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 «زادیخواهآآزادیخوایه کمونیسم، کمونیسم »

 (آزادیخواهلیغ و معرفی کمونیسم تببحثی برای )

 بهروز نارصی 

  2018آگوست  3 جمعه
 مقدمه

کت داشتند در یک جلسه  قبال  را منجوهر این بحث   تا ضمن طرح  ارائه داده بودم ،پالتایک که تعدادی از رفقا در آن شر

نرا اصالح آن در مرحله اول با اعضای حزب،  بتوانم با شنیدن مالحظات رفقا بهتر بتوانم روی جوانب آن فکر کرده و یا آ

 نموده و بهتر توضیح دهم. 

را بشنوم، ییک از رفقا گفت که این بحث مقداری وسیع که تقریبا  بعدا ز اینکه من بحثم را به نقطه رساندم تا مالحظات

متوجه نشد که نقد این بحث متوجه چیست؟ یا اینکه روی خود شتیتر بحث، کمتر بحث شد. معثی این مالحظه این بود 

 رای من روشن یم نماید، الزاما به این معثی نیست که برای شنوندگان بحث هم روشن باشد. که آنچه ب

است و پیام این بحث اینست که کمونیستها بنا به تعریف « آزادیخوایه کمونیسم، کمونیسم آزادیخواه»این مقاله در باره 

 یالیسثر است. ، زیرا آزادیخوایه ییک از خصلتهای یک جامعه سوسبایست آزادیخواه باشند 

نقد این بحث اینجاست که به کمونیستها این نقد را وارد میکند که برخالف اهدافی که برایش مبارزه میکنند، کمونیستها در 

ا با رجوع  عمل محدودنگری، سکتاریسم، بی ظرفیثر و تشخیص نادرست از منافع شاشی طبقه از خود نشان میدهند. ایتی

 وضیح داده خواهد شد. به نمونه های مشخص، بیشتر ت

ضه یادآور شدند که در رابطه با کمونیسم از پسوند و پیشوند استفاده نکنیم که تجربه خوبی در این 
رفیقر بعنوان جمله معتر

 رابطه وجود ندارد. 

مالحظه خوب دیگر این بود که مخاطب این بحث چه کسابی هستند؟ آیا این بحث نقدی به حزب کمونیست ایران است؟ 

 اعضای حزب کمونیست ایران مخاطب اصیل این بحث هستند؟ آیا 

ناتیو سوسیالیسثر برای جامعه ایران،این م ی دلیل با یک پرسپکتیو انتقادی به  قاله تالشر است برای دفاع از یک آلتر به همی 

 . پرداخته یم شود بحث و بررش جنبش کمونیسثر و کارگری جوانثی از 

 روشنگریهای الزمه را داشته باشد. پاسخ یا ، ه بودند به سواالت و مالحظابر که مطرح شد امید است که این مقاله بتواند 

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

ی این بحث همه   ض به وضع موجود است. مخاطبی  ی کارگری و هر کارگر و زحمتکش معتر کمونیستها و سوسیالیستها، فعالی 

ی این بحث اعضای جنبش کمونیسثر ایران   فرا حزبی است  ،. این بحث جنبشر است و به این اعتبار هستند مخاطبی 
بحثی

د.  بدلیل اینکه حزب کمونیست ایران ییک از احزاب مهم جنبش کمونیسثر ایرانو هم   است، او را هم دربرمیگت 

ناتیوهای اجتمایع مطرح در ایران،  این بحث را قابل فهم تر خواهند کرد.   وارد شدن به آلتر
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 ضرورت این بحث 

ورت این بحث از اوضاع سیاش ایران، وضعیت و رابطه عیثی جنبش کارگری با جنبش کمونیسثر و سپس وضعیت و  رصی

 ناشر میشود.  و غت  قابل دفاع  اشکال دار  درون حزبی   مناسبات

ات احزاب چپ و  نده نکات زیادی بود از جمله فقدان نفش و تاثت  مبارزات توده ای در ایران و بویژه در دیماه، دربرگت 

  آنرا بیان میکنند. کمونیست در این مبارزات، نکته ای که از هر سو به شکیل 

و آنچه مد نظر هست بیان تناقضابر است که فی الحال در جنبش ما وجود  بنظر من استفاده از واژه آزادیخواه آگاهانه است

دازم که اصوال چرا ما باید مبلغ آزادیخوایه کمونیسم باشیم.   دارد.  ی به این نکته میتر  من در طول بحث بطور روشنتر

 اگر ما کمونیستهای آزادیخوایه نباشیم، 

 را تعریف و تفست  کنیم،  داشته آنرا  سوسیالیسممارکس از  که  در همان چهارچوب و تصور کیل اگر ما نتوانیم

ی اهدافمان که همانا تحقق سوسیالیسم است را با متد رسیدن به آن اهداف را تعریف کرده و آنرا  اگر ما نتوانیم  رابطه بی 

وزی بسیار اندک است. اگر ما بطور جدی به این  توجه نکنیم جنبش « گرهاا »در پراتیک نشان دهیم،  و... شانس ما برای پت 

 باشد، در حاشیه رویدادها و حاشیه مبارزه و جامعه بافر یم مانند.  کمونیسثر ایران شامل حزب کمونیست ایران هم

ی دلیل ایران و جنبش کمونیسثر  ، طبییع است که تقویت حزب انتقادی  هدف من از این بحث ایط است به همی  در این شر

با رفقا در میان میگذارم تا با شنیدن نظرات رفقا بتوانم نظراتم را اصالح و بعدها آماده انتشار  من این بحث را در مرحله اول

د.  ی مورد قضاوت، مطالعه و بررش قرار گت  ون نمایم تا در سطح وسعتر  رو به بت 

کت کنند.   با این امید که رفقا فعاالنه در این بحث شر

 اوضاع سیاسی ایرانسوالهای اساسی در باره 

 اوضاع سیاش ایران از جهات مختلقی قابل بحث است: 

اض و  ی الملیل با آن روبرو است و  عادی شدن اعتر بحران و چالشهابی که حکومت اسالیم ایران در سطح کشوری و بی 

 تا بی آبی 
 و بی مسکثی

، درجهمبارزات توده ای در شهرها علیه بیکاری و گرابی ای از  و در خییل موارد علیه مقامات حکومثر

 و وسیعتر میشود.  رشد مبارزات توده ای را نشان میدهد. مبارزابر که کم کم جسورتر 

 : که  اینست نا بحران افتصادی و سیاش ایرارابطه ب من در  تز 

ی مبارزات توده ای علیه » ی الملیل و با در نظر گرفیر ی از بحرانها و چالشهای رژیم اسالیم در سطح کشوری و بی  با فاکتور گرفیر

