای فعا ن و  سيار پراهميت بوده ا جاافتاده و ب

شرررده اسرررت و یی کامالا آزموده و تثبيتنيروهای پيشررررو تجربه

نام جدیدی نيسرررررت. "  ید:"کشرررررف  تاج زاده و  ه مردم می افزا

با  به تغيير و رفرم از  ها  ياری از همف ران او همواره تن و  -بسررررر

اند و اصررررار ورزیده -ایحتی به تغيير رفتار و دیدگاه علی خامنه

و تبعات و تأثير  های اقتصادی "نظام"نوليبرالی برنامهبه گرایش 

نداز آن در زندگی و معيشررررت زحمت شررررانخانمان و اقتصرررراد  برا

نتقادی نداشرررتهکوچک ملی لبته منصرررفانه و واقع ترین ا اند." و ا

بينانه بخش دیگری از اصررررالح طلبان را نيز یاد آوری می کند که 

صالح سو :" بخش دیگری از ا شته به این  سا  گ  طلبان از چند 

حمایت از حسررن روحانی در جریان اند در چارچوب حاضررر نشررده

نررد، حتی برره آن اعتراض کرده حررل شرررررونررد و گراییاعترردا  ا

نندگان و مبلغان کاروان "اعتدالگراییروی بهازاین  -وسرررريله گردا

اند." و در پایان معيار طلبی" به حاشررررريه رانده شررررردهاصرررررالح

صالح  ستاران ا صالح طلبان و خوا بر ادعاهای ا صی را در برا شخ م

اصرررالحات قرار می دهد :" به گمان ما مال  اسررراسررری عمل رد 

ها د لت آن عدا بارزه مردم برای آزادی و  یت از م ما تای ح ر راسررررر

مح وم کردن قاطع سرررکوب اعتراض اجتماعی و به عنوان نمونه 
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کمک به کارگران های کارگری و مردمی و به حمایت برخاستن و 

ز بازداشت شده و کارگران اعتصابی گروه ملی صنعتی فو د اهوا

، و است ٩۶ماه یو یا در حمایت از بازداشت شدگان تظاهرات د

نه تغييرات فصلی در موضع گيری های سياسی بنا به مقتضيات 

" وبا ت يه بر این واقعيت که اصالح طلبان قادر به انجام این  .روز

هد  لت آن را چنين توضررررري  می د ند شررررررد ع ها نخواه مال  

صالح سی جناح ا سا ش ل ا سبب بروز بحران در آن، :"م طلبی و 

ساختار و خ  شیوجود  صالح ایم ست که تداوم آن ا طلبان را ا

وابسته کرده  های سياسی و اقتصادیه حاکميت و یت و رانتب

ند بين اسررررررت " ازاین که این پيو مانی  تا ز تار روی، "  سرررررراخ

توان جناح برقرار اسرررررت، نمی طلبان و دی تاتوری حاکماصرررررالح

صالح صلی آن را در مقام آزادیطلبان و نظریها خواهانی پردازان ا

بتث به ا با توسرررررل  نان  هایی، آ یابی کرد، زیرا در تحليل ن قدم ارز

نواع باز هم روی رد  گراییگری و مصررلحتسررازی و توجيهتئوری ا

 ".را زیر سایه حاکميت و یی تجویز خواهند کرد "اصالحات"

انتشار نامهٔ فعاالن نامه مردم در نوشتار دوم خود تحت عنوان 

صالح سی ا شادوش با سیا طلب، و محک تجربهٔ مبارزه دو

در مورد خواسرررته هایی که اخيرا م رح  های اجتماعیجنبش

https://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3977-1054-4-4-7
https://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3977-1054-4-4-7
https://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3977-1054-4-4-7


شده اند درست مانند شما ان را ناشی از رشد و تعميق جنبش 

فشرررا می اعتراضررری مردم ارزیابی می کندو ریا کاری ان ها را ا

که باید نسرررربت به زاده و فياض مبنی بر اینسررررخنان تاج کند:"

