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  چپ ازی سنتدگاهي کوتاه بر دینظر 

٨شماره " تانتيليم"  هي در جواب به نشر راني استي حزب کمون  

 
   ماه هشتاد و ششبهمن  مپنج                                                                                                یسمکو نور

 
  

در خود دارد که در " اراده خردمند"  سواالتی را با امضای ١٣٨٦ آبان ١٦  نشريه ميليتانت به تاريخ٣١صفحه 

رهبران حزب   بايستی پل ارتباطی بين "حامد" يق نوشته شده است که گويا اين رف" حامد" به نام  خطاب به رفيقی

کامپيوتريزه و شبکه های اينترنتی بهم پيوسته  غافل از اينکه در اين جهان. ست ايران برای طرح اين سوال باشدکموني

نه اين سوال که برخواسته از ديدگاه سنتی از حزب است که هر سوالی  و. ميتوان اين سوال را مستقيما طرح کرد

من به مثابه  گفت که"ميليتانتی ها" بايد جهت روشن تر شدن مسئله اين را نيزبه  .ميتواند جواب بگيرد ی ديدگاه انسوا

خواهم داد اگرچه نزديک به سه دهه از  عضوی از حزب کمونيست ايران و کومله، اين سوال را از ديدگاه خود جواب

  .اين سوال گذشته باشد

سوال و برخی سوالهای ديگر که برای چپ سنتی و  اين سوال گذشته اين است که اينهدف از گفتن اينکه سه دهه از 

کمونيست ايران به ميان ميامد به دليل درکی وارونه از حزب، به سنگ  ناسيوناليسم در زمان نضج و شکلگيری حزب

 اراده" اين رفيقاما با اين مقدمه کوتاه نظری بيافکنيم بر نظرات.گيری ان ميپرداختند اندازی در راه شکل

را حزب کمونيست ايران   خود اگر حزبی که نام." سواالت اينها هستند. دراين شماره از نشريه ميليتانت"خردمند

کمونيستهای ايران سخن ميگويد و در درون جنبش کارگری  ميگذارد آيا به اين مفهوم نيست که آن تشکيالت به نام

ه سازماندهی اعتصابات و حرکتهای توده ای است؟ آيارهبران شما اطالع که قادر ب ايران دارای چنان اعتباری است

به ويژه در  که حزب بلشويک تنها موقعی خود را حزب کمونيست روسيه خطاب کرد که از اعتبار توده ای ندارند

سراسری کارگری برخورداراست؟اگر  شوراهای کارگری برخوردار بود؟ آيا حزب شما از چنين اعتبار و نيروی

رهبری حزب شما چگونه خودش را از بدو پيدايش حزب  چنين است لطفا نشان دهيد که اين نيروی اجتماعی تحت

اين نام به اشتباه ان ايران حزب اعالم کرده ايد؟اگرهمه کمونيستها و کارگر نشان داده است؟شما به چه حقی از طرف

   و خود را  نميدهيد  چرا اين نام را تغيير ده استشما تحميل شبر منصور حکمت اجوی سياسی به نام ماجر توسط يک

  " حزب کومله خطاب نميکنيد؟

معنی سخن گفتن به حزب نميتواند ابتدا به ساکن به   ايران بر داشتن پسوند نام حزب کمونيست ايران به صرف" اوال

 گويا من   علوماتم  طبق  که باشد  نيز اين نشريه  کاررفقای دست اندر  جمله خود از ايران   کمونيستهای  تمامجای

 لحاظ  به آن ميزان  و فعاليت  حزب سخن از حوزهپسوند ايران بر  ايران برای چيست؟ اما نام .تروتسکيست هستند 

فعاليت درگيرتر و مستقيم برای خود برگزيده است، نه اينکه  چهارچوبهايی است که حزب برای کار واز" جغرافيايی"
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شماره از انتشار  ٨تاکنون " ميليتانتی"در عمل هم ميبينيم که رفقای . ستهاکمونيستها و يا تروتسکي سخن راندن به جای