 «. اسالیم در کوتاه مدت شنگون نمیشودوضع موجود، جمهوری 

وع شده است در » ،زیسثر و اقتصادی شر اضات و مبارزات توده ای کنوبی که علیه وضعیت طاقت فرسای معیشثر اعتر

به خواستها و  را  یافته و خواستها و مطالبات اقتصادی کنوبی نهایت میتواند علیه کل سیستم جمهوری اسالیم ارتقاء 

 «. رتقاء یابندمطالبات سیاش ا

 در آن روی داد  1357دوره ای که انقالب وضعیت و مبارزه سطح  با ایران امروز وضعیت سیاش مبارزابر  ر باب مقایسهد

 : ارتقاء نیافته است. زیرا  متفاوت بوده و وضعیت مبارزابر امروز تا حد مبارزات دوران انقالب

ده شد و تقریبا همه طبقات و اقشار اجتمایع وسعت مبارزه علیه سیستم سلطنت به وسعت مساحت ایرا  .1 ن گستر

 نرسیده است.  57را شامل میشد. مبارزات کنوبی جنبش توده ای در ایران به سطح و وسعت انقالب 

 با مبارزات کارگری امروز هنوز طبقه کارگر آنزمان نقش تاثت  گذاری روی شنگون شدن رژیم شاهنشایه داشت.  .2

است اما به در جریان چفت نشده است. مبارزات توده ای و کارگری هر چند هر روز  جنبش توده ای در خیابانها 

 موازی هم و جدا از هم در جریان است. 



3 
 

ا امروزه مشاهده  .3 ی آنها به صفوف انقالب ییک از فاکتورهای مهم است، که ما ایتی فرار شبازان از پادگانها و پیوسیر

 نمکنیم. 

وهای نظایم دست نخورده وجود دارند و علیه کارگران و زحمتکشان از دستگاه شکوب جمهوری اسالیم  و نت   .4

  ظرفیتهای باالبی برخوردار میباشد.  

 و بی تشکیل طبقه کارگر ایران بعد از قریب چهار دهه عدم ارتباط مبارزات و  .5
ی

 پراکندگ

6.  ... 

 

د و تفاوتهای امروز و آنروز را میتوان مقایسه وضعیت امروز با دوران انقالب را به صورت کارشناش تر انجام دا

 روشنتر بیان کرد. 

از سوی دیگر جمهوری اسالیم در عرصه شکوبگری و حفظ حاکمیت خویش خییل باتجربه تر از رژیم سلطنثر است. 

وع ظرفیهای رژیم اسالیم برای بقاء خویش خییل باالست. به این معثی که آنها مادام که بطور واقیع احساس خطر کنند  ، شر

یع و سیاش هم توجیه میکنند. میک در اولویت آنهاست و  حفظ حاکمیتنند به نوشیدن جامهای زهر و آنرا از لحاظ شر

ات مختلف میتواند باشد.  ی شچشمه و توجیه کننده تغیت   همی 

وری جمهبرای نمونه به مسئله برجام، خروج آمریکا از آن و تالش برای حفظ آن از سوی کشورهای اروپابی نگاه کنیم. 

غم هر تهدید و موضیع که علنا ب د، در دنیای واقیع بر اساس اسالیم علت  منافع اصیل شان،که همانا حفظ و ادامه گت 

 است،  حرکت میکند حاکمیتشان

 

وط است. بنظر من تحلیل اوضاع امروز باز است.   هر نوع تحول اجتمایع در ایران و کسب قدرت سیاش مفتوح و مشر

 ئیل که مورد اشاره قرار گرفت، وضعیت جنبش کمونیسثر ایران در چه حایل است؟با توجه به این مسا

گذار در جنبش کارگری هستند؟     کمونیستها تا چه اندازه تاثت 

 شانس اینکه کارگران و زحمتکشان در فردای شنگوبی جمهوری اسالیم قدرت سیاش را بدست آورند، تا چه اندازه است؟ 

ی یعثی انقالب کارگران و زحمتکشان شنگون میشود؟ و اصوال آیا جمهوری اسال   یم از طریق انقالب از پایی 

 یا اینکه جمهوری اسالیم بدلیل فاسد بودنش از دورن از هم یم پاشد؟

ناتیو مورد نظرشان را بقدرت بنشانند؟   یالیسثر موفق خواهند شد آلتر  و یا اینکه قدرتهای امتر

ایط فعیل قا  بل بحث، تحقیق و تحلیل هستند. همه این سواالت در شر

در اینجا بحث  و بررش  من  محدود به یک بخش، که خود را متعلق به آن میدانم،محدود میشود: که آنهم سواالت مربوط 

 به جنبش کمونیسثر ایران است. 

شانس احزاب چپ و کمونیست برای تاثت  گذاری روی جنبش طبقه کارگر برای 

 ازه است؟ کسب قدرت سیاش تا چه اند

 این موضویع است که میخواهم روی آن مکث نمایم. 

 الزمه برای کسب قدرت سیاش را ندارند. 
ی

ی امروز طبقه کارگر ایران همراه با چپها و کمونیستها آمادگ  بنظر من همی 

ایط اقتصادی و رشد تکنولوژی میتواند پشت نیست. آگایه  سوسیالیسم باشد، درست است اما به هیچ رو کافی  یباناینکه شر

؛ آن عنرص ذهثی اساش است که اگر موجود نباشد تحقق سوسیالیسم  نمیگویم ناممکن بلکه امر و تشکل ناشر از آگایه

 مشکیل خواهد بود. 
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ین شانس تاثت  گذاری در بعد اجتمایع را دارند زیرا آنها بیش از  سال است که از بستر فعالیت  30کمونیستها هم اکنون کمتر

 شده اند. خود دور 

خییل از افراد وقثر اوضاع امروز و کمبودها را تحلیل میکنند یم نویسند که مشکل اصیل امروز عدم سازماندیه انقالبی یا 

 وده های کارگر است.  این فرمول شاید ظاهر درسثر داشته باشد، اما با کیم مکث میتوان به نتایج دیگری رسید. تکمونیسثر 

یم، همه احزاب چپ و کمونیست، حال با هر تعلق فکری  اگر جنبش کمونیسثر ایران را در قامت احزاب سیاش درنظر بگت 

ند. مشکل اساش این نوع تبعید اینست که بدلیل طوالبی بودن  که داشته باشند، در خارج از ایران و در تبعید بش میتی

ی احزاب چپ  و گمونیست در  ی و رهتی ی  فاصله زمابی و عدم حضور اعضا، فعالی  ی و رهتی ایران، بدلیل اینکه اعضا، فعالی 

احزاب کمونیست مستقیما درگت  مصائب و مشکالت اقتصادی نیستند، بدلیل اینکه شکوبگری جمهوری اسالیم و زندان و 

ی کارگری در ایران با آن دست به گریبان هستند، مواجه نیستند، پس عمال در خارج از دای اییط که کارگران و فعالی  ره سایر شر

ند.    مبارزات داخل ایران قرار میگت 

در جنبش را بوجود  وضعیت عیثی که جنبش کمونیسثر در ایران با آن روبرو شده است زمینه بوجود آمدن انواع انحرافات

 آورده است. 