هایی را پيش م البات مردم توجه بيشرررتر مب و  شرررود، سرررؤا 

ها : چرا این نحله ف ری از این موضررروعکهکشرررد ازجمله اینمی

است و چرا ضرورتی ها توجه ن رده است و چرا به آنغافل بوده 

قدام در مورد آن ر موقع خودش احسررررراس ن رد و چرا ها دبرای ا

ها در وضرررعيت فعلی برجسرررته شرررده ضررررورت اقدام در مورد آن

این طلب، باید به؟ از اظهارات نمایندگان نحلٔه مماشرررراتاسررررت

سيد که: مردم ما،  ، آزادینتيجه ر سندی ا ش يل اتحادیه و  ها، ت

يت نان، حقو  اقل به حقو  ز جه  ، را در چندین هاها، و جزاینتو

تار  دنبا  آن درحا  حاضرررر بهگ شرررته و بهماه  طورجدی خواسررر

اند، بنابراین، هایی نداشتهاند و پيش از این چنين خواستشده

که در این راسررتا ب وشررند.  طلبان اسررتوظيفٔه اصررالحاکنون هم

ها هدف مردم این بدان معنی است که در طو  تمامی این سا 

به بات  خا نت کت در ا نامثالا شرررررر ناح بوده و نفع این ج یا آن ج ح 

شرران برایشرران مهم نبوده و خواسررتار ها و حقو موضرروع آزادی

لبته اگر بخواهيم این ها را ضرررررورتی ندانسررررتهشرررردن آن ند. ا ا
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رسررريم که بينانه ارزیابی کنيم به این نتيجه میاظهارات را واقع

گاهی از خواسررررررت له ف ری، ضرررررمن آ ین های مردم، ااین نح

ست شه خوا ستان "تبها را همي " ذب  حفظ نظام" برای "عاملر آ

تالطم اجتماعی با  گرفته و شررررردت   اند و اکنون که امواجکرده

به  جاری،  ندن از تحو ت  ما ته اسرررررت، برای عقب ن  سرررررازییاف

شایند می صند که خو شد. اکثریترق " مقاله نویس نامه مردم  با

در برای آن که هر گونه اتهام زنی و دادن نسرررربت های نا روا را 

ننده از خود دور کند معياری عملی پيش پای اصرررررالح  اذهان خوا

خطر کنیدد    طلبرران مرردعی اصرررررالح اصرررررالحررات می گرر رد :"

اکنون عدد هٔ زیددادی از فعدداالن مدد نی در زندد ان یددا زیر هم

ن ، دانشدددددجویان همسنان سدددددرکو  فشدددددارهای امنیتی ا

سیار گرفتارن  و دهمی ها مورد شون ، زنان در تنگناهای ب

که همگان از ها در جریانع التیاز این گونه بی دیگر ن   ا

باره طلبان حکومتی چنانسه دراینآن اطالع دارن . اصدددددالح

صددددادت هسددددتن ، این گوی و این می ان. م الز برای آزادی 

رکن نسدددددرین سدددددتوده ا  ار کنن . دوران انهارا  دهان پُ

م   زیادی اسدددد  که با واکنش م ب  نیروهای اجتماعی 

 " .شودنمیمواجه 



 رفيق گرامی 

شرررمنده که سررخن به درازا کشرريد .فق  خواسررتم عيار واقعی 

سست گام" و باژگونه  ستی " سيا شما  مقاله ای را که به نظر 

آمده اسرررت نشررران بدهم . این نوشرررتار بر برنامه ، شرررعارها و 

تاکتيک ها و اسرررررتراتژی حزب من بق اسرررررت و از طریق همين 

که این روز ها تعداد ان ها بسرريار  مقاله به دیگر نامه هایی هم

در چنين نظام سياسی، افزون شده است پاسخ می دهد که :" 

" و "رفراندوم، انتخابات آزاد"خواسرررررت و شرررررعارهایی همچون "

نه تنها هيچ پشررررتوانه واقع بينانه و  "حاکميت قانون" اسررررتقرار

نتها خا  پاشررريدن در چشرررم تودها و به  عملی ندارند بل ه در ا

بردن جنبش اجتماعی ای اسرررت که در اسررراس خواهان  انحراف

تغييرات بنيادین در جامعه، به سررمت اسررتقرار حاکميت مردم بر 

 "  .سرنوشت شان است

شررما بسرريار بر "اقتصرراد سررياسرری ملی و دموکراتيک" ت يه می 

با  کنيد و آن را در راس تمام فعاليت ها قرار می دهيد . این امر 

یراد بزرگی مواجه اسررت که آن را به امری "بيهوده" و اصررراری  ا

ند.  یل می ک بد جا" ت ناب يد " ئه می ده که از آن ارا او  تعریفی 
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سرمایه داری و نه  سی که نه  سيا صاد  ست "اقت سا ا گن  و نا ر

