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  کورش مدرسی

  سازمان و سبک کار کمونيستی
  بخش اول

  کميته های کمونيستی
  طرح بحث

 ارائه شده ٢٠٠٦اين متن خالصه و تنظيم شده بحثي است كه در دو جلسه يك سمينار حزبي در ژانويه 
از اين شماره سازمانده كمونيست . و جنبه طرح بحث را دارد و بايد به همين عنوان به آن برخورد شود

 –س ك .  كميته هاي كمونيستي و بعدا بحث چپ راديكال و سازمانهاي غير حزبي را خواهيد خواندبحث
  . منتشر شد٢٠٠٦ در فوريه و مارس ١٠ و ٩، ٨در سازمانده كمونيست 

)١(  
  !رفقا

دو بحثي كه در اين سمينار مطرح ميكنم، يعني بحث كميته هاي كمونيستي و بحث  سازمان هاي غير 
حزب كمونيستي و سازمان " حكمت تحت عناوين –ود در فرم مفصل تري در انجمن ماركس حزبي  قرار ب

سازمان، رهبري و مسئله حزب –اصول سبك كار كمونيستي " و "سازمان هاي توده اي و غيرحزبي هاي
ان اما به دليل اينكه اين بحث ها في الحال در رابطه با فعاليت حزب در اير. ارائه شود "توده اي -سياسي 

در كميته تشكيالت كل كشور در جريان است ارائه آن در شكل كنوني، فشرده تر و محدودتر، در اين 
  .سمينار جلو افتاد

در اين بحث ضرورت . بحث اول، يعني كميته هاي كمونيستي، ادامه بحث سياست سازماندهي ما است
 در مورد سازمان هاي غير بحث دوم.  را طرح ميكنم"كميته هاي كمونيستي"اتكا سازمان حزبي بر 

در اين بحث برخورد چپ راديكال به اين سازمانها و .  است"تشكل هاي توده اي"حزبي و به اصطالح 
دليل ناتواني آن در ايجاد هيچ سازمان اجتماعي رد مورد بحث قرار ميدهيم و به مباني روش كمونيستي 

  .در قبال اين نوع تشكل ها خواهيم پرداخت
، بحث . ، سازماني، فني و در مورد اصالح روش هاي موجود نيستند"تشكيالتي"ث هاي اين دو بحث بح

بحث در مورد اصالح . هاي سبك كاري هستند كه به اساس سياست و فلسفه سياسي ما مربوط ميشوند
بحث بر سر جدائي از سبك كاري است كه نياز هاي .  شيوه كار جاري نيست، بر سر تغيير آن است

سبك كار و روش تشكيالتي رايج در ميان كمونيست ها، كه در ميان ما . پاسخ نميدهد استجنبش ما را 
  . هم شيوه رايج است، ميراث جنبش هاي ديگر اند كه بايد نقد شده و كنار گذاشته شوند

 سال گذشته مورد سبك كار كمونيستي در ٢٠از نظر من اين بحث ها ادامه بحث هائي است كه در طي 
.  ايران و حزب كمونيست كارگري ايران داشتيم و اساسا منصور حكمت آنها را ارائه كردحزب كمونيست

بحث تئوري حزبي ما بعد از تشكيل حزب كمونيست كارگري از جنبه هائي جلو رفت و تغيير كرد اما از 
مشكالت و ابعاد ديگري از فعاليت . منظر تئوري سازماني، بطور اخص، هيچگاه به آن بر نگشتيم

ونيستي ميبايست مورد كنكاش و نقد قرار ميگرفت كه سعي ميكنم به آنها هم بپردازم و البته از كم
  . در اين بحث ها استقبال ميكنم"خبرگان" و "دست اندركاران"دخالت رفقاي مختلف و بويژه 
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***  
تغيير اوضاع سياسي ايران، شكست دو خرداد، مقابله سنت هاي سياسي مختلف موجود در جنبش 

نگوني براي تامين رهبري جنبش اعتراض مردم، همه احزاب جدي را در مقابل مسئله سازمان سازي سر
همه احزاب در حال گذار از شيوه كار جنبشي به شيوه فعاليت . حزبي به معني اخص كلمه قرار داده است

ن ميكشد و ما را  براي ما، به ناچار، پاي تئوري سازمان حزب را به ميا"مشغله"اين . سازماني تر هستند
  . در مقابل مسائل جديدي قرار ميدهد كه بايد به آنها پاسخ به گوئيم

در رابطه با سازمان حزب در داخل كشور ما قبال، در حزب كمونيست ايران و حزب كمونيست كارگري، در 
ي و مورد شبكه محافل كمونيستي، شبكه محافل كارگران كمونيست، رهبران علني، آژيتاتورهاي توده ا

  . 1 كارگري بحث داشته ايم–جايگاه آنها در سازمان و تئوري سازماني يك حزب كمونيستي 
اگر در اين دوره . امروز بايد مجددا به اين بحث ها برگرديم و به مسئله سازمان بطور اخص به پردازيم

زمان يافته پاسخ مناسب و متناسب به نيازهاي سازماني جنبش و حزب مان ندهيم در مقابل فعاليت سا
  . احزاب ديگر، بر متن سنت و روش خودشان، نا كارا ميمانيم

***  
بحث بر سر . بحثم فعال بر سر درجه و سطح تمركز و يا محل انفصال سازماني نيست. سازمان يعني تمركز

 متمركز را فعاليت خودسازمان يعني آدمها جائي جمع ميشوند و در قالب روابط خاصي . نفس تمركز است
 را متمركز ميكنيم؟ چه نوع فعاليتيسوال اين است كه در يك سازمان كمونيستي ما در اساس . نندميك

  ؟ و دقيقا ميخواهيم چه فعل و انفعالي را متمركز كنيم؟ چه چيز ميخواهيمما تمركز را در 
ي كه اگر مسئله را از سازمان، بخصوص، در شكل. به اين سوال با رويكرد هاي مختلف ميتوان جواب داد

حوزه چپ راديكال درك ميكند، شروع كنيم در قدم اول به نوعي تمركز ميرسيم كه تيپيك ترين آن 
اگر ما بعنوان يك حزب پارلماني باشيم كه . قرار است فعل و انفعال اعضا را متمركز كنيم.  استاعضا

از سر تمركز يك و اگر . محور فعاليت ما انتخاب به پارلمان است به نوع ديگري از تمركز ميرسيم
  . شروع كنيم به تمركز سازماني ديگر ميرسيم.. فونكسيون خاص، چاپ يا نظامي يا 

 از فلسفه خاص و به يك نوع ويژه تمركزهمه اين رويكرد ها به تمركز سازماني ميرسند اما هر يك به يك 
اساس تمركز در چه  بر حزب مادر نتيجه بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه سازمان . آن تمركز ميرسند

چيز استوار است؟ اينجاست كه نوع سازماني ميخواهيم ايجاد كنيم مستقيما به تصوير ما از حزب و 
  . به اين معني است كه گفتم بحث تكنيكي نيست جنبشي و پايه اي است. چگونگي فعاليت آن برميگردد

***  
 ٦۴ و ٦٣حزبي مربوط به سالهاي آخرين بحث سازماني، به معني اخص آن، كه داشتيم بحث حوزه هاي 

در آن زمان بحث كرديم كه حوزه سلول و مبناي سازماني حزب . شمسي در حزب كمونيست ايران است
  .  در يك محيط يا جغرافيا تشكيل ميشوداعضاي حزبميدانيد كه حوزه از جمع . است

جاري چپ راديكال و غير البته بايد توجه كنيد كه بحث ما آن زمان ما در مورد حوزه ها با برداشت 
اساسا معطوف به فعل او ) تشكل اعضا(در سنت چپ حوزه ها . اجتماعي تفاوت هاي قابل توجهي داشت

كار حوزه ها بحث كردن، پخش اعالميه، و رشد ميكروسكوپيك و تدريجي .  حزبي بوددرونانفعال 
  . نگري و رهبري بود يا ميشد، فكري، و فرقه اي براي روش"غيبي"حوزه يك مركز مخفي، . سازمان بود
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بحث حوزه ها در حزب كمونيست ايران، در مقايسه با سنت چپ غير اجتماعي آن دوره، يك گام مهم به 
 جامعهحوزه قرار بود كه در .  را وارد فعاليت كمونيستي كرديمجامعهدر بحث حوزه ها ما عنصر . پيش بود