من حتی اگر در ارتباط با اين سواالت  به نظر نشريه شان ميگذرد و سخنان خودشان را آزادانه بيان ميکنند که گرچه

شريه خود کسب اجازه اما از حزب کمونيست ايران برای انتشار ن. دارند هم باشد درکی وارونه و ضعيف از همه چی

که قسمت  "اعتبار" اما مسئله .با مخاطبين خود در حال تبادل نظرات و ديدگاههايشان ميباشند" مستقيما نکردند و خود

درون طبقه کارگر باشد که با فراخوان اين حزب  اگر اعتبار به معنی آن ميزان از نفوذ در. بعدی سوال رفيقمان است

با اعتصاب کارگران باشيم  شدن شاهراههای اقتصادی رژيم اسالمی سرمايه  د مسدود، ما در درون طبقه کارگر شاه

دراين جا  "ميليتانتی" رفقای  و شايد  "اراده خردمند"  وارونه رفيق ما  درک -١نکته اندی تأمل کرد  ٢بايد بر روی 

گاه طبقه کارگر داشته باشد و هرسازماندهی  بااليی در نمايان است که ابتدا بايد حزب، پرنفوذ باشد و توان و پتانسيل 

اين رفيق  رويکرد  کند و يا شايد طبق  خطاب  را حزب کمونيست ايران  توان اعتصاب گسترده را داشت آنموقع خود

واشکافی شود که  و نفوذ نيز بايد کمی بازترو دوم اينکه خود اعتبار-٢ .نام کمونيستها سخن براند  به "اراده خردمند" 

 در اصل نفوذ مارکسيزم   "گفت که اوال بايد  در جواب به قسمت نخست اين مسئله. واهم پرداخت من مقداری به آن خ

عالم واقعيت ينه های ذهنی و بار تئوريک آن درلحاظ عينی زمينه ای بر اين زم به ايران زمانی اتفاق افتاد که حتی به

  منتظر هم رهبران اين حزب  و وجود نبودزمان مشروطه م شکل گيری اولين حزب کمونيستی درزمانو در درايران

سفيد در ايران و از باال بود، نشدند و  شکل گيری طبقه کارگر و آن تحول عظيم در زير بنای جامعه که توأم با انقالب

ماترياليسم تاريخی مارکس قبل از زمينه های عينی ديناميزمهای تغيير جوامع در تنها با روند حرکت جامعه و قبول آن

شيوه ای مبارزه را   در آنزمان همت گماردند مستقل از اينکه اين حزب به  به تشکيل حزب کمونيستبقه کارگرط يعنی

 هم حزب کمونيست ايران نيز در ١٣٦٢سال  در.رهبری ميکرد که در صورت لزوم شايد بشود روی انها متمرکز شد

 بعد از اين موج از  اميدی کف دادن هر روزنهکمونيستها سايه ی از  مقطعی شکل گرفت که همزمان با کشتار چپها و

  آرزویو اين مقطع زمانی به اميدکه تشکيل حزب کمونيست ايران در دچپ ايران سنگينی ميکرسرکوب کمونيستها بر

  جذب اين اعتبارخود جای داد ورا در فعالين کارگریرهبران و همينطورفعالين و، که بخش بزرگی ازکمونيستها تبديل

  .فوذ حزب کردو ن

 ن دقت الزم برخوردار نيست و مشخص نيستآن مسئله که در سوال امده است ازواقع ايدرو نفوذ، مورد اعتباراما در

سدود و موجب تحول عظيم و م که حزبی اگر به اين ميزان اعتبار و نفوذ داشته باشد که شاهراههای اقتصادی رژيم را

ايران که احزاب  حزب کمونيست  نه  اگر اپوزسيون باشد يا در بايد هنوز چراجامعه شودحکومت کارگری دراستقرار

 کنند ايجاد ثقل آن تحول باشد ميتوانند   تحولی را که اين طبقه مرکز ند که دار نفوذ کارگر  طبقه به اين ميزان درديگر

مشتاق  "اراده خردمند" رفيق اين  کهاينطورو چرا  ؟ دارد چه معنیبه لحاظ سياسی اين تأخيرهستند وچه چيزی منتظر

