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«قدم اول» حرکت در رساب بی راهه ها!
بی رشط و رشوطی گرایشی محفلی است 

جواب نقد های رفقا ابراهیم و دیلم
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توضیحات الزم :
ــاد و همچنیــن مطالــب فــوق ( نقــد و بررســی )کامــل  ١-  بــرای اینکــه مطالــب نرشیــه شــامره ١٤ زی

نشــده بودنــد بــه جــای انتشــار در شــامره ١٤ بــه ضمیمــه شــامره چهــارده انتقــال یافتنــد .
٢- مطلــب رفیــق دیلــم در فرمــت پــی دی اف ارســال شــده بــود و از ایشــان خواســتیم کــه ورد ان را 
بفرســتند کــه متاســفانه نفرســتادند، و مــا مجبــور شــدیم مطلــب فــوق را بــه شــکل عکــس تنظیــم کنیــم .

٣- همچیــن رفیــق یــاور نیــز اعــالم کــرده بودنــد قــرار اســت مطلبــی در ایــن مــورد بفرســتند کــه هــر 
چــه منتظــر ماندیــم متاســفانه نفرســتادند .

٤- در ادامــه بحــث هــای فــوق تصمیــم داریــم جمــع بنــدی از فعالیــت جمــع قــدم اول را ارایــه بدهیــم 
امــا چــون بــرای ایــن شــامره ( ضمیمــه ١٤) آمــاده نشــده اســت در شــامره ١٥ منتــرش خواهیــم کــرد . 

٥ - بــا توجــه بــه بحــث هــای طــرح شــده و وجــود زمینــه هــا و بســرت آمــاده طــرح نقــد و  تبــادل نظــر، 
از همــه رفقــا ی فعــال مــی خواهیــم نظــرات ، پیشــنهادات و نقــد هــای خــود را در رابطــه بــا فعالیــت 
جمــع قــدم اول ، اهــداف اعــالم شــده آن و موضــوع بســرت ســازی و رضورت حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر 

و مــوارد الزم بــرای امــکان ســاخت آن  بــا رشکــت در بحــث هــا ارایــه مناینــد.
٦ - فایل های خود را  می توانید  از طریق ایمیل    

 ارســال کنیــد یــا در جلســات ماهانــه پالتالکــی جمــع قــدم اول کــه آفیــش آن هــر مــاه منتــرش مــی شــود 
رشکــت منــوده نظــرات خــود را بیــان کنیــد و یــا اگــر آمــاده رشکــت در مصاحبــه هــا هســتید اعــالم مناییــد 
تــا بــرای انجــام مصاحبــه هــا برنامــه ریــزی کنیــم و بــا شــام هامهنــگ مناییــم.  قابــل توجــه اســت جلســه 
شــامره ١٥  پالتالکــی  جمــع قــدم اول یعنــی جلســه پیــش رو   روز یکشــنبه ٢٠ مــه ٢٠١٨   ســاعت ٢ 
بعــد از ظهــر بوقــت امریــکای شــاملی و ســاعت ٨ شــب بــه وقــت اروپــای مرکــزی و ســاعت ده و نیــم 
شــب بوقــت تهــران بــا موضــوع « رضورت حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر» طبــق آدرس زیــر برگــزار خواهــد 

شــد . از همــه رفقــا دعــوت مــی گــردد در جلســه رشکــت کــرده و حضــور فعــال داشــته باشــند.

Room name ghadamaval 
category Asia and pacific
subcategory Iran

با تشکر از توجه شام رفقا 
جمع قدم اول 
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«قدم اول» حرکت در رساب بی راهه ها!
(تقدیم به شامره ١٤ نرشیه تدارک حزب انقالبی طبقه کارگر)

در کمــرت از٥ ســال اخیــر نوشــته هــای اول ارزشــمندی از رفیــق شــاهرخ زمانــی جانباختــه، دریافــت شــد کــه شوروشــوق بــی نظیری 
را درحــزب رنجــربان ایــران (حــرا) بــرای آموخــنت از نظــرات کارگــران کمونیســت داخــل ایــران بوجــودآورد. درایــن ارتبــاط، درخــارج 
از کشــور تالشــی توســط رفیــق کارگــری کــه از داخــل آمــده و خــود را مدافــع نظــرات شــاهرخ معرفــی مــی کــرد، صــورت گرفــت 
و تجمعــی بــه نــام «قــدم اول» را بوجــود آورد. بــرای شــناخت بهــرت ایــن تجمــع جدیــد از طــرف حــرا وظیفــه ی تحقیــق در مــورد 

نظــرات و عمــل کــرد ایــن تجمــع را یافتــه و در آن رشکــت کــردم.  
بــا دیــدن تشــکلها یــا تجمعهــای تروتسکیســتی و دموکراســی مشــارکتی مخالــف دیکتاتــوری پرولتاریــا، در ایــن «قــدم اول» ماهیــت 
«تــدارک حــزب انقالبــی کارگــر» ایــن تجمــع «قــدم اول» برایــم زیرعالمــت ســئوال رفــت. طبــق پیشــنهاد رفیــق کارگرآمــده از ایــران 
قــرار شــد مــن نظرحــرا را در مــورد ایجــاد حــزب کمونیســت ایــران بیــان کنــم کــه مــی توانســت درصــورت توافــق، تــالش بــرای 
گذاشــنت گامــی بــه پیــش ایــن تــدارک فراهــم شــود. ایــن پیشــنهاد در دیدارهــای بعــدی صــورت گرفــت و طبــق رهنمــود لنیــن 

درمــورد تشــکیل حــزب بلشــویک روســیه، در ١٠نکتــه کــه در وبــالگ ایــن رفیــق آمــده اســت، نظــر حــرا را ارائــه دادم.
بــا مدافعــان تروتســکی از رضورت فراکســیون ســازی در درون حــزب و عــدم پــای بنــدی بــه اصــل مرکزیــت دموکراتیــک درتصمیــم 
ــک  ــارزه ایدئولوژی ــه مب ــارکتی»، ب ــی مش ــان «دموکراس ــب مدافع ــا از جان ــوری پرولتاری ــی دیکتات ــی، و نف ــی حزب ــای عمل گیریه
ــم. مدتــی طوالنــی نگذشــت کــه ایــن دو تشــکل بــدون توضیــح از «قــدم اول» بیــرون رفتنــد. امــا رفیــق کارگــر ازایــران  پرداخت
آمــده در برابرپیشــنهاد ١٠ نکتــه ای حــرا آلرتناتیــو «بسرتســازی» و رشکــت بــدون قیــد و رشط براســاس حرکــت از «اولیــن توافقــات 
ــا ایــن دیــدگاه  موجــود و بحــث درمــورد حــل اختالفــات» را بــرای تشــکیل حــزب ارائــه داد. بحــث ایدئولوژیــک طوالنــی مــن ب
«قــدم اولیهــا» ادامــه یافــت و علیرغــم دعــوت ایــن رفیــق و رفقــای دیگــری کــه آمــده بودنــد،  جوابــی بــه مــن داده نشــد کــه 
چــرا مــا نبایــد بــه حرکــت پیــروز طبقــه کارگرروســیه تحــت رهــربی لنیــن کــه در بســیاری از کشــورهای جهــان در ایجــاد حــزب 
کمونیســت بطــور مثبتــی پیــش رفتــه اســت، توجــه نکــرد. مــن توضیــح دادم کــه تنهــا راه حلــی را ارائــه مــی دهیــد هیــچ پایــه 
پراتیــک موفــق ایجــاد حــزب در جهــان وجــود نداشــته و راه نــا کجــا آبــادی کــه خــالف نظــر شــاهرخ زنــده یــاد اســت بــه رسانجــام 

تشــکیل حــزب منــی رســاند و وجــود اختالفــات نهایتــا بــه منفجــر شــدن چنیــن تجمعهائــی منجــر مــی شــود.
ایــن ادعــا ناشــی از پراتیکــی بــود کــه حــرا درهمــکاری بــا تعــداد زیــادی از تشــکلهای چــپ بــه جائــی نرســید و مــورد تعمــق در 
«قــدم اول» قرارنگرفــت کــه بــا نزدیــک بــه ٣٠ ســال همــکاری عملــی در خــارج از کشــور بــا دیگــر نیروهــا نــا تــوان باقــی مانــد. 
ایــن بــی توجهــی در ادامــه کار در «قــدم اول» درمــواردی نظیــر بحــث مــن در مــورد وجــود رسســختانه فرقــه گرائــی ناشــی ازنفــوذ 
ایدئولــوژی و ســبک کاراقشــار وســیع خــرده بــورژوازی بــه درون جنبــش کارگــری اســت کــه تــا حــد «اســتهزاء نظــر ک.ابراهیــم  

«قدم اول» حرکت در رساب بی راهه ها!
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ــی از وضــع  ــرار نگرفــت. ســپس درمــورد ارزیاب ــان ق ــرش آن ــد ومــورد پذی ــورژوازی اســت» باقــی مان ــاره خــرده ب همــه اش در ب
ــی درعرصــه سیاســی نظــام  ــب اســت(اقتصادی)، ول ــی غال ــان کنون ــه داری برجه ــورد اینکــه گرچــه مناســبات رسمای ــان در م جه
حاکــم برجهــان امپریالیســم اســت. امــا ایــن رفقــا روی نوشــته موجــود «قــدم اول» بارهــا تاکیــد منودنــد کــه «نظــام حاکــم برجهــان 
ــده و برخــی  ــدا توســط تشــکیل دهن ــه عــالوه درابت ــه وحــدت نظــری نرســیدیم. ب ــز ب ــورد نی ــن م ــه داری اســت» و درای رسمای
دیگر»قــدم اول»بــا بیــان حــرا درمــورد رضورت دفــاع ازتئــوری کمونیســم علمــی – بــه مقاومــت پرداختنــد و بعــداز ایــن کــه دیدنــد 
کــه خــود زنــده یــاد شــاهرخ تــا چــه انــدازه از اهمیــت آن حــرف زده، بــه بهانــه ی ایــن کــه ک.ابراهیــم نظــر خــودش را بجــای 
کمونیســم علمــی مطــرح مــی ســازد بــه ضدیــت بــا ایــن نظریــه پرداختنــد! مــن تاکیــد کــردم دفــاع از تئــوری کمونیســم علمــی 
مربــوط بــه جهــان بینــی و پراتیــک مبارزاتــی طبقــه کارگــر و بررســی تاریخــی ماتریالیســتی تاریــخ اســت کــه راهنــامی کمونیســتها 
بــه مثابــه تئــوری واحــدی بایــد باشــد و خصلــت تکاملــی در حرکــت مبــارزه طبقاتــی درجهــان و آزمونهــای علمــی دارد، مکاتــب 
جداگانــه نظیــر مارکسیســم، لنینیســم، مائوئیســم و غیــره فرمولبندیهــای دقیقــی نیســتند. تکــه تکــه منــودن آن درمراحــل مختلــف 
مبــارزات طبقــه کارگــر بــه علمــی بــودن و کیفیــت دیالکتیکــی آن صدمــه مــی زنــد. درایــن مــورد نیــز بــه وحــدت نرســیدیم. در 
آخریــن اجــالس ایــن رفقــا پیشــنهاد دادنــد «شــام بــه صــورت ١و٢و٣و.. بگوئیــد کمونیســم علمــی چیســت؟ درحالــی کــه ممکــن 
اســت درمــورد صدهــا نقطــه نظــر اصولــی کمونیســم علمــی انگشــت گذاشــت امــا شــام بــا دراختیارداشــنت آثــار کمونیســتی بــه 
مطالعــه بپردازیــد و مــن در رابطــه بــا ایجــاد حــزب از نظــر لنیــن درمــورد چگونگــی تشــکیل حــزب بــه شــام ازابتــدا در «قــدم اول» 
تئــوری کمونیســم علمــی درمــورد حــزب ســازی را بیــان داشــتم. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه وقتــی راجــع بــه نقــش امپریالیســم 
نتوانســتیم بــه وحــدت برســیم، چگونــه ممکــن اســت بخــش زیــادی از اصــول کمونیســم علمــی را طــرح کنــم و بحــث مکتــب 
گونــه ای طوالنــی در پذیــرش ایــن اصــول بــی نتیجــه ادامــه یابــد و شــام از آموخــنت مســتقیم از آثــار کمونیســم علمــی اجتنــاب 
مــی ورزیــد!. ولــی نوشــته هــای شــاهرخ بارهــا روی کمونیســم و سوسیالیســم علمــی تاکیــد گذاشــت بــدون اینکــه بــا ١و٢و٣و... 
کــردن موضــع خــودش را روشــن ســازد. ولــی رفقــای «بسرتســاز» «قــدم اول» بــه راه خــود ادامــه مــی دهنــد. ایــن امــر نشــان داد 
کــه دو دیــدگاه متضــاد در ایجــاد حــزب در «قــدم اول» بیــن رشکــت کننــدگان حــرا و بسرتســازان وجــود دارد و ایــن بارکجــی کــه 

