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   طبقاتیۀحزب رنجبران ايران در مبارز: ۀدربار
 ؟چيست" چه بايد کرد؟"و " چه می شود ؟ "  طبقاتی پاسخش بهۀحزب رنجبران ايران در مبارز

سيس أای پاسخ به اين پرسش ھا ضروريست اشاره ای کنيم که اين حزب در اين سال ھای طوالنی و قبل از تبر

سير تکاملی آنھا با رشد وانکشاف جامعه  را بنياد گذاشتند چه گونه به اين پرسش ھا پاسخ گفته اند، تشکالتی که آن

 تشکل کمونيستی که سالھای ٩ تشکيل دھندگان آن  .چھار دھه از ايجاد حزب رنجبران ايران می گذرد. بوده استچه 

طوالنی در امر سازماندھی کمونيستی در شرايط سخت ديکتاتوری محمد رضا شاه در گير بودند از طريق تبادل نظر و 

 مشترک ۀراه يابی مشخص و در محيطی گرم ورفيقانه با آموزش و مشورت در کليه سطوح تشکيالت با ھدايت کميت

 تشکيل شد و ۵٨که در ھمان ماه ھای اول سال "  وحدت ۀکميت" کادر ھای تشکيل دھندگان اوليه .  زی شدوحدت پايه ري

 نمايندگان  بازماندگان لشکر خونين کمونيست ًااکثر  حزب  کارکرد ند،ۀ يک سال در تدارک برگزاری اولين کنگرًاحدود

نظری ھمه جانبه ای را  ۀ  برای يافتن راه انقالبی مبارز ايرانۀی بودند که دو دھه  در نقد مشی رفرميستی حزب تودئھا

به پيش برده، در عمل انقالبی برای ايجاد حزبی  از نوع بلشويکی آن  شرکت کرده و کادر ھا و اعضای آن  جان خود 

النی تر و طوۀ  ايران دارای سابقۀاز ميان آنھا سازمان انقالبی حزب تود. را بی دريغ در راه کمونيسم فدا کرده بودند

نام پالتفرم وحدت ه ی بئ ساله خود و سند پايه ۀ جمعبندی از پراتيک شانزدۀارتباطاتی گسترده تربود که با ارائ

در اينجا ما تنھا .  تشکل باال  شرکت کرد٩ وحدت ۀ لنينيستھا برای ايجاد حزب کمونيست ايران در کميت-مارکسيست

 دارد  ياد آوری کنيم که  ھشت سازمان ديکر ھم در ھمين یجا. البی داريم سازمان انقۀ اشاره ای به شانزده سال مبارز

  . عملی مبارزاتی بر خوردار بودندۀی ھای خود  کارکرده واز تجربئمسير بنا به توانا

حال مسير پر پيچ وخم و سختی را گذرانده وھمچنان براين باور است که ه حزب رنجبران ايران از زمان تشکيل تا ب 

انقالب   کارگر باشد،ۀوجود آيد و در پيوند فشرده با طبقه  حزب انقالبی که از وحدت کمونيستھا ببدون يک

امروز حزب رنجبران  . ايران تبديل شده است تحقق نخواھد يافتۀسوسياليستی که امروز به بديل اجتناب ناپذير جامع

نيستی و کارگری ايران را ايجاد يک حزب وم مبرم و فوری جنبش کۀايران با توجه به اوضاع و پراتيک خود وظيف

متحد انقالبی بر اساس اصول، برنامه و تاکتيک می داند وبر اين نظر است که شرائط برای انجام چنين وظيفه ای ھر 

ی  آگاھی طبقاتی و لزوم تشکل سياسی پيشرو طبقه، کادرھای فعال را به لشکر ئچرا که از سو. روز آماده تر می گردد 

 کنونی دارد و از سوی ديگر اکثريت رفقای ۀ خود نقش مھمی در مبارزه با تفرقۀعرضه می کند که به نوبعظيم کار 
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دست آوردن ه ب .کمونيست از اين تفرقه و گرايش سکتاريستی به ستوه آمده اند وخواھان خاتمه دادن به اين وضع ھستند

، اشتباھات و برخاستن نيامده است، ده ھا افتادن ودست ه اين مواضع و نقطه نظر ھا در مسير يک راه راست وصافی ب