اما بايد به اين .اپوزسيون مانده و کاری ازپيش نميبرند؟درهنوز حکومت کارگری و البته اراده گرايانه، است چراديدار

طبقه کارگر و  مارکسيزم وازبا اين رويکرد گفت که اين درک درکی وارونه کسی ديگرميليتانت و هر رفيق در نشريه

در حالی که ايجاد تغيير وابسته به، . است....  جامعه و تحليل طبقاتی و مبارزه طبقاتی وغيير و تحول درمکانيزمهای ت

 قوا و ميزان آگاهی و  نيز به آن توازن طبقه کارگر است که اين مسئله" خصوصا به ميدان آمدن جنبشهای اجتماعی و

ه سياسی و جدال موجود در صحن نه که واقعی از نيروهایو شناخت و تحليلی نه اراده گراياسازمانيافتگی طبقه کارگر
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و بسته به شرايط مبارزه در حال تغيير مسئله ای ثابت بل متغيير نهايران برميگرددکه اين فاکتور نيزطبقاتی نيروها در

طبقه در زمان   طبقه کارگر و قدرت اعتصابهای فلج کننده که اين  سازمان يافتگی  ميزان از آگاهی و آن" مثال.ميباشد

و در واقع مشکل . ی داشته باشدمبارزه طبقات انقالب به بورژوازی تحميل ميکرد حزبی را ميطلبيد که درکی روشن از

اما اکنون اينطور نيست ، سطح احزاب، چه درسطح جنبشهای اجتماعی وبود چه دران زمان رهبری جدی و توانگردر

ی تشکل ياب مبارزه طبقه کارگر که راه روشن و واقعی از مبارزه طبقاتی وکمونيست ايران با درکی  ، حزباين حزب

ا اين راستبا وجود ان پتانسيلهای الزم درو ايران را گرچه اهسته اما پيوسته ميپيمايد،تعرض به کليت نظام سرمايه درو

  به صورت  پتانسيلها  ين  ا طبقه کارگر توانسته است تجلی خصوصا   و اجتماعی  به ميدان امدن جنبشهای پای به  پا 

  . باشدابژکتيو

از انقالب اکتبر و تنها بعد از  حزب بلشويک بعد. اما در مورد حزب بلشويک که با ان سوالی ديگر مطرح شده است

را رهبری کند اما همين حزب قبل از اين مقطع تاريخی  يک پروسه تکميلی توانست هزاران نهاد سياسی و اقتصادی

به سنگ محک ماهيت حزب مبدل گردد بلکه به واسطه آن امر مهم،يعنی نگه داشتن  ان نفوذ کهنيز نه به واسطه ميز

حتی اگر اين  پتانيسيل سازماندهی طبقه کارگر در خود و برای زمان مشخص، نيز باز حزبی کمونيستی بود توان و

اما اين . يش با عقليت سرمايه ناپذير نه به خاطر اسمش که به مجرد ماهيت ضديت وآشتی.اسم را نيز بر خود نداشت

 ماهيت احزاب را به دست فراموشی سپرده و آن را به ميزان   ميليتانت در نشريه" اراده خردمند"ديدگاه فرماليستی 

ارضی   سال بعد از اصالحات٧ تا ٦برای نمونه و درهمين راستا از . کارگر وابسته کرده است  نفوذ در طبقه

حزب با وجود نداشتن پسوند   و زمان علنی شدن فعاليت کومله، اين٥٧کومله تا سال درايران يعنی زمان شکلگيری 

 سرسختانه از طبقه کارگر و تقابل با فرهنگ کهنه   دفاع کمونيست اما در کردستان همه ميدانستد که کومله به واسطه

 ن کشاورزان و دهقانان، حزبیدست مالکين و زمينداران و تقسيم عادالنه زمين ميا پرستانه و مذهبی و کوتاه کردن

دمکرات کردستان  حزب(مارکسيستی و کمونيستی است و در مقابل کومله درکردستان حزب بورژوا ناسيوناليست

ميکرد و از طرفی ديگر انها زمينها را از دست  موجود بود که از طرفی کومله زمين را ميان کشاورزان تقسيم) ايران