چپ راديكال، بحث حوزه هاي ما در آن دوره روي به عكس تصور آن روز . فعاليت خاصي را انجام دهد
نقش برجسته خسرو داور در بحث .  و رابطه فعاليت كمونيستي با جامعه و طبقه انگشتعنصر جامعه

 و تالش براي سازمان يافته كردن آن اجتماعيحوزه ها هم در حزب كمونيست ايران تاكيد بر اين اتصال 
  . 2بود

، و نه در سازمان جامعهزب تاكيد ميكنيد دير يا زود بحث رهبري در  حاجتماعياما وقتي كه بر نقش 
بحث هاي منصور حكمت در مورد مكانيسم هاي . براي ما هم همينطور شد. خودمان، مطرح ميشود

اين بحث ها بازتاب . رهبري اجتماعي در قالب بحث هاي سبك كار و آژيتاتور پرولتر را بايد ياد آوري كنم
در نتيجه ما . هاي ما به مكانيسم هاي اجتماعي در مبارزه طبقاتي و سياسي بوداولين نگاه كردن 

  . ميبايست رابطه رهبري اجتماعي را با حوزه هاي حزبي و با سازمان حزب را روشن ميكرديم
. حوزه در سيستم چپ راديكال و غير اجتماعي ميتواند بدون ارتباط با جامعه زندگي و فعاليت كند

چپ فرقه اي رهبري را . ي اي كه ما ميخواستيم بدون ارتباط با جامعه معني نداشتفعاليت كمونيست
مكانيسم هاي در نتيجه اصوال عنصر جامعه، رهبري جامعه و . مقوله اي ايدئولوژيك و فرقه اي ميداند

خود را از سر تحليل و حقانيت ايدئولوژيك، كه البته .  اين رهبري از سيستمش حذف ميشوداجتماعي
در نتيجه مثال چپ راديكال و غير اجتماعي .  رهبر جامعه ميداندبنا به تعريفش به خودش ميدهد، خود

مسئله جا دادن رهبران اجتماعي در سازمان خود و تبديل شدن به ظرف طبيعي فعاليت رهبران 
 عياجتمابراي ما، همانطور كه اشاره كردم، مقوله رهبري به بحث مكانيسم هاي . اجتماعي را ندارد

  .  رهبري، بحث رهبران عملي كارگري و بحث آژيتاتور پرولتر منجر شد
اعتراض و . در بحث آژيتاتور پرولتر گفتيم كه طبقه كارگر و جامعه توده بي شكل و بي سازمان نيست
گفتيم طبقه . مبارزه جزئي از حيات روزمره انسان در جامعه و يك جز بديهي زندگي طبقه كارگر است

حتي در مختنق ستش همه بخش هاي جامعه، براي سازمان دادن تالش خود براي زندگي بهتر، كارگر، و را
گفتيم كه شبكه كارگران .  هم، رهبران عملي و شبكه روابط اجتماعي و طبيعي خود را دارندترين شرايط

يك حزب كمونيستي اجتماعي . سوسياليست و رهبران عملي كارگري يك جزء داده طبقه كارگر است
و تاكيد كرديم كه حزب ما بايد بيش از هر . يتواند جدا از اين شبكه ها و جدا از اين رهبران رهبري كندنم

  .چيز حزب كمونيست هاي درون اين شبكه هاي مبارزاتي و رهبران عملي كارگري و اجتماعي باشد
ي آن در جذب يك  خصوصيت چپ راديكال عدم ارتباط آن با جامعه و اين شبكه ها مبارزاتي و ناتوان

 چپ "سبك كار"سازمان و . رهبران اجتماعي، در همان ظرفيت و موقعيت اجتماعي كه هستند است
غير اجتماعي و فرقه اي متناسب با فعاليت روشنفكران غير اجتماعي و دانش آموزان و دانشجويان 

راضات منفرد و مريخي است، يك رهبر اجتماعي و يك رهبر كارگري، حتي يك رهبر واقعي اعت
  . دانشجوئي و روشنفكري، قادر به فعاليت در چنين سازماني نيست
 مبارزه كارگران و رهبران ظرف طبيعيبحث ما در آن زمان تغيير كاراكتر اجتماعي حزب و تبديل آن به 

  .  عملي و بخصوص طيف كارگران راديكال سوسياليست بود
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ن رهبران و اين رهبري با حوزه ها، يعني گفتم اين بحث ها ما را به بحث ضرورت توضيح رابطه اي
چگونگي اداره رهبران، چگونگي اعمال رهبري و تغذيه فكري رهبران عملي و آژيتاتور ها توسط حوزه ها 

در اين زمينه بحث هائي در  مورد رابطه حوزه ها با اين رهبران داشتيم كه بعدا توضيح ميدهم كه . كشاند
  . ن شكل سازماني با اين فعاليت اجتماعي هيچگاه عملي نشدبه دليل عدم حل تناقض پايه اي آ

 شمسي در حزب كمونيست ايران ما ديگر به بحث ٦۴ و ٦٣به هر حال، بعد از اين بحث ها در سال هاي 
سير رويداد ها و اولويت پيدا كردن مسائل ديگر عمال اين بحث . سازمان حزب در داخل كشور بر نگشتيم

 سلول پايه حزب و تالش - در اين فاصله ما به حك و اصالحاتي در تئوري حوزه .را از دستور خارج كرد
  .  اين مقوله سازماني، به فعاليت اجتماعي مشغول شديمدور زدنبراي رفع تناقضات آن، و اكثر با 

از جمله بحث خانه هاي حزب و . در خارج كشور البته سعي كرديم كه تغييرات جدي تري را بوجود آوريم
 و از مقاطعي آگاهانه عمال هاي حزبي را داشتيم و از ابتداي تشكيل حزب كمونيست كارگري حوزه كميته

در نتيجه حتي در خارج . كنار گذاشته شد اما به اين پروسه هيچگاه عميق و همه جانبه برخورد نشد
ورت جنبشي كشور فعاليت حزبي ما بر پايه درستي استوار نشد، اين فعاليت منحل شد و ما بيشتر به ص

  .    آكسيوني سازمان پيدا كرديم كه هنوز ادامه دارد و لطمات آن را هنوز تحمل ميكنيم–
. نه هر صورت، در كنار بحث مربوط به سازمان حزب، اساس فلسفه تحزب ما مورد بحث قرار گرفت

آن آخرين بحثي كه توسط منصور حكمت فرموله شد ضرورت ايجاد يك حزب وسيع بود كه عضويت در 
 حاضر باشد كه با حزب يك فعاليت متشكل حزب، به هر درجه اي كه ميتواند، انجام هر كس. ساده است

و . 3دهد و خود را در اهداف عمومي حزب شريك بداند و حق عضويت به پردازد ميتواند عضو حزب شود
  . البته همانجا بازهم سلول حزب را حوزه تعريف كرديم

اينجا . اول از عضويت، در سازمان هاي چپ راديكال، بكلي متفاوت استاين نوع عضويت با تعريف متد
تصويري كه داريم اين است كه در يك جامعه هر كس كه از بي عدالتي در رنج است و ميخواهد عليه آن 
مبارزه كند و هر كس كه ميخواهد در سازمان دادن انساني جامعه نقش فعالي بر عهده بگيرد بايد بتواند 

چنين . حزب بايد او را در چنين فعاليتي، به زير پرچم كمونيستي، سازمان دهد. 4حزب در آيدبه عضويت 
شخصي بايد بتواند، علي االصول و در شرايط غير مختنق، در هر محل به خانه حزب مراجعه كند، عضو 

ه اين آخرين تصويري است ك. شود و حزب دستش را در دست كسان ديگري كه مبارزه ميكنند بگذارد
منصور حكمت از حزب داشت و بر اين مبنا ما عضويت در حزب را ساده كرديم و حتي شرط توصيه 

اين حزب يك .  است يا ميتواند باشدتوده ايحزب در اين تصوير يك سازمان . كننده را هم برداشتيم
  .  استتوده اي سياسيحزب 

سكلت جنبشي و سازماني حزب را در اين رابطه همينطور بحث كادر ها به عنوان استخوان بندي و ا
تاكيد كرديم كه در يك چنين سازمان توده اي سرنوشت حزب اساسا توسط كادر ها  و . مطرح كرديم