 است. بنا به تحلیل و نظر خییل از رفقا، مبارزات دی ماه نشان داد که چپ و کمونیست از چه جایگاه ضعیقی برخوردار 

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 

ی و گروههای را تشکیل میدهند که منافع گرویه خود را برای منافع شده  ، بزرگ بی  ی اند، به همان اندازه هم خودمحور بی 

 کارگران ترجیح میدهند. 

 طاقت فرسا و هزار و یک بدبخثر به کارگران تحمیل شده است، ویل چپ و 
ی

بی دلیل نیست که حدود چهل سال زندگ

ی کمونیست ما برای فعالیت آگاهگرا نه و متشکل کردن این توده های فقت  و ستمدیده، برنامه عمیل نداشته و هیچ تغیت 

 نکرده است. 

 پراتیک بر اساس منافع

ی الملل بر اساس منافع خود عمل میکند و سیاست عمیل اتحاذ یم نمای ند که بورژوازی هم در ایران و هم در سطح بی 

ی دول بمنافعشان ایجاب میکند.  ی به کشمکشهای بی  ورژوابی نگاه کنید. آنها همزمان که با هم رقابت میکنند، برای تامی 

دازند.  ی آمریکا و کره شمایل نگاه کنید منافعشان با رقیبان سیاش و اقتصادی خود به مذاکره و همکاری هم میتر به رابطه بی 

ها چگونه باعث میشود که مناسبات و منافع آنو  ند یم بینید که تا دیروز چگونه به جنگ تبلیغابر علیه یکدیگر مشغول بود

ی کره شمایل  ی سبب بوجود آمدن تغیت  در مناسبات و روابط بی  ی  دیروز به مذاکره و توافق  یم انجامد. چه چت 
ی

تبلیغات جنیک

 و آمریکا شده است؟

حهای مختلف جمهوری اروپا، به مناسبات جنا با به مناسبات به آمریکا با روسیه، مناسبات آمریکا با اروپا، مناسبات روسیه 

ی جمهوری اسالیم و ترکیه و سایر دول منطقه نگاه میکنید،  مذاکرات شورای دمکراتیک سوریه با اسالیم با هم، رابطه بی 

ه  ی رژیم بشار اسد و غت  یم بینید که از سوی این قطبهای کوچک و بزرگ شمایه داری در ابعاد مختلف منطقه ای و بی 

ی منافع است. حثر دول در حال جنگ  الملیل هم در حال رقابت با  یکدیگرند و هم مذاکره و همکاری. همکاریها تابیع از تامی 

دازند. جنگ داخیل در سوریه نمونه  ه میتر ایط مشخص با هم به مذاکره و غت  هم، ارتباط با یکدیگر را قطع نمیکنند، بنا به شر

ی اساس  نشان یم دهد که تمام دول متخاصم و درگت  در ی دیگری است که  جنگ منافع خویش را تعقیب میکنند و بر همی 

ی شورای  در اجالس ژنو و آستانه ارائه یم دهند منافع هم هست که دول درگت  راه حلهای مختلف  و حاال به سطح مذاکره بی 

 دمکراتیک سوریه با رژیم اسد رسیده است. 

 ا هم میشود؟، آیا شامل حال کمونیسته«بر اساس منافع عمل کردن»اما این فرمول 
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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، 

 یعثی طبقه کارگر عمل نمیکنند. 

ناتیوی که برای  مبارزه میکنند، یعثی سوسیالیسم، آن کمونیستها خصلتهای از خود نشان میدهند که با ماهیت و مضمون آلتر

 د. نتفاوتها در طول بحث بیشتر روشن میشو تفاوت دارند. 

ی  زیرا خییل از  کمونیستهای امروز ایرابی  در پراتیک کمونیسم و سوسیالیسم بعنوان تفاوت قائلم.  کمونیستها و   کمونیسممن بی 

 نیم کنند. 
ی

ناتیو اجتمایع را نمایندگ نتر شوند، الزم است تا در سطح کیل مقداری به شتفاوتها رو  برای اینکه اینیک آلتر

در این نگرش انتقادی که بر این مقاله حاکم جامعه ای که برای رسیدن به آن مبارزه میکنیم، مکث کرده و صحبت نماییم. 

 شود. دنبال یم درک و بینش، نگرش و عملکرد کمونیستها   در اشکال  نه در کمونیسم و سوسیالیسم، بلکه است 

 

 جامعه سوسیالیستی و خصلتهای آن

ین انرژی خود را رصف روشن کردن جامعه سوسیالیسثر و کمونیسثر نمود. آن اشارات مخترص   مارکس خییل آگاهانه کمتر

ی محدود مانده است. مارکس آگاهانه بیشتر  او در برنامه گوتا و ایدئولوژی آلمابی هم تنها در سطح روشن کردن جهت گت 

 مایه داری پرداخت. به نقد ش 

صد در جنبش کمونیسثر ایران کمتر به روشها و متدهای که مارکس برای تجزیه و تحلیل بکار یم برد، پرداخته شده است. 

 البته الزم است در فرصتهای دیگر به این مهم هم پرداخته شود. بایست روی متدهای مارکس کار کارشناش شود. 

مهم اجتمایع بودن ابزار تولید و لغو کار مزدی را بعنوان خصلتهای یک جامعه مارکس در خطوط کیل دو مولفه ی 

گایم « هر کس بر اساس توان و به هر کس بر اساس نیاز»میدهد آنجا که انسان خود را با  کمونیسثر مورد اشاره قرار 

/  شد و شکوفابی اجتمایعرشد و شکوفابی  افراد معیاری برای ر  که  اساش در جهت متحقق کردن خود برمیدارد. آنجا 

 جامعه محسوب میشود. 