شــام انتخــاب کــرده ایــد در مســائل اصولــی بــه رسمنــزل مقصــود نخواهــد رســید.
درایــن میــان درمــورد نظراتــی کــه بــه امضــای «شــاگردان شــاهرخ» در  شــامره ١٠ نرشیــه «قــدم اول» در توضیــح نظــرات شــاهرخ 
منترششــد. مــن بــه نقــد برخــی از دیــدگاه انحرافــی هــم بــه نعــل وهــم بــه میــخ زن آنهــا کــه مغایــر بــا نظــرات شــاهرخ بــود در 
شــامره١١ همیــن نرشیــه پرداختــم. ایــن رفقــا بــه جــای نشــان دادن اشــتباهات نظراتــم، اتهــام زنــی و لجــن پراکنــی بــه جــای نقــد 
رفیقانــه و اصولــی مســتدل نــه بــا ذکــر اشــتباهاتم بلکــه خودســاخته رسارس ذهنــی در شــامره ١٢ نرشیــه پرداختنــد. دربرابرچنیــن 
موضــع غیرپرولــرتی و انتقــام جویانــه ایــن «شــاگردان» در شــامره ١٣ نرشیــه بــه نقــد آنهــا جوابــی نوشــتم و امیــدم ایــن بــود کــه 
وقتــی نشــان دادم ایــن رفقــا بــدون دقــت نقــد علمــی لنیــن را متهــم کــرده بودنــد بــه ارجــح دانســنت تئــوری بــه پراتیــک کــه ایــده 
آلیســتی هســت کــه بــه مــن نســبت داده بودنــد بــدون چنیــن آگاهــی و غیــره کــه درمعــرض دیــد رفقــای کارگــر کمونیســت ایــران 
قــرارداده شــده اســت. ایــن رفقــای نویســنده نقــد در نرشیــه حداقــل بــه انتقــاد از خــود در برخــورد غیرکمونیســتی نســبت بــه حــرا 
مپرداختنــد . حتــا نــه الاقــل انتقــاد ازخــود درمــورد نوشــته لنیــن نکــرده، صداقــت پرولــرتی تصحیــح اشتباهاتشــان را انجــام ندادنــد.

ادامــه همــکاری مــن بــا ایــن تجمــع مغایــر خدمــت بــه وحــدت مــربم کارگــران کمونیســت در ایجــاد حــزب کمونیســت انقالبــی 
ایــران مــی باشــد. لــذا، حــرا روی تلفیــق تئــوری کمونیســم علمــی در رابطــه بــا رشایــط مشــخص و مبــارزه قاطــع علیــه نفــوذ بزرگی 
ــدگاه خــرده بورژوائــی - ضــد انضبــاط پذیــری، تزلــزل درقاطعیــت طبقاتــی، ســتایش فرقــه گرائــی و نخبــه گرائــی، انحــالل  از دی
طلبــی و رفرمیســم و غیــره – را کــه مانــع از وحــدت مطالباتــی و وحــدت سیاســی طبقــه کارگــر ایــران مــی شــود، پافشــاری منــوده 
ــد دیالکتیکــی  ــد، پیون ــه ان ــه دســت گرفت ــارزی کــه نظــرات شــاهرخ را محکــم ب ــا کارگــران کمونیســت مب ــا ب و خواهدکوشــید ت
محکمــی را متحقــق ســازد. فعالیــت در «قــدم اول» بــا حفــظ مواضــع اول ایــن تجمــع مغایــر بــا تــالش بــرای دعــوت کمونیســتها 
و در درجــه ی اول کارگــران کمونیســت ایــران بــا شــاهرخ زمانــی، براســاس مواضــع در تهیــه ی نــکات اساســی برنامــه و تاکتیــک 
طبقــه کارگــر حــول کمونیســم علمــی کــه توســط مارکــس و انگلــس و لنیــن و مائــو در اختیــار همــه قــرار داشــته، مــی باشــد. 
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آمــوزش از آن رشط اول بــرای کســانی کــه آگاه نباشــند در مطالعــه ایــن نظــرات انقالبــی کمونیســم علمــی طبقــه کارگــر اســت . 
بــدون حداقــل ایــن آگاهــی ادعاکــردن کــه در تــدارک حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر معــادل تاحــدی کورکورانــه حرکــت کــردن مــی 
باشــند و دچــار ســتایش عمــل گرائــی مکانیکــی بــوده و در بــی راهــه هــا وقــت تلــف خواهنــد منــود. لــذا تجربــه ی بیــش از ٣ 

ســال همــکاری، ادامــه ی رشکــت در ایــن تجمــع را وقــت تلــف کــردن دانســته و رضوری منــی بینــم.
 درخامتــه بــا توجــه بــه ایــن کــه در کتــاب «برگزیــده آثــار شــاهرخ زمانــی» بــه کــرات نوشــته هــا در مــورد تاکیــد درایجــاد حــزب 
و نقــش تئــوری راهنــام گفتــه انــد و مــربم بــودن ایجــاد حــزب مــی باشــند، دو نقــل قــول را مــی آورم کــه هیــچ ربطــی بــه مقولــه 
هــای «بسرتســازی» «بــی رشط و رشوط»و همــکاری عملــی ندارنــد: «لنیــن رهــرب بــزرگ کارگــران دربــاره اهمیــت حــزب و ســازمان 
ــارزه بــرای رســیدن بــه حکومــت ســالحی جــز ســازمان در دســت نــدارد، کارگــران دراثــر حکــم فرمائــی  ــا درمب نوشــت: پرولتاری
رقابــت آنارشیســتی در دنیــای رسمایــه داری دســت خــوش پراکندگــی اســت. در زیــر کار بــرده وار بــه ســود رسمایــه از پــای در مــی 
آیــد و همــواره درقعــر گــرداب فقــر کامــل، بــی فرهنگــی، انحطــاط فــرو مــی رود. تنهــا در اثــر وحــدت فکــری اش از راه اصــول 
مارکسیســم بــا وحــدت مــادی ســازمانی کــه میلیونهــا زحمــت کــش را بــه صــورت ارتــش طبقــه کارگــر متحــد مــی ســازد، تقویــت 
ــه حاکمیــت  ــن ارتــش، ن ــر ای ــر تبدیــل خواهــد شــد. در براب ــل گــردد و ناگزی ــر تبدی ــروی شکســت ناپذی ــه نی ــد ب ــی توان ــد م یاب
ــان فصــل اول – اســدالله  ــاب مقاومــت ندارد.(پای ــی ت ــه جهان ــرزان رسمای ــدرت ل ــا ق پوســیده اســتبداد ســلطنتی روس بلکــه حت
عفــارزاده – مهرمــاه ١٣٩٣ – ص ٢٧) و : بــدون از دســت دادن فرصــت بــه ســمت ایجــاد حــزب سیاســی و اتحادیــه کارگــری دو 
ــی –  ــران وحــدت و تشــکیالت است».(شــاهرخ زمان ــم... چــاره کارگ ــران حرکــت کنی ــی کارگ ــر اشــکال طبقات ــی ناپذی جــزء جدائ

زنــدان گوهــر دشــت ١٣٩١/١١/٧)
ک. ابراهیم – ٢٦ دیامه ١٣٩٦ – ١٦ ژانویه ٢٠١٨  



٧

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی  ١٣٩٦



٨

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی ١٣٩٦



٩

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی  ١٣٩٦



١٠

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی ١٣٩٦



١١

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی  ١٣٩٦



١٢

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی ١٣٩٦

رفیــق کاک ابراهیــم  در مــنت اعــالم جــدا شــدن خــود از جمــع قــدم اول مطلبــی بــا عنــوان «قــدم اول حرکــت در رساب بــی راهــه 
هــا!“ نوشــتند کــه  بــا  واقعیــت هــای  اتفــاق افتــاده تفــاوت بســیار دارد.  هــر چنــد  پرداخــنت بــه  کلیــه آن هــا  ائتــالف انــرژی 
اســت، امــا در صــورت عــدم نقــد،  مطلــب فــوق مــی توانــد ابهــام هایــی ایجــاد کنــد کــه بــی شــک  بــه رضر جنبــش متــام شــود 
. از ایــن زاویــه مــا فقــظ بــه برخــی از قســمت هــای آن مــی پردازیــم ، و بــا اســتناد  بــه مــدارک موجــود بــی پایــه بــودن نوشــته 

ایشــان را ثابــت مــی کنیــم .
١-   متاســفانه رفیــق ابراهیــم علــی رغــم اینکــه بــه عنــوان مناینــده حــرا ( حــزب رنجــربان ایــران) در جمــع قــدم اول ، وظیفــه اش را 
تحقیــق در مــورد جمــع قــدم اول از طــرف حــرا اعــالم مــی کنــد ، امــا عمــال» در مقــام یــک محقــق ، نــا تــوان از انجــام ماموریــت 

خــود بــه روش اصولــی و علمــی اســت ، و هیــچ حرکــت و اثــری از تحقیــق مشــاهده نشــده اســت.
٢-   محققــی کــه قبــل از ورد بــه جمــع قــدم اول ، و بعــد از ورود ، در حیــن حضــور در جمــع طــی بیــش از ســه ســال ، در زمــان 
تصویــب و بــاز بینــی  مجــدد ســند هشــت مــاده ای و بــاز بینــی ســند ٢٥ مــاده ای ، را  کــه خــود نیــز در ایــن مصوبــات حضــور 
داشــت ، و دعــوت نامــه هــا، گزارشــات ، اعــالم اهــداف و ... را ، و حتــی تــا زمــان نــگارش نامــه  بــرای اعــالم خــروج خــود از جمــع 
قــدم اول،  هیــچ کــدام از اســناد فــوق را کــه بایــد معمــوال در اولیــن و شــاید در قبــل از ورود بــه هــر جمعــی میبایــد  مــورد بررســی 
و تحقیــق قــرار گیرنــد مطالعــه نکــرده اســت ، روزگار عجیبــی ســت محققــی کــه مــواد اولیــه موضــوع مــورد تحقیــق را مطالعــه 
منــی کنــد، و بــرای  پیــدا کــردن بهانــه و جــربان کوتاهــی در انجــام وظیفــه ا ش  هــر آن چــه کــه میتوانســته عــدم دقتــش را توجیــه 
منایــد بــه کار گرفتــه. از یــک جریــان مدعــی بیــش از نیــم قــرن مبــارزه آن هــم بــه عنــوان کمونیســت بســیار بیــش از ایــن هــا 
انتظــار میرفــت. امــا متاســفانه جریانــی کــه هنــوز از فرســتاده خــود نپرســیده کــه پایــه و مــواد تحقیقاتــی شــام چــه بودنــد و چــرا 

