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مقدمه
جوهر این بحث را من قبال در یک جلسه پالتایک که تعدادی از رفقا در آن رشکت داشتند ،ارائه داده بودم تا ضمن طرح
آن در مرحله اول با اعضای حزب ،بتوانم با شنیدن مالحظات رفقا ر
بهت بتوانم روی جوانب آن فکر کرده و یا آنرا اصالح
نموده و ر
بهت توضیح دهم.
بعدا ز اینکه من بحثم را به نقطه رساندم تا مالحظات را بشنوم ،ییک از رفقا گفت که این بحث مقداری وسیع که تقریبا
تیت بحث ،ر
متوجه نشد که نقد این بحث متوجه چیست؟ یا اینکه روی خود ش ر
کمت بحث شد .ی
معث این مالحظه این بود
که آنچه برای من روشن یم نماید ،الزاما به این ی
معث نیست که برای شنوندگان بحث هم روشن باشد.
این مقاله در باره «آزادیخوایه کمونیسم ،کمونیسم آزادیخواه» است و پیام این بحث اینست که کمونیستها بنا به تعریف
ر
یالیسث است.
بایست آزادیخواه باشند ،زیرا آزادیخوایه ییک از خصلتهای یک جامعه سوس
ی
اهداف که برایش مبارزه میکنند ،کمونیستها در
نقد این بحث اینجاست که به کمونیستها این نقد را وارد میکند که برخالف
ی
ر
ظرفیث و تشخیص نادرست از منافع شاشی طبقه از خود نشان میدهند .ایتا با رجوع
عمل محدودنگری ،سکتاریسم ،یب
ر
بیشت توضیح داده خواهد شد.
به نمونه های مشخص،
ر
ر
خوب در این
رفیق بعنوان جمله معتضه یادآور شدند که در رابطه با کمونیسم از پسوند و پیشوند استفاده نکنیم که تجربه ی
رابطه وجود ندارد.
ی
کساب هستند؟ آیا این بحث نقدی به حزب کمونیست ایران است؟
مالحظه خوب دیگر این بود که مخاطب این بحث چه
آیا اعضای حزب کمونیست ایران مخاطب اصیل این بحث هستند؟
تالش است برای دفاع از یک ر
این مقاله ر
ی
ر
همی دلیل با یک پرسپکتیو انتقادی به
سوسیالیسث برای جامعه ایران ،به
آلتناتیو
ر
کمونیسث و کارگری پرداخته یم شود.
جوانث از بحث و بررش جنبش
ی
ر
مالحظاب که مطرح شده بودند ،پاسخ یا روشنگریهای الزمه را داشته باشد.
امید است که این مقاله بتواند به سواالت و
این مقاله اصالح شده بحث شفایه بوده که ارائه داده ام ،لذا طبییع است که چهارچوب و فرمول بندیهای این مقاله
منسجم تر از بحث شفایه ام باشد.

مخاطبین این بحث
فعالی کارگری و هر کارگر و زحمتکش ر
ی
ی
معتض به وضع موجود است.
مخاطبی این بحث همه کمونیستها و سوسیالیستها،
ر
ی
ر
ی
حزب است
مخاطبی این بحث اعضای جنبش کمونیسث ایران هستند .این بحث جنبش است و به این اعتبار ،بحث فرا ی
ر
کمونیسث ایران است ،او را هم دربرمیگتد.
و هم بدلیل اینکه حزب کمونیست ایران ییک از احزاب مهم جنبش
وارد شدن به ر
آلتناتیوهای اجتمایع مطرح در ایران ،این بحث را قابل فهم تر خواهند کرد.
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ضرورت این بحث
ر
یرصورت این بحث از اوضاع سیاش ایران ،وضعیت و رابطه ی
کمونیسث و سپس وضعیت و
عیث جنبش کارگری با جنبش
مناسبات درون حزب اشکال دار و غت قابل دفاع ر
ناش میشود.
ی
مبارزات توده ای در ایران و بویژه در دیماه ،دربرگتنده نکات زیادی بود از جمله فقدان نفش و تاثتات احزاب چپ و
کمونیست در این مبارزات ،نکته ای که از هر سو به شکیل آنرا بیان میکنند.
ر
تناقضاب است که یف الحال در جنبش ما وجود
بنظر من استفاده از واژه آزادیخواه آگاهانه است و آنچه مد نظر هست بیان
ر
میتدازم که اصوال چرا ما باید مبلغ آزادیخوایه کمونیسم باشیم.
دارد .من در طول بحث بطور
روشنتی به این نکته ر
اگر ما کمونیستهای آزادیخوایه نباشیم،
اگر ما نتوانیم در همان چهارچوب و تصور کیل که مارکس از سوسیالیسم داشته آنرا را تعریف و تفست کنیم،
اگر ما نتوانیم رابطه ی
بی اهدافمان که همانا تحقق سوسیالیسم است را با متد رسیدن به آن اهداف را تعریف کرده و آنرا
در پراتیک نشان دهیم ،و ...شانس ما برای پتوزی بسیار اندک است .اگر ما بطور جدی به این «اگرها» توجه نکنیم جنبش
کمونیسث ایران شامل حزب کمونیست ایران هم باشد ،در حاشیه رویدادها و حاشیه مبارزه و جامعه ر
ر
باف یم مانند.
ی
ر
همی دلیل
کمونیسث ایران در این رشایط است به
هدف من از این بحث انتقادی  ،طبییع است که تقویت حزب و جنبش
من این بحث را در مرحله اول با رفقا در میان میگذارم تا با شنیدن نظرات رفقا بتوانم نظراتم را اصالح و بعدها آماده انتشار
ر
وسعتی مورد قضاوت ،مطالعه و بررش قرار گتد.
رو به بتون نمایم تا در سطح
با این امید که رفقا فعاالنه در این بحث رشکت کنند.