اين حزب هم با وجود نداشتند پسوند کهنه . مالکين از انها باز ميستاندند ن بهکشاورزان و کارگران برای پس داد

که در جهت  بورژوا و ناسيوناليست همه در کردستان ميدانستند که حزبی در جهت نه منافع طبقه کارگر پرست يا

خفی حزبی کوچک و با شرايط فعاليت م با اين تفاسير کومله در انزمان و در. منافع سرمايه داران در کردستان است

 مبدل گشت که  به حزبی با نفوذ در شرايط اعتالی انقالبی نفوذی اندک بود که همين حزب بعد از اعالم موجوديت

کوچهای اعتراضی در اعتراض به جمهوری اسالمی در کردستان را رهبری و  اعتصابها و شوراهای کارگری و

مرداد  ١٦ را ما با فراخوان حزب کمونيست ايران وکومله در عين اين گونه اعتصابات گسترده .نمايندگی ميکرد

  توانيمديگر با گستردگی فراوان می  مقطعیدر  ستنی با کارگران دارد را دوبارهکردستان که پيوستگی ناگس در١٣٨٤

  .مشاهد کنيم

  
  "اعتبار و توان سراسری"

عليزاده دبير اول و عضو کميته  واخر رفيق ابراهيممورد اين مسئله شايد خالی از لطف نباشد که از سخنرانی اين ادر 
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و متن ان روی سايتهای حزب در دسترس ميباشد نمونه  اجرايی حزب که در ستکهلم اشاراتی به اين موضوع داشتند

ابراهيم در اين مصاحبه به نيروهای حاضر در صحنه سياسی اشاراتی کرد که  رفيق .هايی را مورد توجه قرار دهيم

که   نيرو در صحنه سياسی ايران موجود هستند٣آن به اين صورت ميتوان گفت که در حال حاضر  لیدر مضمون ک

ايران ندارندو تنها ليبرالها  در اين ميان اسالميها همچون نيرويی شکست خورده هيچ گونه شانسی برای کاری در اتيه

به تنهايی توان و قدرت اين تغيير را در " النيروها نيز فع و چپها هستند که با هم رقابت ميکنند و هيچ يک از اين

دراين  ليبرالها که خواستار نه تغيير که خواستار اصالحاتی در اين چهارچوب بوده و. ندارند جامعه به صورت بلفعل

تنها مشغول تزريق پاسيفيزم در  راستا نيز به بخشی از جمهوری اسالمی يا به امريکا چشم اميد دوخته و اکنون نيز

وسوسياليستها نيز که به نيروی طبقه کارگر و جنبشهای اجتماعی متکی  جنبشها و مردم بالعموم هستند و چپهادرون 

اين رژيم را  کارگر هم فعال اين ميزان از تشکل يابی و سازمايافتگی را که با اهرم اعتصاب بشود کمر هستند و طبقه

بقيه احزاب کمونيست به همه لحاظ در  يست ايران ازاما در اين ميان و در سطح احزاب حزب کمون. شکست ندارند

داشتن سازمانی کمونيستی در کردستان يعنی کومله محدود نيست بلکه  اين موقعيت تنها به. موقعيتی ديگر قرار دارد

نداريد در  اگر باور. سازماندهی د رکارگران هم در کردستان و هم در سراسر ايران نيز برميگردد به ميزان نفوذ و

اما . در ايران است سنگرو دروازه کمونيزم يان چپ ايران از انهايی بپرسيد که تازه يادشان امده است که کردستانم

انحرافی از مارکسيزم " کمونيست را برداريم، البته با اين ديدگاه کامال نفس اين ادعای شما در مورد اينکه کلمه حزب

 تا جايگاه   تروتسکيستی يگاه و موقعيت يک جريان يا گرايش سياسیاين حزب به نام کومله شما را از جا و کار کردن

لحاظ سياسی و تئوريک و قبل از ان نيز چرخش   درجه به١٨٠تنها حزبی با يک چرخش .ناسيوناليسم تنزل ميدهد