اما در طول اين مسير کمونيسم  تصحيحات حتی انحرافات وغلتيدن به چاله ھای اپورتونيستی چپ وراست بوده است،

اين يکی از ويژگی .  راه انقالبی پرولتاريا  سوق دھدۀعلمی و پافشاری کادرھا روی اصول آن توانسته  حزب را به ادام

ای حزب رنجبران است که  با تمام فرازو نشيب ھايش امروز ھمچنان در سمت انقالب پرولتاريای ايستاده و از ھ

اين ارزيابی که حزب کمونيست بايد از وحدت کمونيست ھا شکل بگيرد در پشت خود يک .  کمونيسم دفاع می کند

رو شده ضمن دست ھمکاری دادن به ه تی روبدر طول اين مسير ھرجا با تشکل ھای کمونيس.پراتيک شصت ساله دارد 

حزب  در تجربه آموخته است .آنھا روی يکی شدن وايجاد يک حزب متحد از کل جنبش کمونيستی  پافشاری کرده است 

عنوان گردانی از جنبش کارگری و کمونيستی با معيار ھای  حزب سازی لنينی به کار  مستقل خود  ه از يکسو بايد ب

 مشترک ۀ ديگر بايد برای ايجاد حزب يکی شده ومتحد کمونيستی که براساس اصول و برنامبپردازد واز سوی

 راه ھای ديگر جز انحالل طلبی و گروھی گری ثمره ای به بار نخواھد ۀھم .وجود می آيد مبارزه کنده کمونيستی ب

 امپرياليسم و بورژوازی ھيچ د،در شرايط اجتماعی ايران که ديکتا توری  ضد کارگری وکمونيستی بيداد می کن. آورد

 کارگر اين امکان را نداده ونخواھند داد که در بستر مبارزات جاری به خود آگاھی و تشکيالت سياسی ۀگاه  به طبق

اين واقعيت تاريخی از زمان ايجاد حزب کمونيست ايران  حدود يک قرن پيش تا به امروز ادامه . کمونيستی خود برسد

رشد وگسترش جنبش  توجه به شرايط است  که کمونيست ھا بايد در ھر قدم به جلو وموازی بادرست با . يافته است

 که در ٩۶ ]جدی [جنبش ديماه .وجود آورده کارگری سلول ھای کمونيستی يکی شده ، زبده و مخفی در ميان توده ھا ب

وجود آورد که امروز ه ن بصد شھر ايران وتا ده روز دوام يافت  تحولی تاريخی در مسير جنبش کارگری ايرا

بزرگترين لشکر تغيير را توده ھای وسيع کارگری و پابرھنگان و نيروھای آگاه طبقاتی و کمونيستھا وسوسياليستھا 

و  ونه به ارتجاع داخلی وامپرياليسم جھانی بود" انتخاب بد از بدتر"ۀ جنبش ديماه عبور از يک مرحل. تشکيل می دھند

اين يک پيروزی . ئيد بدان می زنندأريا  که امروز اکثريت نيروھای چپ وکمونيست مھر تئيد مشی سياسی پرولتاأت

 کارگر به حساب ۀبزرگی برای جنبش کارگری ايران است و شايد آيندگان جنبش ديماه را تولدی نوين  برای صعود طبق

  .آورند

د با گذشته مورد بررسی قرار می دھند و   طبقاتی را ھميشه در پيونۀ ماترياليست ھای تاريخی اوضاع و تکامل مبارز

جمعبندی ھای پراتيک و . در پرتو تجارب گذشته و اوضاع مشخص حال برنامه و سياست ھای خود را پايه می ريزند

مبارزات به ما کمک می کند تا از يکسو بھتر به چگونگی رسيدن به مواضع کنونی خود پی ببريم و چرا بر روی چنين 

  يم مواضعی ايستاده ا

 ايران  در روند پايه ريزی چون يکی از نقد ھای اساسی اش از رھبری حزب توده بی ۀ سازمان انقالبی حزب تود

عنوان معياری در ه عملی و خارج نشينی بود در ھمان آغاز با رفتن گروھی ازاعضای بريده از رھبری  به ايران ب

 و کادر ھايش می بايستی پای در رکاب باشند و طبق ءضاپيوستن به آن مشخص کرد و تشکيالتی را سازمان داد که اع