سوالهای اساسی در باره اوضاع سیاسی ایران
ی
مختلق قابل بحث است:
اوضاع سیاش ایران از جهات
بی الملیل با آن روبرو است و عادی شدن ر
بحران و چالشهاب که حکومت اسالیم ایران در سطح کشوری و ی
اعتاض و
ی
ر
ی
حکومث ،درجه ای از
مسکث تا یب یآب و در خییل موارد علیه مقامات
مبارزات توده ای در شهرها علیه بیکاری و گر یاب و یب
ر
وسیعت میشود.
رشد مبارزات توده ای را نشان میدهد .مبارز راب که کم کم جسورتر و
تز من در رابطه با بحران افتصادی و سیاش ایران اینست که:
بی الملیل و با در نظر ر ی
گرفی از بحرانها و چالشهای رژیم اسالیم در سطح کشوری و ی
«با فاکتور ر ی
گرفی مبارزات توده ای علیه
وضع موجود ،جمهوری اسالیم در کوتاه مدت شنگون نمیشود».
ی
« ر
معیشث،ز ر
ر
یسث و اقتصادی رشوع شده است در
کنوب که علیه وضعیت طاقت فرسای
اعتاضات و مبارزات توده ای
ی
کنوب را به خواستها و
نهایت میتواند علیه کل سیستم جمهوری اسالیم ارتقاء یافته و خواستها و مطالبات اقتصادی
مطالبات سیاش ارتقاء یابند».
در باب مقایسه وضعیت سیاش مبارز راب امروز ایران با سطح وضعیت و مبارزه دوره ای که انقالب  1357در آن روی داد
متفاوت بوده و وضعیت مبارز راب امروز تا حد مبارزات دوران انقالب ارتقاء نیافته است .زیرا:
 .1وسعت مبارزه علیه سیستم سلطنت به وسعت مساحت ایران ر
گستده شد و تقریبا همه طبقات و اقشار اجتمایع
ی
کنوب جنبش توده ای در ایران به سطح و وسعت انقالب  57نرسیده است.
را شامل میشد .مبارزات
 .2طبقه کارگر آنزمان نقش تاثت گذاری روی شنگون شدن رژیم شاهنشایه داشت .مبارزات کارگری امروز هنوز با
جنبش توده ای در خیابانها چفت نشده است .مبارزات توده ای و کارگری هر چند هر روز در جریان است اما به
موازی هم و جدا از هم در جریان است.
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پیوسی آنها به صفوف انقالب ییک از فاکتورهای مهم است ،که ما ی
ری
ایتا امروزه مشاهده
فرار شبازان از پادگانها و
نمکنیم.
دستگاه شکوب جمهوری اسالیم و نتوهای نظایم دست نخورده وجود دارند و علیه کارگران و زحمتکشان از
باالب برخوردار میباشد.
ظرفیتهای ی
ی
عدم ارتباط مبارزات و پراکندگ و یب تشکیل طبقه کارگر ایران بعد از قریب چهار دهه
...
میتوان مقایسه وضعیت امروز با دوران انقالب را به صورت کارشناش تر انجام داد و تفاوتهای امروز و آنروز را
ر
روشنت بیان کرد.

ر
سلطنث است.
از سوی دیگر جمهوری اسالیم در عرصه شکوبگری و حفظ حاکمیت خویش خییل باتجربه تر از رژیم
ر
ظرفیهای رژیم اسالیم برای بقاء خویش خییل باالست .به این ی
معث که آنها مادام که بطور واقیع احساس خطر کنند ،شوع
میکنند به نوشیدن جامهای زهر و آنرا از لحاظ رشیع و سیاش هم توجیه میکنند .حفظ حاکمیت در اولویت آنهاست و
ی
همی شچشمه و توجیه کننده تغیتات مختلف میتواند باشد.
اروپاب نگاه کنیم .جمهوری
برای نمونه به مسئله برجام ،خروج آمریکا از آن و تالش برای حفظ آن از سوی کشورهای
ی
اسالیم علتغم هر تهدید و موضیع که علنا بگتد ،در دنیای واقیع بر اساس منافع اصیل شان،که همانا حفظ و ادامه
حاکمیتشان است ،حرکت میکند

بنظر من تحلیل اوضاع امروز باز است .هر نوع تحول اجتمایع در ایران و کسب قدرت سیاش مفتوح و ر
مشوط است.
ر
کمونیسث ایران در چه حایل است؟
با توجه به این مسائیل که مورد اشاره قرار گرفت ،وضعیت جنبش
کمونیستها تا چه اندازه تاثتگذار در جنبش کارگری هستند؟
شانس اینکه کارگران و زحمتکشان در فردای ش ی
نگوب جمهوری اسالیم قدرت سیاش را بدست آورند ،تا چه اندازه است؟
پایی ی
و اصوال آیا جمهوری اسالیم از طریق انقالب از ی
یعث انقالب کارگران و زحمتکشان شنگون میشود؟
یا اینکه جمهوری اسالیم بدلیل فاسد بودنش از دورن از هم یم پاشد؟
یالیسث موفق خواهند شد ر
ر
آلتناتیو مورد نظرشان را بقدرت بنشانند؟
امت
و یا اینکه قدرتهای ر
همه این سواالت در رشایط فعیل قابل بحث ،تحقیق و تحلیل هستند.
در اینجا بحث و بررش من محدود به یک بخش ،که خود را متعلق به آن میدانم،محدود میشود :که آنهم سواالت مربوط
ر
کمونیسث ایران است.
به جنبش

شانس احزاب چپ و کمونیست برای تاثت گذاری روی جنبش طبقه کارگر برای
کسب قدرت سیاش تا چه اندازه است؟
این موضویع است که میخواهم روی آن مکث نمایم.
ی
ی
همی امروز طبقه کارگر ایران همراه با چپها و کمونیستها آمادگ الزمه برای کسب قدرت سیاش را ندارند.
بنظر من
اینکه رشایط اقتصادی و رشد تکنولوژی میتواند پشتیبان سوسیالیسم باشد ،درست است اما به هیچ رو ی
کاف نیست .آگایه
و تشکل ر
ناش از آگایه؛ آن عنرص ی
ذهث اساش است که اگر موجود نباشد تحقق سوسیالیسم نمیگویم ناممکن بلکه امر
مشکیل خواهد بود.
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کمتین شانس تاثت گذاری در بعد اجتمایع را دارند زیرا آنها بیش از  30سال است که از ر
کمونیستها هم اکنون ر
بست فعالیت
خود دور شده اند.
خییل از افراد ر
انقالب یا
وقث اوضاع امروز و کمبودها را تحلیل میکنند یم نویسند که مشکل اصیل امروز عدم سازماندیه
ی
ر
ر
درسث داشته باشد ،اما با کیم مکث میتوان به نتایج دیگری رسید.
کمونیسث توده های کارگر است .این فرمول شاید ظاهر
ر
کمونیسث ایران را در قامت احزاب سیاش درنظر بگتیم ،همه احزاب چپ و کمونیست ،حال با هر تعلق فکری
اگر جنبش
ی
میتند .مشکل اساش این نوع تبعید اینست که بدلیل طوالب بودن
که داشته باشند ،در خارج از ایران و در تبعید بش ی
فاصله ی
ی
ی
رهتی
زماب و عدم حضور اعضا،
رهتی احزاب چپ و گمونیست در ایران ،بدلیل اینکه اعضا ،فعالی و ی
فعالی و ی
احزاب کمونیست مستقیما درگت مصائب و مشکالت اقتصادی نیستند ،بدلیل اینکه شکوبگری جمهوری اسالیم و زندان و
ی
فعالی کارگری در ایران با آن دست به گریبان هستند ،مواجه نیستند ،پس عمال در خارج از دایره
سایر رشاییط که کارگران و
مبارزات داخل ایران قرار میگتند.
ر
وضعیت ی
کمونیسث در ایران با آن روبرو شده است زمینه بوجود آمدن انواع انحرافات در جنبش را بوجود
عیث که جنبش
آورده است.
ی
ضعیق برخوردار است.
بنا به تحلیل و نظر خییل از رفقا ،مبارزات دی ماه نشان داد که چپ و کمونیست از چه جایگاه
وضعیت سیاش ایران و خروج اجباری کمونیستها از ایران بدلیل شکوبگری جمهوری اسالیم ،عمال کمونیستها را در همه
زمینه ها به حاشیه رانده است.
مشکالت مربوط به احزاب چپ و کمونیست ییک دوتا نیستند :همزمان با اینکه کمونیستها از لحاظ اجتمایع به حاشیه رانده
بی ،بزرگ ی
شده اند ،به همان اندازه هم خودمحور ی
بی و گروههای را تشکیل میدهند که منافع گرویه خود را برای منافع
کارگران ترجیح میدهند.
ی
ر
بدبخث به کارگران تحمیل شده است ،ویل چپ و
یب دلیل نیست که حدود چهل سال زندگ طاقت فرسا و هزار و یک
کمونیست ما برای فعالیت آگاهگرانه و متشکل کردن این توده های فقت و ستمدیده ،برنامه عمیل نداشته و هیچ تغیتی
نکرده است.