قبــل از اعــالم نظــر آنهــا را مطالعــه نکــردی؟
٣-   ایشــان و رفیــق دیلــم در بیشــرت  نوشــته هــا و گفتــه هــا یشــا ن تــالش دارنــد جمــع قــدم اول را مغایــر بــا خواســته هــا و نظرات  
شــاهرخ زمانــی نشــان داده و تشــکیک ایجــاد کننــد، و افــکار و اندیشــه هــای شــاهرخ را بــه خودشــان و خودشــان را بــه اندیشــه 
هــای شــاهرخ ســنجاق کننــد ، متاســفانه در ایــن رابطــه نیــز بــه اســناد انــکار ناپذیــر موجــود توجــه منــی کننــد. شــاهرخ بــه صــورت 
بســیار روشــن خــود را مارکسیســت لنینیســم و مــربا از استالینیســم و مائوئیســم اعــالم مــی کنــد ، یــا در فایــل صوتــی کــه در تاریــخ  
١٣٩٣  بــرای تذکــر و توجــه دادن همیــن رفقــا  منتــرش شــده https://www.youtube.com/watch?v=LGNaDyCp٢jQ  شــاهرخ 
در رابطــه بــا اهــداف  و برخــی از جزئیــات قــدم اول ماننــد بــدون رشط و رشوط بــودن ، کار مشــرتک در نقــاط مشــرتک و ســاخنت 
دو کمیتــه ســازمانده و نرشیــه و یــا بــه  نوشــته هــای شــاهرخ کــه در بولــنت هــای قــدم اول موجــود هســتند، برخــی از مــواد ســند 
٢٥ مــاده ای از نوشــته هــای شــاهرخ بــه شــکل کپــی پســت تهیــه شــده اســت و ... توجــه منــی کننــد و تــالش مــی کننــد بــرای 

جواب نقد های رفقا ابراهیم و دیلم
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توجیــه نظــرات خــود بهانــه برتاشــند.
٤-   رفیــق ابراهیــم فکــر مــی کنــد تنهــا خــودش و جریــان متبــوع ایشــان انحصــارا مالــک اصــول نــاب  کمونیســتی اســت و ســایر 
کمونیســت هــای جهــان تحــت تاثیــر گرایــش هــای بورژوایــی و بــا یــک درجــه تخفیــف گرایشــات خــورده بورژوایــی هســتند . 
بــه محــض اینکــه ایشــان نکتــه ای  را مطــرح کــرد همــه بایــد (فتواهــای ایشــان را) بــه پذیرنــد ، عــدم پذیــرش فتــوای ایشــان،  بــا 
برچســب همیشــه موجــود ارتــداد از مارکسیســت و یــا خــرده بــورژوا مواجــه هســتند و یــا تحــت تاثیــر افــکار خــرده بــورژوای 

قــرار دارنــد. البتــه  خــود ایشــان همــواره  عصــاره فضایــل نــاب پرولتــار هســتند.
٥-   رفیــق ابراهیــم و رفیــق دیلــم در هــر جلســه ای بــار هــا بیــان میکردنــد  کــه بــرای آموخــنت آمــده انــد کــه رفیــق ابراهیــم 
در همیــن نوشــته خــودش نیــز موضــوع آموخــنت را بــه شــکل زیــر « ... دریافــت شــد کــه شــور و شــوق بــی نظیــری را در حــزب 
ــا  ــرده اســت ، ام ــرار ک ــران بوجــود آورد ... « تک ــران کمونیســت داخــل ای ــرای آموخــنت از نظــرات کارگ ــران (حــرا) ب رنجــربان ای
متاســفانه ایــن گفتــه را نیــز میتــوان فقــط  در حــد ژســت هــای روشــن فکــری تلقــی کــرد و بــه هیــچ وجــه نبایــد آن را جــدی  
تلقــی کــرد. چــرا کــه هرگــز ایــن دو رفیــق قصــد و هــدف آموخــنت نداشــته و ندارنــد ، بلکــه تکــرار ایــن کــه مــی خواهیــم بیاموزیــم  
تنهــا  ژســت و تعــارف اســت و بــس.  کســی یــا کســانی کــه ادعــای آموخــنت دارنــد چــرا اســناد قــدم اول را مطالعــه نکردنــد ایــن 

چگونــه آموخــنت اســت؟
 هــر وقــت از رفیــق دیلــم و رفیــق ابراهیــم بپرســید : اگــر کمونیســم علمــی مــورد نظــر  شــام در جهــت ســاخنت حــزب ایــرادی 
نــدارد و نیــازی منــی بینیــد کــه  تطابــق اصــول آن را  بــا رشایــط امــروز بــه بحــث و تبــادل نظــر بگذاریــد  و مــی خواهیــد آن را 
بــی کــم و کاســت بــه عنــوان رشط ســاخنت حــزب قــرار بدهیــد و از ایــن زاویــه اســت کــه بــا طــرح همــکاری بــدون  رشط و رشوط  
مخالــف بــوده و کمونیســم علمــی مــورد نظــر خودتــان را آلرتناتیــو بــدون رشط و رشوط مــی گذاریــد ، چــرا از حــدود ٥٠ ســال 
گذشــته کــه طبــق گفتــه خودتــان بیــش از ٦٠ الــی ٧٠ در صــد حــزب تــوده را جــدا کــرده بــا خــود همــراه کردیــد ،و طبــق گفتــه 
ــا یــک حســاب ســاده رس انگشــتی بیــش از  شــخص  رفیــق ابراهیــم دویســت و خــرده ای فقــط کادر حزبــی داشــته ا یــد کــه ب
هــزار عضــو در ایــن حــزب فعالیــت میکردنــد، بــازده ایــن تئــوری هــای نــاب چــه بــوده کــه دیگــر حتــی حوضــی هــم بــرای علــی 
منانــده اســت. چــرا طــی ٥٠ ســال گذشــته بــا چنیــن تئــوری بــی عیــب و مشعشــع خــود نتوانســتید حــزب مــورد نظــر را بســازید؟ 
در جــواب مــی گوینــد ، نفــوذ افــکار و نیروهــای خــورده بــورژوازی ، رفرمیســم ، انحــالل طلبــی و ... باعــث بــی نتیجــه مانــدن 
شــده اســت .  ایــن رفقــا در انتظــار روزی هســتند کــه خــورده بــورژوازی ، رفرمیســم و انحــالل طلبــی و ... از بیــن برونــد و هیــچ 
مانعــی رس راه شــان نباشــید یــا گرایشــات مانــع ، اخالقــا» بــه ایــن رفقــا تعهــد بدهنــد کــه مانــع نخواهنــد شــد تــا رفقــا بــا اســتفاده 
از تئــوری « کمونیســم علمــی خــود بتواننــد حــزب مــورد نظــر شــان را بســازند. ایــن رفقــا بایــد قبــول کننــد کــه دشــمن پــول ، 
قــدرت، ابزارهــای بازدارنــده  تبلیغاتــی دارد،  چیــزی کــه  نــدارد اصــول اســت و ایــن وضــع تــا زمانــی کــه رسمایــه داری وجــود دارد 
پــا برجــا اســت . بایــد قبــول کنیــم کــه بــا وجــود همــه  ایــن موانــع بایــد راه کارهــای مبارزاتــی  بــرای ســاخنت حــزب و پیــش بــرد 

اهــداف آن پیــدا کنیــم، تحلیــل مشــخص از رشایــط مشــخص یعنــی همیــن.
ــورد ایجــاد حــزب  ــن نظــر حــرا را در م ــرار شــد م ــران ق ــده از ای ــر آم ــق کارگ ــق پیشــنهاد رفی ــد « طب ــی گوی ــم م ــق ابراهی رفی
ــدارک فراهــم  ــن ت ــش ای ــه پی ــی ب ــرای گذاشــنت گام ــالش ب ــق، ت ــی توانســت درصــورت تواف ــه م ــم ک ــان کن ــران بی کمونیســت ای
شــود. ایــن پیشــنهاد در دیدارهــای بعــدی صــورت گرفــت و طبــق رهنمــود لنیــن درمــورد تشــکیل حــزب بلشــویک روســیه، در 
١٠نکتــه کــه در وبــالگ ایــن رفیــق آمــده اســت، نظــر حــرا را ارائــه دادم.»  الزم بــه ذکــر اســت کــه منظــور رفیــق ابراهیــم یکــی 
از مناظراتــی اســت کــه بیــن گرایشــات رشکــت کننــده در جمــع قــدم اول بــه شــکل معمــول انجــام مــی شــد  و چنــد تــای از انهــا 
را هــم رفیــق ابراهیــم طــرح بحــث کردنــد و جلســه خــاص مــورد نظــر نیــز در آدرس زیــر کــه ســایت جمــع قــدم اول اســت قــرار 
دارد و ایــن ســایت متعلــق بــه جمــع قــدم اول اســت نــه رفیــق کارگــر از ایــران آمــده و پیــدا کنیــد علــت بــکار گیــری  ایــن عبــارت 
را!   (http://nashriye.com/?p=٦١١ .رفیــق ابراهیــم مــی گویــد « امــا رفیــق کارگــر از ایــران آمــده در برابــر پیشــنهاد ١٠ نکتــه 
ای حــرا آلرتناتیــو «بسرتســازی» و رشکــت بــدون قیــد و رشط براســاس حرکــت از «اولیــن توافقــات موجــود و بحــث درمــورد حــل 

اختالفــات» را بــرای تشــکیل حــزب ارائــه داد.»
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لطفا» دقت کنید :

١-   رفیق ابراهیم ١٠ نکته مورد نظر خود را در تاریخ ٧ تیر ماه ١٣٩٤ ارایه داده است .
٢-   موضــوع بســرت ســازی و همــکاری گرایشــات بــدون گذاشــنت رشط و رشوط در تاریــخ ١١ تیــر۱۳۹۳در فایــل آئیــن نامــه ٢٤ 
مــاده ای جمــع قــدم اول پیشــنهاد شــده اســت  و در مــرداد مــاه ۱۳۹۳ تصویــب شــده اســت ، یعنــی  ١١ مــاه قبــل از ارایــه ده 
مــاده رفیــق ابراهیــم ، آیــا کســی مــی پذیــرد کــه مــا  از یــک ســال قبــل جــواب  ده مــاده ای رفیــق ابراهیــم را بــه صــورت  آلرتناتیــو 
ارایــه داده باشــیم؟ بایــد بــه ایشــان تذکــر داد کــه الرتناتیــو بعــد از پیشــنهاد اســت و نــه قبــل از آن.  ایــن مرحلــه زمانــی (تصویــب 
آئیــن نامــه ٢٤ نــاده ای) بــود کــه هنــوز جمــع قــدم اول حتــی  بــه شــکل رو بــه عمــوم طــرح نشــده بــود هنــوز  مراحــل اولیــه 
خــود را بــرای روشــن کــردن ســاختار هــای خــود طــی مــی کــرد، و حتــی بولــنت داخلــی  آن فقــط بــرای  افــراد محــدود و مشــخص 

ارســال مــی شــد و بحــث هــای عمومــی خــود را هــم رشوع نکــرده بــود .
٣-   موضــوع بســرت ســازی و همــکاری بــدون رشط و رشوط  پــس از اینکــه تشــکیل دهنــدگان اولیــه جمــع قــدم اول  تصمیــم مــی 
گیرنــد بحــث دعــوت را رو بــه عمــوم طــرح کننــد و همچنیــن تصمیــم میگیرنــد اولیــن نرشیــه رو بــه عمــوم خــود را ارایــه بدهنــد ، 
بنــا شــد بــه جــای انتشــار بیانیــه اعــالم موجودیــت دقیقــا» بــه دلیــل تفــاوت  ســاختار جمــع قــدم اول بــا بقیــه نیــرو هــا ، موضــوع 
را در قالــب رسمقالــه شــامره اول نرشیــه نوشــته شــود . رسمقالــه فــوق در تاریــخ ١٠ شــهریور ١٣٩٣ منتــرش شــد یعنــی ده مــاه 
قبــل از ده نکتــه رفیــق ابراهیــم .انتشــار نرشیــه بــدون رسمقالــه (بــا اســتثنای فقــط در شــامره اول) تصمیــم آگاهانــه ای بــود کــه 