سی این مرحله از نظر حزب  سيا صاد  ستی" . اما اقت سيالي سو

روی رد ها و راه ارهایی است که عمده ترین گرایش این روی رد 

و راه ار سمت گيری مردمی ان ها است . مثال آزادی تش ل ها 

اد  های صرررنفی ، سرررياسررری و مدنی از روی ردهای همين اقتصررر

سررياسرری اسررت . کنار گ اشررتن برنامه های نئو ليبرالی ، ملی 

شفافيت  ست رانت خواران ، ایجاد  کردن تجارت خارجی ، ق ع د

شرای   صت دادن به نظارت مدنی ، ایجاد  صادی ، فر ساعد اقت م

برای توليد ملی ، توجه به حقو  زحمت شرررران ، توجه به تامين 

هایی از روی رد  ها بخش  مه این  ماعی و... ه عام اجت های  ياز ن

دموکراتيک هسررتند.  -ها و راه ار های اقتصرراد سررياسرری ملی 

سی "مجری" خاص خود را می اما  سيا صاد  می دانيم که هر اقت

شی که داریم  س   جنب ضع  –طلبد. امروز با  ضع را و من این و

 -انقالبی ارزیابی نمی کنم بل ه وضرررررعيت فروپاشررررری می دانم

کدام نيرو و کدام طبقات باید مجری این اقتصررررراد سرررررياسررررری 

باشررررند؟ با چه سررررازمانی؟ کدام قدرت اجتماعی؟ با چه توازن 

نيرویی؟ در شررررای ی که به قو  مقاله ای که از آن سرررخن می 

هددای ملتل  ا و الیددههدداعتراض فزایندد ه طب ددهگفتيم " 



ستگاه های  ش ی  د ضعی  و به نلم  شان به این و زحمتک

روال معمول، با چو  و ع التی ا تصدددادی، بهحاکمه و بی

 شود."چمات و تکفیر و سرکو  خشن و خونین مواجه می

که به  –با چه نيرویی می خواهيد این اقتصرررراد سررررياسرررری را 

یران بازتاب ی به اجرا  –افته اسررت درسررتی در برنامه حزب توده ا

ز  بگ ارید ؟ در شرررای ی که شرررای  ذهنی جامعه آماده پيروی ا

مبت   ترین شررعارهای م رح شررده از سرروی نيروهایی ارتجاعی 

همانند خود رژیم اسررررت ، صرررررف ت يه یک سررررویه بر ترویج این 

صاد سياسی  که در دیدگاه شما وجه مال يتی ان برجسته  –اقت

یا نيروی ما را در -اسررررت  توجه به اصررررلی ترین آماج های روز  آ

شرای ی که مدعيان "توده  جامعه به بيراه نخواهد برد؟ هنوز در 

لت و  عدا ند راه توده و  مان ند حزب  10ای"  مان هایی  چپ  مهر و 

چپ و دیگر فدایی ها دنبا  اقتصرراد نئو ليبرالی و احمدی نژادی 

و  -ظاهرا جز پيشررتازان ذهنی جامعه ما هسررتند که -، هسررتند 

سير توهمات نئو  شنف ری ما ا هنوز که بخش بزرگی از جامعه رو

یا طرح یک سررویه اقتصرراد  ليبرالی و برنامه تعدیل اقتصررادیند ، آ

شد ؟ )اگر چه حزب  شما و ما نخواهد  سی منجر به انزوای  سيا
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تقریبا در تمام شماره های نامه مردم موضوعی در ارتباط با این 