اين باز گرداندن آب رفته به  . طبقاتی تحت  شرايط ديکتاتوری سياه پھلوی فعاليت کنندۀاحتياج به داخل روند و در مبارز

 ی و فرار رھبریبعد از سرکوب خونين کودتای بيست وھشت مرداد،  تالشی سازمان افسر. جوی ومسير درست بود

درست در  پيروی از سياست  .را بلند کرد  ، آغازی نوين و انقالبی بود که نسلی جوان پرچم آنحزب توده به خارج

 مسلحانه در جنوب ايران در ميان ايل قشقائی ۀشرکت در عمل انقالبی و رفتن به ايران ، سازمان انقالبی  به مبارز

طا کشکولی و ايرج کشکولی را از خارج برای شرکت در آن   عءپيوست و دونفر از کادر ھای سازمان انقالبی رفقا
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در آنزمان ايران در يک شرايط بحرانی قرار داشت ومردم کارد به استخوانشان رسيده . مخفيانه به داخل گسيل داشت

 مسلحانه فراھم است و از يک جرقه حريق  بر خواھد خاست ۀبود و سازمان ارزيابی می کرد که  شرائط برای مبارز

 انقالب پيروزمند ۀوبر اين اساس  دو رفيق سازمان انقالبی که در دوره ھای آموزشی حزب کمونيست چين که تجرب

 مبارزاتی در ميان ايل داشتند ھنگامی که ۀسابق که  محلی و چين را بيان می کردند  شرکت کرده بودند  و با توجه به اين

 وزير دربار ۀيکسال ھم اين گروه مسلحانه دوام داشت ولی   با حيل. شدندقيام بھمن قشقائی بر پا شد برای اينکار انتخاب 

 ، گروه مسلحانه ھم، کردن و امان دادن به بھمن قشقائی اورا به تور انداختند و در نتيجهءن امضاآ و پشت قر"علم"وقت 

 خدعه ای بيش نبوده چون "علم"وجود آمده بود  پراکنده شد ومعلوم شد قسم شاه وه چون براساس وابستگی ھای ايلی ب

عطا وايرج  با کاردانی و آگاھی به منطقه توانستند از محاصره .   اعدام سپردندۀاو را پس از تسليم شدن به جوخ

ی طوالنی  خود را به ئوسرکوب توسط نيروھای دولتی  بيرون روند وپس از گذستن از مناطق کوھستانی و راه پيما

 ۀسازمان انقالبی اولين تجرب.  ا کمک تشکيالت به دبی واز دبی به اروپا منتقل شوندبندر عباس برسانند و از آنجا ب

" توده " خود را پس از جدا شدن از رھبری حزب توده جمعبندی کرد و تحت نامه ای از جنوب در  ۀ مسلحانۀمبارز

  .ارگان سازمان انقالبی انتشار داد

ک سرباز جانباز دربار شمس آبادی در قصر شاه قصد کشتنش را  معروف به کاخ مرمر که يۀ در ھمان زمان با حادث

 از اعضای ًادستگيری آنھا که اکثر. کرده بود، رفقای ما را جمعی دستگير کردند و اتھام تروريست به آنھا زدند

دفاع وجود آورد و  با تشکيل دادگاه علنی در تھران و ه کنفدراسيون بودند حرکتی بس  متحد کننده در خارج کشور ب

مستدل پرويز نيکخواه در رد اتھامات تروريستی از يکسو ودفاع از فعاليت ھای کمونيستی گروه و افشای وضع امنيتی 

 محافل چپ و مترقی رساندند  و جان تازه ای ۀجامعه، صدای جنبش نوين کمونيستی جدا از رھبری حزب توده را به کلي

 اين تجربه راھم به شکست تشکيالتی کشاند با ًب شديد  ساواک عمالاحکام طوالنی زندان و سرکو .به جنبش چپ دادند

دست آورد و از ه که ھر دو تجربه توانست از لحاظ سياسی پيروزی بزرگی را به سود مشی پای در عمل بودن ب اين

 بيش ازنود درصد اعضای حزب توده را به خود لحاظ تشکيالتی  سازمان انقالبی در برابر رھبری حزب توده توانست 