پراتیک بر اساس منافع
بورژوازی هم در ایران و هم در سطح ی
بی الملل بر اساس منافع خود عمل میکند و سیاست عمیل اتحاذ یم نمایند که
ی
منافعشان ایجاب میکند .به کشمکشهای ی
تامی
ورژواب نگاه کنید .آنها همزمان که با هم رقابت میکنند ،برای
بی دول ب
ی
میتدازند .به رابطه ی
بی آمریکا و کره شمایل نگاه کنید
منافعشان با رقیبان سیاش و اقتصادی خود به مذاکره و همکاری هم ر
ر
تبلیغاب علیه یکدیگر مشغول بودند و منافع آنها چگونه باعث میشود که مناسبات و
یم بینید که تا دیروز چگونه به جنگ
ی
ی
ی
تبلیغات جنیک دیروز به مذاکره و توافق یم انجامد .چه چتی سبب بوجود آمدن تغیت در مناسبات و روابط بی کره شمایل
و آمریکا شده است؟
به مناسبات به آمریکا با روسیه ،مناسبات آمریکا با اروپا ،مناسبات روسیه با اروپا ،به مناسبات جناحهای مختلف جمهوری
اسالیم با هم ،رابطه ی
بی جمهوری اسالیم و ترکیه و سایر دول منطقه نگاه میکنید ،مذاکرات شورای دمکراتیک سوریه با
رژیم بشار اسد و غته یم بینید که از سوی این قطبهای کوچک و بزرگ شمایه داری در ابعاد مختلف منطقه ای و ی
بی
تامی منافع است .ر
ی
حث دول در حال جنگ
الملیل هم در حال رقابت با یکدیگرند و هم مذاکره و همکاری .همکاریها تابیع از
میتدازند .جنگ داخیل در سوریه نمونه
هم ،ارتباط با یکدیگر را قطع نمیکنند ،بنا به رشایط مشخص با هم به مذاکره و غته ر
ی
همی اساس
ی دیگری است که نشان یم دهد که تمام دول متخاصم و درگت در جنگ منافع خویش را تعقیب میکنند و بر
منافع هم هست که دول درگت راه حلهای مختلف در اجالس ژنو و آستانه ارائه یم دهند و حاال به سطح مذاکره ی
بی شورای
دمکراتیک سوریه با رژیم اسد رسیده است.
اما این فرمول «بر اساس منافع عمل کردن» ،آیا شامل حال کمونیستها هم میشود؟
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شواهد زیادی هست که این نظریه را نشان میدهد که کمونیستها بر اساس منافع طبقه ای که ادعای دفاع از آنرا دارند،
ی
یعث طبقه کارگر عمل نمیکنند.
کمونیستها خصلتهای از خود نشان میدهند که با ماهیت و مضمون ر
آلتناتیوی که برای آن مبارزه میکنند ،ی
یعث سوسیالیسم،
ر
بیشت روشن میشوند.
تفاوت دارند .تفاوتها در طول بحث
من ی
بی کمونیسم و کمونیستها تفاوت قائلم .زیرا خییل از کمونیستهای امروز ایر یاب در پراتیک کمونیسم و سوسیالیسم بعنوان
ی
یک ر
آلتناتیو اجتمایع را نمایندگ نیم کنند .برای اینکه این تفاوتها روش رنت شوند ،الزم است تا در سطح کیل مقداری به
جامعه ای که برای رسیدن به آن مبارزه میکنیم ،مکث کرده و صحبت نماییم .در این نگرش انتقادی که بر این مقاله حاکم
است اشکال نه در کمونیسم و سوسیالیسم ،بلکه در درک و بینش ،نگرش و عملکرد کمونیستها دنبال یم شود.

جامعه سوسیالیستی و خصلتهای آن
مارکس خییل آگاهانه ر
ر
ر
کمونیسث نمود .آن اشارات مخترص
سوسیالیسث و
کمتین انرژی خود را رصف روشن کردن جامعه
ی
ر
بیشت
آلماب هم تنها در سطح روشن کردن جهت گتی محدود مانده است .مارکس آگاهانه
او در برنامه گوتا و ایدئولوژی
به نقد شمایه داری پرداخت.
کمونیسث ایران ر
ر
کمت به روشها و متدهای که مارکس برای تجزیه و تحلیل بکار یم برد ،پرداخته شده است .صد
در جنبش
البته الزم است در فرصتهای دیگر به این مهم هم پرداخته شود .بایست روی متدهای مارکس کار کارشناش شود.
مارکس در خطوط کیل دو مولفه ی مهم اجتمایع بودن ابزار تولید و لغو کار مزدی را بعنوان خصلتهای یک جامعه
ر
کمونیسث مورد اشاره قرار میدهد آنجا که انسان خود را با «هر کس بر اساس توان و به هر کس بر اساس نیاز» گایم
شکوفاب اجتمایع /
شکوفاب افراد معیاری برای رشد و
اساش در جهت متحقق کردن خود برمیدارد .آنجا که رشد و
ی
ی
جامعه محسوب میشود.
همی ر
ی
کلیاب که مارکس در اثار خود مورد اشاره قرار داده را مبنا قرار دهیم ،میتوان این تفست را داشت که جامعه
اگر
ی
ر
کمونیسث ،یک جامعه ای آزاد است که افراد از آن درجه از رفاه مادی در زندگ و سطح آگایه و فرهنگ برخوردارند که
یک روزمیتوانند به شغل ماهیگتی ربتدازند و روز دیگر را به خدمات دیگری مثل معلیم ،نجاری و مکانییک و غته
ری
بتدازند.
ر
ر
کسیسث افراد از لحاظ تفکر و اندیشه ،ازادند که چگونه فکر میکنند و یل
سوسیالیسث بنا بر تئوریهای مار
در یک جامعه
ی
ر
ی
ر
آنچه همبستیک و وحدت انسانها را در یک جامعه سوسیالیسث تامی میکند ،کار و سایر فعالیت خدماب اجتمایع است
تامی میکند .ی
ی
یعث یک رابطه متقابل
که فرد برای جامعه انجام میدهد و جامعه هم به نوبت خویش رفاه افراد جامعه را
ی
بی رابطه فرد و جامعه و جامعه و فرد وجود دارد.
از این بحث پایه ای این خصلتهای اجتمایع را میتوان استنتاج کرد که:
-