ی کلیابر که مارکس در اثار خود مورد اشاره قرار داده را مبنا قرار دهیم، اگر  داشت که جامعه  میتوان این تفست  را همی 

 و سطح آگایه و فرهنگ برخوردارن
ی

، یک جامعه ای آزاد است که افراد از آن درجه از رفاه مادی در زندگ د که کمونیسثر

ه  دازند و  روز دیگر را به خدمات دیگری مثل معلیم، نجاری و مکانییک و غت  ی بتر یک روزمیتوانند به شغل ماهیگت 

دازند.  ی  بتر

افراد از لحاظ تفکر و اندیشه، ازادند که چگونه فکر میکنند و یل در یک جامعه سوسیالیسثر بنا بر تئوریهای مارکسیسثر 

 و وحدت انسانه
ی

ی میکند، کار و سایر فعالیت خدمابر اجتمایع استآنچه همبستیک  ا را در یک جامعه سوسیالیسثر تامی 

ی میکند. یعثی یک رابطه متقابل  که فرد برای جامعه انجام میدهد و جامعه هم به نوبت خویش رفاه افراد جامعه را تامی 

ی رابطه فرد و جامعه و جامعه و فرد وجود دارد.   بی 

 خصلتهای اجتمایع را میتوان استنتاج کرد که:  از این بحث پایه ای این

یک جامعه سوسیالیسثر بوسیله جمیع اداره یم شود. به این معثی که افراد جامعه با عضویت در تشکلها و   -

، نیازها و تصمیمات الزمه را اتخاذ میکنند...  ی  ارگانهای مختلقی  قوانی 

ی کننده ای برای  این اعتبار  ،بهدمکراتیک است آزاد و  یک جامعه سوسیالیسثر یک جامعه - آراء مردم نفش تعیی 

 اتخاذ نیازها و برنامه ریزی برای رفع احتیاجات دارد. 

د. ب - این تفست  افراد  ا در یک جامعه سوسیالیسثر تقسیم کار و مسئولیت پذیری امور شکل نویثی بخود میگت 

د. و مسئولیت چرخشر و دوره ای از طریق انتخابات انجا  ،مسئولیت پذیر   م میگت 

، افراد تحصیلکرده و از فرهنگ و آگایه علیم و انسابی باالی برخوردارند، بااین  - در یک جامعه سوسیالیسثر

کت  یت افراد آگاه جامعه از این قابلیت برخوردار خواهد بود تا در مسئولیت و هدایت جامعه، شر تفست  اکتی

ی کننده داشته باشند.   تعیی 

-   ... 
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ی در مبارزه علیه شمای یعثی سوسیالیسم  هدفی   ه داری، کمونیستها و سوسیالیستها منطقا و بنا به تعریف برای تحقق چنی 

 اجتمایع مبارزه میکنند.  اقتصادی و  سیستم و نظام بعنوان یک

 

،  حتما و لزوما بایسثر   و محتوابی در مورد یک جامعه سوسیالیسثر بعنوان هدف و محتوای مبارزابر
این نکات مضموبی

اس متدیک و سبک کاری و روش فعالیثر داشته باشد. به همان اندازه که هدف مهم است، به همان اندازه هم متد انعک

نمیتوان هدف آنطور که مخترصا  توصیف شد خوب و  واال باشد  رسیدن به آن هدف از اهمیت باالی برخوردار است. 

 را  آن اهداف مورد اشارهحاوی انحرافابر است که یست مبارزان کمونیست متشکل در گروهها و احزاب کمون متدولوژیاما 

 تماما  
ی

 ند. ننیم کنمایندگ

 

 ی ایرانیانحرافات کمونیستها اشکاالت و

ی کرد.  انقالب را توده های میلیوبی کارگر و زحمتکش انجام میدهند.  تاری    خ انقالب در ایران را  نمیتوان بطور مشخص تعیی 

اضی توده ای علیهاما در ایران بحرابی و متحول ا   مروز جنبش اعتر
ی

، بیکاری، بی آبی و وضعیت سخت زندگ
  برعلیه گرابی

اضی توده ای کنوبی  برای کسب مطالبات اقتصادی و معیشثر است. این خواستها هر , ش است. جنبش اعتر در حال گستر

یر کشیدن جمهوری اسالیم چند برحق هستند ویل ابتدا به ساکن به معثی به چالش کشیدن سیاش حکومت برای به ز 

به مصاف طلبیدن جمهوری اسالیم از لحاظ  نیست. یا به عبارت دیگر هنوز تا این سطح سیاش رشد نکرده است. 

سیاش و تبدیل شدن مرگ بر جمهوری اسالیم و جمهوری اسالیم با هر جناج و دسته نابود باید گردد، مستلزم وجود 

متکشان در سطح ایران و تالش آگاهانه برای کسب قدرت سیاش است که جنبش آگایه سیاش و طبقابر کارگران و زح

، ویل این پروسه درحال شدن است و عمل مبارزابر علثی توده ها در خیابانها، هنوز تا این رشد نکرده است  توده ای

 جنبش توده ای را شیعتر سیاش کرده و تکامل میدهد. 

اضات جنبش بش کارگری و جنبش توده ای معثی دارد. کار وفعالیت کمونیسثر مستقیما در جن ی اعتر وقثر رابطه ای بی 

، وقثر جنبش توده ای به رشد بیشتر سیاش نیاز دارد، ملموس و قابل مشاهده نیستکارگری با جنبش توده ای هنوز 

کمونیستها بایست  ،  وقثر مبارزات کارگران در نقاط مختلف هنوز به بهم مرتبط نیستند و خییل اگر هابی از این دست

 اصل هم و غمشان کار و فعالیت در آن زمینه ها یم بود. 

از بستر  بیش ازسه دهه و نیم است که  . آنها همه در تبعیدند  ایرابی  احزاب کمونیست که  اینستشکاالت ا ییک از 

و گفته یم شود که در  گاها بحثی در رابطه با مسئله داخل و خارج مطرح میشود   اصیل فعالیتهایشان دور شده اند. 