ی را در پيش گيرد و امر کار در ميان  ئدرس اساسی اين دو تجربه اين بود که سازمان بايد خط مشی توده. جلب کند

که  در نبرد با دشمن  ھربار که در حرکت عملی انقالبی سازمان شرکت می کرد با اين. کارگران را اساس قرار دھد

 مبارزه بود چون از ھمان آغاز به ۀتگاه ھای نظامی و امنيتی آن شکست می خورد اما منطق سازمان ادامطبقاتی ودس

 و کادر ھايش آگاھانه ءشکست بازھم مبارزه  تا پيروزی خود را مسلح کرده بود واعضا ،ه کارگر مبارزۀمنطق طبق

بيخود نبود که کمی ديرتر ھنگامی که اسماعيل . رو شدن با دشمن قوی تری را در خود تقويت می کردنده ت به روبأجر

شريف زاده رھبر  پيشمرگان انقالبی حزب دمکرات ايران و مال آواره از سازمان برای پيوست به آنھا دعوت شد  يکی 

 ۀاز کادر ھای رھبری را فورن برای ايجاد ارتباط  با گروه مسلحانه به کردستان گسيل می دارد و با ملحق شدن نمايند

مان انقالبی به گروه پاتيزانی محلی و روشن شدن مواضع رھبری جنبش که خود را مارکسيست می دانستند و با ساز

سازما ن انقالبی بر اساس گزارش رفيق رھبری اعزامی گروھی از .رو شده بودند ه دھقانی منطقه روبۀ استقبال تود

ی ديده بودند  از جمله دو پزشک  که در خواست مبرم فلسطين دوره ھای تعليمات کادرھای خود را که در چين و کوبا و

سفانه ھنگامی کادر ھای سازمان انقالبی به کردستان رسيدند أمت. به کردستان اعزام کرد رفيق اسماعيل شريف زاده بود،

ه را  بارزانی توانسته بودند با سياست محاصره و سرکوب پيشاھنگان گروه مسلحانۀکه رژيم ايران با ھمدستی دارودست

.  مبارزه بود اما ھمچنان منطق سازمان انقالبی مبارزه، شکست،. از جمله  شريف زاده و مال آواره را به قتل برسانند

 ۀ مبارزۀچه می شود و چه بايد کرد ؟ اولين گام جمع بندی از تجرب: ال پاسخ می داد ؤبارديگر سازمان بايد به آن دو س
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 ميھنی کردستان بازماندگان گروه مسلحانه را ۀن انقالبی توانستند با کمک اتحاديرفقای سازما. مسلحانه و شکست آن بود

 جمعبندی اين بود که بايد به کار طوالنی تری در ميان ۀنتيج .اوضاع را پس از آن بررسی نمايندًا پيدا کنند و مشترک

 فشرده ای  بر قرار باشد و اين امر که با کل جنش سراسری بايد پيوند کارگران و زحمتکشان ده بپردازند و مھمتر اين

خاطر ه درست است که اين سه حرکت عملی سازمان انقالبی ب. تنھا از طريق يک حزب کمونيست امکان پذير است

 مسلحانه جدا از توده ھا به شکست رسيد اما در اينجا اين پای در عمل بودن سازمان ۀکيد روی مبارزأ و تءتوازن قوا

تماس با حنبش مقا ومت مردم در ايل قشقائی وجنبش . ار آورد که ھمچنان تا به امروز پا برجاستبه انقالبی ثمره ای ب

رھبرانی ۀ  کرد که بنا بر  گفتۀانقالبی کرد و مبارزه برای بردن کمونيسم علمی به ميان انقالبيون راستين از خود گذشت

اما اوضاع کردستان .   به سازمان انقالبی داده اندچون جالل طالبانی و نوشيروان مصطفا  نقش مھمی را در اين زمينه

ويژه جمعبندی از يک دھه سازماندھی پراکنده  رھبری سازمان انقالبی را به ه و تغييرات سريع در اوضاع ايران ب

 گسيل رفقای شناخته شده ايجاد تشکيالت داخل، : ھفت ادامه يافت۵٧نتايج عملی نوينی رساند که اين سياست تا انقالب 

ويژه در ميان کارگران،  ايجاد تشکيالت حزبی در کويت ودبی برای ه ی بئگسترش کار توده  باتغيير ھويت به داخل،