 اجرای آن دارد( روی رد ها و راه ارها و ضرورت

اجازه بده نمونه ای را ذکر کنم . رفقای حزب کمونيسررررت ترکيه 

ياسررررری ملی  تر از اقتصررررراد سررررر ما  –فرا يک مسرررررتقي دموکرات

نتخاباتی که  سرروسررياليسررم را م رح می کنند . اخيرا در پيشررا ا

ست جمهوری انجام گيرد که روز  س   پارلمان و ریا قرار بود در 

این نظم اجتماعی ا پلتفرم " ژوئن انجام شرررد( ب 24ی شرررنبه 

ن  ی  تغییر ک نه با ند. آزادا مل آورد به ع غات وسررررريعی  " تبلي

ر  )برخالف ما و حزب ما ( ميتين  ها و همایش های چند صد هزا

مرراده ای را در ميرران  19نفری بر گزار کردنررد . برنررامرره ای 

سفيد خواهند  ست جمهوری رای  شتند.اعالم کردند برای ریا گ ا

ند داد و چون از  مان منع شرررررده بود پارل کت در  نامزد  17شرررررر

ست ائتالف  مستقل معرفی کردند. با هيچ یک از احزاب چپ و را

و اتحادی تش يل ندادندو...در مجموع برنامه ای طبقاتی و کامال 

سررروسرررياليسرررتی را پيش بردند. گمان می کنيد ميزان موفقيت 

این رفقررا چقرردر بود؟ حتی می دانم بخشررررری از رفقررای خود 

تاش رای کمو های دمير يک خلق  به حزب دموکرات ها  نيسررررررت 

تر رفتن  دادند. تاسرررف آور اسرررت . نيسرررت ؟ سررر تاریسرررم ، فرا



نجومی از شرای  ذهنی جامعه و... عواقبی چنين خواهد داشت 

فت و ع س ان  به داوری گر نان هم می توان  به را در یو .این تجر

ي به مسرررررئول ت را در پرتقا  هم . حزب ما نشررررران می دهد که 

تاریخی خود کامال آگاه و مسررل  اسررت . علت این که هيچ کس 

شما"  ضای دموکراتيک  سئله دار به کارزار "ف شتی افراد م جز م

نمی پيوندند همين اسررررت . رفقای حزبی  به راحتی آن را "نق 

یراد بنی اسرررائيلی"،" سررد راه حرکت طبيعی حزب" و  زدن" ، "ا

یابی می  یت حرکتی " ضرررررد حزبی" ارز ها به در ن ند. پرداختن  کن

کارزار شررما را " وقت کشرری" درگير " وراجی های کسررالت آور 

مانعی برای حرکت در  یت  ها ندن انقالب " و در ن تازا شررررردن" ، " 

های حزبی خود  هدف  مه ای و  نا ظایف بر تای اجرای و راسررررر

پورتونيسرررم  ارزیابی می کنند. برخی حتی کار شرررما را نوعی "ا

ای  کنونی آب به اسرررررياب " چپ " قلمداد می کنند که در شرررررر

راست" می ریزد .چرا ؟ به خاطر تراشيدن تردید ، دادن بهانه به 

توده ای سررتيزان ، دامن زدن به وجود "تفرقه" در سررازمان حزب 

 ، و...

ست و من دراز ترش نمی کنم. به باور من  صه دراز ا سفانه ق متا

 حزب در پخته ترین وضرررررعيت تاریخی خود قرار دارد که راهنمای
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خرد جمعی ، صدددددبوری ان البی و خوش بینی حرکررت آن 

است . شما  تاریلی به رون  تحوال  در فضایی دشمن کار

ید از هر کسررررری که می خواهيد  رنجيده  –از جمله من  –مختار

قت را بيش از سرررررقراط  ته ام حقي ها گف بار ید . من  خاطر شرررررو

 دوست دارم .

 با آرزوی سالمتی بيشتر 

 هاتف 

970408 

 و هاتف  هربانفرهاد به رفقا م نامه رفیق

 

 نامه دو براي بسيار تشكر و روزبخير هربانم و هاتف عزيز رفقاي

 .شما

 ي روشررررنگرانه ي نامه دو به شررررما، ي اجازه با گرامي، رفقاي

شخص بحث براي بزرگي كمك كه شما ست، آن هدفمندي و م  ا

سخ نامه يك در ضوع زيرا دهم، مي پا ضوع كه دو هر مو  بحث مو

 .است يكي نيز ماست ميان



حث موضررررروع باره ب مه ي در نا قل بر يران توده حزب كارگري حدا  ا

 طبقاتي سررياسررت اسررتقال  از حزب كه نكته اين سررر بر. اسررت

 توافق شررررفاف طور به ما ميان كند، مي پيروي و جانبداري خود

 .است

ضع اين نامه دو هر نتقا  را مو  ي مساله من گويا كه دهند مي ا

فه ي ي وظي ت حادي -كدمكرا  نادرسررررررت را آن و منكرم را حزب ات

 چپ با را حزب سرررررياسرررررت خواهم مي گويا و كنم مي ارزيابي

سان روي، ست ب ست حزب سيا  به محدود يونان، و تركيه كموني

 وحدت نفي معناي به كه امري. بكنم سرروسررياليسررتي ي مبارزه

 .است بوده مي حزب كارگري برنامه بخش دو ميان ديالكتيكي

قا بارزه من. يسررررررتن چنين رف يك ي م حادي -دمكرات  را حزب ات

 و موافقم زمينه اين در شما هاي استد   با و دانم مي ضروري

يد مورد را ها آن نه، براي. دهم مي قرار تاي  كه دانم مي نمو

ضع سياري مو يران، در اي توده رفقاي از ب  هم شما كه طور آن ا

 مكراتيكد ي مبارزه به متمايل موضررعي ايد، سرراخته خاطرنشرران

ز كه امري. اسررت حزب سرروسررياليسررتي موضررع طرح از دوري و  ا

 توجه با كه موضعي. است برخوردار ايد برشمرده كه عيني علل
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 بايد. اسررت در  قابل جهاني سرر   در قهقرايي هاي حركت به