بــه وســیله بنیــان گــزاران قــدم اول گرفتــه  شــده بــود.
٤-    بســرت ســازی ، همــکاری عملــی مشــرتک  در نقــاط مشــرتک، و بحــث و تبــادل نظــر در نقــاط اختــالف و همــکاری بــدون رشط 
و رشوط در دعــوت نامــه جمــع قــدم اول کــه مصــوب عمومــی بــود قیــد شــده اســت و ایــن دعــوت نامــه در تاریــخ ٩ فروردیــن 

١٣٩٤ یعنــی ســه مــاه قبــل از ارایــه ده نکتــه توســط رفیــق ابراهیــم رو بــه عمــوم منتــرش شــده اســت.
همــه ایــن مــوارد و دههــا مقالــه دیگــر از رفقــا در جمــع قــدم اول نشــان  مــی دهنــد کــه بحــث بســرت ســازی و همــکاری بــدون 
رشط و رشوط قبــل از آمــدن ایــن رفقــا( ابراهیــم و دیلــم ) بــه جمــع قــدم اول و قبــل از ارایــه ده نکتــه حــرا توســط ایشــان در 
جلســات جمــع قــدم اول مطــرح و تصویــب شــده و رو بــه عمــوم منتــرش شــده اســت. مــا دههــا بــار بــه رفیــق ابراهیــم تذکــر 
دادیــم و از ایشــان رفیقانــه درخواســت کردیــم کــه  اســناد اولیــه قــدم اول را «مجــددا« مطالعــه منایــد. (بــه خاطــر حفــظ احــرتام 
ــز مطالعــه نکــرده  ــا اخــر نی ــم اصــال» مطالعــه نکــرده اســت باالخــره ت ــی کــه متوجــه شــده بودی ــم مجــددا» در حال مــی گفتی
تحقیقــات خــود را بــه پیــان رســانده و اظهــار نظــر نیــز کردنــد.) بــه نظــر میرســد ایشــان اتفاقــا بــدون قیــد و رشطــی را  بــرای 

خــود میپســندد احتــامال رشط و رشوط بــرای دیگــران هــم بایــد بــه فتــوای  ایشــان باشــد.
جمــع قــدم اول  تصمیــم گرفــت آئیــن نامــه ٢٤ مــاده ای را کــه در تاریــخ مــرداد مــاه ١٣٩٣ تصویــب و انتشــار عمومــی یافتــه 
بــود را بــاز بینــی کنــد و انتظــار میرفــت کســانی کــه قــرار بــود دخالــت کــرده و در تصویــب نهایــی آن رشکــت کننــد بداننــد چــه 
چیــزی را میخواهنــد مــورد بــاز بینــی قــرار دهنــد. در ایــن بــاز بینــی رفیــق ابراهیــم و دیلــم نیــز حضــور داشــتند . در آئیــن نامــه 
٢٤ مــاده ای را کــه یــک ســال قبــل  تــر تصویــب شــده بــود  چرایــی لــزوم بســرت ســازی و تصویــب ان توضیــح داده شــده بــود. اگــر 
ایشــان بــه هــر دلیــل  کــم کاری کــرده وآن را مطالعــه نکــرده انــد ،  آیــا اشــکال از طــرف جمــع قــدم اول اســت؟ در آن جلســات 
حتــی یــک مــاده بــه آن اضافــه شــده و بــه ســند ٢٥ مــاده ای تبدیــل شــد و خــود رفقــا ابراهیــم و دیلــم نیــز بــه عنــوان اعضــای 

تصویــب کننــد گان  متعهــد بــه رعایــت آییــن نامــه فــوق شــدند .
در ادامــه رفیــق ابراهیــم مــی نویســد : «. بحــث ایدئولوژیــک طوالنــی مــن بــا ایــن دیــدگاه «قــدم اولیهــا» ادامــه یافــت و علیرغــم 
دعــوت ایــن رفیــق و رفقــای دیگــری کــه آمــده بودنــد،  جوابــی بــه مــن داده نشــد. « جریانــات زیــادی هســتند کــه بــدون مطالعــه 
اســناد و نوشــته هــا و اعــالم هــای یــک جریــان اقــدام بــه بحــث ایدئولوژیــک در مــورد جریــان فــوق مــی کننــد کــه ایــن روش غلــط 
( بعنــی فکــر مــی کننــد همــه چیــز را مــی داننــد و نیــاز بــه مطالعــه و آمــوزش ندارنــد)در بیــن بســیاری از مدعیــان انقالبــی بــه 
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روش معمــول تبدیــل شــده اســت، مــا بــه متامــی بحــث هــا و ســواالت ایشــان پاســخ دادیــم ولــی چــه کنیــم کــه ایشــان هــر گــز 
نخواســتند و یــا نتوانســتند بــه ســواالت مــا پاســخ بدهنــد (لینــک هــای تعــدادی از بحــث هــا را در زیــر مــی گذاریــم)

 ( جلســه اول مناظــره در رابطــه بــا پیشــنهاد ده مــاده ای کاک ابراهیــم، قســمت دوم مناظــره در مــورد « بســرت ســازی بــرای حــزب 
« ،مناظــره دهــم اســفند ١٣٩٣ «بســرت ســازی بــرای حــزب   » ، برنامــه تــدارک حــزب انقالبــی پاســخ بــه نقــد   رفیــق ابراهیــم - ک از 
حــزب رنجــربان( قســمت اول  ) ، برنامــه تــدارک حــزب انقالبــی پاســخ بــه نقــد رفیــق ابراهیــم- ک   ، برنامــه تــدارک حــزب انقالبــی 
پاســخ بــه نقــد   رفیــق ابراهیــم - ک از حــزب  رنجــربان ( قســمت دوم  ) ، بررســی مطلبــی در رابطــه بــا کمونیســت رشقــی و اورو 

کمونیســت ، بحــث امپریالیســم و ارتبــاط آن بــا رسمایــه داری دوم کامــل )

list=UU٦yWhxNVqzP٨ME٧m٥T٨cegA&٥=index&https://www.youtube.com/watch?v=sclQFkMo٦P٨
list=UU٦yWhxNVqzP٨ME٧m٥T٨cegA&٦=https://www.youtube.com/watch?v=HHzNN١ZyRMk&index

list=UU٦yWhxNVqzP٨ME٧m٥T٨cegA&١٣=https://www.youtube.com/watch?v=rsSaMIA٦yzA&index
list=UU٦yWhxNVqzP٨ME٧m٥T٨cegA&١٤=https://www.youtube.com/watch?v=kYhnqIscHUw&index
list=UU٦yWhxNVqzP٨ME٧m٥T٨cegA&١٣=https://www.youtube.com/watch?v=rsSaMIA٦yzA&index

https://www.youtube.com/watch?v=r٣OPKufaSbU
https://www.youtube.com/watch?v=MAyDx٨zMgXU

رفیــق ابراهیــم مــوارد زیــادی را بــه شــکل نــوک زدن طــرح کــرده کــه پرداخــنت بــه همــه آنهــا نــه لزومــی دارد و نــه  ممکــن خواهــد 
بــود امــا مجبوریــم بــه برخــی بــه شــکل مختــرص بپردازیــم  .

ــرای  ــه  ب ــیاری ک ــات بس ــرا و جریان ــان ح ــا جری ــا ب ــای م ــالف رفق ــت اخت ــیده اس ــش کش ــم پی ــق ابراهی ــه رفی ــا ک ــی از آنه  یک
مبــارزه بــا امپریالیســم بــا اشــکال مختلــف رسمایــه داری هــم پیــامن مــی شــوند، اســت ، اختــالف مــا بــا ایــن جریانــات در مــورد 
رابطــه بیــن اشــکال مختلــف رسمایــه داری بــا امپریالیســم اســت، مــا ایــن جریانــات را مخالــف نظریــه هــای لنیــن در رابطــه بــا 
ــا امپریالیســم کائوتسکیســت مــی شناســیم ، کائوتســکی اعتقــاد  ــن حــال آنهــا را در رابطــه ب ــم و در همی امپریالیســم مــی دانی
داشــت امپریالیســم انحــراف از رسمایــه داری اســت یعنــی رسمایــه داری مــی توانــد رشــد کنــد امــا امپریالیســت نشــود ، ولــی لنیــن 
اعتقــاد داشــت امپریالیســم باالتریــن مرحلــه رسمایــه داری اســت یعنــی وقتــی رسمایــه داری رشــد مــی کنــد مرحلــه امپریالیســتی 
اجتنــاب نــا پذیــر اســت . خواننــدگان مــی تواننــد پــس از خوانــدن و شــنیدن بحــث رفیــق ابراهیــم و دیلــم در رابطــه بــا ارتبــاط 
امپریالیســت بــا رسمایــه داری بــا نظریــه لنیــن و کائوتســکی در رابطــه بــا امپریالیســت  مقایســه کننــد و متوجــه خواهنــد شــد کــه 
نظــرات ایــن دو رفیــق نقطــه بــه نقطــه بــا نظــرات کائوتســکی انطبــاق دارد و مخالــف نظــر لنیــن اســت .( در ایــن رابطــه مــی 
توانیــد بحــث هــا را، در لینــک هــای بــاال دنبــال کنیــد.) حــاال بــا ایــن دو نطریــه جریانــات مختلــف مدعــی مبــارزه بــا امپریالیســم 
را بررســی مــی کنیــم  جریاناتــی کــه بــا بیــان  تئــوری هــای بــزک کــرده ماننــد تزســه جهانــی ، مرحلــه بنــدی انقــالب ، همــکاری بــا 
بــورژوازی ملــی و یــا رسمایــه داری داخلــی و انقالبــات رنگیــن کامنــی، انقالبــات مخملــی ، انقــالب انســانی ، انقــالب زنانــه ، انقــالب 
همــه باهمــی ، انقــالب توســط کمونیســتی هــا بــدون حضــور یــا بــدون رهــربی طبقــه کارگــران و ... برخــی هــم پیــامن اســرتاتژیک 
بــا انــواع رسمایــه داری مــی شــوند تــا در مقابــل امپریالیســم و برخــی بــر عکــس مبــارزه کننــد، جریاناتــی کــه در بیــن شــکاف 
جنــاح هــای مختلــف رسمایــه داری بــازی مــی کننــد ( ایــن منونــه هــا را در ســال ٥٧ در ایــران بــه وضــوح دیدیــم .) همــه اینهــا 
کــم و بیــش اعتقــاد دارنــد رسمایــه داری مــی توانــد بــدون اینکــه بــه شــکل امپریالیســتی تبدیــل شــود، یــا از طــروق مختلــف بــه 
امپریالیســم وابســته باشــد مــی توانــد مســتقل بــوده و اگــر هــم رشــد کنــد امپریالیســت نشــود، ایــن نظریــه مخالــف نظریــه لنیــن 
بــوده و در واقــع هــامن تئــوری کائوتســکی اســت، همــه مــی داننــد کــه خیانــت هــای سوســیال دمکراســی در جنــگ جهانــی اول 
و بــه شکســت کشــاندن انقالبــات در اروپــا نتیجــه همیــن تئــوری بــه غایــت انحرافــی کائوتســکی بــود، کــه شــکل هــای جدیــد آن 
در بســیاری از کشــور هــا بــر مبنــای پیــروی از هــم پیامنــی جریانــات کمونیســتی بــا بــورژوازی ملــی و رسمایــه داری هــای داخلــی 
و یــا بــر عکــس بــوده اســت کــه هنــوز تحــت پوشــش تئــوری هــای مختلــف احــزاب بــرادر و حوالــی آنهــا و یــا جریانــات مقابــل 
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آنهــا بــه شــکل نــا محسوســی ادامــه دارد.( مــا ایــن انحرافــات بــا عناویــن کمونیســتی را بــه شــکلهای زیــر نــام گــذاری مــی کنیــم 
١- طیــف غربــی انحــراف از کمونیســم  ٢- طیــف رشقــی انحــراف از کمونیســم ).  مــا  اعتقــاد داریــم امپریالیســم باالتریــن مرحلــه 
حاکمیــت طبقــه رسمایــه داری اســت در همیــن حــال متامــی اشــکال رسمایــه داری بخــش هــای مختلــف حاکمیــت چــه آنهــای کــه 
ــا امپریالیســم  هامهنــگ نبــوده و رو در روی آن قــرار دارنــد و چــه آن بخشــی کــه اقــامر امپریالیســم  محســوب مــی گردنــد  ب
همگــی  پایــه هــای اصلــی رسمایــه داری بخصــوص پایــه هــای اصلــی باالتریــن مرحلــه رسمایــه داری، یعنــی امپریالیســم هســتند 
و امپریالیســم از طریــق روابــط مختلــف ، مناســبات و کانــال هــای مختلــف اشــکال گوناگــون رسمایــه داری، کارهــا و حاکمیــت 
رسمایــه دارانــه خــودش را پیــش مــی بــرد ، مــا  هــم چنیــن اعتقــاد داریــم ، امپریالیســم حاصــل رونــد رشــد طبیعــی متامــی اشــکال 
مختلــف رسمایــه داری هــا اســت، یعنــی هیــچ نــوع از رسمایــه داری منــی توانــد رشــد کنــد امــا بــه امپریالیســم تبدیــل نشــود. در 
ایــن مــورد مــا نظریــه لنیــن را دقیــق میدانیــم و مخالــف نظریــه کائوتســکی مــی باشــیم ، در حالــی کــه رفیــق ابراهیــم بــه عنــوان 
مناینــده حــرا مــی گویــد «ســپس درمــورد ارزیابــی از وضــع جهــان در مــورد اینکــه گرچــه مناســبات رسمایــه داری برجهــان کنونــی 