اين كادر ها، . اعضا قاعدتا به كادر ها و رهبري حزب اقتدا ميكنند. رابطه رهبري با كادر ها تعيين ميشود
اما در دنياي واقعي . ن و انتخابات ها برخوردار نيستنددر مقايسه با اعضا، از هيچ امتيازي در راي داد

. تكليف حزب را رابطه معنوي كادر ها با اعضا و رابطه سياسي و معنوي رهبري با كادر ها تعيين ميكند
 است و از نقشي كه كادر در حيات حزب و در برعهده گرفتن مسئوليت دارد معنوياعتبار و نفوذ كادر ها 

  . ناشي ميشود
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. شبكه اعضا و شبكه كادر ها. يجه، در اين تصوير، ما با دو شبكه يا با دو نوع رابطه طرف هستيمدر نت
  ...سازمان اعضا و سازمان كادر ها، رابطه اعضا با رهبري حزب و رابطه كادر ها با رهبري حزب و 

ب چپ تفاوت اين چنين حزبي با احزا. اين بحث ها يك تئوري تحزب متفاوت از چپ راديكال است
 است كه با برداشت رايج چپ از حزب پيشاهنگ، ديگركال يك تئوري حزبي . راديكال موردي نيست

  . 5حزب نخبگان، حزب پيشروان و غيره متفاوت است
اگر قرار باشد حوزه، سلول پايه حزب باشد كه از . اين تئوري حزبي با آن بحث حوزه نميتواند چفت شود

 و مبارزات اجتماعي را نگاه ميدارد، آنوقت چنين توقعي از يك سازمان جمله رابطه حزب با رهبران عملي
توده اي كه اعضايش انسانهاي بسيار معمولي جامعه هستند و قرار است به هر درجه اي كه ميتوانند در 

  . فعاليت متشكل حزب درگير شوند، نا موجه است
 به محدود مجددا حزب را گذاشتن چنين وظيفه اي در مقابل سلول هاي يك حزب توده اي يا

 جامعه دور "عادي" ميكند و آن را از دسترس توده كارگر و زحمتكش و انسان آزاديخواه "پيشروان"
ميكند و يا در پرتو ناتواني واحد هاي حزبي در ايفاي يك نقش رهبري كننده عمال امكان ايفاي نقش 

ديگر حل ميكند و ما را به دنباله رو جنبش حزب را در سازمان هاي توده اي . اجتماعي را از حزب ميگيرد
در فعاليت در جنبش زنان فمينيست ميشويم، در عرصه كارگري سنديكاليست، . هاي ديگر تبديل ميكند

  ... و 
عد اجتماعي و رهبري ٦٢حوزه اي كه پيشرو ترين شكل آن را در سالهاي دهه  شمسي فرموله كرديم، بـ 

 در رابطه با آژيتاتورها توضيح داديم، توسط سلول پايه يك سازمان كننده به آن داديم و وظايف آن را
حوزه اعضاي ساده يك حزب توده اي قادر به انجام فعل و انفعالي كه در بحث . توده اي قابل تحقق نيست

  . حوزه ها پيش بيني شده است نيست
ير اجتماعي ميشود در اين سيستم حوزه عمال يا ظرف جلسه بحث و جدل غير اجتماعي چپ راديكال غ

اين حوزه ها نميتوانند ابزار مرتبط كردن يك سازمان . "پيشاهنگان غير اجتماعي"يا سلول يك حزب 
  .    كمونيستي با جامعه باشندتوده اي

اول بحث .  شمسي دو بحث مهم داشتيم كه از جنس هاي متفاوتي بودند٦۴ – ٦٢در طي سالهاي 
اولي يك سياست .  شبكه هاي طبيعي و اجتماعي مبارزاتيسازماندهي منفصل و دوم بحث اتكا بر

بر طبق اين سياست ما . سازماني در مقابل اختناق و فشار پليسي بود و معني هويتي براي ما نداشت
سامان حزب را منفصل نگاه ميداشتيم، به داليل امنيتي از حوزه به باال هيچ هرم تشكيالتي ايجاد 

  ...  نميكرديم و 
ما اصوال و در هر زماني ميبايست سازمان حزب .  بحث هويتي و به اصطالح سبك كاري بودبحث دوم، يك

در دنياي واقعي در حزب كمونيست، و بعدا . را بر متن شبكه هاي اجتماعي و مبارزاتي ايجاد ميكرديم
هم در حزب كمونيست ايران و هم در . معلوم شد در حزب كمونيست كارگري، عكس اين برداشت شد

 كمونيست كارگري، از بحث سازمان منفصل يك برداشت هويتي و از بحث ضرورت اتكا بر شبكه حزب
گويا اصوال سازمان ما منفصل است و گويا اتكا بر . روابط طبيعي و اجتماعي يك برداشت امنيتي شد

غيير در نتيجه با هر ت.  شبكه هاي طبيعي و اجتماعي مبارزاتي براي حفاظت در مقابل فشار پليس است
  . مثبتي در تناسب قوا اين احزاب اتوماتيك به حوزه هاي بي ريشه بر مي گشتند

6 

همان زمان منصور حكمت عليه چنين برداشتي جدل كرد اما متاسفانه در تصوير عمومي حزب تغييري 
  . بوجود نياورد

ز يك فونكسيون با اين مقدمات ميخواستم تاكيد كنم كه ما در بحث در بحث تئوري سازمان بايد از تمرك
اين . اين فونكسيون پايه، ضرورت سازمان دادن اعضا براي جلسات بحث نيست.  شروع كنيماجتماعي

رهبري جامعه و نه .  را مورد نظر قرار دهداجتماعي رهبريفونكسيون بايد امر تمركز در سازمان دادن 
ر در جامعه هنر نيست متحد جمع كردن افراد هم نظ. فرقه خود، رهبري حزب يا رهبري سازمان خودمان

  . كردن و جمع كردن رهبران اجتماعي به زير يك سقف كمونيستي هنر است
در دنياي واقعي حوزه هائي كه حزب كمونيست ايجاد كرد، علي رغم همه اين بحث ها، بدون استثنا يك 

 نقش سري هسته هاي غير اجتماعي بودند كه تالش ميكردند در نقش رهبران فكري و عملي و در
سازمان دهندگان و رهبران توده اي، كارگري ظاهر شوند، كه البته چيز زيادي از آنها نمي دانستند و 

  .ناموفق ماندند
سوالي كه امروز در مقابل ما قرار دارد اين است كه آيا بايد به همين راه حال هاي نيمه و ناتمام و التقاطي 

ش اجتماعي آنها اصالحات وارد كنيم يا بطور كلي يك بار برگرديم؟ آيا بايد بازهم در بحث حوزه ها و نق
  ديگر مسئله را عميق تر بررسي كنيم؟ 

اگر حوزه ها با همان مشخصات را ايجاد ميكنيم آنوقت بحث حزب سياسي و حزب توده اي كجا ميرود؟ 
ايه ترين چگونه تناقض سازمان و تركيب اين هسته ها با درگير شدن و رهبري اجتماعي توسط حزب در پ

  سطح را حل ميكنيد؟ 
نكته من اين است كه بحث حوزه از يك تئوري سازماني ديگري مي آيد و تزريق عنصر اجتماعي به آن 

  . تناقضاتش را نه تنها حل نميكند بلكه افزايش هم ميدهد
ازهاي بعدها است كه در پي ني. در انقالب روسيه حوزه اي در كار نبود. تجربه هم همين را نشان ميدهد

در تجربه خود ما هم جائي كه توانسته ايم اين فونكسيون . كنترل سازمان حزب حوزه ها بوجود مي آيند
تجربه سازمان دهي اول ماه مه هاي سنندج در سالهاي .   اجتماعي را انجام دهيم حوزه نداشتيم–حزبي 
ر اوج اختناق گرد همائي هاي در اين اول ماه مه ها ما توانستيم كه د.  يك نمونه است١٣٦٧ تا – ١٣٦۵

اينها حركت هاي خودجوش . عظيم توده اي كارگري با شعارهاي چپ و سوسياليستي را سازمان دهيم
يك فعاليت نقشه ريزي شده و عملي شده دقيق از جانب ما در كميته تشكيالت شهرهاي كومه له . نبود
  . بود