سوسیالیسث بوسیله جمیع اداره یم شود .به این ی
ر
معث که افراد جامعه با عضویت در تشکلها و
یک جامعه
ی
ی
قوانی ،نیازها و تصمیمات الزمه را اتخاذ میکنند...
ارگانهای مختلق
ی
ر
یک جامعه سوسیالیسث یک جامعه آزاد و دمکراتیک است،به این اعتبار آراء مردم نفش تعیی کننده ای برای
اتخاذ نیازها و برنامه ریزی برای رفع احتیاجات دارد.
سوسیالیسث تقسیم کار و مسئولیت پذیری امور شکل ی
ر
نویث بخود میگتد .با این تفست افراد
در یک جامعه
ر
چرخش و دوره ای از طریق انتخابات انجام میگتد.
مسئولیت پذیر ،و مسئولیت
ی
ر
انساب باالی برخوردارند ،بااین
سوسیالیسث ،افراد تحصیلکرده و از فرهنگ و آگایه علیم و
در یک جامعه
تفست ی
ر
اکتیت افراد آگاه جامعه از این قابلیت برخوردار خواهد بود تا در مسئولیت و هدایت جامعه ،شکت
ی
تعیی کننده داشته باشند.

-

...

-
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ی
هدف ی
ی
یعث سوسیالیسم
چنی
در مبارزه علیه شمایه داری ،کمونیستها و سوسیالیستها منطقا و بنا به تعریف برای تحقق
بعنوان یک سیستم و نظام اقتصادی و اجتمایع مبارزه میکنند.

ی
ر
ر
بایسث
سوسیالیسث بعنوان هدف و محتوای مبارز راب ،حتما و لزوما
محتواب در مورد یک جامعه
مضموب و
این نکات
ی
ر
انعکاس متدیک و سبک کاری و روش فعالیث داشته باشد .به همان اندازه که هدف مهم است ،به همان اندازه هم متد
رسیدن به آن هدف از اهمیت باالی برخوردار است .نمیتوان هدف آنطور که مخترصا توصیف شد خوب و واال باشد
اما متدولوژی مبارزان کمونیست متشکل در گروهها و احزاب کمونیست حاوی انحر ر
افاب است که آن اهداف مورد اشاره را
ی
تماما نمایندگ نیم کنند.