غالــب اســت(اقتصادی)، ولــی درعرصــه سیاســی نظــام حاکــم برجهــان امپریالیســم اســت «

ما از این گفته رفیق ابراهیم موارد زیر را متوجه می شویم ،
 یعنــی از نظــر سیاســی رسمایــه داری حاکــم نیســت ، یعنــی امپریالیســم باالتریــن مرحلــه رسمایــه داری نیســت ، یعنــی امپریالیســم 
ادامــه رسمایــه داری یــا بخشــی از آن نیســت ، یعنــی امپریالیســم انحــراف از رسمایــه داری اســت، یعنــی اگــر مناســبات سیاســی 
رسمایــه داری حاکــم شــود بــا امپریالیســم تفــاوت خواهــد داشــت و ... ، اگــر امپریالیســم بــا رسمایــه داری فــرق دارد و مناســبات 
ــی حاکمیــت  ــن دو را یعن ــه داری و ای ــه رسمای ــت سیاســی امپریالیســتی اســت ن ــب اســت و حاکمی ــه داری غال اقتصــادی رسمای
سیاســی را از غالــب بــودن مناســبات اقتصــادی جــدا مــی کنیــم ، چنیــن تقســیم کــردن باعــث شــده مبــارزه سیاســی را از مبــارزه 
بــا مناســبات اقتصــادی رسمایــه داری کــه پایــه هــای اصلــی رسمایــه داری اســت جــدا کنیــم ، بدنبــال چنیــن تفکیکــی مبــارزه بــا 
امپریالیســم ( مبــارزه سیاســی) را مقــدم بــر مبــارزه بــا مناســبات رسمایــه داری ( مبــارزه بــا اقتصــاد رسمایــه داری) قــرار مــی دهیــم 
کــه در واقــع مبــارزه مــا بخشــی از مبــارزه جناحیــن رسمایــه داری مــی شــود هــامن گونــه کــه جنــاح هــای گوناگــون رسمایــه داری 
بــا هــم مبــارزه سیاســی مــی کننــد و هرگــز در مــورد ســاختارها و مناســبات اقتصــادی حاکــم بــا هــم اختالفــی ندارنــد پیــروان ایــن 
جریانــات نیــز بــا تفکیــک مبــارزه سیاســی از مبــارزه بــا مناســبات اقتصــادی ، مبــارزه  بــا امپریالیســت بــدون مبــارزه بــا مناســبات 
رسمایــه داری دنبالــه رو جناحــی از رسمایــه داری ( بــورژوازی ملــی ، رسمایــه داری داخلــی ، طبقــه متوســط ، خــرده بــورژوازی و بــر 
عکــس ایــن هــا جریاناتــی کــه زائــده رسمایــه داری جهانــی شــده دچــار اغــامز در مبــارزه بــا امپریالیــزم  ) مــی شــوند کــه تاریخــا» 
نیــز ایــن مــوارد در قالــب مرحلــه بنــدی انقــالب بارهــا ثابــت شــده اســت. ایــن جریانــات در واقــع ندانســته پیــروان کائوتســکی و 
انرتناســیونال دو و نیــم ( ادامــه انرتناســیونال دو) هســتند کــه در کمنــرتن هــم دســت بــاال را کســب کــرده باعــث شــدند جریــان 
رویزیونیســتی انقــالب کارگــری را بــه انحــراف و بشکســت بکشــاند. در واقــع محــور مرکــزی کــه باعــث غالــب شــدن انحرافــات 
در ایــن جریانــات مــی گــردد هامنــا عــدم درک رابطــه علــت و معلولــی بیــن رسمایــه داری و امپریالیســت اســت، یعنــی بــه دلیــل 
عــدم درک ایــن رابطــه بــرای مبــارزه بــا امپریالیســم ( بــرای مبــارزه بــا معلــول) بــا بخــش هــای از رسمایــه داری ( بــا بخــش هــای 
از علــت) هــم پیــامن شــده رهــربی خــود و نیروهــای اجتامعــی خــود را بــه جناحــی  از رسمایــه داری واگــذار مــی کننــد . مــا ســوال 
مــی کنیــم ،  امپریالیســم  حاکمیــت سیاســی خــود را بــر پایــه چــه مناســباتی بــر قــرار کــرده و پیــش میــربد؟ اختــالف اصلــی بیــن مــا 
بــا رفقــا ابراهیــم و دیلــم در ایــن نقطــه اســت کــه از نظــر مــا ایــن دو رفیــق نظریــه کائوتســکی را در مــورد امپریالیســم منایندگــی 
مــی کننــد و مــا نظریــه لنیــن را در مــورد امپریالیســم منایندگــی مــی کنیــم کــه رفقــا نتوانســتند ایــن موضــوع را پیــش خــود حــل 

و هضــم کننــد.
ــه در بســته  کمونیســم علمــی ایشــان  اســت ، چــون  ــا رفیــق ابراهیــم در رابطــه جعب یکــی دیگــر از مهمرتیــن اختالفــات مــا ب
ایشــان شــدیدا اعتقــاد دارد کــه تنهــا اصــول انقالبــی کمونیســم علمــی  ایشــان اســت کــه  در آن قیــد شــده امپریالیســم بــا رسمایــه 
داری تفــاوت دارد . اینجاســت کــه مــا مــی گوییــم ایــن صندوقچــه در بســته کمونیســم علمــی حــرا را بــاز کنیــد و آن را بــه بحــث 



١٧

شامره ١٤ ، سال دوم ، دی  ١٣٩٦

بگذاریــد تــا تعــداد بیشــرتی از فیــض ایــن بســته بهــره منــد شــوند . رفیــق ابراهیــم امــا  حــارض نیســت اصــول مــورد اعتقــادی 
خــود را یــک بــه یــک بــه بحــث و تبــادل نظــر بگــذارد چــون در نقــد کمونیســم علمــی کــه رفیــق ابراهیــم معتقــد اســت حاصــل 
٢٠٠ ســال تجربــه مبــارزات کمونیســتی و کارگــری اســت مســائل نــا روشــن بســیار وجــود دارد کــه رفقــا مــی خواهنــد بــا اســم 
مارکــس و لنیــن بــه بقیــه قالــب کننــد. اینکــه رفیــق ابراهیــم مــی گویــد ایشــان بــه جــای ردیــف کــردن ایســم هــای مختلــف مــی 
گویــد کمونیســم علمــی، از نظــر مــا کافــی نیســت، ولــی چــون ایشــان حــارض نیســت اصــول کمونیســم علمــی خــود را یــک بــه 
یــک مــورد بررســی یــا بــه بحــث بگــذارد میشــود نتیجــه گرفــت کــه بــا بهانــه کمونیســم علمــی مــی خواهنــد چنــد ایســم دیگــر 

را قالــب کننــد.  
مــا اعتقــاد داریــم مبــارزه بــا امپریالیســم بــدون مبــارزه بــا بقیــه اشــکال  رسمایــه داری  ممکــن نیســت بــه عنــوان مثــال، مبــارزه 
بــا امپریالیســم امریــکا بــدون مبــارزه بــا امپریالیســم روســیه یــا دیگــری یــا بــرای مبــارزه بــا امپریالیســم روســی هــم پیامنــی بــا 
امپریالیســم امریــکا یــا بــر عکــس، یــا بــرای مبــارزه بــا رسمایــه داری ایــران هــم پیامنــی بــا امریــکا و ... ممکــن نیســت ، تقزیبــا» 
ــرد هــای ســوریه  ــا ک ــه در رابطــه ب ــی خــاور میان ــگ کنون ــه ســادگی در جن ــوان ب ــی ت ــاال را م ــه شــده در ب ــوارد  گفت ــی م متام
مشــاهده کــرد. طــی ٧ ســال گذشــته کــرد هــا مجبــور شــدند بــا نیروهــای مختلــف رسمایــه داری و امپریالیســت هــای مختلــف هــم 
پیــامن شــوند و هــر از چنــد گاهــی یکــی را جایگزیــن دیگــری در هــم پیامنــی بــا خــود کننــد ،امــا همــه شــواهد نشــان میدهــد 
هیــچ کــدام از ایــن بــه اصطــالح هــم پیامنــان ســودی بــرای کســب آزادی بــرای کــرد هــا نداشــتند. در آن جــا مبــارزه طبقاتــی و 
صــف بنــدی هــای طبقاتــی در حــد تعییــن کننــده در جریــان نبــود و نیســت، اگــر مبــارزه طبقاتــی بــود میتــوان انتظــار داشــت 

کــه نیروهــای امپریالیســتی بــه طــرز وحشــت ناکــی بــا هــم متحــد شــده ودیگــر نشــانی از کــرد هــای ســوریه منانــده بــود .
 رفیــق ابراهیــم و رفیــق دیلــم تــالش مــی کننــد کمونیســم علمــی خودشــان را مطابــق بــا گفتــه هــای شــاهرخ زمانــی و کمونیســم 

علمــی او جــا بزننــد، امــا کمونیســم علمــی  شــاهرخ  تفــاوت  کلــی بــا محتــوای جعبــه در بســته رفقــا دیلــم و ابراهیــم دارد.