سی اين حزب نه يک اشتباه يا ماجراجويی سياسی توسط ک.شما را قبول کند طبقاتی ميتواند چنين توصيه ای از جانب

 يک ضرورت تاريخی برای چپ در ايران بود که نه به اراده يک شخص که به اراده چپها و به قول شما که

شرايط و مقطع تنها در پديده ای را تنها و اين يک متد مارکسيستی است که هر.ايران مرتبط است کمونيستها در

  .ستيدني آشنا به اين امر"  که شما اصوال خود بايد تحليل کرد تاريخی

ناسيوناليستی و بشدت انحرافی است چون  به اين معنی ادعای شما در مورد کنار گذاشتن نام حزب کمونيست ايران،

حزب يعنی کومله در کردستان از چنان نفوذی برخوردار است که  اين مسئله را فرض کرده ايد که سازمان کردستانی

يست و اگر حزب کمونيست ايران قدرت راه انداختن در سطح سراسری برخوردار ن حزب از ان ميزان از نفوذ

کارگری  سراسر ی را در اين مقطع از مبارزات کارگری در ايران ندارد پس بايد منحل شود،شدت ضد اعتصابات

اين تزانحرافی که از اين رويکرد  در واقع. بودن و ضد مارکسيستی بودن اين ديدگاه در همين رويکرد وارونه است

عظيم اکتبر تعميم دهيم به دليل نبود اين ميزان از نفوذ در انزمان  ر به احزاب ديگر هم در زمان انقالببرميايد را اگ

 که ١٩٠٨ و بااين رويکرد حزب بلشويک در سال. منحل کردن تنها اميد کارگران در روسيه ميداديد بايستی رأی به

حاليکه حزب بلشويک درهمين مقطع  در. رديدحزبی کوچک و با اندکی نفوذ که فعاليتی مخفی داشت را منحل ميک

واسطه ماهيت ان حزبی کمونيستی و رويکرد و عملکردی  مبارزه و با اين اندک نفوذ نه به واسطه نام ان که به

ارگانی اجتماعی و زنده است که به واسطه تناسب شرايط مبارزه ابعاد بيرونی ان  حزب. کارگری و کمونيستی داشت

بدترين شرايط   و تعداد کادرهايش کم و زياد خواهد شد که حتی درهمين موقع هم و در  و بزرگنفوذ کوچک و ميزان
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و ميشود حزبی خود . کارگر به خود نبيند  در جهت عکس منافع طبقه ميتواند از لحاظ سياسی کوچکترين تغييری را

برای سازمان دادن و به ميدان اوردن کمونيستی بودن را نه مبارزه  را کمونيستی و کارگری اعالم کند و تنها مالک

را در   باشدت و حرارت با مذهب و يا افشاگريهای ديگر در مورد جنايات سرمايه داری مبارزه ی طبقه کارگر بلکه

است که در تمام اين کشاکش مبارزه و  در واقع هدف من از اين مثالها نشان دادن اين مسئله.دستور کار خود قرار دهد

در زمان اختناق سياسی و کار مخفی و نفوذ اندک و چه در  رازو فرودها برای حزب بلشويک چهمقاطع حساس و ف

کار علنی و سازماندهی کارگران و چه بعد از ان و گام نهادن برای ساختمان   و١٩١٧ابتدا و بعد از انقالب 

در عملکرد و  در تمام مقاطع وانچيزی که يک هويت واحد را به اين حزب ميداد دفاع از طبقه کارگر که  سوسياليسم

داشتن عزمی جزم برای استقرار حکومت  مبارزه طبقاتی روزانه نمايان بود و همينطور ضديت با سرمايه داری و

ماهيت و عملکرد اين حزب بود که در بزنگاهها تاريخی و  اين هويت مشخص نه در يک نام که دريک. کارگری بود

که به  ودتان ميتوانيد اين موارد را به حزب کمونيست ايران و کومله البته با اين متدشما خ .در جدال طبقاتی نمايان بود

   .يدسنظرمن مارکسيستی هم هست تعميم دهيد به نتايج واقعی خواهيد ر
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