 در حول آنها شكل گرفت، مثل اتحاديه صنعتگر، اين فعل و انفعاالت و سازمان هاي توده اي كارگري كه
محصول فعاليت جمعي شبكه و كانون هائي از رهبران اجتماعي كمونيست و سازمان دهندگان كمونيست 
بود كه هيچ شباهتي به حوزه نداشتند و ما آگاهانه آنها را از ايجاد چنين سازمان ها و كانون هاي غير 

نه ديگر از شرايطي كه كمونيست ها نقش توده اي و اجتماعي بازي يك نمو. اجتماعي بر حذر ميداشتيم
ما كوچ مردم مريوان .  در دوره انقالب ايران برميگردد۵٩ تا ۵٧كردند بازهم به تجربه خود ما در سالهاي 

 روزه مردم ٢٨را سازمان داديم، ما راهپيمايي مردم سنندج به سوي مريوان را سازمان داديم، ما دفاع 
  . ر مقابل حمله جمهوري اسالمي را سازمان داديمسنندج د
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همان وقت تشكيالت هاي ما در تهران پر از حوزه بود و . پايه هيچ يك از اين فعاليت ها حوزه نبوده است
اما در اوج اختناق ما تحركات بزرگ اجتماعي توده اي . هيچ نقشي در بعد اجتماعي نتوانستيم بازي كنيم

رفقائي كه اينجا نشسته اند و در گير بودند و . كمونيست ها را شكل داديمتحت رهبري و سازماندهي 
نوشته هاي ما در نشريه پيام، كه آن روزها توسط كومه له منتشر ميشد، و بحث هاي ما در داريو صداي 
انقالب ايران نشان ميدهد كه چگونه ما در لحظه به لحظه اين ماجرا و قدم به قدم سازمان دادن و اجراي 

  . ن درگير بوديمآ
تجربه همين يكسال گذشته ما در حزب حكمتيست، در مقايسه با ساير جريان هاي ديگر، و درجه 

اينجا به داليل امنيتي . موفقيت ما در سازمان دادن تحركات اجتماعي مجددا همين حكم را نشان ميدهد
كه فكر ميكردند با شو وارد جزئيات نميشوم اما يك مقايسه ساده ميان محصول روش ما با كساني 

تلويزيوني، هنرپيشگي سياسي و يا با هسته ها و حوزه هاي سنتي سازماني ميشود تحرك اجتماعي را 
  .سازمان داد، همين را نشان ميدهد

آنچه كه اين فعل و انفعال را ممكن كرده تمركز رهبران اجتماعي و توده اي و سازمان دهندگان درجه 
  . را ميدهيم"كميته كمونيستي"نهاد واحد است كه من به آن نام يك حزبي و توده اي در يك 

 
)٢(  

گفتيم آنچه كه فعل و انفعال اجتماعي و سياسي حزب را ممكن ميكند متمركز و انتگره كردن فونكسيون 
.    ، بعالوه رهبري، سازماندهي و لجستيك حزبي در يك موجوديت واحد تشكيالتي استاجتماعيرهبري 

اجتماعي و توده اي و سازمان دهندگان درجه يك حزبي و توده اي در يك نهاد واحد كه ادغام رهبران 
  . را دادم"كميته كمونيستي"من به آن نام 

كميته . تمركز در امر رهبري و سازمان دهي در بعد اجتماعي و حزبي است كه به كميته معني ميدهد
خانه، در محله، در شهر و در مدرسه و كمونيستي با اتكا به اين مشخصات است كه ميتواند در كار

ماتريال انجام اين نقش را دارد، و اساسا فلسفه و شاخص پس . دانشگاه چنين نقش محوري را بازي كند
  .رفت و پيشرفت آن ايفاي چنين نقشي است

به عكس حوزه كه تجمع اعضا و مسائل ناشي از آن نقطه شروع آن است، تمركز اين كميته ها از نياز به 
اعضاي . يجاد تمركز در مبارزه، در رهبري و در سازمان دهي حزبي و اجتماعي اين مبارزه ناشي ميشودا

كادرهائي هستند كه تنها دلشان نميخواهد اين كار را انجام . كميته البته اعضاي ساده حزب نيستند
  . ا بازي كنند چنين نقش هائي رنشان داده اند كه ميتوانند كساني هستند كه "رهبر شوند"دهند و 

ا رهبر توده اي و اجتماعي هستند يا سازمان دهنده گان تراز اول توده اي يا سازمان دهنده ياين كادرها 
 يا، بسته به نقش هر كميته خاص، متخصصين ديگريگان تراز اول حزبي، يا مسئولين نظامي درجه يك و 

 را حزبي و اجتماعي عملي و سازماندهي هستند كه به كميته امكان ايفاي نقش سياسي، مبارزاتي، فكري،
بدون انتگره . اين فعل و انفعال را سازمان ميدهندمتحد و با هم اينها كساني هستند كه . .  ميدهدتواماً

كردن رهبران اجتماعي و سازمان دهندگان توده اي و اجتماعي با رهبران و سازماندهندگان و 
ري اجتماعي به يك ادا در آوردن و هنرپيشگي سياسي و متخصصين سازماني حزبي در يك نهاد  امر رهب

  . تشكيالتي و امر تمركز سازماني به ناچار به يك سازمان مريخي و غير اجتماعي منجر ميشود
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ما نيازمند سازماني هستيم كه پايه تمركز آن نوع جديدي از تمركز باشد كه به تمام بحث هاي سبك 
تمركزي كه مشخصه اصلي آن . نيسم منصور حكمت، چفت شودكاري و سازماني كمونيسم خودمان، كمو

تمركزي كه بتواند . تمركزي كه جامعه و حزب را در هم ادغام و در خود يكي كند. بعد اجتماعي آن است
واقعاً  مقدور كند و با همفعل و انفعال اجتماعي و توده اي و همچنين فعل و انفعال سازماني حزب را 

  . حل يا جغرافيا را بوجود آوردتمركز در تحزب در يك م
 كار ميكند، جلسه ميگيرند، بحث "خوب"شكل سازمان چپ راديكال غير اجتماعي در دوره اختناق 

اين نوع سازمان ها، سازمان كساني است كه حتي دوست، . ميكنند، اعالميه ميدهند و مخفي هستند
 نقشي در جامعه به اين عنوانند و همسايه يا همكار شان هم نميداند كه سوسياليست يا كمونيست ا

  . هميشه مقهور آخوند و ناسيوناليست و فاشيست محل هستند. ندارند
با باز شدن جامعه و كاهش اختناق، آنجا كه ديگر فضاي اجتماعي تعيين كننده ميشود، و سياست 

 اي بودن آن ميتواند در ابعاد اجتماعي به جلو صحنه بيايد،اين چپ ضعيف ميشود و ناتواني و حاشيه
وقتي اختناق هست رشد : به كل چپ ها و كمونيست هاي سنتي نگاه كنيد. كامال برجسته ميشود

يك دليل اين . ميكنند و وقتي كه فضا باز ميشود به محافل كوچك بي تاثير كاهش پيدا ميكنند
ندگي اين داستان ز.  غير اجتماعي از حزب و تحزب است–دگرديسي معكوس همين تصوير سازماني 

  . حاشيه اي و بي تاثير و منفعل چپ راديكال در اروپا و غرب است
. اما كم توجهي يا كنار گذاشتن بعد سازماني و حزبيت سياسي هم سر از دنباله روي ديگري در مي آورد

اگر فقط از سر بعد اجتماعي حركت كنيد به انحالل حزب، به سنديكاليسم و يا به آناركو سنديكاليسم 
مركز تحزب سياسي قدرت .  در اين حالت تحزب سياسي را در جنبش هاي ديگر حل ميكنيد.ميرسيد

اين گرايش با كنار گذاشتن مبارزه سياسي براي تصرف قدرت سياسي، نقش خود را به يك . سياسي است
در عرصه مبارزه و اعتراض اقتصادي .  كاهش ميدهدچارچوب قدرت سياسي بورژوازيگروه فشار در 

... سنديكاليست ميشود، در جنبش رهائي زن فمينيست، در امر پناهندگان به فعال كار خيريه و كارگران 
.  است تنها متكي به شبكه هاي جنبشي و مبارزاتي، تحزب بدون حزب استياين تحزب. تبديل ميشود