گسيل کادر ھای شناخته شده، تجديد تربيت آنھا با کارکردن در شرايط کاری بسيار سخت ودر عين حال جلب نيرو از 

مان توانست  نه تنھا با تمام سرکوب ھای يکی پس از ديگری بدين ترتيب ساز. ميان کارگران ايرانی مھاجر در منطقه

 ۀبار که رفيقی را اعدام می کردند جوانان ديگری را برای ادام توسط رژيم جنايتکار پھلوی زنده باقی بماند  و ھر

ه در خدمت  و ھمه جانبًتشکيالت خارج کشور را کامال مبارزه متشکل سازد  بلکه کار مخفی وعلنی را باھم تلفيق  دھد،

اين مقاومت وايستادگی مشت محکمی بود به دھان وادادگانی از ميان صفوف سازمان که . تشکيالت داخل نوسازی نمايد

 شان مبارزه با سازمان ۀنتوانستند به تعھد خود به جمع وتشکيالت وفادار بمانند و به صف دشمن پيوستند و کار عمد

  . انقالبی و نيروھای چپ و کمونيست بود

 مرکزی ۀعنوان وظيفه بغرنج سازمان برای ايجاد حزب کمونيست که در بريدن از حزب توده ب و سختۀ بارزم

 ايران  بدرستی به ۀسازمان انقالبی حزب تود . سياسی گذشت– ايدئولوژيک ۀمشخص شده بود از يک روند ھمه جانب

اساسی تر است که در قلمرو  ت باشد، بايد  واين جمعبندی رسيد که بريدن از حزب توده نمی تواند  محدود به تشکيال

 تاريخی تا به امروز ھمچنان عليه اپورتونيسم راست حزب ۀاين مبارز. ايدئولوژيک و سياسی گسترش يابد و عميق شود

در .  توده و رويزيونيسم ھنگامی که رھبری به طرفداری از خط سه مسالمت آميز خروشچف بر خاست ادامه يافته است

که  تازه نوک دکل انحراف بزرگ تاريخی رويزيونيسم نمايان شده بود و رفيق مائوتسه دون با جمعبندی آن زمان 

داھيانه اش از مبارزه بين دو خط مشی در جوامع سوسياليستی  اولين نقد خود را بر نظرات رھبر حزب کمونيست 

اران سازمان انقالبی ذپايه گ. ا فرا گرفتمبارزه ای سخت جھان کارگری و کمونيستی ر ايتاليا رفيق تولياتی نوشت،

جزو اولين پرچمداران اين جنبش نوين ضد رويزنونيسم در ايران بودند و  در اولين کنفرانس خود که در تيرانا تشکيل 

 حزب رنجبران ايران نه تنھا در ببدين ترتي. شد  قاطعانه عليه رويزيونيسم حزب کمونيست شوروی موضع گرفتند 

 مائو تسه دون  و مبارزه ای بی امان عليه ۀزه ای سخت گذشت بلکه با برافراشتن پرچم سرخ انديشعمل از مبار

چريک ھای   ايران،ۀ حزب تودۀ چون سنگ خارا در برابر حمالت ھمه جانبولوژيکرويزيونيسم مدرن از لحاظ ايدئ

يش رفته که رھبری حزب توده و چريک ھای اين مبارزه تا آنجائی پ. دنباله رو آنھا   تا به امروز ايستادگی کرده است

اکثريت در ھمکاری با دستگاه ھای امنيتی رژيم اسالمی تشکيالت حزب رنجبران را لو می دادند و آقای نگھدار در 

  .  تلويزونی با بی بی سی نه تنھا به آن اقرار دارد بلکه چنين جنايتی را ھنوز ھم درست می داندۀمصاحب
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عقايد صحيح از آسمان نازل نمی شود ، خط مشی . ی را در اين سير تکاملی  باز گو کرد  مھمۀ خوب بايد يک نکت

 کارگر و بشريت در دورانی که نظام سرمايه داری در تمام زمينه ھا از فرھنگ گرفته ۀی طبقئصحيح انقالبی برای رھا

لشويک و  حزب کمونيست چين تا دين و روابط خانوادگی حرف اول را می زند  و حتی احزاب کمونيست مثل حزب ب