اشکاالت و انحرافات کمونیستهای ایرانی
ی
ی
تعیی کرد.
میلیوب کارگر و زحمتکش انجام میدهند .تاری خ انقالب در ایران را نمیتوان بطور مشخص
انقالب را توده های
ی
ی
ر
ی
اما در ایران بحر یاب و متحول امروز جنبش اعتاض توده ای علیه برعلیه گراب ،بیکاری ،یب یآب و وضعیت سخت زندگ
ی
گستش است .جنبش ر
,در حال ر
اعت ی
ر
معیشث است .این خواستها هر
کنوب برای کسب مطالبات اقتصادی و
اض توده ای
چند برحق هستند ویل ابتدا به ساکن به ی
معث به چالش کشیدن سیاش حکومت برای به زیر کشیدن جمهوری اسالیم
نیست .یا به عبارت دیگر هنوز تا این سطح سیاش رشد نکرده است .به مصاف طلبیدن جمهوری اسالیم از لحاظ
سیاش و تبدیل شدن مرگ بر جمهوری اسالیم و جمهوری اسالیم با هر جناج و دسته نابود باید گردد ،مستلزم وجود
ر
طبقاب کارگران و زحمتکشان در سطح ایران و تالش آگاهانه برای کسب قدرت سیاش است که جنبش
آگایه سیاش و
ر
ی
توده ای هنوز تا این رشد نکرده است ،ویل این پروسه درحال شدن است و عمل مبارزاب علث توده ها در خیابانها،
ر
شیعت سیاش کرده و تکامل میدهد.
جنبش توده ای را
بی ر
وقث رابطه ای ی
معث دارد .ر
کمونیسث مستقیما در جنبش کارگری و جنبش توده ای ی
ر
اعتاضات جنبش
کار وفعالیت
ر
ر
کارگری با جنبش توده ای هنوز ملموس و قابل مشاهده نیست ،وقث جنبش توده ای به رشد بیشت سیاش نیاز دارد،
ر
هاب از این دست ،کمونیستها بایست
وقث مبارزات کارگران در نقاط مختلف هنوز به بهم مرتبط نیستند و خییل اگر ی
اصل هم و غمشان کار و فعالیت در آن زمینه ها یم بود.
ییک از اشکاالت اینست که احزاب کمونیست ایر یاب همه در تبعیدند  .آنها بیش ازسه دهه و نیم است که از ر
بست
اصیل فعالیتهایشان دور شده اند .گاها ی
بحث در رابطه با مسئله داخل و خارج مطرح میشود و گفته یم شود که در
مبارزه علیه جمهوری اسالیم مسئله داخل و خارج حل شده و بدلیل رسانه های اجتمایع مسئله داخل و خارج
جاب که باشند ،از معلومات و اخبار همه دنیا مطلع یم شود و نقش رسانه های اجتمایع
نداریم ،همه افراددر هر ی
بی ر ی
سبب از ی
رفی تفاوت داخل ایران و خارج شده است.
ی
بنظر من درک فوق درست نبوده و زندگ ،کار و تحصیل در داخل ایران با خارج کشور فرقهای زیادی دارند
ی
همی اعتبار شکل مبارزه در داخل ایران و خارج هم تفاوت دارد .تغیت از درون امکان پذیر است.
و به
ی
ی
ی
عوامل بتوب بر تغیت تاثت گذار است اما تعیی کننده نیست .به همی اعتبار مبارزه یر علیه جمهوری
اسالیم و برای ش ی
نگوب جمهوری اسالیم از درون ایران ی
معث دارد و شکل مبارزات خارج کشور در دفاع از
ی
ی
تعیی کننده نیست.
تعیی کننده همان
مبارزات کارگری و توده ای در ایران در جای خود مهم است ،اما
ی
ر
ضعیفتین گرایش را نمایندگ یم کند.
مبارزه در ایران است که کمونیستها در ان
در ادامه این عدم حضور کمونیستها در مبارزات داخل ایران ،تا حال مشاهده نشده است که احزاب کمونیست از
وروشهاب دست یابند که تشکیالت حزب در شهرهای
جمله حزب کمونیست ایران تالش کنند تا به مکالنیسمها و راه
ی
ایران (شهرهای خارج از کردستان) را بوجود آورده و تقویت کنند .اینجا من روی حزب کمونیست ایران مکث میکنم
که در این رشایط متحول ایران که بحران اقتصادی ،سیاش و اجتمایع ایران را فرا گرفته و ر
اعتاضات و مبارزات توده
ر
ای و کارگری به فاز جسورانه تر و ی
مهمتین وظیفه
علث تری در سطح خیابانها رسیده است ،حزب کمونیست ایران
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پیشاروی خود را در بوجود آوردن قطب چپ خالصه کرده است .به همان اندازه حزب کمونیست ایران برای
سازمان دادن جلسات سیاش مش رتک با احزاب و سازمانهای کمونیست برنامه عمیل گذاشته است ،در طول 30-20
سال گذشته هیج برنامه ای در رابطه با جنبش کارگری ایران و تقویت تشکیالت حزب در شهرهای ایران نداشته
است.
من منکر ارتباط و همکاری احزاب کمونیست و سازمانهای چپ نیستم .اتفاقا خییل موافق ارتباط و همکاری ی
بی چپ
و کمونیست ایران و کردستان هستم .اما این ارتباط و همکاری ی
بی احزاب که وجود آن خییل طبییع است اگر به
حزب که همانا کار در میان توده های کارگر و زحمتکش در محل
حزب تبدیل شود و فعالیت اصیل ی
فعالیت اصیل ی
ر
ستده شده و فریع شود ،آنگاه جایگاه ی
بی اصل و فرع عوض میشود.
زیست و کار گران است ،به فراموش ر
ییک دیگر از اشکاالت احزاب کمونیست اینست که در مورد چپ و کمونیست تعریف مشخیص ارائه نداده اند.
احزاب کمونیست مشخص اند ،اما احزاب چپ دربرگتنده اند کدام احزاب و سازمانها هستند؟ مشخص شدن تفاوت ی
بی
احزاب چپ و کمونیست الزم است تا از برخورد دلبخوایه احزاب جلوگتی کرده و به یک برخورد علیم و سیاش روی
بیاورند.
رهتی حزب کمونیست ایران برای وحدت پایدار احزاب چپ و کمونیست پیشدم شده است و تاکنون چندین جلسه هم با
ی
رفقای احزاب کمونیست کارگری ،راه کارگر ،اقلیت و هسته اقلیت در این رابطه داشته اند .چپها و کمونیستهای ایر یاب
تاکنون نتوانسته اند یک گام اساش در جهت وحدت با همدیگر بردارندکه رفقای ما با ادعای پایدار بودن و دائیم بودن
یی
آن تاکید دارند .ی
سومیی تجربه اتحاد نتوهای چپ و کمونیست انجام نگرفته که رفقا
یعث هنوز تشکیل این قطب بعنوان
بر دائیم بودن آن تاکید میکنند .اشکال دیگر اینجاست که رفقا کمونیست مثال در حزب کمونیست ایران و رفقای
حکمتیست ،کمونیست و چپ را دلبخوایه ر
متادف یکدیگر قرار میدهند .آنها دقت نیم کنند که کمونیستها و
ر
چث ،کمونیست و سوسیالیست
سوسیالیستها در یک کاتاگوری بزرگت ی در بخش چپ جامعه جاسازی میشوند ،اما هر ر
نیست .دقت به این مسئله مهم است که رفقای ما ی
ایتا هم رعایت نمیکنند و عمال تصویر محدودنگرانه ای از چپ و
کمونیست بدست میدهند که عمال «قطب چپ و کمونیست» را در «اتحاد احزاب کمونیست» خالصه میکنند و
«احزاب کمونیست» هم در نفش احزاب کمونیست ظاهر میشوند و هم در نقش احزاب چپ .پس اتحاد ی
فرض «احزاب
کمونیست» به «اتحاد قطب چپ و کمونیست» ی
معث میشود .درصورتیکه «قطب چپ جامعه» خییل وسیع تر از آنست
که رفقا خود را به آن مشغول میدارند.