 شيوه فعاليت جرياناتي است كه اساسا محدود به ايفاي نقش گروه فشار بر بورژوازي هستند و نه
اين . آلترناتيو آن در گرفتن قدرت سياسي اينها تنها متخصص سازمان هاي به اصطالح كمپيني هستند

نوع سازمانها، آنجا هم كه توده اي و واقعاً اجتماعي و متكي به آژيتاتورها و رهبران توده اي و اجتماعي 
راي افق دادن، براي فاقد مكانيسمي براي متحد كردن مبارزه در ابعاد سياسي و جنبشي، ب. هستند

رهبري كردن و براي سازمان دادن حركت براي تصرف قدرت سياسي و سازمان دادن آلترناتيو جامعه، 
  .براي انقالب سوسياليستي هستند

همانطور كه اشاره شد، اگر فقط از سر حزب و سازمان حزب بگيريد به هسته هاي غير اجتماعي و 
ي سازماني، بي نفوذ، كساني كه مستقل از درجه تسلط شان تمركز ها. ايدئولوژيك چپ سنتي ميرسيد

 از اين در خارجا نقش اجتماعي ندارند و يا اگر چنين نقشي را دارند اين نقش شان را يبر ماركسيسم 
اين . در نتيجه سازمان همچنان در حاشيه جامعه باقي ميماند. تمركز سازماني شان رفع و رجوع ميكنند

اين سازمان ميتواند اعالميه .  انقالبات و اتفاقات اجتماعي و توده اي را سازمان دهدنوع سازمان نميتواند 
پخش كند، خبرنگاري كند، تبليغات كند، اما نميتواند در ابعاد اجتماعي مردم را به حركت در بياورد و از 

  . ايفاي نقش جنبشي و اجتماعي قاصر ميماند
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 چون ما ميخواهيم جامعه را به زير سلطه اجتماعي جنبش اينجا ميخواهم بر بـُـعد جنبشي تاكيد كنم
ا سازمان يما داوطلب هاي سرويس دادن به جنبش هاي ديگر . خودمان، جنبش كمونيستي، بكشيم

 براي جنبش هايما عالقه اي به انقالب توده اي . مصلحين اجتماعي يا سازمان خدمات اجتماعي نيستيم
  . ديگر نداريم

 مشخصات اجتماعي، حزبي و جنبشي فوق الذكر نداشته باشيم  فاقد امكان و افق  باياما اگر سازمان
سازمان دادن انقالب خودمان ميشويم و به دنباله رو اوضاع و هورا كش براي سازمانها و جنبش هاي ديگر 

خودشان روي پاي . اين سرنوشت شان است. به كل چپ غير اجتماعي نگاه كنيد. تبديل ميشويم
  .ر به انجام كاري نيستند از ايفاي نقش اجتماعي هم قاصر اندخودشان قاد

 اجتماعي را داريم كه شروع آن به بحث هاي كنگره اول –در مقابل اين تصوير ما تصوير تحزب سياسي 
اتحاد مبارزان كمونيست در نقد سبك كار پوپوليستي، بحث اصول و سبك كار حوزه هاي حزبي خسرو 

  .بك كاري منصور حكمت بر ميگرددداور و همچنين بحث هاي س
 توده اي و سازماندهي حزبي و – آنها رهبري اجتماعي وظيفهكميته كمونيستي جمع هائي هستند كه 

توده اي، تضمين آن است كه سياست كمونيستي حزب در منطقه يا محدوده عمل اين كميته تسلط پيدا 
ازمان دادن مبارزه اجتماعي به زير سياست ها كار اين تمركز س. اين در حقيقت تمركز كادر ها است. كند

بايد اين تمركز با تقسيم كار در ميان خود بتواند رهبري . و شعار ها و اهداف و تاكتيك هاي حزب است
اجتماعي، رهبري سياسي و توده اي، رهبري سازماني و تداركاتي و امنيتي و نظامي فعاليت حزب و 

  . ر جريانات فكري و جنبشي در محل را تامين و تضمين كندهمچنين تفوق فكري كمونيسم ما بر ساي
خود به آژيتاتور ها و رهبران . اين كميته ها بايد ابزارهاي الزم براي ايفاي چنين نقشي را بسازند

 يا رهبران و آژيتاتورهاي اجتماعي موجود را به خود جذب كنند، خود در امر /اجتماعي تبديل شوند و
 يا اين سازمان دهندگان و / و امنيت و نظامي حزبي و اجتماعي متخصص شوند وسازمان دهي و تداركات

 كه تناقض يا رقابت ميان اهميت نويسنده و مجبورنداين كميته ها . متخصصين را به خود جذب كنند
كه غالبا نه نويسنده (آژيتاتور خوب، با رهبر اجتماعي توانا، تناقض و رقابت ميان سازمان دهندگان توانا 

كار اين كميته ها بدون همكاري و . با نقش رهبران اجتماعي را حل كنند) خوبي هستند و نه آژيتاتور قوي
يك حزب كمونيستي اجتماعي همان قدر به يك رهبر و . بازو در بازو اين دو خاصيت پيش نميرود

  . آژيتاتور اجتماعي نياز دارد كه به يك متخصص سازماني خوب
شاخص موفقيت آنها . زبي مسئول و رهبر فعاليت حزب در محيط عمل خود هستنداين كميته ها از نظر ح

هم نه تعداد اعالميه هاي پخش شده و نه تعداد خبر هاي مخابره شده، بلكه شاخص ابژكتيو موفقيت اين 
كميته ها اين است كه چقدر اين نقش رهبري متحد كننده حزبي و اجتماعي را ايفا كرده اند و چقدر 

. به جريان سياسي، اجتماعي و فكري و عملي هژمونيك در محدوده عمل خود تبديل كرده اندحزب را 
البته كميته ها براي اين كار به ايجاد سازمان متناسب، پخش اعالميه، عضو گيري، خبرنگاري و غيره هم 

متحد كنند، شاخص نهائي اين است كه اين كميته ها چقدر توانسته اند مبارزه را . احتياج پيدا ميكنند
چقدر توانسته اند مبارزه را متشكل كنند، چقدر توانسته اند اين مبارزه را حول سياست هاي حزب 

به اعتقاد من .  اينها همه ابعاد يك پديده واحد است. رهبري كنند و در اين راستا چقدر حزب را بسازند
  . هاي كمونيستي استقدم بعدي در تئوري سازماني ما و در ساختن حزب تشويق ايجاد كميته 
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سازمان اعضا . سازمان اعضا، كه به جاي خود مهم است، زير مجموعه كميته كمونيستي و تابع آن است
 توجه شروعارگانيسم غير مستقلي است كه روي پاي خود معني ندارد، نميتواند زندگي كند و نبايد نقطه 

يه اي است كه فعاليت و حيات حزب را در سازمان پايه حزب، به نظر من، آن واحد پا. سازماني ما باشد
  . محدوده عمل خود انجام ميدهد و جنس و نوعش مثل خود حزب است

كميته كمونيستي نميتواند در محيط فعاليت خود نه رهبر اجتماعي را با خود داشته باشد و نه سازمانده 
اين با هدف و فلسفه . د ايدئولوژيك باش"بچه هاي خوب"تواناي اجتماعي و حزبي و تنها تركيبي از 

كميته كمونيستي تركيبي از كساني است كه با هم كار رهبري و سازمان . وجودي كميته متناقض است
كارهائي كه از تك نفري ساخته نيست، هيچ تك نفري همه اين . دهي اجتماعي و حزبي را انجام ميدهند

  . خاصيت ها را ندارد
 حزبي و ادغام درست آنها در يك سازمان درست حزبي براي عدم تفكيك اين دو نوع فعاليت اجتماعي و

بطور اخص حزب ما رهبراني را دارد كه در ابعاد اجتماعي ميتوانند .  خود ما مشكل درست كرده است
هزار نفر هزار نفر براي حزب عضو بگيرند، رهبراني را داريم كه ميتوانند جامعه و توده مردم را به امر خود 

اما از همين ها ميخواهيم كه هم سازمان دهندگان تواناي حزبي و هم نويسندگان . دبه حركت در آورن
از طرف ديگر از سازمان دهندگان برجسته حزبي و از نويسندگان تواناي مان ميخواهيم . برجسته باشند