 به عنوان مثال :
١-   شــاهرخ ضمــن بیــان اینکــه کمونیســم علمــی را قبــول دارد ،خــود را مارکسیســت لنینیســت اعــالم مــی کنــد کــه در نوشــته 

هایــش موجــود اســت .
٢-   شاهرخ اعالم کرده است که انقالب پیش رو سوسیالیستی است و هیچ گونه مرحله بندی انقالب را قبول ندارد

٣-   شاهرخ از ایسم ها فرار منی کند و خود را تنها مارکسیست لنینیست می نامد
٤-   شــاهرخ ضمــن اینکــه برخــی از کارهــا و گفتــه هــای مائــو و اســتالین را قبــول داشــت امــا هــم مائــو یســم و هــم اســتا لینیســم 

را انحــراف از مارکسیســت لنینیســت می دانســت
٥-   شــاهرخ در رابطــه بــا امپریالیســم پیــرو نظریــه  لنیــن بــود امپریالیســم را مرحلــه ای و باالتریــن مرحلــه ای از رسمایــه داری 

مــی دانســت .
٦-   شــاهرخ دو نــوع نوشــته در رابطــه بــا حــزب دارد یــک نــوع آن نوشــته هــا در مــورد مســایل  عمومــی و کلــی حــزب اســت 
کــه بیــان مــی کنــد حــزب طبقــه کارگــر چگونــه بایــد باشــد و چــه اعتقاداتــی یــا برنامــه هــای بایــد داشــته باشــد و چگونــه رهــربی 
کنــد و غیــره  کــه رفیــق دیلــم و رفیــق ابراهیــم تــالش مــی کننــد بــا تکیــه بــه آنهــا کــه بــه مثابــه کلــی اســت وامنــود کننــد کــه 
بحــث هــای شــاهرخ بــا قــدم اول فــرق داشــت و بــه کمونیســم علمــی ایــن رفقــا نزدیــک بــود ، امــا متاســفانه ایــن رفقــا بــه بخــش 
دوم نوشــته هــای شــاهرخ در رابطــه بــا حزبــی اســت کــه موضــوع قــدم اول اســت و شــاهرخ در ایــن مــوارد نیــز نوشــته هایــش 
را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده . رفقــا دیلــم و ابراهیــم بــه ایــن بخــش اصــال توجــه ندارنــد و یــا شــاید اصــال» منــی خواهنــد 
ــه  ــه گان ــنت هــای ن ــد رفقــا در بول ــی وجــود دارد. بخــش دوم از نوشــته هــای شــاهرخ را بای ــن نوشــته های ــد کــه چنی ــول کنن قب
جســتجو کننــد یــا بــه دو مطلــب زیــر و هــم چنیــن بــه مطالــب نرشیــه انقــالب رسخ مراجعــه کننــد آنــگاه متوجــه خواهنــد شــد 
کــه دو بخــش از نوشــته هــای شــاهرخ چقــدر متفــاوت هســتند بخــش دوم  بــر مبنــای شــدن و اجرایــی بــودن نوشــته شــده انــد 
و کلــی نیســتند بلکــه دقیقــا» مــوارد خــاص را بیــان مــی کننــد ، ایــن تفــاوت هــا در نوشــته هــای شــاهرخ کامــال» اگاهانــه اســت 
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و شــاهرخ در بخــش دوم نوشــته هــای خــود آگاهانــه تــالش کــرده بــرای امــروز رهنمــود عملــی بدهــد، در ایــن مــورد بــه آدرس 
هــای زیــر مراجعــه کنیــد .

https://www.youtube.com/watch?v=LGNaDyCp٢jQ
٢٧٦=http://nashriye.com/?p
٥١٧=http://nashriye.com/?p
٥٨٧=http://nashriye.com/?p

pdf.shomare٨/١٠/٢٠١٥/http://nashriye.com/wp-content/uploads
pdf.Publication٣١/١٠/٢٠١٥/http://nashriye.com/wp-content/uploads

٩٠٨=http://nashriye.com/?p
pdf.١-enghelabe_sorkh/١٠/٢٠١٥/http://nashriye.com/wp-content/uploads

مــا بــار هــا بــه رفیــق ابراهیــم و دیلــم گفتیــم فــرض بگیریــم گفتــه هــای شــام را مــا پذیرفتیــم و همیــن حــاال مــی خواهیــم بــه 
ســاخنت حــزب مــورد نظــر بــا اصــول رشایــط شــام اقــدام  مناییــم ، آیــا مــواد اولیــه و پارامــرت هــای الزم بــرای حــزب حــارض اســت؟ 
کــه در ایــن رشایــط ســاخته شــود؟ آیــا رشایــط مــادی و عینــی بــرای ایجــاد حــزب مــورد نظــر آمــاده اســت ؟ اگــر آمــاده اســت، 
علــت بــه تعویــق افتــادن آن چــه بــوده اســت؟ آیــا تاریــخ کســانی کــه  گنجینــه کمونیســم علمــی را هــم منحــرصا در اختیــار دارنــد 
و در ایــن امــر کوتاهــی کــرده انــد را مــی بخشــد؟ مــا بارهــا از ایــن رفقــا خواســتیم کــه اگــر مــواد و امکاناتــی کــه بــرای ســاخته 
شــدن ( همیــن حــاال و بــدون نیــاز بــه بســرت ســازی) حــزب مــورد نظــر آمــاده اســت  را نــام بربنــد تــا مــا هــم بــه اشــتباهامن پــی 
بربیــم  ، امــا هرگــز حتــی یــک مــوردش را بیــان نکردنــد و تنهــا بــه کلــی گویــی مثــال چــون در ایــران هشــتاد ســال پیــش حــزب 
کمونیســت وجــود داشــته االن  هــم میشــود ایجــاد کــرد و همچــون نوشــته رفیــق دیلــم بــه شــعار و شــعار و شــعار و حتــی بــه 
رویــا پــردازی پرداختنــد. همچنیــن  از رفقــا پرســیدیم وقتــی شــام کمونیســم علمــی خــود را بهرتیــن قلمــداد کــرده و بــه عنــوان 
رشط وحــدت وســط مــی گذاریــد ، چــرا ســایر نیــرو هــا نیــز مثــل  فدایــی ، حکمتیســت ، مارکسیســت هــای انقالبــی ، و ... نبایــد 
بــه اصــول خــود وفــادار مباننــد؟ آن هــا نیــز مثــل شــام هیــچ کــدام حــارض نیســتند اصــول دیگــری و هــم چنیــن اصــول شــام را 
بپذیرنــد و حتــی دقیقــا» ماننــد شــامحارض نیســتند اصــول هیــچ جریــان دیگــری را حتــی مطالعــه کــرده یــا بشــنوند . در چنیــن 
رشایطــی  کــه هیــچ نیرویــی گــوش شــنوایی بــرای شــنیدن نظــرات دیگــران نــدارد، جمــع قــدم اول توانســته امکاناتــی را فراهــم 
کنــد  کــه حداقــل صــد هــا نفــر بحــث شــام را بشــنوند. ایــن ســاختار بســیار دموکراتیــک  جمــع قــدم اول بــود کــه ســاعت هــا 
زمــان در اختیــار شــام گذاشــت کــه بتوانیــد اگــر اصــول قابــل بیــان داریــد بگوییــد و اگــر گــوش شــنوا داریــد اصــول دیگــران را 
بشــنوید. ایــن کامــال“  درســت اســت کــه قــدم اول طــی ٤ ســال موفــق بــه ایجــاد حــزب نشــده (مــا هیچــگاه مدعــی ایجــاد حــزب 
نبودیــم .) ســوال ایــن جاســت، چــرا شــام و جریانــات دیگــر طــی ٥٠ ســال نــه تنهــا نتوانســتید حــزب مــورد نظــر را بســازید کــه 

بخــش وســیعی را نیــز بــه انفعــال  کشــیدید؟
 اســرتاتژی ایــن مرحلــه جمــع قــدم اول جمــع آوری تجربــه مثبــت یــا منفــی کلیــه نیروهــا از جملــه حــرا کــه در ایجــاد  وضعیــت 
ــا مترکــز روی ”چــرا نتوانســتیم حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر را ایجــاد کنیــم“ ، میباشــد ، بــه همیــن  فعلــی نقــش داشــته انــد، ب
دلیــل هــم صبورانــه نظــرات دیگــران را بــدون امــا و اگــر ( بــدون رشط و رشوط ) میشــنویم ، علــی رغــم اینکــه خــود قــدم اول  
نیــز مســتقال نظــر دارد. ایــن آن حلقــه مفقــوده ایســت کــه تــا کنــون در کســوت هیــچ کــدام از گرایشــات وجــود نداشــته و هنــوز 
متاســفانه  هیــچ کــدام از گرایشــات چنیــن توانــی را ندارنــد، کــه بــه راحتــی بنشــینند، رفیقانــه  نقــد کننــد و نقــد بشــنوند و رگ 
گردنشــان بــاد نکنــد. ایــن فضــا را  متاســفانه مبــارزان ٥٠ و ٦٠ ســاله نتوانســتند ایجــاد کننــد. ایــن را بایــد ارج نهــاد ، تخریــب و 
تحریــف  چنیــن فضایــی ( فضــای کــه قــدم اول ایجــاد کــرده اســت ) منیدانیــم بــه ســود کــی متــام میشــود ، بــا اطمینــان میشــود 

گفــت کــه در خدمــت انقــالب  و ایجــاد حــزب انقالبــی  طبقــه کارگــر منیباشــد .
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رفیق دیلم می گوید:

«ایــن تــز « بــدون رشط ورشوط « ظاهــرن چهــره ی دمکراتیــک از خــود نشــان مــی دهــد امــا در عمــل خــود تــزی اســت کاملــن 
ــق داده شــده شــاهرخ  ــر اســاس اصــول کمونیســم علمــی و نظــرات تلفی ــد قــدم اول را ب ــر نظــری کــه معتقــد اســت بای دربراب
زمانــی بــا رشائــط ایــران کــه در برگزیــده هــای شــاهرخ تاکیــد شــده اســت ، ســازماندهی کــرد. در طــول ایــن زمانــه بــار هــا چنیــن 
پیشــنهادی مطــرح گردیــد . در آغــاز چنیــن مــی اندیشــیدم کــه بــا توجــه بــه نظــرات شــاهرخ زمانــی ، بــا ســازماندهی یــک دورهــی 
مطالعاتــی مشــرتک و جمعــی کــه کمســیونی هــم در ایــن زمینــه طرحــی را مطــرح کــرد و مــورد قبــول کل رفقــا قــرار گرفــت بــر 
روی چنــد نکتــه اساســی کــه رفیــق شــاهرخ زمانــی مطــرح کــرده اســت ، پــس از تبــادل نظــر و احتاملــن بــه روز کــردن پــاره ای از 

جوانــب ، بــه صــورت اصــول و برنامــه اولیــه یکــی مــی شــویم»
بنظــر میرســد کــه رفیــق دیلــم منتظــر بــود کــه تــز گفتگــو ی بــدون قیــد ورشط بــه بــن بســت برســد و نتیجــه بگیریــم کــه پــس 
قوطــی در بســته (کمونیســم علمــی) ایشــان  اســت کــه معجــزه میکنــد. مــا معتقدیــم  کــه بــرای شــناخت مشــکالت و ضعــف 
هــای نیروهــای جنبــش ، بایــد از عمــل  کــرد مثبــت و منفــی گذشــته و کنونــی  متامــی نیروهــای انقالبــی، حتــی از عمــل کــرد ضــد 
انقالبیــون ماننــد اکرثیــت ، تــوده ای هــا و ... ، غیــر مســتقیم  از طریــق بررســی نوشــته هــا ،تجربــه کســب کنیــم ، تــا بتوانیــم 
ــی مــورد نظــر را کــه طــی دهــه هــای گذشــته ســاخته شــدنش ممکــن نشــده را بســازیم.بنا برایــن طــرح بســرت ســازی بــه  حزب
معنــی فرامــوش کــردن کل اســرتاتژی ( تــالش بــرای ایجــاد حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر ایــران) نیســت ، مترکــز مــا بــر روی بســرت 
ســازی اســت. مــا  تــا امــروز بــه ایــن نتیجــه رســیده ایــم  کــه تــز بــدون رشط و رشوط  بســیار صحیــح و حســاب شــده از طــرف 
رفقــا انتخــاب شــده و بــه طــور پیگیــر در مــورد اشــکاالت پیــاده کــردن آن خــود را  نقــد مــی کنیــم و بــه  ایــن نتیجــه رســیده ایــم 
کــه ایجــاد رشط و رشوط بــرای رشوع بحــث و کســب تجربــه بــرای در اختیــار گذاشــنت ایــن تجربیــات بــه پیشــگامان طبقــه کارگــر 
کــه پایــه هــای اصلــی حــزب میباشــند، پروســه ایجــاد حــزب را مختــل و یــا حــد اقــل زمــان  آن را طوالنــی تــر میکنــد. کــام ایــن 
کــه تــا بــه حــال بــه هیــچ جایــی نرســیده. بــد نیســت اضافــه کنیــم کــه از نظــر ایــن رفقــا قبــول بــی قیــد ورشط نظریــات ایــن 
رفقــا  و بــه خصــوص رفیــق ابراهیــم ( چــون دیلــم نظــر خاصــی ندارد)نــه تنهــا هیــچ اشــکالی نــدارد کــه عیــن کمونیســم علمــی 
اســت . منظــور رفیــق دیلــم در نوشــته ی  کــه در بــاال از ایشــان آورده شــد اینکــه نظریــات شــاهرخ را برابــر بــا کمونیســم علمــی 
حــرا  قــرار بدهیــم و ایــن را بــه نــام شــاهرخ اعــالم کنیــم و ایــن کمونیســم علمــی را رشط ســاخنت حــزب قــرار بدهیــم و ایــن گونــه 
همرزمــان شــاهرخ را بــا شــعبده بــازی جــذب جعبــه بســته کنیــم ، بایــد معجــزه ای رخ بدهــد تــا بشــود همرزمــان شــاهرخ را کــه 
ریشــه کل جریانــات انحرافــی ایــن چنینــی را بــه نقــد کشــیده انــد را بــا ایــن روش مجــذوب صنــدوق در بســته حــرا کــرد . بــه نظــر 