قا، اين نزد را راسررررررت به گرايش چنين لل از يكي رف  پ يرش ع

ز انحرافي هاي نجريا ي روانه دنباله و روانه راسررررت مواضررررع  ا

 .نمود ارزيابي ها آن از بسياري توس  “توده راه” قبيل

ست پايه اين بر شنگرانه ي مبارزه من كه ا  دو در را ترويجي -رو

له قا مه اخير ي م مت با هاتف عزير رفيق كه مردم نا ياد زح  ز

ست نمود، باز من تفهيم براي  مي قرار تاييد مورد و دانم مي در

 زيرا ام، نداده بازانتشرررار ها اي توده در هنوز اما را ها آن. دهم

 شررررما هاي توضرررري  به توجه با بايد و نتوانسررررته، مقاله دو هر

 دهند نشان را تضادي از خروج راه نخواسته، آگاهانه كرد، اضافه

نند بگيربان دسرررررت ديگران و طلبان اصرررررالح كه  حل راه يعني. آ

ضادي صال» براي ها آن سخنان ميان مقاله كه را ت صالحات حا  «ا

ا اسررررت، داده تشررررخيص «نظام حفظ» به دادن تن زمان هم و  ب

ا بسيار كه نه، صراحت با متاسفانه) سازد نمي م رح صراحت  ب

ست ست ساخته م رح انداز د ضافه(. ا ضمون با من كه كنم ا  م

ست كرده نقل ها مقاله از هاتف رفيق كه هايي بخش ي همه  ا

ن موضع. دهم مي قرار تاييد مورد را  مي آغاز نق ه اين از تقاديا

 .شود



يران توده حزب كه حلي راه هاد ا ند، مي پيشرررررن ها ك ز گ ار تن  ا

بزار ديكتاتوري. نيسررت ديكتاتوري  در سررياسرري اقتصرراد اعما  ا

يران در وابسرته داري سررمايه اقتصراد خدمت  سرياسررت. اسرت ا

 تضاد حل. است شده باعث را يابنده ژرف بحران كه اي اقتصادي

صالح سخنان در ضاد حل بيان كه آن، پيرامون و دولتي طلبان ا  ت

يران كنوني جامعه در عيني  ديكتاتوري از از گ ار با تنها اسررت، ا

 اجتماعي -اقتصرررادي ضرررروري دورنماي بايد. اسرررت حل غيرقابل

 و داد توضرررري  را آن به پايبندي ضرررررورت و م رح را آن حل براي

 اصرررالح نزد گرانه راسرررت ي انديشررره تا سررراخت، شرررناخت قابل

 ي وظيفه به عمل سررررروي به اي توده رفقاي نزد و منفرد طلبان

يران، توده حزب كارگري حداقل برنامه در ديگر  مبارزه سرروي به ا

 .شود جلب سوسياليستي ي

 در اسررت حزب برنامه صررري  و شررفاف نكردن طرح مقاله، كمبود

 اصرررالح گروهاي تمايل كه آنجا هاتف، رفيق ي نامه دوم صرررفحه

 .شمرد برمي را...  و توده راه و طلبان

 با سرررر ر اين در و مقاله اين در توانسررررت مي مقاله نارسررررايي

 براي. گردد تدقيق و تكميل پاراگرافي يا سررررر ر نمودن اضرررررافه
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نه يران توده حزب: شرررررود ذكر توانسررررررت مي نمو هان نيز ا  خوا