هر دو به بن بست ميرسند و سازمان حزبي ما  نه نقش رهبري . كه نقش رهبر اجتماعي را ايفا كنند
  . تماعي را درست بازي ميكند و نه اصوال سازمان درستي را ايجاد ميكنداج

كساني كه مردم را در ابعاد توده اي به حزب و به سياست هاي حزب جلب ميكنند معموال و الزاماً همان 
توانند سازمان درست كنند، جلب شده ها را جذب كنند، سازمان بدهند، رشد و يكساني نيستند كه م

د و چپ و راست شان كنند، تداركات حزب را تامين كنند، نشريه را بدست ديگران آموزش بدهن
برسانند، واحد ها و عمليات نظامي سازمان دهند و هدايت كنند، و يا متخصصين سازماندهي و مديريت 
شبكه ها و سازمان هاي حزبي و غير حزبي، متخصصين امنيت  و غيره كه جمعا به اصطالح رهبران 

  . هستند، باشند) quiet leaders(ساكت 
) ٣(  

 توده اي و رهبران به اصطالح ساكت سازماني هيچ كدام از ديگري مهم تر –گفتيم رهبران اجتماعي 
، بدون اين دو هر دو نوع كادرهاي حزبييك حزب سياسي كمونيستي و انقالب كمونيستي بدون . نيستند

اي ادغام همه اين نقش ها و براي تامين آنها شكل كميته كمونيستي اساسا بر. پايه، محكوم به فنا است
اگر تالش كنيد حزب را تنها روي يكي از اين پايه ها بنا كنيد يا تبديل به يك جريان بدون حزب . ميگيرد

و يا با . ميشويد، مثل كمپين ها، گروه هاي فشار كه تحزب سياسي برايشان اين اهميت و جايگاه را ندارد
هميت رهبران اجتماعي و توده اي تبديل به يك سازمان منضبط و محكم اما حذف يا كاهش نقش و ا

  . فرقه اي و  قطع شده از جامعه ميشويد
مهم اين .  از عالئم مادرزاد چپ راديكال حاشيه اي استيناتواني در ادغام و انتگره كردن اين دو نقش يك

ند كه بتوانند در آن واحد هر دو نقش است كه متوجه باشيم در دنياي واقعي به ندرت كساني پيدا ميشو
خاصيت حزب و سازمان اين است كه با كنار هم قرار دادن انسانها با قابليت هاي متفاوت و . را بازي كنند
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با انتگره كردن آنها در يك موجوديت ثالث، ميتواند فعل و انفعالي را در جامعه شكل دهد كه هر دو اين 
  . عرصه ها را به پوشاند

يكنم كتاب نينا را گير بياوريد و بخوانيد و به اين جنبه از فعل و انفعال سازماني بلشويك ها توصيه م
نگاه . بقيه جنبه هاي نينا، از جمله نقش قهرمانان يا خط داستان آن مورد بحث من نيست. دقيق شويد

نه كار ميكند، دقت كنيد كه كميته حزبي در باكو چگو. كنيد كه اول ماه مه را چگونه سازمان ميدهند
تركيب سازمان و رهبران اجتماعي را . به كميته باكو چگونه است و غيره) اژدر(پروسه پيوستن يك نفر 

  . ميبينيد
در اول ماه مه هاي سنندج كه ما در اوج اختناق چند هزار نفر را جمع ميكرديم عمال همانطور كار 

 ميگرفتند شان تبعيد شان ميكردند كه خيلي ها با اين تفاوت كه در روسيه اگر فعالين حزب را. ميكرديم
  .  وسط راه به اروپا ميرفتند و در مورد ما فورا اعدام ميشديم

 حزبي است سازمانيبه هر حال، بحث من اين است كه قدم بعدي در تئوري سازماني ما، ايجاد پايه هاي 
 آورد و از طرف ديگر ماشين كه از يك طرف پتانسيل اجتماعي دارد و ميتواند جامعه را به حركت در

حزبي را دارد كه نتنها اين حركت را ممكن ميكند و سازمان ميدهد بلكه هر پيشروي را تبديل به افزايش 
قدرت سازماني و افزايش تحرك اجتماعي و سياسي حزب ميكند و ميتواند هر پيشروي را تبديل به يك 

ماشيني كه اعضا و دوستداران . ر مشكل باشد از آن سنگحزب و جامعهسنگر محكم كند كه عقب راندن 
بحث . اين پايه سازماني كميته كمونيستي است...   و در سازمان حزب انتگره ميكند و جذبجلب شده را 

عني بر كميته هاي كمونيستي ي سازماني –من اين است كه سازمان حزب را بايد بر چنين واحد اجتماعي 
  . استوار كنيم

اما قبل از بحث بيشتر .  هاي كمونيستي ميشود مفصل تر و مشروح تر صحبت كرددر مورد وظايف كميته
  . در مورد وظايف اين كميته ها بايد در مورد اهداف كارشان روشن بود

  .  داردتفكيك ناپذيربايد روشن باشيم كه هدف اين كميته ها دو وجه 
همه جنبه ...) ه، دانشگاه، مدرسه و در يك شهر، محله، كارخان (عرصه فعاليت خود  كميته بايد در - ١

  سياست هاي حزب اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي يا فكري و عملي را به زير پرچم هاي مبارزه
شاخص موفقيت در اين عرصه تعداد اعالميه ها و مقاالت صادره توسط كميته . متحد و رهبري كند

 كه هزار نوشته و اعالميه داده است اما در كميته اي. واقعيت زميني و مادي خود مبارزه است. نيست
محيط فعاليت خود نفوذي ندارد، نميتواند نيرو بسيج كند، و رهبري مبارزه در محيط فعاليت آن در دست 
. سنت ها و جنبش هاي سياسي ديگر است، كميته است كه هنوز با هدف خود فاصله بسيار زيادي دارد

رسيدن به اين هدف . مر پديده اي نيست كه يك روزه اتفاق بيفتدالبته بايد متوجه بود كه تضمين اين ا
محتاج كار هدفمند و پيگير كميته، جذب رهبران و سازماندهندگان توانا به حزب يا به شبكه پيراموني 

  ....   حزب، بوجود آوردن نفوذ سياسي و معنوي براي اعضاي كميته و حزب در آن محيط و 
تنها متحد .  خود را در ابعاد وسيع و توده اي متحد كند و سازمان بدهد كميته بايد محيط فعاليت- ٢

را ... بايد در كارخانه كارگران، در محله مردم، و .  كافي نيست"چپ ها"كردن موافقين حزب يا حتي 
ك سازمان محكم حزبي را ي اين تشكل ها يا اتحاد هاي توده اي وجود در بطنكميته بايد . متحد كرد
  . دتضمين نماي

12 

  . با داشتن اين اهداف وظايف، كارها و روتين هاي  كميته ها را ميتوان نتيجه گرفت
رهبري كردن مبارزه مردم و طبقه كارگر، تغيير تناسب قواي سياسي تحت سياست هاي حزب در عرصه 

در نتيجه متحد كردن مردم، عضو . فعاليت يك كميته و ايجاد سازمان حزبي متناسب و متناظر با آن
يري، مبارزه نظري با عقايد مخالف، آموزش اعضا، امنيت، تنظيم رابطه رهبران علني با سازمان مخفي گ

  . حزب، جمع آوري كمك مالي، كادر سازي، و غيره حياتي ميشوند
اگر مثال كميته كمونيستي در ذوب آهن از من بپرسد وظيفه من چيست؟ جواب ميدهم كه وظيفه شما 

به . وب آهن به زير سياست هاي حزب، ايجاد يك سازمان قوي حزبي استسازمان دهي مبارزه در ذ
در نتيجه مجبور است هم رهبران موجود و . كميته ميگويم اين كميته بايد رهبر كارگران ذوب آهن شود

آدم هاي سازمانده توانا موجود را به خود جلب و در خود جذب كند و هم از كمونيست هاي موجود 
  . دهندگان توانا بسازدرهبران يا سازمان 

مبارزه اجتماعي بدون رهبر و بدون شبكه .  مبارزه هست رهبران و شبكه مبارزاتي هم هستهر جا
 اين بود كه سازمان حزب بايد در اين شبكه ها ٦٠بحث سبك كار ما در سالهاي . مبارزاتي ممكن نيست