میرســد ایــن رفقــا دچــار مشــکل درک مفاهیــم و رشایــط عینــی شــده انــد، و نبایــد آنهــا را جــدی گرفــت.
 بســیاری از جریانــات موجــود کــه از نظــر اصــول و برنامــه هــای مــدون شــده و اعتقــادات نقطــه بــه نقطــه یکــی هســتند امــا 
هــر کــدام تشــکیالت جــدا گانــه ای دارنــد و حتــی خودشــان نیــز منــی داننــد باهــم چــه اختالفــی دارنــد، ایــن مشــکل در بــاره حــرا 
و جــدا شــدگان از آن نیــز صــدق مــی کنــد، منشــور شــش مــاده ای وحــدت کمونیســتی (پیونــد) توســط شــخص رفیــق ابراهیــم 
ــن دو  ــی ای ــد ول ــرای ایجــاد حــزب آمــاده مــی بینن ــط را ب ــان  رشای ــن ادعــا را دارد) و هــر دو جری ــا ایشــان ای ــده ( ی نوشــته ش
جریــان همــکاری کــه پیــش کــش حتــی حــارض بــه رشوع مذاکــره بــا هــم نیســتند؟ از آنجــا ییکــه ایــن رفقــا در مــورد چرایــی آن 
توضیــح  کافــی نــداده انــد کشــف علــت یــا علــل آن از عهــده مــا خــارج اســت. البتــه رفقــای پیونــد یــک بســته شــش مــاده ای ( 
هــامن کــه رفیــق ابراهیــم نوشــته اســت) ارایــه دادنــد . نظــر مــا ایــن بــود کــه بایــد هــر کــدام از ایــن مــواد را یــک بــه یــک بــه 
بحــث و تبــادل نظــر بگذاریــم کــه متاســفانه ایــن پیشــنهاد  مــورد قبــول رفقــای  پیونــد نیــز واقــع نشــد و رفقــا مــا را تــرک کردنــد 

تــا حــزب خــود را بســازند . 
جمــع قــدم اول در ایــن مــدت نشــان داده کــه در بــه بحــث گذاشــنت  پیشــنهادات رفقــا نــه تنهــا مانــع  نرتاشــیده کــه اســتقبال نیــز 
کــرده. حــال اگــر کســی یــا کســانی قــادر بــه تجزیــه و تحلیــل  عقایــد و یــا مواضــع خــود نشــدند مــا بایــد تــاوان ان را بدهیــم؟  
مثــال چــه اشــکالی داشــت کــه رفیــق دیلــم  بــه جــای  ٥ صفحــه  کلــی گویــی و شــعار دو صفحــه چکیــده نظــرات خــود را توضیــح 
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میــداد کــه اقــال دیگــران بــه فهمنــد نظــر شــام چیســت و اشــکال مــا کجاســت؟ مــا از کجــا کنــه نظــرات شــام را دریابیــم در صورتــی 
کــه خودتــان از توضیــح ان عاجــز هســتید. اگــر نظــر شــام هــامن نظــر حــرا اســت چــرا و بــه خاطــر چــه مشــکلی از حــرا جــدا 
شــده ایــد ؟ چگونــه خودتــان منــی توانیــد وحــدت داشــته باشــید و از بقیــه انتظــار داریــد بــا رشط قــرار دادن صنــدوق در بســته 

کمونیســم علمــی وحــدت کننــد؟
جمــع مــا پذیرفتــه کــه متاســفانه جامعــه چــپ و کمونیســت ایــران از سکتاریســم و فرقــه گرایــی و ســنگواره بــودن همــواره رنــج 
بــرده و هنــوز هــم متنبــه نشــده. هــر کــدام از ایــن نیــرو هــا از دیگــران مــی خواهنــد بــدون بحــث و تبــادل نظــر، اصــول آنهــا را 
بــه عنــوان  محــور بحــث  بپذیرنــد تــا بــه وحــدت برســند، یــا اینکــه بــدون هیــچ رابطــه ای بحــث و تبــادل نظــر بــا داشــنت اصــول 
و برنامــه هــای کپــی برابــر اصــل تشــکیالت هــای جــدا گانــه ای داشــته و هیــچ کاری و نقــد و انتقــادی نســبت بــه بقیــه نداشــته 
باشــند، یعنــی علــی بــه دیــن خــود و ولــی بــه دیــن خــود باشــند. در واقــع بــرای وحــدت کــردن بایــد بــه تشــکیالت مــورد نظــر ان 
هــا پیوســت. در مقابــل چنیــن جــو و رشایطــی چــه گونــه مــی تــوان  ایــن فضــای خــود خواهــی و خــود محــور بینــی  را  شکســت 
و جــو رفیقانــه ای را بــرای کشــف واقعیــت هــای جامعــه ایجــاد کــرد، بنیــان گــذاران جمــع قــدم اول بــه درســتی بــه ایــن تجربــه 
نایــل شــده بودنــد کــه ایجــاد رشط ورشوط بــه معنــی ایــن اســت کــه فقــط مــن و یــا مــا  درســت میگویــم، کــه عمــال نــا کارا  بــودن 
آن ثابــت شــده و لزومــی هــم  بــه تجربــه مجــدد منیباشــد. زمــان بــه بــار نشســنت ایجــاد فضــای مناســب بــر مــا روشــن نیســت 
ولــی راه دیگــری هــم بــه نظــر مــا منیرســد.  شــاید انفجــار هــای داخــل کشــور بــه کمــک چپهــا و کمونیســت هــای  ایــران بیایــد و 
چشــم همــه مــا را بــاز کنــد  و مــوج آن در داخــل همــه ی تشــکیالت هایــی کــه قــادر نشــدند از مــدار تنــگ و بســته اصــول ســنگ 
شــده خــود بیــرون بیاینــد بــه خــود آورد .جمــع مــا آن قــدر بردبــاری انقالبــی  کارگــری دارد کــه از هــر  کــس و از هــر رویــدادی 
بیامــوزد. آنقــدر مــی دانــد کــه چقــدر منیدانــد، بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه جــای چســبیدن بــه یــک قوطــی در بســته ضمــن 

کــامل اســتفاده از تجربیــات گذشــتگان ،مرتــب ســعی مــی کنــد تجربیــات خــود را بــه روز نگــه دارد.
 یــک ســوال بســیار جــدی : اگــر کســی بســته ای را بــدون ســوال بــه پذیــرد خــود شــام میتوانیــد  یــک همچیــن شــخصی را انســان 

دارای نگــرش علمــی و عاقــل  بدانیــد؟
 بحــران فعلــی هرگــز منــی توانــد از طریــق روش هــای تکــراری گذشــته کــه سالهاســت عــدم کار ایــی آن بــرای هــر مبــارز مســئولی 
آشــکار شــده کــه هیــچ کــس  حــارض نیســت  دیگــری را تحمــل کنــد ، خــود را نجــات بدهــد مگــر اینکــه بتوانیــم فضایــی ایجــاد 
ــد، در آن صــورت هــر کــدام  ــوان شــنیدن و اظهــار نظــر و  نقــد کــردن و نقــد شــدن را ارتقــا دهن ــم کــه همــه گرایشــات ت کنی
ازنظریــه هــا کــه  بــا واقعیــت هــای انقالبــی و نیــاز اجتامعــی طبقــه کارگــر و هــم پیامنانــش هــم خوانــی  داشــته باشــد بــه عنــوان 
اصــول علمــی مبــارزات روز بــرای رســیدن بــه سوسیالیســم از طــرف بیشــرت جریانــات پذیرفتــه خواهــد شــد، بنــا برایــن بــا توجــه بــه 
بــن بســت و بحــران هــای نــام بــرده ( بحــران هویــت ، بحــران رهــربی و ...) اکنــون امــکان ســاخنت  مســتقیم حــزب بــه نظــر بعیــد 
مــی آیــد . بــرای ممکــن شــدن آن بایــد در قالــب بســرت ســازی همــه جریانــات را آمــاده  پذیــرش فضــای ســامل گفتگــو کنیــم یعنــی 
هــامن فضایــی کــه شــام ســه ســال از ان فضــا توانســتید هــر چــه کــه دلتــان خواســت بگوییــد و متاســفانه کمــرت بشــنوید ایــن فضــا 
اگــر بــه ســطح همــه جریانــات گســرت ش یابــد میتوانــد بــه پیدایــش  راه خــروج از بــن بســت کمــک کنــد. مطمیــن هســتیم کــه 
بــدون ایجــاد ایــن فضــا  حتــی تــدارک حــزب بــا چالــش هــای بســیار مواجــه خواهــد شــد و یــا  حــزب مــورد نظــر ســاخته نخواهــد 
شــد و بــدون بســرت ســازی مــورد نظــر اگــر حزبــی هــم ســاخته شــود یــک حــزب دیگــری بــه هامننــد هــای فعلــی اضافــه خواهــد 
ــا برایــن مــا وظیفــه امــروزی یــک کمونیســت واقعــی را تحمیــل اصــول بســته بنــدی شــده خــودش ( مثــال» کمونیســم  شــد. بن
علمــی شــام) بــه دیگــران  منیدانیــم، بلکــه کمونیســت واقعــی در رشایــط بغرنــج کنونــی کســی هســت کــه در جهــت  بــر طــرف 
ــد. اگــر مــا نتوانیــم  ــه همدیگــر را پیگیــری کن ــات نســبت ب ــادل نظــر و گســرتش فضــای تحمــل جریان ــع بحــث و تب کــردن موان
چنیــن فضــا ی بــاز گســرتده ای را در بلــوک چــپ و کمونیســت هــا ایجــاد کنیــم  بــن بســت و بحــران هویــت و بحــران رهــربی 
موجــود تــا انفجــار جامعــه بــی نتیجــه  ادامــه خواهــد یافــت . الزمــه موجــه نشــان دادن موضــوع بســرت ســازی قبــول همــکاری 
بــدون رشط  و رشوط اســت،  بــا توجــه بــه رشایــط و ارتباطــات غیــر اصولــی جریانــات سیاســی  بــا هــم و بــی پایــه بــودن همــه 
آنهــا در جامعــه ایــران  ، در واقــع ســعی در بــه بــن بســت کشــاندن و دامــن زدن بــه بحــران هویــت و بحــران رهــربی را منیتــوان 
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در خدمــت انقــالب ارزیابــی کــرد.
ــا فعالیــت آکاهانــه خــود جهــان  ــا توجــه بــه گفتــه معــروف مارکــس کــه: انســانها ب رفقــای  هیــات موســس جمــع  قــدم اول ب
را تغییــر میدهنــد ودر خــالل ایــن تغییــر خــود نیــز تغییــر میکننــد( نقــل بــه معنــی) اســت کــه کار مشــرتک در نقــاط مشــرتک 
و بحــث و تبــادل نظــر در مــوارد تفــاوت نظــر را کــه بهرتیــن روش نزدیــک شــدن بــه یــک وحــدت هــر چنــد مقطعــی باشــد را 