 براي همكاري ي آماده و كند مي دفاع آن از و اسرررت اصرررالحات

 اين برخالف ولي. است مبارزان ديگر با ها آن به بخشيدن تحقق

صالحات برنامه داراي ها جريان ست «بنيادين» ا ر آن در كه ا  گ ا

 ضرررد و مردمي -ملي اقتصررراد سرررياسرررت اعما  و ديكتاتوري از

 .اسررت شررده تثبيت ناپ ير جدايي جز دو مثابه به امسرياليسررتي

 من هاي نامه در هاتف رفيق كه طور همان كه ،... كه سياستي

 شفافيت با را آن بايد. باشد مبهم نبايد دهد، مي قرار نقد مورد

 براي را آن انقالبي سررررشرررت بايد. گ اشرررت بحث به وسرررعت و

ا داد، نشرران اسررت آن خواسررتار ما حزب كه «بنيادين» تغييرات  ت

 و ديگر، هاي جريان پوزيتيويسرررررتي پيشرررررنهادهاي با آن تفاوت

 اين در. باشررررد دريافت قابل ها توده براي متفاوت پردازان نظريه

 .كوشيد بسيار بايد كه هستم راه هم هاتف رفيق با زمينه

 سررررررشرررررررت بكوشرررررررد، و كرده ل ف اگر عزيز هرراتف رفيق

 مورد كند مي ذكر اقتصرررادي تغييرات براي كه را پيشرررنهادهايي

نتقادي بررسي  سرشت شد خواهد قادر كند، تعيين و دهد قرار ا

 به ما وقت آن. كند نفي مسرررتد  طور به را ها آن پوزيتويسرررتي

فت، خواهيم دسرررررت اهرمي  -بوژوا تغييرات از آن كمك به كه يا



تر دمكراتيك شيم فرا  امهن در نكته اين لزوم. كنيم حركت و بياندي

شان هربانم عزيز رفيق ست شده خاطرن . ندارد تكرار به نياز و ا

له يك -ملي انقالب مرح ها دمكرات هت با تن  سررررروي به گيري ج

 دمكراتيك -بورژوا سررياسرري اقتصرراد از فراتر سررياسرري تصرراداق

ستي گيري جهت. شد خواهد محقق سيالي  ايجاد براي بايد! سو

 گرامشررري «سرررنگر در نبرد» رزميد، ارزيابي اين هژموني شررردن

 .است برداشتي چنين داراي

ستي و دمكراتيك ي وظيفه دو براي مبارزه وحدت در  سيالي  سو

 در سرررياسررري و صرررنفي ي مبارزه ميان «پيوند» مصررروبه در كه

 آن لنگان ها تاجزارده اكنون و است شده تثبيت كنگره ششمين

 بزرگ دسرررررترراورد و بزرگ گررام دهنررد، مي قرار ترراييررد مورد را

ست حزب ي كنگره ششمين ستادن. ايم يافته دست آن به. ا  اي

هي بي آن، روي بر ج فترررادن عقرررب و تو برد از ا عي ن ق  -وا

 و اعتراض در كه اسرررررت متكشرررررانزح انقالبي -ماترياليسرررررتي

 خصررروصررري هاي ثروت بازگرداندن خواسرررتار خود هاي اعتصررراب

 .هستند شده سازي
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ته ند، ناگف ما عان حد چه تا ن بزار ها تاجزاده اذ ندسررررري ا  مه