 بی امانی را ۀ کارگر بيرون پرت می کند سازمان انقالبی و حزب رنجبران ايران مبارزۀ انقالبی و طبقۀرا از  گردون

کيد  پافشاری بر اصول أعليه نظرات انحرافی که ھر چند يک بار در درونش شکل می گرفت به پيش برد و با ت

 جمعبندی از پراتيک خود، با انتقاد وانتقاد از خود، با آموزش و کمک آموزشی به کمونيسم علمی ھر بار توانست با

حزب رنجبران ايران از يک مسير . ی که دچار اشتباه شده بودند و خواست نوسازی داشتند ، به نوسازی ادامه دھدئرفقا

يسم علمی ، دفاع ھمه جانبه از بغرنجی برای  حفظ استحکام افکار ھدايت کننده اش گذشته   و امروز روی اصول کمون

 لنينست ھای جھان ، ھمچنان به راه انقالب تا آ خر با – کارگر جھانی و کليه مارکسيست ۀدستاوردھای عظيم طبق

بدون  برای جھانی بدون ستم ، ی ،ئامپرياليسم و ارتجاع محلی ومنطقه  براندازی کل نظام سرمايه داری جھانی ،

پاسخش اينست " چه می شود ؟ " و در برابر  پرسش . ثمار انسان از انسان مبارزه می کندجھانی خالی از است تبعيض ،

چه بايد " سود مردم تکامل يابد در برابر پرسش دوم ه که اين انقالب منحرف نشود و ب انقالب خواھد شد و برای اين

ی در براير بديل ھای بورژوازی حزب رنجبران ايران  روی مشی سياسی مبارزه برای پيروزی بديل  کارگر" کرد ؟ 

وسرمايه داری و امپرياليسم مبارزه می کند و برای پيشبرد اين مشی و ايجاد شرايط برای پيروزی اش درسه زمينه 

  : فعاليت کنونی خود را سازمان می دھد 

  يکم 

اش  بر استخوابندی ايجاد حزب متحد بلشويکی را که  افکار ھدايت کننده اش کمونيسم علمی ، ساختمان تشکيالتی 

 از توده به توده ھا ، انتقاد وانتقاد از خود و –ی ئکارگران پيشرو استوار باشد ودر   سبک کار از خط مشی توده 

مرکزيت براساس دمکراسی پيروی کند  در دستور کار مبرم و ضروری خود قرار داده است ودرست در خدمت اين 

  .اری می کند وظيفه روی وحدت کمونيستھا ويکی شدن پافش

  دوم 

مبارزه برای بسط وگسترش تشکل ھای کارگری طبق شرائط مشخص ھر واحد توليدی و ايجاد شوراھای کارگری ھر 

جا وھر زمان ميسر است چه بدون چنين وحدت و تشکيالتی از کارگران نه بديل سوسياليستی می تواند اجتماعی شود 

  .ونه حزب کمونيست متحدی شکل بگيرد 

  سومين

ی که دوستان وطرفداران  بديل کارگری دربرابر بديل ئبارزه برای ايجاد وسيعترين اتحاد توده ھا از کليه نيروھا م

  .بورژوازی وسرمايه داری و امپرياليسم  ھستند

 گذشته و راھش با خون بھترين فرزندان خلق ی،سخت و بغرنج  به باور  حزب رنجبران ايران که از مسير طوالنی ،

بايد يکی شويم ، بايد حزب کمونيست .  انجام چنين وظايفی عملی است و پيروزی بديل سوسياليستی ممکنگلکون است

بايد بيش از پانزده ميليون کارگر را ياری دھيم تا متشکل  شوند وبر چنين  وجود آوريم ،ه را از يکی شدن کمونيستھا ب

  . يروزی در انقالب سوسياليستی به پيش رويم استخوانبدی طبقاتی اتحادی بازھم وسيع تر و عظيم تر برای پ

  سوی يکی شدن وايجاد حزب متحد کمونيست ايران ه به پيش ب

  سوی بسط وگسترش تشکالت مستقل کارگری درسراسرايرانه به پيش ب

 سوی بسيج عظيم ترين توده ھای ستمديده ، استثمار شده برای پيروزی انقالب سوسياليستیه به پيش ب