شواهد دال بر اینست که ارائه تصویر محدودنگرانه رفقا از مخدوش کردن کمونیستها با چپها آگاهانه است و این
محدودنگری در نتیجه رقابت با همکاری احزاب بورژواب و کورد است .در رشاییط که اوضاع ایران بحر یاب و ر
ی
اعتاض
ی
است ،در رشاییط که احزاب بورژواب در اپوزیسیون در تالش برای تاثت گذاری در تحوالت سیاش ایران ،یا مثل ی
اکتیتیها
ی
حزب چپ درست کرده اند و یا مثل چند حزب کوردیمرکز همکاری بوجود آورده اند.
مسئله قطب چپ هم به این شکل به میان یم آید که چپها و کمونیستها کجا هستند؟ در این اوضاع برنامه اشان
چیست؟ و از این نوع سوالها.
ی
کنوب در ایران بخش چپ جامعه خود را متشکل کرده و بعنوان ر
آلتناتیوی برای بدست ر ی
گرفی امور
اگر در جدالهای
سیاش ،اقتصادی و اجتمایع کشور در کشمکش با جریانات دیگر اجتمایع باشد و خود را در این سطح وسیع اجتمایع
ی
ی
پشتیباب تمام کمونیستها و
چث در جامعه مورد حمایت و
مطرح کند ،هزاران بار بایست
چنی قطب اجتمایع ر
آزادیخواهان قرار بگتد.
ر
ر
کمونیسث که
سوسیالیسث و نهایتا
تفاوت کمونیستها با چپها در اینست که که کمونیستها برای تحقق جامعه ای در ابتدا
ی
در آن ابزار تولید به تملک جامعه درآمده باشد و کار مزدی لغو شده باشد ،مبارزه میکنند ،ویل چپها کساب هستند که
ر
بیشت معتقد به حقوق دمکراتیک اجتمایع مثل آزادی بیان ،لغو اعدام ،برابری زن و مرد ،لغو کار کودک  ،ازادی احزاب و
آزادی فعالیت سیاش و ...و از لحاظ اقتصادی درجه ای از رفاه اجتمایع هستند .خییل از چپها یم توانند در عرصه
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های مربوط به حقوق دمکراتیک کمونیستها را تا رسیدن با آن حق.ق همرایه کنند اما تا تحقق سوسیالیسم ،کمونیستها را
ر
کمونیسث کامال روشن باشد که تفاوتها در کجا هستند .کمونیستها منطقا و
همرایه نکنند .این مسئله باید برای هر مبارز
نظرا بایست از همرایه هر چپ و انسان آزادیخوایه در پروسه مبارزه برای تحقق خواستهای کوچک و بزرگ استقبال
کنند.
در قطب نتوهای چپ و کمونیست نتوهای زیادی یم گنجند و این قطب ی
زماب میتواند شانس موفقیت را آزمایش کند
که از همان ابتدا همه نتوهای اصیل آن بویژه حزب کمونیست ایران ،خود آزادمنش و آزادیخواه
بوده و همینطور هم عمل کنند.
برخوردهای ایدئولوزیک بجای برخوردهای سیاسی
اشکال و انحراف دیگر کمونیستهای ایر یاب اینست که به مسائل سیاش برخوردهای ایدئولوژیک میکنند .برخوردهای
ی
ر
همی احزاب کمونیست را هم متشتت و پراکنده کرده است.
کمونیسث و
ایدئولوژیک به مسائل سیاش صفوف جنبش
ری
پرداخی به معضالت
مشکل بوجود آوردن قطب چپ در این رشایط متحول ایران،ایران اینست که رفقای کمونیست بجای
 ،مشکالت ،موانع و چالشهای که پیشاروی جنبش کمونیس رث ایران و جنبش کارگری و جنبش توده ای در ایران قرار گرفته
است ،این رفقا تالش میکنند با جمع کردن عددی احزاب و گروههای کمونیست ،مشکالت و موانع را پنهان کنند.
سوال در مقابل حزب کمونیست ایران و احزاب دیگر کمونیست اینست که در این رشایط ایران ،تا چه اندازه برای تقویت
کار و فعالیت حزب و ر
گستش آن در داخل ایران تالش کرده اند و برنامه دارند.
ی
ی
سازماب شناخته شده است ،ما در سایر شهرهای ایران تا چه اندازه از تشکیالت و نفوذ
واقعا بغت از کردستان که کومه له
ی
ر
ی
ر
برخورداریم؟ اگر یک حزب کمونیست نتواند در این شایط بحراب و اعتاض ایران تشکیالت سازی کند ،با اتکاء به کدام
مولفه های ی
عیث میخواهد نتوهای چپ و کمونیست را جمع آورد ،قطب چپ تشکیل دهد و بر مبارزات جاری تاثت گذار
ی
همی سواالت در مقابل همه رفقای احزاب کمونیست دیگر هم قرار دارد .همه باییست پاسخ دهند که اگر فرض
باشند؟
ی
حزب شان در ایران
کنیم که مسئله ای بنام قطب چپ وجود ندارد ،اما آنها برای این اوضاع ایران و برای حضور سازماب و ی
 ،مستقل از ارتباط با احزاب و نتوهای دیگر ،چه برنامه های دارند؟ آیا همه این احز یاب که مثل حزب کمونیست ایران
میخواهند قطب پایدار چپ را همرایه کنند ،برنامه شان مستقل از نتوهای دیگر ،در رابطه با ایران چیست؟ و چگونه
میخواهند خود را در ایران ر
گستش دهند؟
حزب برای خود برنامه عمل در رابطه با ایران نداشته باشد ،اما از تشکیل قطب چپ سخن به میان بیاورد ،طبییع
اگر هر ی
ر
ی
خواهد بود که آنموقع سخن از تشکیل قطب چپ تنها فرار از واقعیات و روپوش گذاشی روی ضعفها،کمبودها و چالشهای
اصیل پیشاروست ،البته به شکل ر
محتمانه.

نمونه های از برخوردهای ایدئولوژیک
برخورد به ناسیونالیسم
برخورد خییل از کمونیستهای ایر یاب به مسئله برخورد به ناسیونالیسم نادرست است .خییل از کمونیستهای ایر یاب برخرد به
تتل داده اند .ی ی
ناسیونالیسم را به برخورد به احزاب ناسیونالیست ی ی
تتل مبارزه علیه ناسیونالیسم بعنوان یک گرایش اجتمایع
ر
ناسیونالیسث را از این نظرات
به افشاءگری علیه احزاب ناسیونالیست کرد ،نمیتواند توده های زحمتکش آلوده به تفکرات
بورژواب جدا کند و یا آنها را به فکر وادارد تا خودشان علیه تفکراتشان عالمت سوال بگذارند.
نادرست
ی
بخش از کمونیستهای ایران ،اینجا ی
ر
اکتا رفقای حکمتیستها مد نظر است ،در مبارزه علیه ناسیونالیسم ،میگویند که آنها
تالش میکنند تا نگذارند ر
تلق میل از کمونیسم جا بیفتد که آنرا «کمونیسم میل» نامگذاری کرده اند .این «کمونیسم میل»
هم ی
اکتا در نقد کومه له ی حزب کمونیست بکار برده میشود.
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ر
معتت نیست .بدییه است تاری خ کمونیسم با تاری خ ظهور طبقه کارگر و مبارزه
مقوله کمونیسم میل ،از نظر علیم و طبقاب ی
ر
طبقاب) و با مجموعه مبارزات تئوریک و عمیل مارکس
طبقه کارگر علیه طبقه شمایه دار بعنوان طبقات اجتمایع (مبارزه
و انگلس جهت فرموله کردن سوسیالیسم علیم  ،مرتبط هستند .تاری خ کمونیسم تاری خ مبارزه طبقه کارگر آگاه علیه شمایه
ر
سوسیالیسث است.
داری برای انقالب
ی
اما طبقه کارگر یک طبقه اجتمایع است .طبقه کارگر تنها ر
رودرروب با کارفرمایان و شمایه
وقث که در کارخانه و در موقع
داران کارگر نیستند ،بلکه کارگران هم در کارگاه وکارخانه موقع کار و مبارزه علیه علیه شمایه دار،کارگر است ،هم زمانیکه
کارگر از کارخانه و کارگاه بتون متوند و به ی ی
متل و محله و بازار و وارد اجتماع هم میشوند کارگر هستند.
ی
ی
ادب و  ...درگت و روبرو هستند.
کارگران انسانهای اجتمایع هستند که یبا مسائل مختلق در عرصه های فرهنیک ،فکری ،ی
کارگران بدلیل اینکه در جامعه کار و زندگ و مبارزه میکنند ،هم روی جامعه تاثت میگذارند و هم از جامعه تاثت یم پذیرند.
ر
ر
کمونیسث تنها ییک از این گرایشات
سوسیالیسث و
در جامعه هم طبقات و گرایشات مختلف اجتمایع وجود دارند که گرایش
بی گرایشات مختلف اجتمایع همچنان مبارزه ی
اجتمایع است .کشمکش ی
بی طبقات ،امر طبییع است.
تفست کمونیست آزادیخواه از «کمونیسم میل» اتفاقا کمونیسم اجتمایع است .کمونیسم آن جنبش ،گرایش و سیستیم
است که به معضل ستم میل هم پاسخ درخورد میدهد و بشیوه تحقت از کنار آن نمیگذرد .این تفست از کمونیسم که با
تحقت مسئله میل بخواهد آنرا بدون حل کردن این معضل و مانع ،آنرا دور بزند ،میتواند و از این ظرفیت برخوردار است تا
ر
ینیسث و ناسیونالیسم ملت باالدست ،ناسیونالیسم ملت تحت ستم را مورد تعرض قرار دهد.
از موضع شو
ی
ر
حقوف به مبارزه علیه ناسیونالیسم ربتدازند تا ر
بهت بتوانند با گرایش
اتفاقا کمونیستها یم بایست از لحاظ فرهنیک ،سیاش و
ی
همبستیک سوسیالی ر
ناسیونا ر
سث را در جامعه اشاعه دهند .جنبش
لیسث در میان کارگران و زحمتکشان مبارزه کرده و
کمونیسث در این رابطه اسناد با ر
ی
ارزش دارد بویژه برخوردهای ی
ر
تعیی شنوشت
لنی به مسئله میل که در سند حق ملل در
اکتت در روسیه تجارب ی
غث در این رابطه بدست میدهند.
خویش مکتوب شده و مسئله ملل بعد از انقالب ی