مبارزه علیه جمهوری اسالیم مسئله داخل و خارج حل شده و بدلیل رسانه های اجتمایع مسئله داخل و خارج 

نداریم، همه افراددر هر جابی که باشند، از معلومات و اخبار همه دنیا مطلع یم شود و نقش رسانه های اجتمایع 

ی تفاوت داخل ایران و خار  ی رفیر  ج شده است. سبب از بی 

، کار و تحصیل در داخل ایران با خارج کشور فرقهای زیادی دارند 
ی

بنظر من درک فوق درست نبوده و  زندگ

ی اعتبار شکل مبارزه در داخل ایران و خارج هم تفاوت دارد. تغیت  از درون امکان پذیر است.  و به همی 

ی کننده نی  بر تغیت  تاثت  گذار است اما تعیی 
وبی ی اعتبار مبارزه یر علیه جمهوری ست. عوامل بت  به همی 

اسالیم و برای شنگوبی جمهوری اسالیم از درون ایران معثی دارد و شکل مبارزات خارج کشور در دفاع از 

ی کننده همان  ی کننده نیست. تعیی  مبارزات کارگری و توده ای در ایران در جای خود مهم است، اما تعیی 

 یم کند. مبارزه در ایران است که کمون
ی

ین گرایش را نمایندگ  یستها در ان  ضعیفتر

تا حال مشاهده نشده است که احزاب کمونیست  از  در ادامه این عدم حضور کمونیستها در مبارزات داخل ایران، 

به مکالنیسمها و راه وروشهابی دست یابند که تشکیالت حزب در شهرهای  تالش کنند تا  جمله حزب کمونیست ایران

شهرهای خارج از کردستان( را بوجود آورده و تقویت کنند.  اینجا من روی حزب کمونیست ایران مکث میکنم ایران )

ایط متحول ایران که  اضات و مبارزات توده  بحران اقتصادی،  سیاش و اجتمایع ایران را فرا گرفتهکه در این شر و اعتر

ین وظیفه ای و کارگری به فاز جسورانه تر و علثی تری در سطح خیابا نها رسیده است، حزب کمونیست ایران مهمتر
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به همان اندازه حزب کمونیست ایران برای کرده است.   خالصه پیشاروی خود را در بوجود آوردن قطب چپ 

ک با احزاب و سازمانهای کمونیست برنامه عمیل گذاشته است، در طول شسازمان دادن جلسات سیاش م  30-20تر

ای در رابطه با جنبش کارگری ایران و تقویت تشکیالت حزب در شهرهای ایران نداشته سال گذشته هیج برنامه 

 است. 

ی چپ  من منکر ارتباط و همکاری احزاب کمونیست و سازمانهای چپ نیستم. اتفاقا خییل موافق ارتباط و همکاری بی 

ی احزاب که وجو  د آن خییل طبییع است اگر به و کمونیست ایران و کردستان هستم.  اما این ارتباط و همکاری بی 

فعالیت اصیل حزبی تبدیل شود و فعالیت اصیل حزبی که همانا کار در میان توده های کارگر و زحمتکش در محل 

ی اصل و فرع عوض میشود.  ده شده و فریع شود، آنگاه جایگاه بی   زیست و کار گران است، به فراموشر ستر

 ت که در مورد چپ و کمونیست تعریف مشخیص ارائه نداده اند. ییک دیگر از اشکاالت احزاب کمونیست اینس

نده اند کدام احزاب و سازمانها هستند؟  ی احزاب کمونیست مشخص اند، اما احزاب چپ دربرگت  مشخص شدن تفاوت بی 

ی کرده و به یک برخورد علیم و سیاش روی  احزاب چپ و کمونیست الزم است تا از برخورد دلبخوایه احزاب جلوگت 

 بیاورند.    

ی حزب کمونیست ایران برای وحدت پایدار احزاب چپ و کمونیست پیشدم شده است و تاکنون چندین جلسه هم با  رهتی

چپها و کمونیستهای ایرابی رفقای احزاب کمونیست کارگری، راه کارگر، اقلیت و هسته اقلیت در این رابطه داشته اند. 

جهت وحدت با همدیگر بردارندکه رفقای ما با ادعای پایدار بودن و دائیم بودن   تاکنون نتوانسته اند یک گام اساش در 

وهای چپ و کمونیست انجام نگرفته که رفقا  ی تجربه اتحاد نت  آن تاکید دارند. یعثی هنوز تشکیل این قطب بعنوان سومییی

حزب کمونیست ایران و رفقای کمونیست مثال در   اینجاست که رفقا دیگر اشکال بر دائیم بودن آن تاکید میکنند. 

ادف یکدیگر قرار میدهند.   حکمتیست،  کمونیستها و آنها  دقت نیم کنند که  کمونیست و چپ را دلبخوایه متر

، کمونیست و سوسیالیست جامعه چپ  در بخش  سوسیالیستها در یک کاتاگوری بزرگتر ی جاسازی میشوند، اما هر چثر

ا هم رعایت نمیکنند و عمال تصویر  محدودنگرانه ای از چپ و  دقت به این مسئله مهم است که نیست.  رفقای ما ایتی

خالصه میکنند و « اتحاد احزاب کمونیست»را در « قطب چپ و کمونیست»کمونیست بدست میدهند که عمال 

احزاب »هم در نفش احزاب کمونیست ظاهر میشوند و هم در نقش احزاب چپ. پس اتحاد فرضی « احزاب کمونیست»

خییل وسیع تر از آنست « قطب چپ جامعه»درصورتیکه معثی میشود. « اتحاد قطب چپ و کمونیست»به « مونیستک

 که رفقا خود را به آن مشغول میدارند. 

 

ارائه تصویر محدودنگرانه رفقا از مخدوش کردن کمونیستها با چپها آگاهانه است و این شواهد دال بر اینست که 

اضی ت با همکاری احزاب بورژوابی و کورد استمحدودنگری در نتیجه رقاب اییط که اوضاع ایران بحرابی و اعتر . در شر

یتیها  اییط که احزاب بورژوابی در اپوزیسیون در تالش برای تاثت  گذاری در تحوالت سیاش ایران، یا مثل اکتی است، در شر

 ده اند. حزب چپ درست کرده اند و یا مثل چند حزب کوردیمرکز همکاری بوجود آور 

که چپها و کمونیستها کجا هستند؟ در این اوضاع برنامه اشان مسئله قطب چپ  هم  به این شکل به میان یم آید  

 چیست؟ و از این نوع سوالها. 

ی امور  ناتیوی برای بدست گرفیر اگر در جدالهای کنوبی در ایران بخش چپ جامعه خود را متشکل کرده و بعنوان آلتر

اجتمایع کشور در کشمکش با جریانات دیگر اجتمایع باشد و خود را در این سطح وسیع اجتمایع سیاش، اقتصادی و 

ی قطب اجتمایع چثر در جامعه مورد حمایت و پشتیبابی تمام کمونیستها و  مطرح کند، هزاران بار بایست چنی 

د.   آزادیخواهان  قرار بگت 

رای تحقق جامعه ای در ابتدا سوسیالیسثر و نهایتا کمونیسثر  که تفاوت کمونیستها با چپها در اینست که که کمونیستها ب

در آن ابزار تولید  به تملک جامعه درآمده باشد و کار مزدی لغو شده باشد، مبارزه میکنند، ویل چپها کسابی هستند که 

ر کودک ، ازادی احزاب و بیشتر معتقد به حقوق دمکراتیک اجتمایع مثل آزادی بیان، لغو اعدام، برابری زن و مرد، لغو کا

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 

مسئله باید برای هر مبارز کمونیسثر کامال روشن باشد که تفاوتها در کجا هستند.  کمونیستها منطقا و  همرایه نکنند. این

نظرا بایست از همرایه هر چپ  و انسان آزادیخوایه در پروسه مبارزه برای تحقق خواستهای کوچک و بزرگ استقبال 

 کنند. 

