
 کناره گيری از حزب کمونيست ایران
  
  

ای رسمی کناره گيری خود از حزب کمونيست ایران را به کميته اجرایی این حزب  طی نامه ٢٠٠٨ ژوئن ٢٦در تاریخ 
  .اطالع دادم

   
کناره گيری من از حزب کمونيست ایران، در پی اختالفات سياسی صورت گرفته است که در طی دو سال اخير درباره 

ری و عملکرد حزب کمونيست ایران، به ویژه در عرصه جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و هم چنين سبک جهت گي
 جلسات کميته اجرایی، هيات  این اختالفات سياسی نه تنها دردرباره. ام کار تشکيالتی با خط رسمی حزب داشته

 و در ،له  های کميته مرکزی حزب و کومه پلنومتحریریه نشریه جهان امروز، تلویزیون کومه له، کميته خارج کشور،
برخورد به (ام، بلکه به ویژه در عرصه جنبش کارگری  جلسات سایر نهادهای تشکيالتی نظرات خود را مطرح کرده

خواه و  برخورد به دانشجویان آزادی(و اتفاقات اخير در جنبش دانشجویی ) کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
ظرات خود را که با سياست و عملکرد رسمی حزب کمونيست ایران در این موارد مخالف بوده است، به ن) برابری طلب

  .اماده طور علنی نيز در طی چندین مقاله توضيح د
  

به طور مختصر، من با سياست عملی حزب کمونيست ایران در برخورد با کميته هماهنگی مخالف بوده و این سياست 
له چندین برنامه خود درباره جنبش کارگری را به تلویزیون کومه . دانمال جنبش کارگری می را نادرست و مضر به ح
ها در کميته اختصاص داد تا طی این مصاحبه ) از سازمان اتحاد سوسياليستی کارگری(مصاحبه با رضا مقدم 

گرایش (ها يه یکی از این جناح  ها دامن زده شود، و علهماهنگی دو جناح تشخيص داده شود، به اختالفات این جناح
، بدون آن که فرصت و امکانی در توضيح و دفاع از نظرات خود داشته باشد، موضع گرفته شود و جناح )لغو کار مزدی

همپای این سياست، سایت رسمی حزب کمونيست . دیگر به مبارزه و اخراج آن از کميته هماهنگی فراخوان داده شود
 چنين نظراتی در کميته هماهنگی و مبارزه آن عليه گرایش لغو کار مزدی قرار گرفت، بدون ایران هم در خدمت انعکاس

حزب کمونيست ایران، به اعتبار .  های متقابل این گرایش داشته باشدترین توجهی به طرح نظرات و پاسخآن که کم 
و مضر حذف گرایش لغو کار مزدی له، جزیی از طرح سياسی نادرست شواهد مندرج در سایت حزب و تلویزیون کومه 

گرایش لغو کار «در این مورد نيز طی مقاالتی هم نظر و انتقاد خود نسبت به سياست های . از کميته هماهنگی بود
  .و هم برخورد متقابل با این گرایش را نوشته ام) مزدی

  
در مورد تحليل جنبش » سمتریبون مارکسي«در زمينه جنبش دانشجویی نيز ابتدا مقاله بی نام و نشان وبالگ 

بری طلب با یک حزب اپوزیسيون جمهوری دانشجویی، که به طور غيراصولی بر ارتباط دانشجویان آزادی خواه و برا
 امنيتی، بدون کم ترین -در سایت حزب درج شد و بعد به علت افشای این حرکت پليسی ...  کند واسالمی تاکيد می

های اجتماعی در حالی که حداقل انتظار از یک حزب مسئول و جدی و دلسوز به حال جنبش . توضيحی حذف گشت
 امنيتی -تی معتقد به انقالب کارگری و کمونيسم، آن بود که عليه این اقدام پليسی مخالف حکومت اسالمی، نه ح
 هایی هشدار بدهد، اما نه تنها حزب کمونيست ایران از این امر خودداری کرد، بلکه از موضع بگيرد و عليه چنين روش

» تریبون مارکسيسم«د و وبالگ رون های اصلی سایت حزب به شمار می ، جزیی از لينک»تریبون جوان«طریق سایت 
 امنيتی این وبالگ و هم چنين مسئولين -است، به انعکاس سياست پليسی » تریبون جوان«نيز جزیی از سایت 

همپای این . سازمان اتحاد سوسياليستی کارگری که از اقدام این وبالگ و محتوای مقاله آن دفاع کردند، ادامه داد
انشجویان آزادی خواه و برابری طلب از سایت حزب حذف شد و امروزه تنها نوشته سياست، مقاالت و اطالعيه های د

  . یابدهای دانش جویان سوسياليست در آن انعکاس می 
  

حضور زنده و و عدم  تشکيالتی -دایت و رهبری سياسی  ه عدم انسجام درونی تشکيالت دردر عرصه سبک کار و
در شرایط حساس و   بدون شک،.در جلسات مختلف تشکيالتی بيان کرده ام نظرم را  بارها جامعه نيز تحوالتفعال در

  سياسی و و عملی و همبستگیی فکر و انسجامبه سطح عالی تری از آمادگیجامعه متحول امروز ایران و جهان، 
   .اوضاع نياز داردتشکيالتی برای مقابله با این 

  
سياست مصلحت گرایی تشکيالتی،  با  طبقه کارگر است که نقطه عزیمت آناستراتژی کمونيستی،مهم تر از همه 

 مختلف سياسی و ل و اتفاقاتر مقابل مساید حوادث ماندن و عدم عکس العملل به موقع در انتظارسکوت و 
 آنچه که در این ميان شاخص و برجسته است تقویت هر درجه از مبارزه اقتصادی، .ذیر نمی باشدپ تحقق ،اجتماعی

 و حرکت  طبقه برای کسب قدرت سياسی بدون چشم داشت سکتاریستی فرهنگی طبقه کارگرسياسی، اجتماعی و
بی وقفه به سوی شکستن ماشين دولتی، لغو مالکيت خصوصی و کار مزدی، و برقراری یک جامعه نوین کمونيستی 

  . است انسان از انسانعاری از هرگونه سرکوب و سانسور، تبعيض و نابرابری و استثمار
  

دهند که حزب کمونيست ایران، جزیی از سياست نادرست نسبت به  شواهد در این عرصه ها نشان می مجموعه
بخشی از جنبش کارگری و جنبش دانشجویی شده است که در نهایت جز به بدبينی به کمونيسم و کار متشکل 

  .نخواهد انجاميد
  

 و تالش برای تغيير نظم رای فعاليت کمونيستیب. این دالیل کافی بود که از حزب کمونيست ایران کناره گيری کنم
  .تر وجود دارد  قطعا راه اصولیموجود،
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