ائي است كه اين رهبران، اين سازمان كميته كمونيستي ج. فعاليت كند و اين رهبران را به خود جلب كند
در نتيجه كار با رهبران توده اي و اجتماعي، . دهندگان، به زير سياست هاي حزب، در آن متمركز هستند

  . كار با سازمان دهندگان كارا و جلب اينها در صدر اولويت هاي كميته قرار ميگيرد
حله و يا در هر فضا و شبكه ي مبارزاتي ديگر كميته كمونيستي يك فعل و انفعال زنده در كارخانه، در م

  . قلب حزب است كه دائم در محل ميتپد. است
اگر كميته كمونيستي بخواهد اين نقش را ايفا كند بايد بر اساس روابط اجتماعي و طبيعي آدمها بنا 

عي با وصل كردن يك عده به هم كه تنها ايدئولوژي شان يكي است يك جمع غير اجتما. گذاشته شود
ممكن است در شرايطي اين كار را هم بكنيم اما اين يك شيوه روتين تشكيل كميته هاي . ميسازيم

ممكن است اين يا آن شخص، اين يا آن مسئول را به يك كميته منتقل كرد اما پايه و . كمونيستي نيست
طبيعي، اجتماعي و بدنه اصلي كميته بايد در جامعه ريشه داشته باشد و در نتيجه بايد بر اساس روابط 

  . مبارزاتي در يك محل يا محيط خاص استوار باشد
بخصوص در امروز در شرايطي كه ما داريم تحزب كمونيستي را بر متن يك سنت عميقا غير اجتماعي و 

 شمسي امروز اولين بار است كه ٦٠بعد از دهه . حاشيه اي بازسازي ميكنيم بايد به اين جنبه توجه كرد
مان حزب در داخل بر ميگرديم و ميخواهيم با ديد جديدي كه در بيست سال گذشته پيدا دوباره به ساز

  . كرده ايم حزب را دوباره بسازيم
بايد توجه كنيم كه داريم حزب را بر متن وجود سنتي بوجود مي آوريم كه در آن آدم ها در خارج از 

تن، بحث كردن و حداكثر اعالميه محيط اجتماعي خود به هم وصل ميشوند و فعاليت اساسا جلسه گرف
اگر آكسيون و تدارك براي آكسيون را از اين سنت بگيريد . پخش كردن و يا شركت در آكسيون است

هر . امروز تصوير داده از فعاليت در يك سازمان چپ راديكال همين است.  كار ديگري برايش نمي ماند
جلسه بگيريم، بحث كنيم، : همين استكس كه به فعاليت متشكل چپ راديكال مي پيوندد تصورش 

به اطالع مردم ) كه اخيرا مدل تلويزيوني آن هم آمده است ("كفتري"اعالم موضع كنيم، و اين موضع را 
  .  برسانيم و يك آكسيون راه بيندازيم
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 محكمي بند نبود و كمونيست هائي كه راحت تر هستند كه يسازمان هائي كه هيچوقت پايشان هيچ جا
كمونيست هائي كه نميتوانند به زبان آدميزاد با . رف بزنند تا اينكه بروند با مردم حرف بزنندبا هم ح

مردم حرف بزنند و جز خودشان كسي نوشته و حرفشان را نميفهمد، كمونيست هائي كه نميتوانند مردم 
  . را جذب كنند و نميتوانند رهبر مردم شوند
امعه ميسازيم در نتيجه بايد حساسيت هاي خاص خودمان را ما داريم حزب مان را روي اين سنت داده ج

  . داشته باشيم
كه كميته كمونيستي نمتواند صنفي و رشته اي . فاكتور مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است

.  باشدكمونيست ها كه گفتيم را بازي كند آنوقت بايد كميته ياگر كميته كمونيستي بخواهد نقش. باشد
به قول لنين كميته اي .  استآن محلعني كميته كمونيستي در يك محل كميته كمونيست هاي به اين م

ك محل كارگر كمونيست، فاحشه كمونيست، دانشجو كمونيست، سرباز، دهقان يا هر انسان ياست كه در 
يان مثال در دانشگاه كميته كمونيستي نبايد تنها كميته دانشجو. كمونيست ديگري را در خود جا ميدهد

بايد كميته دانشجو، استاد، كارمند، نظافتچي، و هر موجود كمونيست ديگري در آن . كمونيست باشد
همنيطور كميته كمونيستي در كارخانه، در محله، در روستا و غيره، هر كدام بايد كميته . دانشگاه باشد

ت، دانشجويان كميته كمونيستي نميتواند صنفي كارگران كمونيس. كمونيست هاي آن محيط باشند
  . كمونيست، دهقانان كمونيست، زنان كمونيست و غيره باشد

كميته هاي كمونيستي بايد مثل گره هاي عصبي، در شبكه هاي مبارزاتي و اجتماعي نقش بازي كنند و 
. اين شبكه ها را به رنگ خود در مي آوردند و از اين طريق جامعه را به دور خود به حركت در مي آورند

در محله هم زندگي ميكند، مشكل . كارگر فقط در كارخانه مبارزه نميكند. ك پديده انتگره استجامعه ي
آب و برق و تلفن دارد، مشكل مدرسه بچه هايش را دارد، مشكل خطر اعتياد براي بچه هايش را دارد، 

د جنسي فرزندش در دانشگاه و مدرسه درس ميخواند، سر دخترش به زور حجاب ميكنند و شامل آپارتاي
  . كارگر انسان است، صنف نيست... ميشود و 

انسان در اين جامعه زندگي ميكند و در اين جامعه بايد براي همه چيز مبارزه كرد و حول اين همه چيز 
شبكه هاي مبارزاتي و حمايتي شكل ميگيرد و در دنياي واقعي اين شبكه ها به هم ميرسند، خوب يا بد 

محال است در جائي كارگر سوسياليست يا عدالتخواه باشد . هم تاثير ميگذارنداز هم تاثير ميگيرند و بر 
و غير مستقيم هم كه باشد، تنه اش به تنه دانشجو يا آدم هاي سوسياليست و شبكه هاي مبارزاتي و 

. شبكه هاي مبارزاتي سلسله اعصاب جامعه هستند جائي به هم ميرسند. معترض در آن محيط نخورد
ونيستي تنها بر متن اين شبكه هاي مبارزاتي و بخصوص شبكه فعالين اجتماعي چپ و كميته هاي كم

شبكه مبارزاتي كه كارخانه، رشته، دانشگاه ها و اين يا آن . كمونيست ميتواند شكل بگيرد و عمل كند
  . بخش جامعه را به هم وصل ميكنند، ميتواند اهداف كميته هاي كمونيستي را متحقق كنند

وقتي به نينا بر ميگرديد ميبينيد . نده نگاه كنيد، كميته كمونيستي كانون كادرهاي حزب استوقتي به آي
كميته باكو عبارت است از مجمع .  كه همه كادرهاي حزب بلشويك در باكو جزو كميته باكو هستند

 چه عضو زياد دارند كه در كميته نيستند  و نميدانند اعضاي كميته. كادرهاي بلشويك در باكو است
از وجود كميته خبر دارند، چون كميته اعالميه ميدهد و اظهار وجود ميكند كه بعدا به . كساني هستند

نينا از جمله داستان تبديل كردن كارگري بنام اژدر به كادر حزب و در نتيجه .  اين نكته بر ميگردم
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 مي آورند، امتحان ميكنند و اژدر را كادرهاي موجود كميته بار. پيوستن اش به كميته بلشويكي باكو است
  .باالخره به عضويت كميته كمونيستي باكو درش مي آوردند

ما ممكن است به داليل امنيتي نخواهيم همه كادرهاي مان در فالن دانشگاه يا كارخانه را در يك كميته 
د متشكل اما اين كادرها بايد در جمع هائي كه خود از جنس كميته كمونيستي هستن. به هم معرفي كنيم

  . باشند و فعاليتي در قالب كميته كمونيستي را از آنها بخواهيم
در قدم اول، هم به دليل امنيتي و هم به دليل اينكه اين كار باري ما روش تازه اي است،  بايد سازمان 

 بعدا در اولين فرصت. اين انفصال را در سطح كميته هاي كمونيستي نگاه داريم. منفصل را در پيش گيريم
بايد كميته كمونيستي ما در هر جا متمركز شود و رهبري و مسئوليت حزب در آن منطقه يا محل را تماما 