وهای زیادی یم گنجند  وهای چپ و کمونیست نت  و این قطب زمابی میتواند شانس موفقیت را آزمایش کند در  قطب نت 

وهای اصیل آن بویژه حزب کمونیست ایران، خود آزادمنش و آزادیخواه   که از همان ابتدا همه نت 

 بوده و همینطور هم عمل کنند. 

 خوردهای سیاسیلوزیک بجای بربرخوردهای ایدئو

برخوردهای برخوردهای ایدئولوژیک میکنند. دیگر کمونیستهای ایرابی اینست که به مسائل سیاش و انحراف اشکال 

ی احزاب  و مسائل سیاش صفوف جنبش کمونیسثر ایدئولوژیک به   کمونیست را هم متشتت و پراکنده کرده است. همی 

ایط متحمشک ی به معضالت ل بوجود آوردن قطب چپ در این شر ول ایران،ایران اینست که رفقای کمونیست بجای پرداخیر

قرار گرفته  ای در ایران  و جنبش توده ثر ایران و جنبش کارگری، موانع و چالشهای که پیشاروی جنبش کمونیس، مشکالت

 و گروههای کمونیست، مشکالت و موانع را پنهان کنند. ا جمع کردن عددی احزاب است، این رفقا تالش میکنند ب

ایط ایران، تا چه اندازه برای تقویت سوال  در مقابل حزب کمونیست ایران و احزاب دیگر کمونیست اینست که در این شر

ش آن در    داخل ایران تالش کرده اند و برنامه دارند. کار و فعالیت حزبی و گستر

ناخته شده است، ما در سایر شهرهای ایران تا چه اندازه از تشکیالت و نفوذ واقعا بغت  از کردستان که کومه له سازمابی ش

ایط بحرابی   ؟برخورداریم اضی ایران تشکیالت سازی کند، با اتکاء به کدام اگر یک حزب کمونیست نتواند در این شر و اعتر

وهای چپ و کمونیست  میخواهد  عیثی  های مولفه و بر مبارزات جاری تاثت  گذار  قطب چپ تشکیل دهد ، را جمع آورد نت 

ی سواالت در مقابل همه رفقای احزاب کمونیس سخ دهند که اگر فرض همه باییست پات دیگر هم  قرار دارد. باشند؟ همی 

 و حزبی شان در ایران  ایران  د، اما آنها برای این اوضاعکنیم که مسئله ای بنام قطب چپ وجود ندار 
و برای حضور سازمابی

وهای دیگر،  چه برنامه های دارند؟ آیا همه این احزابی که مثل حزب کمونیست ایران ، مستقل از ارتباط با احزاب و نت 

وهای دیگر پایدار چپ  میخواهند قطب ، در رابطه با ایران چیست؟ و چگونه را همرایه کنند، برنامه شان مستقل از نت 

ش دهند؟ میخوا  هند خود را در ایران گستر

 برای خود برنامه عمل در رابطه با ایران نداشته باشد، اما از تشکیل قطب چپ سخن به میان بیاورد، طبییع اگر هر حزبی 

ی  شکیل قطب چپسخن از توقع مآنخواهد بود که  بودها و چالشهای وی ضعفها،کمر تنها فرار از واقعیات و روپوش گذاشیر

مانهستاصیل پیشارو   . ، البته به شکل محتر

 

 دئولوژیکمونه های از برخوردهای این

 برخورد به ناسیونالیسم

خییل از کمونیستهای ایرابی برخرد به برخورد خییل از کمونیستهای ایرابی به مسئله برخورد به ناسیونالیسم نادرست است. 

ل مبارزه علیه ناسیو ه برخورد به احزاب ناسیونالیسناسیونالیسم را ب ی ل داده اند. تتی ی  بعنوان یک گرایش اجتمایع نالیسمت تتی

ه تفکرات ناسیونالیسثر را از این نظرات آلوده ب ، نمیتواند توده های زحمتکشت کرد به افشاءگری علیه احزاب ناسیونالیس

  کراتشان عالمت سوال بگذارند. فارد تا خودشان علیه تیا آنها را به فکر وادنادرست بورژوابی جدا کند و 

ا رفقای حکمتیستها  در مبارزه علیه ناسیونالیسم، میگویند که آنها ، مد نظر است بخشر از کمونیستهای ایران، اینجا اکتی

« میل مکمونیس»نامگذاری کرده اند. این « کمونیسم میل»  را آن که  جا بیفتد تالش میکنند تا نگذارند تلقر میل از کمونیسم 

ا در نقد کومه له ی حزب کمون  . یست بکار برده میشود هم اکتی
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 معتتی 
ور طبقه کارگر و مبارزه خ ظهبا تاری    تاری    خ کمونیسم  بدییه است  نیست.  مقوله کمونیسم میل، از نظر علیم و طبقابر

(  اجتمایع اتطبق شمایه دار بعنوان طبقه علیه  طبقه کارگر  و عمیل مارکس  تئوریک و با مجموعه مبارزات  )مبارزه طبقابر

، مرتبط هستند. تاری    خ کمونیسم تاری    خ مبارزه طبقه کارگر آگاه علیه شمایه جهت فرموله کردن سوسیالیسم علیم و انگلس 

 برای انقالب سوسیالیسثر است. داری 

خانه و در موقع رودرروبی با کارفرمایان و شمایه در کار وقثر که  اما طبقه کارگر یک طبقه اجتمایع است.  طبقه کارگر تنها 

زمانیکه ،کارگر است، هم موقع کار و مبارزه علیه علیه شمایه دار بلکه کارگران هم در کارگاه وکارخانه   د،داران کارگر نیستن

ل و محله و بازار و وارد  ی وند و به متی ون مت   تند. اجتماع هم میشوند کارگر هس کارگر از کارخانه و کارگاه بت 

، فکری، ادبی و ... درگت  و روبرو هستند. انسانهای اجتمایع هستند که با مسائل مختلقی در کارگران 
ی