نمونه دوم برخورد کمونیستها به مسئله انقالب
مسئله انقالب ،موضوع بزرگ و وسیعی است .به زبان ساده انقالب یعنی خیزش و شورش علنی و مبارزاتی مستقیم
میلیونها کارگر و زحمتکش در خیابانها علیه حکومت و برای سرنگون کردن دولت و حکومت حاکم است .انقالب یعنی
زیرورو کردن سیستم اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی حاکم در یک کشور .در انقالب توده های میلیونی کارگر و زحمتکش
و سایر اقشار اجتماعی شرکت دارند .در انقالب شکاف در صفوف نیروهای مسلح می افتد و فرار از سربازی و سایر
نیروهای سرکوبگر به یک پدیده عادی دوره انقالب تبدیل می شود.
اما انقالب میتواند به انقالبهای مختلف تقسیم شوند نظیر :انقالب صنعتی ،انقالبات سیاسی و دمکراتیک ،انقالب
سوسیالیستی.
در جنبش کمونیستی بین المللی تاریخا دو سنت پابه پای هم وجود داشته اند :آیا انقالب سوسیالیستی در شطح یک کشور
ممکن است؟ یا اینکه انقالب سوسیالیستی جهانی است؟
این مباحثات ،مباحثاتی مفتوح در سنت سوسیالیستی است که در گذشته هم بوده و حاال هم این موضوعات در گروههای
مختلف طیف سوسیالیستی ادامه دارد.
وجود نظرات و تئوریهای مختلف در مورد انقالب و تمام سوالهای مربوطه ،امر طبیعی و بسیار مهم هستند.
اما به اندازه این مهم مضمونی ،مسئله تعامل و شکل بیان این نظرات و نحوه دیالوگ این نظرات مختلف با هم مهمند.
اشکال کمونیستها در این قسمت دوم است .کمونیستهای که حامل یک گرایش مشخص باشند کمتر تحمل گرایش دیگری
که مخالف اما در همان سنت را دارند .این بی تحملی ،کم ظرفیتی ،خود محوری و بزرگ بینی کمونیستها علیه کمونیستهای
دیگر یکی و تنها یکی از آن عاملهای اساسی در درجازدنها و به حاشیه افتادنهای تاریخی و اجتماعی است که کمونیستها
با آن مواجه اند.
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انقالب را توده ها انجام می دهند و نوع انقالب مستقیما بستگی به درجه آگاهی و سازماندهی انقالب کنندگان دارد .انقالبها
حتما سوسیالیستی نیستند .انقالب برای عوض کردن سیستم حاکم میتواند در شکل سیاسی یعنی انقالب سیاسی علیه
حکومت باشد .انقالب سوسیالیستی هم به همان شکل به درجه آگاهی و تشکل طبقه کارگر وابسته است.
در شرایط کنونی ایران که توده های کارگر و زحمتکش پشتشان از فقر ،بیکاری و زندگی مشقتبار خم شده است ،در
شرایطی که کارگران ایران فاقد تشکل سراسری و طبقاتی خود هستند ،انقالب سوسیالیستی همین امروز در ایران فلک
زده چگونه ممکن است؟
آیا انقالب سوسیالیستی از لحاظ نظری و تئوریک امر طبقه کارگر آگاه و متشکل نیست؟ پس پاسخ این سوال پایه ای،
مثبت داده شود ،پس میتوان به این استنتاج رسید که انقالب سوسیالیستی از تظاهراتهای واکنشی توده های غیر تحزب
یافته حاصل نمیشود ،همچنانکه انقالب  1357هم بدلیل فقدان عنصر آگاهی و تشکل سوسیالیستی در میان کارگران و
زحمتکشان ایران ،نه تنها به سوسیالیسم منتهی نشد ،به یک حکومت دمکراتیک هم منجر نشد ،نه فقط این ،بلکه انقالب
 1357بوسیله حزب اله دارودسته خمینی سرکوب شده و به شکست کشانیده شد.
خیلی ازکمونیستهای ایرانی در باصطالح مبارزه شان علیه سرمایه داری چنان سیاه و سفید میزنند که از شعار یا
سوسیالیسم یا بربریت کوتاه نمی آیند .اشکال شعار «یا سوسیالیسم یا بربریت» در اینست که این شعار نه متکی به
وضعیت طبقه کارگر ،بلکه بیشتر بیانی ایدئولوژیکی است که بوجود آمدن وضعیتهای مختلف را برسمیت نمی شناسد.
این اشکال متدولوژیک از واقع بینی کمونیستها کاسته و با پافشاری روی هدف مبارزاتی یعنی سوسیالیسم ،خود را از
نحوه و چگونگی رسیدن به این هدف معاف کرده و کناره گیری میکنند .این کناره گیری و استعفا از پرداختن به مکانیسم
ها و تالش برای پاسخ دادن به مسئله چگونگی رسیدن به هدف ،کمونیستها را در ظاهر رادیکال اما در عمل به راستروی
می برد که نتیجه ی این همه ظاهر رادیکال ،بغیر از حفظ وضع موجود ،نتیجه ی دیگری نمی دهد.
موضوع اینست که کمونیستهای آزادیخواه و کمونیسم اجتماعی با در مبارزه اشان برای سوسیالیسم راه و روش نوینی
را تعریف کنند که حرکات و عملکردهایشان نیز بر همان مبنا باشد .راه و روشی که با اهدافی که در اوایل این مقاله هم
به آن اشاره شد ،همخوانی داشته باشد .به این اعتبار و برای کمک به تکامل مبارزه طبقاتی یعنی مبارزه جبهه کار علیه
سرمایه ،بایستی کمونیستها با دیده احترام به نظر مخالف خودشان نگریسته و با گرایشات سندیکالیستی ،فمینیستی ،گرایش
مخالف در سنت سوسیالیسم و حتی آنارشیستها رابطه و مناسبات دوستانه تعریف کنند.
در حزب کمونیست ایران رابطه و مناسبات با رفیق یا رفقایی که نظریه سوسیالیسم در سطح جهان دارند ،بایستی کامال
سیاسی ،رفیقانه ،احترام آمیز و برسمیت شناسانه باشد.