كانوني كه در اين محدوده تصميم ميگيرد كميته كمونيستي است كه در چارچوب .  برعهده بگيرد
در . ندسياست و سلسله مراتب حزب تصميم ميگيرند و محيط خود را سازمان ميدهند و رهبري ميكن

اين كميته ها رهبران اجتماعي و توده اي ، متخصصين سازماندهي، جعل، امنيت، تداركات، مالي، نظامي، 
تبليغات، نشريات، آموزش و غيره و غيره شركت دارند، كساني كه بعالوه بيش از يك عضو مايه ميگذارند 

  . و مسئوليت قبول ميكنند
 حزب است، شاخص موفقيت كميته كمونيستي تماما بيرون اگر شاخص موفقيت حوزه، سنتاً، رو به درون

شاخص اين است كه چقدر جامعه را تغيير داده است؟ چقدر مردم را سازمان داده . از آن و در جامعه است
است؟ چقدر طبقه كارگر را متحد تر كرده است؟ چقدر حزب را در جامعه تبديل به نيروي هژمونيك 

  ... است؟ و سياسي، فكري و مبارزاتي كرده 
سازمان اعضا چه ميشود؟ در آينده اعضا حول خانه هاي حزب و فونكسيون هاي آن سازمان خواهند 

اما در حال حاضر اعضا بايد در گروه ها و شبكه يا گروه هاي مختلف مبارزاتي، اجتماعي، سياسي، . يافت
م كميته كمونيستي جذب و كي از كارهاي مهيفكري و غيره به دور كميته ها سازمان پيدا ميكنند و 

اعضا . سازمان دهي اعضا در اين شبكه ها و گروه ها و تالش دائم براي ارتقا آنها و گسترش كميته است
دا ميكنند و از هر اندازه انرژي كه ميتوانند بگذارند استفاده ميشود و هم يدر اين روابط هم سازمان پ

مستعد  به كميته اضافه ميشوند و يا كميته هاي آموزش داده ميشوند و بار مي آيند و داوطلب هاي 
امروز در داخل كشور اعضا را بايد در همان شبكه هاي مبارزاتي نگاه داشت و . جديد را شكل ميدهند

  . كميته ها بايد حواس شان به اين اعضا باشد
 معطوف اساس كار كميته هاي كمونيستي. كميته هاي كمونيستي ميتوانند اشكال مختلف داشته باشند

اما كميته ها به اين . است.. به جغرافياي معين، مثل كارخانه، محله، شهر، روستا، مدرسه، دانشگاه و 
اتحاديه، انجمن، (ميتوان كميته هاي كمونيستي معطوف به يك سازمان توده اي . اشكال محدود نيستند

. داشت..  خاص مثال نفت، برق، ا كميته هاي معطوف به يك رشتهي...) سازمان غير حزبي توده اي، شورا و
حتي در شرايط اوليه و محدود كنوني ميتوان كميته هاي معطوف به شبكه هاي مبارزاتي كه ممكن است 

كميته كمونيستي ميتواند . چند دانشگاه و كارخانه و كانون هنري و غيره را به هم وصل ميكند را داشت
باشد  بايد در اين مورد .. جنبش زنان يا جوانان يا معطوف به يك عرصه خاص از مبارزه باشد مثل عرصه 

  .كامال خالق و منعطف برخورد كرد
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مهم اين است كه كميته ها محيط اطراف خود را به رنگ خود در مي آورند، اين محيط را سازمان 
ميدهند، مثل بلور كريستالي هستند كه در يك مايع اشباع شده قرار گرفته است محيط خود را به 

، تناسب قواي سياسي، مردموقتي جائي كميته كمونيستي شكل ميگيرد رفتار . متبلور ميكنندسرعت 
فكري، فرهنگي و اجتماعي به نفع آزادي خواهي و بربري طلبي تغيير ميكند، حزب و سياست هاي حزب 

  .  كه در آن فعاليت ميكنند عوض ميشودينفوذ بيشتري پيدا ميكند و فضائ
زمان دادن مبارزه انسانها براي زندگي و دنياي و بهتر، در هر بعد آن و تحزب كمونيستي يعني سا

بخصوص در بعد سياسي براي تصرف قدرت سياسي به عنوان مهمترين ركن تالش انسان براي دنياي 
  :بر اين اساس بخشي از وظايف كميته ها را ميتوان اين چنين رديف كرد.  بهتر
 .سياست هاي حزبسازمان دادن و متحد كردن مبارزه تحت  •

جلب رهبران موجود و سازمان دهندگان توانا و مستعد به حزب، جذب آنها در حزب و نگاه  •
 داشتن آنها با حزب 

تامين هژموني سياسي، فكري و عملي حزب بر فضاي مبارزاتي محيط فعاليت كميته، در نتيجه  •
كه بايد نظرات غلط در محيط نتنها كميته بايد مبارزات را رهبري كند و مردم را متحد نمايد، بل

 .فعاليت خود مبارزه كند، هم از ادبيات حزب استفاده كند و هم خود ادبيات توليد كند

 گسترش شبكه هاي محفلي و ايجاد كميته هاي كمونيستي جديد •

 تامين و تضمين اتحاد و هم خطي حزب در محل فعاليت آنها •

مرتبط نگاه .  با حزب مرتبط نگاه داردك وظيفه مهم كميته كمونيستي اين است كه خودش راي •
 .      استآن كميتهك كميته معين با حزب وظيفه يداشتن 

  .كميته براي رسيدن به اين اهداف بايد حقوق و اختياراتي داشته باشد
مخفيانه و بدون نام نميشود رهبر . حق داشته باشد به اسم خود فعاليت كند كميته كمونيستي بايد - ١

كه كميته به داليل امنيتي علنا اظهار وجود ميكند يا نه مسئله اي است كه كميته بايد در  اين. جائي شد
اما بنا به تعريف كميته كمونيستي بايد هويت داشته باشد و . مشورت با ما در مورد آن تصميم بگيرد

اي ميل هاي جمعي و بايد بتواند اعالميه، نشريه، جزوه، سايت اينترنتي، . بتواند از اين هويت استفاده كند
اين اظهار وجود اشكال متفاوت و مختلفي وجود دارد كه هر كميته بسته به امكانات و محيط . بدهد ... 

  . فعاليت خود ميتواند از آن استفاده كند
بحث من اين است كه اگر كميته كمونيستي وظيفه اي دارد بايد متناسب با آن وظيفه حق و اختيار 

اعالم وجود به نام خود و عضو گيري براي حزب جزو اوليه ترين اين .  باشدتصميم گيري هم داشته
حزب اگر كميته را خارج از سياست خود ديد و تالش اش براي هم خط كردن آن به . اختيارات هستند

  . اين كار را همه احزاب دنيا ميكنند. جائي نرسيد ميتواند آن كميته يا تشكيالت را منحل كند
متناسب با نقش و بايد . يستي باد در كنگره ها و كنفرانس هاي حزب نمايندگي شوند كميته كمون- ٢

اگر اين حق را به كميته ها .  داراي حق راي باشنداهميتي كه در جامعه و در حيات سياسي حزب دارند
ندهيد وزنه يك كميته كمونيستي در سازمان حزب را به وزنه يك جمع متفرق اعضا در يك گوشه پرت 

مشكل امنيتي و انتخابات در شرايط مخفي وجود دارد اما به هر حال بايد ابتكار . ا كاهش پيدا ميدهيددني
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زد و دخالت اين كميته ها در بحث ها، سياست گذاري ها، انتخابات ها و  تصميم گيري هاي حزب را 
ا داشت اما به هر به دليل شرايط پليسي شايد موقتا نشود سيستم انتخابات تمام و كمال ر. تامين كرد

حال اين كميته ها بايد نمايندگي شوند و اين امر ممكن است انتخابات را نا ممكن كند اما نمايندگي شدن 
  .سياسي و تشكيالتي اين كميته ها محضور بر نميدارد

را بعد از بحث كافي در اين مورد بايد قرار هاي و طرح هاي الزم را به تصويب برسانيم و اسناد الزم را فو
 .رسيدگي به اين امر براي ما اورژانس است. آماده كنيم
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لنينيسم، "رک کورش مدرسی .   ما در بحث انقالب روسيه توضيح داديم که انتصاب اين تئوری تحزب از طرف چپ سنتی و راست به لنين نادرست است-   5
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