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»راني استيحزب کمون«باره در   

   تاد و ششماه هشبهمن  چهارم                                                                                             اراده خردمند
 

  زرفيق سمکو نوری عزي
 اين بحث خوبی است که بايد ميان رفقای. مورد بحث شما مطلبی خواهم نوشتحتما در. پاسخ شما با سپاس از

   .برای بهتر کردن بحث آتی، چند تذکر و سوال ديگر از شما ضروری است اما پيش از آن و  .کمونيست ادامه يابد

بحث بر سر اين بود که طبق سنن . عالم کنيدشما خود را بايد منحل ا بحث من در مقابل حزب شما اين نبود که

که در  کند بايد از يک برنامه انقالبی خطاب می" حزب کمونيست ايران"زمانی که حزبی خود را  بلشويزم، اول،

قرار گرفته، ) کارگری و يا شوراهای(کننده کارگران پيشرو  مبارزات محک خورده و مورد تاييد بخش تعيين

يعنی بايد . تمام نيروهای انقالبی و کمونيست باشد ن حزب کمونيست، بايد ستاد مرکزی جلبدوم، اي. برخوردار باشد

    .گرايی نباشد گرايی و فرقه خود مبتکر افتراق و حذف از دموکراسی درونی برخوردار باشد و

بدين ترتيب حزب . کارگرانجدا از" رهبران"ای  نه عدهمنتخب کارگران باشد و رهبرانسوم، اين حزب بايد متشکل از

دامن زده و پيشرو کارگرانزماندهی تمامی نيروهای انقالبی وواقعی کارگران به ساايران به عنوان رهبر کمونيست

قدرت به دست شوراهای کارگری مبارزات کارگری برای تسخيرسازماندهی اعتصابات و  سراسری بهسطحدر

    .کند مبادرت می

شود، اين است که آيا شما دارای اين مشخصات هستيد؟ اگر نه پس  حزب شما می رهبرانزيک اشما يا هرسوالی که از

باشيد بر خود بگذاريد  البته حق داريد هر نام که مايل. باشيد تعريف و سنن بلشويزم، حزب کمونيست ايران نمی بنا بر

عتالی انقالبی وره اده بايد در دمعيارهای ذکر ش که در وضعيت مشخص و با" حزب کمونيست ايران"اما کماکان آن 

  بهيجوجه قصد توهين را-درون حزبتانتمام رفقای فعال درشما وبا معذرت از( قدرت ساخته شود، نيستيدتسخير و پيشا

دار اما خالی از محتوا اعتقاد داريد، مخالفتتان با حزب  اسم و رسم سوال ديگر اين است که اگر به ساختن ).ندارم

 و حزب توفان و حزب رنجبران و غيره) مائوئيست(و يا حزب کمونيست ايران ) سه دسته آن( رگریکمونيست کا

است، ممکن است بفرمائيد  کنيد آنها نيز مانند شما احزاب کمونيست ايران هستند؟ اگر چنين چيست؟ آيا تصور می

اين بود که در ز دارند؟ مگر غير از هايی نيا برنامه کارگران ايران برای سازماندهی انقالب به چند حزب و با چه

هم حزب بلشويک بود که متواضعانه بدل به حزب کمونيست روسيه شد؟ آنبود که م تنها يک حزب١٩١٧انقالب اکتبر 

    دامن زد؟ ای طوالنی بدون اين که خود را حزب کمونيست روسيه خطاب کند، به تدارک انقالب دوره برای

کنند، شما چه موقعيت متفاوتی نسبت  خود را حزب کمونيست ايران خطاب می جا زاب بیکنيد اين اح اگر هم تصور می

  .مدهيامه تا بتوانيم بحث را بهتر اد ها را نيز پاسخ دهيد  پرسششوم اين خوشحال می  ؟داريد به آنها

  ٩ شماره تانتيليم: بحث آزاد

 