عرصه های فرهنیک

 و مبارزه میکنند، هم روی جامعه تاثت  می
ی

ذیرند. جامعه تاثت  یم پو هم از گذارند کارگران بدلیل اینکه در جامعه کار و زندگ

که گرایش سوسیالیسثر و کمونیسثر تنها ییک از این گرایشات   د نت مختلف اجتمایع وجود دار رایشاهم طبقات و گدر جامعه 

ی گرایشااجتمایع است.   ی طبقات، امر طبییع است. کشمکش بی   ت مختلف اجتمایع همچنان مبارزه بی 

اتفاقا کمونیسم اجتمایع است. کمونیسم آن جنبش، گرایش و سیستیم « کمونیسم میل»اه از تفست  کمونیست آزادیخو 

این تفست  از کمونیسم که با  شیوه تحقت  از کنار آن نمیگذرد. و ب خ درخورد میدهد ساست که به معضل ستم میل هم پا

ت برخوردار است تا دور بزند، میتواند و از این ظرفیآنرا و مانع، ل تحقت  مسئله میل بخواهد آنرا بدون حل کردن این معض

 ینیسثر و ناسیونالیسم ملت باالدست، ناسیونالیسم ملت تحت ستم را مورد تعرض قرار دهد. از موضع شو 

، سیاش و حقوفر به  اتفاقا کمونیستها 
ی

گرایش   با  دازند تا بهتر بتوانند بتر مبارزه علیه ناسیونالیسم یم بایست از لحاظ فرهنیک

 سوسیالیارگران و زحمتکشان در میان ک لیسثر ناسیونا
ی

جامعه اشاعه دهند.  جنبش سثر را در مبارزه کرده و همبستیک

ی به مسئله میل   ی شنکمونیسثر در این رابطه اسناد با ارزشر دارد بویژه برخوردهای لنی  وشت که در سند حق ملل در تعیی 

 خویش مکتوب شده و مسئله ملل بعد از انقالب اکتتی در روسیه تجارب غثی در این رابطه بدست میدهند. 

 

 نمونه دوم برخورد کمونیستها به مسئله انقالب

 مستقیمو مبارزاتی  علنی و شورش خیزشیعنی به زبان ساده انقالب وع بزرگ و وسیعی است. ب، موضمسئله انقال

قالب یعنی ان ت حاکم است.و برای سرنگون کردن دولت و حکوم علیه حکومت در خیابانها میلیونها کارگر و زحمتکش

گر و زحمتکش در انقالب توده های میلیونی کار اکم در یک کشور. ، سیاسی و اجتماعی حزیرورو کردن سیستم اقتصادی

شکاف در صفوف نیروهای مسلح می افتد و فرار از سربازی و سایر الب ایر اقشار اجتماعی شرکت دارند. در انقو س

 ود. تبدیل می ش یک پدیده عادی دوره انقالب بگر به نیروهای سرکو

راتیک، انقالب : انقالب صنعتی، انقالبات سیاسی و دمکنظیر ندقسیم شوتاما انقالب میتواند به انقالبهای مختلف 

 ستی. سوسیالی

وسیالیستی در شطح یک کشور آیا انقالب س پابه پای هم وجود داشته اند:تاریخا دو سنت نبش کمونیستی بین المللی در ج

 ست؟ ت؟ یا اینکه انقالب سوسیالیستی جهانی اممکن اس

سیالیستی است که در گذشته هم بوده و حاال هم این موضوعات در گروههای ، مباحثاتی مفتوح در سنت سواین مباحثات

 مختلف طیف سوسیالیستی ادامه دارد. 

 و بسیار مهم هستند. مورد انقالب و تمام سوالهای مربوطه، امر طبیعی وجود نظرات و تئوریهای مختلف در 

 نظرات مختلف با هم مهمند. و نحوه دیالوگ این  بیان این نظراتشکل مسئله تعامل و  اما به اندازه این مهم مضمونی،

ی که حامل یک گرایش مشخص باشند کمتر تحمل گرایش دیگری اشکال کمونیستها در این قسمت دوم است. کمونیستها

و بزرگ بینی کمونیستها علیه کمونیستهای  محوری این بی تحملی، کم ظرفیتی، خوددر همان سنت را دارند.  لف اماکه مخا

است که کمونیستها   و اجتماعی  تاریخی یه افتادنهایو به حاش جازدنهادر از آن عاملهای اساسی در و تنها یکی دیگر یکی

 واجه اند. با آن م
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انقالبها انقالب کنندگان دارد. و سازماندهی رجه آگاهی انقالب را توده ها انجام می دهند و نوع انقالب مستقیما بستگی به د

در شکل سیاسی یعنی انقالب سیاسی علیه تم حاکم میتواند حتما سوسیالیستی نیستند. انقالب برای عوض کردن سیس

 ل طبقه کارگر وابسته است. شکل به درجه آگاهی و تشک حکومت باشد. انقالب سوسیالیستی هم به همان

کنونی ایران که توده های کارگر و زحمتکش پشتشان از فقر، بیکاری و زندگی مشقتبار خم شده است، در در شرایط 

هستند، انقالب سوسیالیستی همین امروز در ایران فلک د ی و طبقاتی خوشرایطی که کارگران ایران فاقد تشکل سراسر

 ؟ زده چگونه ممکن است

، پس پاسخ این سوال پایه ای یست؟ آگاه و متشکل ن طبقه کارگر امر ئوریکتاز لحاظ نظری و  الیستیانقالب سوسی آیا 

ی غیر تحزب توده هااز تظاهراتهای واکنشی انقالب سوسیالیستی میتوان به این استنتاج رسید که مثبت داده شود، پس 

تشکل سوسیالیستی در میان کارگران و هم بدلیل فقدان عنصر آگاهی و  1357انقالب ، همچنانکه دیافته حاصل نمیشو

ن، بلکه انقالب ک هم منجر نشد، نه فقط ایزحمتکشان ایران، نه تنها به سوسیالیسم منتهی نشد، به یک حکومت دمکراتی

 شانیده شد. سته خمینی سرکوب شده و به شکست کودبوسیله حزب اله دار 1357

از شعار یا چنان سیاه و سفید میزنند که  ح مبارزه شان علیه سرمایه داریر باصطالدی ایرانی ستهاکمونیخیلی از

در اینست که این شعار نه متکی به « یا سوسیالیسم یا بربریت»یند. اشکال شعار سوسیالیسم یا بربریت کوتاه نمی آ

بوجود آمدن وضعیتهای مختلف را برسمیت نمی شناسد.  بیانی ایدئولوژیکی است که ه بیشتروضعیت طبقه کارگر، بلک

هدف مبارزاتی یعنی سوسیالیسم، خود را از روی با پافشاری ولوژیک از واقع بینی کمونیستها کاسته و این اشکال متد