پیشــتهاد کردنــد .
متاســفانه رفیــق ابراهیــم در انجــام وظیفــه اش بــرای حــرا  و هــم چنیــن وظایفــی کــه  طبــق تبــرصه ٢ مــاده یکــم  آئیــن نامــه ای 
کــه رفیــق ابراهیــم خــودش نیــز در تصویــب آن رشکــت داشــت ، و بایــد همــه مصوبــات و کارهــای قــدم اول را بــه حــرا گــزارش 
مــی کــرد و نظــرات رفقــای حــرا را بــه قــدم اول انتقــال مــی داد، را انجــام نــداده اســت .و بــه مــوارد دیگــر آئیــن نامــه نیــز ماننــد 
مــاده چهــار و مــواد دیگــری را ضمــن اینکــه رفیــق ابراهیــم قبــول کردنــد امــا عمــال آنهــا را  رعایــت نکردنــد، ماننــد بنــد ب از 
مــاده هفــت کــه بیــان مــی کنــد : « ب – بحــث و تبــادل نظــر در مــورد تئوریهــای اساســی و پایــه ای در جهــت آمــاده شــدن بــرای 
ایجــاد حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر ، مــوازی بــا فعالیــت مشــرتک در اهــداف مشــرتک انجــام خواهــد شــد. «رفیــق ابراهیــم ضمــن 

تصویــب ایــن بنــد امــا کار عملــی را همیشــه منــوط بــه وحــدت نظــر ( قبــول نظــرات  شــخصی ایشــان )کــرده بــود.
در مــورد نوشــته هــای رفیــق دیلــم همیــن قــدر کافــی اســت کــه بگوییــم قبــل از ورود حــرا و ایشــان بــه جمــع ، مــا در قــدم اول 
دارای ســند سیاســی هفــت مــاده ای بودیــم ، کــه میتــوان بــا پیــش نهــاد اعضــا آن را نیــز گســرتش بدهیــم  و یــا  در صــورت لــزوم 
حــک و اصــالح شــود. کــه بعــد از ورود رفیــق دیلــم و حــرا مــاده هشــتم بــه آن اضافــه شــد کــه تبدیــل بــه ســند هشــت مــاده ای 
شــد و رفیــق دیلــم و حــرا در تصویــب مــاده هشــتم حضــور داشــتند و تصویــب کردنــد امــا در مــورد تغییــرات در مــاده یــک هنــوز 
بحــث ادامــه داشــت و البتــه ادامــه دارد کــه عنــوان اصلــی بحــث ایــن اســت : « امپریالیســم و ارتبــاط آن بــا رسمایــه داریــی؟» 
ایــن بحــث دو طیــف انحــراف را زیــر نقــد برنــده کشــیده اســت کــه متاســفانه رفقــای حــرا و دیلــم نتوانســتند بــه بحــث جــواب 

قانــع کننــد بدهنــد و یــا بحــث را تحمــل مناینــد.
 و در واقــع یکــی دیگــر از جــواب مــا بــه رفقــا ایــن اســت کــه عــدم وجــود رشط و رشوط  بــود کــه رفقــا توانســتند در جمــع مــا 
باشــند در غیــر ایــن صــورت بســیار ســاده تــر بــود کــه در هــامن برخــورد اول ودر صــورت عــدم توافــق بــا  ایــن اســناد ، بــا جملــه 

خیــر پیــش بدرقــه میگردیدنــد . 
واقعــا» معلــوم نیســت کــه رفیــق دیلــم از چــه مینالــد و چــرا فریــاد رس میدهد.(بســیاری بــه مــا مــی گفتنــد مــا بــه قــدم اول منــی 
آییــم چــون فالنــی و ... در قــدم اول هســتند و جــواب مــا بــه آنهــا بســیار شــفاف و روشــن بــود، مــی گفتیــم : مــا بــی پرنســیبی 
منــی کنیــم و اصــول خــود را ( همــکاری بــدون تحمیــل رشط و رشوط و پذیــرش رشط و رشوط ) زیــر پــا منــی گذاریــم و بــا توجــه 
بــه اینکــه بعــد از بحــث و گفتگــو هــای دقیــق و طوالنــی و بــا تکیــه بــر واقعیــت هــای عینــی موجــود و تجربیــات تاریخــی جنبــش 
کارگــری و انقالبــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بایــد بــرای ســاخنت حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر بــا جریاناتــی مختلــف و پراکنــده 
کــه در صــف ضــد انقــالب نیســتند و بــه جمهــوری اســالمی خدمــت نکــرده انــد  و در بلــوک چــپ و کمونیســت مــی گنجنــد در 
نقــاط مشــرتک، همــکار مشــرتک کــرده و در نقــاط اختــالف بــه بحــث و تبــادل نظــر بپردازیــم و ایــن اصــل را بــا روش و ســبک کار 
بــدون گذاشــنت رشط و رشوط و بــدون پذیرفــنت رشط و رشوط اعــالم کــرده و بعنــوان پروســه و رونــد بســرت ســازی بــرای ســاخنت 
حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر پیــش بــرده و پیــش مــی بریــم و از ســختی راه هراســی نداریــم و دســت هــر رفیقــی کــه حــارض بــه 

همــکاری باشــد صمیامنــه مــی فشــاریم و ایــن جــواب مــا هنــوز بعنــوان بهرتیــن و اصولــی تریــن جــواب، کار بــرد دارد.)
ــوزش هــای اوســت  ــروی از آم ــد : « ، راه اصــالح ، پی ــت تشــکیالتی اســت. توجــه بفرمایی ــم مدعــی  ٦٠ ســال فعالی ــق دیل   رفی
(منظــور شــاهرخ زمانــی) و ایجــاد تشــکیالتی بــا رشط ورشوط اصــول کمونیســتی اســت کــه شــاهرخ مطــرح کــرده وبــرای اینکــه 
بتوانیــم بــه نوســازی قــدم اول مشــرتکن بپردازیــم رضوری اســت بجــای شــیوه ی تــا کنونــی افشــاگرانه و نفــی نظــرات یــک دیگــر 
، بــا نقــد ایــن نــوع برخوردهــا و انتقــاد از خــود ، نشســتی بزرگــرت بــا رشکــت بــا نییــا ن داخــل کشــور قــدم اول کــه رفقــای کارگــر 
هســتند و همرزمــان شــاهرخ زمانــی مــی باشــند تشــکیل شــود و تصمیــم نهائــی و مشــرتکی را بــرای ادامــه بهــرت کار گرفتــه شــود.»  
نوشــته رفیــق دیلــم تعجــب آور اســت بــا توجــه بــه اینکــه فضــا بــرای هــر گونــه پیشــنهاد بــاز اســت و مصوبــات تــا کنونــی نیــز 
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نشــان مــی دهــد کــه هــر اصلــی مــورد قبــول بقیــه باشــد بــه اســناد افــزوده مــی گــردد، پــس مشــکل رفیــق دیلــم کجاســت ؟ آیــا 
غیــر از ایــن اســت کــه مــی خواهــد بــا رشط و رشوط گذاشــنت بــه نــام شــاهرخ  فضــا را ببنــدد و کســانی کــه هــم نظــر ایشــان 
نیســتند تصفیــه شــوند و یــا حــق ورود نداشــته باشــند تــا کمونیســم علمــی ایشــان پذیرفتــه شــود  خــوب اینکــه مــی شــود هــامن 
حــرا  دیگــر چــه نیــازی اســت تــالش کنیــم حــزب کمونیســت واقعــی  بســازیم ؟.آیــا ایــن ســبک کار کمونیســتی اســت ؟ اصــال مــا 
منیدانیــم ایــن رفقــا چــه ارصاری در رشکــت در جلســه مشــرتک بــا رفقــای داخــل را دارنــد. کســانی کــه خــود را  هنــوز بــه مصوبــات 
ایــن  جمــع متعهــد منیداننــد ایــن چــه انتظــاری اســت کــه ایشــان از یــک جمــع سیاســی دارد.  آیــا در رشایــط پلیســی سیاســی 
ــار گــود نشســنت  ــودن و کن ــه ب ــر ســال هــا دوری از صحن ــه نظــر میرســد  تاثی ــر اســت ؟.ب ــن در خواســت  امــکان پذی ــران ای ای
ایشــان را بــه ایــن درد مبتــال کــرده و یــا ایــن هــم از مزایــای تکیــه بــه جعبــه در بســته کمونیســم علمــی اســت. ایــن چــه ســبک 
کار کمونیســتی اســت کــه مــا رفقــا شــناخته نشــده خــود را بــه منایــش بگذاریــم و اســمش را هــم بگذاریــم  ســبک کار کمونیســم 
علمــی ؟ یــا بــه ایــن قســمت از نوشــته  ایشــان توجــه کنیــد : « بجــای شــیوه ی تــا کنونــی افشــاگرانه و نفــی نظــرات یــک دیگــر» 
اگــر نقــد و بررســی نکنیــم چگونــه مــی خواهیــم بــه وحــدت برســیم چنیــن تقاضــای دقیقــا» هــامن نیســت کــه هرچــه مــن مــی 

گوییــم بپذیریــد و نقــد و افشــاگری نکنیــد؟
جمــع بنــدی مــی کنیــم  ، اگــر کمونیســم علمــی مــورد نظــر رفیــق دیلــم را بــه جــای نظــر رفیــق شــاهرخ جــا بزنیــم و آن را بــه 
عنــوان رشط حضــور در قــدم اول بگذاریــم ، قــدم اول هــامن کپــی برابــر اصــل حــرا و ســپس رفقــای داخــل را  در جلســه بزرگــرت 
تحویــل ایــن رفقــا بدهیــم . اگــر جمــع بنــدی ٢٠٠ ســال تجربــه مبــارزات کمونیســتی تحــت نــام کمونیســم علمــی و حاصــل ٦٠ 
ســال فعالیــت تشــکیالتی رفیــق دیلــم  ایــن  اســت ، بهــرت اســت مــا را از ایــن فیــض عظــام معــاف بدارنــد. منیدانیــم چــرا ایــن رفقــا 

دیگــران را ایــن مقــدار ســاده فــرض میکننــد.
در انتهــا یــک بــار دیگــر بیــان ایــن موضــوع الزم اســت کــه نظــرات شــاهرخ در رابطــه بــا جمــع قــدم اول و طریقــه فعالیــت در 
رابطــه بــا رشط و رشوط و کارهــای مشــرتک و نــوع فعالیــت بــرای ســاخنت حــزب و عملکــرد بســرت ســازی کــه شــاهرخ کامــال از آن 
را قبــول داشــت در بولــنت هــای ٨ گانــه و آدرســهای کــه در بــاال گذاشــتیم موجــود اســت . هــم چنیــن آدرس مطالبــی کــه تــا کنــون 
در رابطــه بــا موضوعــات مختلــف بیــن رفقــا و رفیــق ابراهیــم بــه شــکل نقــد و پاســخگویی در جریــان بــود در زیــر  مــی گذاریــم : 

١٣٩٥=http://nashriye.com/?p
https://www.youtube.com/watch?v=r٣OPKufaSbU

pdf.١١-nashriye-shomare/٠٤/٢٠١٧/http://nashriye.com/wp-content/uploads
صفحــه ١٢٠ نرشیــه شــامره ١١  مطلــب رفیــق ابراهیــم   و صفحــه ١٢٣ مطلــب رفیــق فریــده  بــه بحــث  هــای مــورد نظــر مربــوط 

. هستند
pdf.١٢-nashriye-shomare/٠٧/٢٠١٧/http://nashriye.com/wp-content/uploads

ــا  مطلــب صفحــه ٩٤ و مطلــب دیگــر در صفحــه ٩٩ و مطلــب ســوم در ١١١  از نرشیــه شــامره ١٢ بــه موضــوع مــورد بحــث ب
رفیــق ابراهیــم مربــوط هســتند.

١TBG-G٤Ldgxl-Xzg٤NJP٩kxdRceGZ٣BBu/view/https://drive.google.com/file/d
مطلب واقع در صفحه ١١٥ در نرشیه شامره ١٣ مربوز به بحث مربوطه است .

html.١٥_blog-post/١٠/٢٠١٧/http://chzamani.blogspot.ca
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