ست ها توده مبارزات شن ها، آن واقعي اعتقاد نه و ا ست رو . ني

جه با له، دو در كه پراهميتي ي اشرررررراره به تو قا  در ويژه به م

 يافته، انتشار مردم نامه در نفر صد نامه با ارتباط در ي قالهم

صل ح ف خواست با خواست اين كه هنگام آن تا  و فقيه و يت ا

نيان آزادي و نگهبان شررروراي ي سرررل ه به بخشررريدن پايان  زندا

 حزب آن راس در و احزاب و صررنفي ي مبارزه آزادي و سررياسرري

يران توده ب را آن بايد نباشد، همراه ا  مردم مبارزات مهندسي زارا

 و تصرررحي  تبليغي -روشرررنگراني فشرررار چنين با و نمود ارزيابي

 .شد خواستار را آن تدقيق

 گيري جهررت» ي دربرراره شرررررمررا نظر بررا ،هربررانم عزيز رفيق

 نوا هم و موافق كامال «دمكراتيك -ملي انقالب سرروسررياليسررتي

 يگير جهت اين اگر كه ندارم ترديد شررما مانند هم من. هسررتم

 باز «دمكراتيك بورژوا» مرحله به انقالب باشررررد، نداشررررته وجود

يران در ويژه به رو اين از كه بازگشتي. گردد مي  برانگيز فاجعه ا

ياسرررررت اجراي تداوم جز اي چاره زيرا اسرررررت،  نئوليبرا  سررررر

ياليسرررررتي ما  بدون تداومي چنين و ندارد امسر تاتوري ا ع  ديك



ست ممكن آن سكو ر نوع يا و و يي  د  توان نمي رو اين از. ني

 پرتغا  در شراي . بست پرتغا  يا يونان در حتي حاكم شراي  به

يران در شراي  از دورتر هم باز ست ا يران در. ا  مصر شراي  بايد ا

شت، انتظار را كنوني  و حدث به. را تونس در شراي  نه حتي دا

 .نياوريم رو گمان

جه با درسررررررت هاي طيف» كه آن به تو هان نيرو بات خوا  م ال

 اسررت نيروهايي طيف از تر گسررترده بسرريار كشررور در دمكراتيك

 نئوليبرالي ضد گيري جهت داراي و اجتماعي عدالت خواهان كه

 سررروسرررياليسرررتي، گيري جهت براي مبارزه ضررررورت ،«هسرررتند

بارزه يت تغيير، براي م ياتي و تر پراهم  اين در. شرررررود مي تر ح

 اخير هاي سررررا  يتفعال در شررررديدي فهم قابل كاري كم زمينه

يد. دارد وجود حزب نه اين در هدفمند طور به با مه زمي نا  ريزي بر

 سرررسيداري قبيل از رفقايي ديروز تا. شرررد كار به دسرررت و نمود

 .بودند هم سوسياليسم به گ ار مرحله منكر حتي

 تغييرات سرررروسررررياليسررررتي گيري جهت براي مبارزه من نظر به

يادين عار با بن فاع شررررر يت از د  به ملي و مردم و ميعمو مالك

 .يابد مي دست ضروري پوشش
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 مالكيت سررلب و مردم به عمومي هاي ثروت برگرداندن خواسررت

 بود خواهد پراهميتي تبليغاتي فشرررار ها، سرررازي خصررروصررري از

نرردن براي  و تجهيز براي آن، از تر مهم و چررپ برره راسررررررت را

ا تنها. مردم هاي توده ي مبارزه و زحمتكشرررران سررررازماندهي  ب

ندن و نئوليبرا  سياست به بخشيدن پايان براي خواست  بازگردا

صي هاي ثروت صو ست هاي جريان توان مي شده سازي خ  و را

نزوا به را اي توده ضد مدعيان  .كشاند ا

 خ ري با ما حزب طبقاتي مسررتقل سررياسررت صررورت اين غير در

 «اكثريت سررررراز نواختن» با هاتف عزيز رفيق كه گردد مي روبرو

 دادن دست از خ ر با ما حزب طريق اين از. است كرده مشخص

نه دنباله سياست و شد خواهد روبرو خواهانه ترقي سيماي  روا

 وقت آن. اند شررررده ذكر نامه دو در كه كرد خواهد پيشرررره را اي

له يان با چنداني ي فاصررررر هد باقي ديگر انحرافي هاي جر  نخوا

 .ماند

ته لب ید ا يد با یران ی توده حزب که شرررررود تاک  و ترین چپ هنوز ا

سی نيروی ترین انقالبی یران در سيا ست ا شه و ا  کردن دار خد



 و کارگر طبقه منافع سود به وجه هيچ به جامعه در حزب  اعتبار

 .نيست خواهی آزادی جنبش

 حداقل برنامه طرح با كه نيسرررتم باوري خوش اين دچار من رفقا

مه عنوان به حزب كارگري نا جل بر له اين براي عا  نبرد از مرح

يران، در اتيطبق  خود سررروي به را ها توده آسررراني به ما حزب ا

 خواهد دست به را انقالبي تغييرات هژموني و نمود خواهد جلب

فت خاذ. گر مه چنين ات نا نده ديگر سرررررخن به اي، بر  اين كردن ز

 حزب تبليغي و روشررنگرانه -ترويجي ي مبارزه در انقالبي برنامه

يران، توده ست زهمبار خ  پايان وجه هيچ به ا  آن آغاز تازه كه ني

 همه از خود، موضررع اسررتقال  برپايه كه اسررت آغازي اما. اسررت

 خواهد برجسرررررته و جدا چپ انحرافات و راسرررررت هاي جريان ي

 مي ها توده و زحمتكشرران براي شررناخت قابل تر شررفاف شررد،

 مبارزات در را خود ي كننده تعيين نقش شرررررود مي قادر و گردد

يفا رو پيش  هاي سررازش با بايد و تواند مي كه نقشرري. سررازد ا

 حا  عين در. گردد سرررررو هم و راه هم ديگر مبارزان با راه ميان

شت از گ ار ستي سر ضع پوزيتوي  گي ويژه تواند مي ديگران، موا

 كارگري حداقل برنامه با را خود اي توده -ماركسيستي سرشت

 گيري سررمت» مضررمون. كند حفظ «مردمي گيري سررمت» براي
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ب از «مردمي . يابد مي مشررخص مضررموني شررود، مي خارج هاما