و استعفا از پرداختن به مکانیسم کناره گیری میکنند. این کناره گیری  نحوه و چگونگی رسیدن به این هدف معاف کرده و

کمونیستها را در ظاهر رادیکال اما در عمل به راستروی مسئله چگونگی رسیدن به هدف، به  دادن پاسختالش برای ها و 

 می دهد. ری ن، نتیجه ی دیگی این همه ظاهر رادیکال، بغیر از حفظ وضع موجودبرد که نتیجه  می

روش نوینی مونیسم اجتماعی با در مبارزه اشان برای سوسیالیسم راه و موضوع اینست که کمونیستهای آزادیخواه و ک

اهدافی که در اوایل این مقاله هم نا باشد. راه و روشی که با را تعریف کنند که حرکات و عملکردهایشان نیز بر همان مب

کار علیه جبهه بارزه طبقاتی یعنی مبارزه کامل م. به این اعتبار و برای کمک به تبه آن اشاره شد، همخوانی داشته باشد

گرایش ، ات سندیکالیستی، فمینیستیرام به نظر مخالف خودشان نگریسته و با گرایشتبا دیده اح کمونیستها یبایست ،سرمایه

 . رابطه و مناسبات دوستانه تعریف کنندآنارشیستها سیالیسم و حتی مخالف در سنت سو

یستی کامال سوسیالیسم در سطح جهان دارند، بایا رفقایی که نظریه  در حزب کمونیست ایران رابطه و مناسبات با رفیق

 شناسانه باشد. احترام آمیز و برسمیت ، رفیقانهسیاسی، 

 

 برخورد و عمل بر اساس منافع طبقاتی

، همچنانکه گان را در مقابل این سوال قرار میدهم که آیا کمو خواننده  واالت تاکنوبی این مقاله، با این بحثها و س نیستهای ایرابی

 برخورد و عمل میکنند؟ نافع طبقابر کارگران آنها هم بر اساس م شان عمل میکنند، طبقابر   ساس منافعژوازی بر ابور 

گران، بلکه بر تهای ایرابی نه بر اساس منافع طبقابر کار بررش انتقادی این مقاله این استنتاج را بدست میدهد که کمونیس

قرار میدهند. اما  عمال محدودنگرانه را در زرورق رادیکالا ااساس منافع حزبی و حثر منافع فردی عمل میکنند، اما اکتی 

ات  نتیجه همان است که در نقش  مبارزات جاری ایران خود را نشان میدهد.  ت و چپ در احزاب کمونیس و تاثت 

و از روج بزرگ راتیک دمکاز اندیشه تا کمونیستها  بر اساس منافع طبقابر کارگران ایجاب میکند ئوری و پراتیک کمونیسثر ت

 ت سوسیالیسثر هستند. ذیر تفکراراتیک بخش الزم و جدای ناپتفکرات دمکخوردار باشند. لیسثر بر سوسیا

یگری قالب دهه ها طول یم کشد تا دوباره انکراری نیست. انقالب عمیل است که سالها و یا دانقالب یک عمل روزمره و ت

مهم کشوری ز مسائل مردم خییل اء را مراجعه به آه بعد از انقالب در همه کشورها مرسوم است اینست که چروی دهد. آن

نند که نرمهای یک جامعه عادی و مراجعه به افکار میکند. کمونیستها هم نمیتوانند همیشه آنقدر انقالبی نمابی ک را حل

 را از انظار خارج کنند.  ) خییل مواقع رفراندم(  عمویم
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و و این با کار آگاهگرانه  ،توده ها باشن در میا افکار کمونیسثر ثت  یا به عبارت دیگر تا قدرت کمونیستها بایست در نفوذشان

 منسجم میش میشود. 

 

 ؟چه باید کرد

که در آن حضور داشته کنند،    ت آنرا هدایتبه نسبو  ن دخالتکمونیستها زمابی میتوانند بطور موثر در مبارزات داخل ایرا

ی حال  د و بش یم برن تبعید  و در  و مرکزیتشان و اعضایشان همه در خارج از ایرانیاش احزاب س. باشند  ر ضو امکان حدر عی 

ییک برای هیچکدام  ی ین کار کالسیک در این زمینه تشفت  زی و تقویت حزب در داخل کیالت سااز کمونیستها نیست. اما بهتر

اندن حزب در شهرهای ایران. تقویت کار و نفوذ حست. ایران ا ات منطبق بر منافع کارگران از درون روی  زبی و گستر تغیت 

 و حاشیه و نه خارجآن بود  بطن میدهد و برای اینکار بایست در 

ل هدایت مبارزات داخجدی در رابطه تالشر  یه ایست که میتواند اصیل و پا آن راه حلیعثی تقویت حزب در داخل ،  ،این 

د. است. هدایت  ی مبارزات جنبش توده ای بایست در داخل و از سوی تشکیالت داخل انجام بگت   و رهتی

 پایه ای در دستور کار  عالیتکه ارتباط با سایر احزاب سیاش میتواند مثبت باشد. اگر این فدر کنار این فعالیت اصیل است  

وهای چپ و کمونیست خود فریثی و عوام فریثی بیش باشد، آن موقع تالش برای شنب کمونیسثر احز ا کل دادن به قطب نت 

 نیست. 

ورتها  اجتمایع کردن  ه منظور ب، علم کردن ازادیخوایه کمونیسم  ایرانکارگری و  ش کمونیسثر جنبو مصافهای  بنا به رصی

 . ه بوده و توجه افکار عمویم را بسوی خود جلب کند دنمیتواند کمک کنکمونیسم 

ی دازادیخواه  م،کمونیسکمونیسم در اساس خود آزادیخواه است ام به مخالفی  سیاش و  ر مناسبات درون تشکیالبر بر احتر

 ر از هرگونه محفلیسم درون حزبی متیک است. بدو مناسبات سالم و  سیاش و  ، فضای باز نظری

، بلکم ازادیخواه قدرت سیاش را کمونیس کلهای کارگری و توده ای برسمیت یم ه برای طبقه کارگر و تشنه برای افراد حزبی

های د، بایست از سوی تشکلنکار و فعالیت کن  ی اجتمایع در هر عرصه شناسد. هر فرد حزبی که در فردای ایران بخواهد 

 هروندان دیگر انتخاب شوند. مثل سایر ش ا منطقهمحل ی مربوطه در 

 تعریف کنید.  کمونیست آزادیخواه خود را    در ایران، بیایید و  کمونیسمیا شدن   برای اجتمایع کردن 

 

 !زنده باد کمونیسم آزادیخواه

 ! زنده باد کمونیسم اجتماعی
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