برخورد و عمل بر اساس منافع طبقاتی
ی
با این بحثها و سواالت
تاکنوب این مقاله ،خواننده گان را در مقابل این سوال قرار میدهم که آیا کمونیستهای ایر یاب ،همچنانکه
ر
ر
بورژوازی بر اساس منافع طبقاب شان عمل میکنند ،آنها هم بر اساس منافع طبقاب کارگران برخورد و عمل میکنند؟
ر
طبقاب کارگران ،بلکه بر
بررش انتقادی این مقاله این استنتاج را بدست میدهد که کمونیستهای ایر یاب نه بر اساس منافع
حث منافع فردی عمل میکنند ،اما ی
اساس منافع حزب و ر
اکتا اعمال محدودنگرانه را در زرورق رادیکال قرار میدهند .اما
ی
نتیجه همان است که در نقش و تاثتات احزاب کمونیست و چپ در مبارزات جاری ایران خود را نشان میدهد.
ر
ر
طبقاب کارگران ایجاب میکند تا کمونیستها از اندیشه دمکراتیک و از روج بزرگ
کمونیسث بر اساس منافع
تئوری و پراتیک
ر
سوسیا ر
لیسث برخوردار باشند .تفکرات دمکراتیک بخش الزم و جدای ناپذیر تفکرات سوسیالیسث هستند.
انقالب یک عمل روزمره و تکراری نیست .انقالب عمیل است که سالها و یا دهه ها طول یم کشد تا دوباره انقالب دیگری
روی دهد .آنچه بعد از انقالب در همه کشورها مرسوم است اینست که مراجعه به آراء مردم خییل از مسائل مهم کشوری
نماب کنند که نرمهای یک جامعه عادی و مراجعه به افکار
را حل میکند .کمونیستها هم نمیتوانند همیشه آنقدر
انقالب ی
ی
عمویم ( خییل مواقع رفراندم) را از انظار خارج کنند.
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ر
کمونیسث در میان توده ها باش ،و این با کار آگاهگرانه و
قدرت کمونیستها بایست در نفوذشان یا به عبارت دیگر تاثت افکار
منسجم میش میشود.

چه باید کرد؟
کمونیستها ی
زماب میتوانند بطور موثر در مبارزات داخل ایران دخالت و به نسبت آنرا هدایت کنند ،که در آن حضور داشته
باشند .احزاب سیاش و مرکزیتشان و اعضایشان همه در خارج از ایران و در تبعید بش یم برند و در ی
عی حال امکان حضور
فتییک برای هیچکدام از کمونیستها نیست .اما ر
ی
بهتین کار کالسیک در این زمینه تشکیالت سازی و تقویت حزب در داخل
ر
زب و گستاندن حزب در شهرهای ایران .تغیتات منطبق بر منافع کارگران از درون روی
ایران است .تقویت کار و نفوذ ح ی
میدهد و برای اینکار بایست در بطن آن بود و نه خارج و حاشیه
یعث تقویت حزب در داخل  ،آن راه حل اصیل و پایه ایست که میتواند ر
این  ،ی
تالش جدی در رابطه هدایت مبارزات داخل
رهتی مبارزات جنبش توده ای بایست در داخل و از سوی تشکیالت داخل انجام بگتد.
است .هدایت و ی
در کنار این فعالیت اصیل است که ارتباط با سایر احزاب سیاش میتواند مثبت باشد .اگر این فعالیت پایه ای در دستور کار
ر
فریث بیش
احزاب
فریث و عوام ی
کمونیسث نباشد ،آن موقع تالش برای شکل دادن به قطب نتوهای چپ و کمونیست خود ی
نیست.
ر
کمونیسث و کارگری ایران ،علم کردن ازادیخوایه کمونیسم به منظور اجتمایع کردن
بنا به یرصورتها و مصافهای جنبش
کمونیسم میتواند کمک کننده بوده و توجه افکار عمویم را بسوی خود جلب کند.
ر
تشکیالب بر ر
ی
مخالفی سیاش و
احتام به
کمونیسم در اساس خود آزادیخواه است،کمونیسم ازادیخواه در مناسبات درون
حزب متیک است.
نظری ،فضای باز سیاش و مناسبات سالم و بدور از هرگونه محفلیسم درون ی
حزب ،بلکه برای طبقه کارگر و تشکلهای کارگری و توده ای برسمیت یم
کمونیسم ازادیخواه قدرت سیاش را نه برای افراد ی
حزب که در فردای ایران بخواهد در هر عرصه ی اجتمایع کار و فعالیت کنند ،بایست از سوی تشکلهای
شناسد .هر فرد ی
مربوطه در محل یا منطقه مثل سایر شهروندان دیگر انتخاب شوند.
برای اجتمایع کردن یا شدن کمونیسم در ایران ،بیایید و خود را کمونیست آزادیخواه تعریف کنید.

زنده باد کمونیسم آزادیخواه!
زنده باد کمونیسم اجتماعی!
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