 نزد توان مي را اسرررت كرده ذكر هاتف رفيق كه هايي خواسرررت

 .چپ جديد حزب نزد ازجمله يافت، نيز ها جريان از بسياري

يد، بدون مه طرح بدون ترد نا قل بر  عنصرررررر دو با كارگري حدا

ستي، و دمكراتيك سيالي  پيش وظايف انجام به قادر ما حزب سو

 طور به عيني شراي  و ذهني عنصر رشد فاصله. شد هدنخوا رو

 جريان ديگر و طلب اصررررالح هاي جريان. كرد نخواهد تغيير مثبت

 خارج سرررررگرداني از نيت حسررررن با بسررررا چه و انحرافي هاي

 .دارم يقين من امر اين به. شد نخواهند

 مشررخص طرح بدون كه باشررد نكته اين رسررد مي نظر به عمده

 ممكن را وابسررته داري سرررمايه نظام از رگ ا كه هايي خواسررت

 كه يافت نخواهد ارتقا سرررر حي به جامعه در بحث سررررازد، مي

ند منزوي را راسررررررت ندهي و تجهيز با و ك ما  هاي توده سرررررراز

 تغييرات برره بخشررررريرردن تحقق براي را انقالبي گرر ار زحمتكش

يادين» ند تدار  «بن بارزه چنين. ببي  تبليغي -ترويجي مداوم ي م

ق اهرم نت گاهي ا ا قاتي آ قه درون به طب  كه اسررررررت، كارگر طب

 !است برخوردار گيري چشم آگاهي و تجربه از نكنيم، فراموش



مه طرح بدون براین، عالوه نا قل ی بر  حزب، طرف از کارگری حدا

نند نمی ها توده  خواهان نيروهای طيف» و ما روشنگری ميان توا

بات یل تفاوت «کشرررررور در دم راتيک م ال  که نجاآ تا.شررررروند قا

بارزات يک م کت کشرررررور در دم رات ند، می حر  از خيلی با ما ک

ها مه طرح ولی. هسرررررتيم گام هم و جهت هم نيرو نا قل بر  حدا

 و مهر نئوليبرالي ضررد -داری ضرردسرررمایه گيري جهت با كارگري

شان ست جنبش در ما ن شانی و مهر. ا  جدا دیگران از را ما که ن

 .ازدس می آسان ها توده برای را ما شناخت و

عه براي عملي راه يافتن عزيز، رفقاي  ي مبارزه تدقيق و توسررررر

يران توده حزب تبليغي و ترويجي -روشررررنگرانه  عاجل ي وظيفه ا

يا دانم نمي. اسررررت مبرم و نتقا  ي اجازه آ  خودمان ميان بحث ا

يا دانم نمي دارم؟ حزب دبيرخانه به را  ها بحث اين به رفقا اين آ

 نامه ها آن دهيد، مي اجازه شرررما گرا اما. گ ارد خواهند وقعي

 .بكنيد يا و كنم ارسا  را ها

 در بود خواهد قادر مسرررئو  رفقاي با مشرررخص بحث من نظر به

. باشررد كمك ما حزب مبارزاتي پايه سررن  و نظري وحدت تحكيم

 .گردد ممكن نيز ها آن با شنفتي و گفت چنين كنيد كمك ل فا
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ضافه  مي كوشش كه است ستدر احتما  ارزيابي اين كه كنم ا

 فعاليت دنبا  به كه سررررازند خارج تنگنايي از را خدايي شررررود،

 ايجاد پ يري سررالن او براي و اسررت، رفته فرو ما ي روشررنگرانه

 كارگري حداقل برنامه و طبقاتي مسرررررتقل برنامه بر تكيه. كنند

 كه سررررازماني وحدت از نظري وحدت سررررازي جدا ويژه به حزب،

ها كت پركردن طريق از تن ندگي از گزارش و آن بارزاتي ز  تحقق م

بد، مي بان باد يا مه چنين باد نا فت باد بر اي بر بارزه. ر يه م  عل

 .باشد شتهاد ادامه كماكان اما بايد انحرافي مواضع

پورتونيسم ازجمله چپ، و راست انحراف با مبارزه  بر تكيه چپ، ا

 بايد كه است آن كارگري حداقل برنامه و حزب مستقل سياست

ضي  با يند دورنماي براي شفاف جايگزين برنامه شكافتن و تو  هآ

 .گردد دنبا 

 فشارم مي را دستتان

 فرهاد
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