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 نشريه كميته تشكيالت كشور

متحد شويد   !كارگران جهان 

در باره دوره جديد 
كار سازمانده 
 كمونيست

از اين پس سازمانده كمونيست      
بعنوان يك بخش يا يك جـزء      
نشريه كمونيست هر هـفـتـه       

 7تا كـنـون       .  منتشر ميشود 
شماره سازمانده كمونيست بـه     
سردبيري اسد گلچيني منتشر    
شده است و انتشار از ايـن بـه      
بعد نشريه هم در چـارچـوب         
همان اهداف و سياست هـائـي     
است كه اسد گلچيني تعقـيـب    

اين .   ميكرد با مختصر تغييراتي  
 :تغييرات از اين قرار هستند

از اين پـس سـازمـانـده         –  1
كمونيست تحت مسئـولـيـت      
مستقيم كميته تشكيالت كشور 
منتشر ميشود و بحث هـا و          
رهنمود هاي اين كميته را طرح       

مسئوليت مواضـع و    .   ميناميد
رهنمود هاي اين نشـريـه بـر        
عهده كميته تشكيـالت كـل        

از اين رو از مـيـان   .  كشور است 
نشريات حـزب، سـازمـانـده        
كمونيست نشريه اي است كـه     
رهنمود هاي رسمي تشكيـالت   
را طرح ميكند كه بايد تـوسـط     
كل سازمان حزب در داخـل         

رهنمود يـا  .   كشور اتخاذ شوند  
اظهار نظر افراد يـا نشـريـات         
ديگر در مورد نحوه فعاليـت و      
سياست تشكيالتي و رهنمـود     
هاي عملي براي سازمان حـزب     
در داخل كشـور الزم االجـرا        
نيست و در صورت تناقـض بـا      
سياست هـاي سـازمـانـده         

 اتـخـاذ    نبايدكمونيست مطلقا   
مگر اينكه اين اظهار نظر .   شوند

ها دستور العمل ها و مصـوبـات    
رسمي ارگان ها و نهـاد هـاي         

مافوق كميته تشكيـالت كـل      
 .كشور باشند

انتشار هـر مـقـالـه در          – 2
سازمانده كمونيست نيازمـنـد     
تاييد آن توسـط كـمـيـتـه          
تشكيالت كل كشور، يا دبـيـر     

مقاالت بـايـد بـه      .   آن، است 
آدرس دبير اين كميته ارسـال      

سر دبير كمونيست در   .   شوند
رابطه با مطالـب سـازمـانـده        
كمونيست مسـئـولـيـت و         

اين نشريـه را    .   اختياري ندارد 
همراه كمونيست مـنـتـشـر        

 .ميسازد
باز تكثيـر سـازمـانـده         –  3

كمونيست توسط واحد هـاي      
. حزبي امري داوطلبانه اسـت      

تصميم در مورد انجام يا عـدم        
انجام آن در صالحيت كميـتـه    
. هاي حزبي در مـحـل اسـت       

روشن است كه باز تكثـيـر و         
توزيع كمونيست هفتگي براي     
همه بخش هـاي حـزب الزم        

 .  االجرا است
سازمانده كمونيست بنا به   –  4

ضرورت عرصه فعـالـي خـود       
)  صفـحـه  8 تا 4غالبا (فشرده  
در نتيجه بخش هائي از   .   است

آنچه در سابقـاً سـازمـانـده         
كمونيست مي آمد بيـرون از       
امكانات و چارچوب كـنـونـي        
سازمانده كمونيـسـت قـرار        

اميد ما اين است كـه    .  ميگيرد
اين بحث ها را بتـوانـيـم در           
شماره هاي ويژه اي، همانـنـد       
كمونيست ماهانه، مـنـتـشـر       

تا آنوقت اين مطالب بايد .   كنيم
از طريق نشريات ديگر و يـا         
سايت هاي اينترنتي منتـشـر      

 .شوند
از همه فعالين كـمـونـيـسـت       
ميخواهيم كه با سـازمـانـده        
.  كمونيست همكاري كـنـنـد      

تجربيات و نظراتتان را براي مـا   
سازمانده كمونيست  .   بفرستيد

هر شماره به مسائل عمومي يـا   
سواالتي كه در كار سـازمـان       
دهي حزبـي بـا آن روبـرو           
ميشويم و يا بـه دسـت مـا           
. ميرسد خـواهـد پـرداخـت       

تجربيات شما را مـنـعـكـس         
ميكند و در مورد آن بـحـث         

بـا سـازمـانـده       .   خواهد كرد 
آن .   كمونيست همكاري كنيـد   

را به دست رهبران، فعـالـيـن       
سازماندهندگان كمونـيـسـت     

 .برسانيد
 كميته تشكيالت كل كشور
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 پاسخ به نامه ها و مسائل  شما
 4مظفر محمدي،  -ترور  آري يا نه؟ 

 6اسد گلچيني،  -كارگران و سازمان يابي 
 7بهرام مدرسي،  -اوضاع پيچيده است 

 كورش مدرسي
 سازمان و سبك كار كمونيستي

 بخش اول
 كميته هاي كمونيستي

 طرح بحث
اين متن خالصه و تنظيم شده بحثي است كه در دو جلسـه يـك        

 ارائه شده و جنبه طرح بحث را دارد   2006سمينار حزبي در ژانويه  
از اين شماره سازمانـده  .   و بايد به همين عنوان به آن برخورد شود  

. كمونيست بخش اول از بحث كميته هاي كمونيستي را ميخوانيـد     
 س ك. در شماره هاي آينده بحث ادامه خواهد داشت

)١( 
 !رفقا

دو بحثي كه در اين سمـيـنـار       
مطرح ميكنم، يعنـي بـحـث        
كميته هاي كمونيستي و بحـث      
سازمان هاي غير حزبي  قـرار       
بود در فرم مفصـل تـري در           

حكمت تحـت   –انجمن ماركس  
حزب كمونيسـتـي و     "عناوين  

 و  غـيـرحـزبـي      سازمان هاي 
اصول "و  "سازمان هاي توده اي 

سازمان، –سبك كار كمونيستي 
رهبري و مسئله حزب سياسـي   

امـا بـه     .  ارائه شود "توده اي  -
دليل اينكه اين بحث هـا فـي        
الحال در رابطه با فعاليت حـزب    
در ايران در كميته تشكـيـالت     
كل كشور در جريان است ارائـه    
آن در شكل كنوني، فشرده تـر   
و محدودتر، در اين سمينار جلو   

 .افتاد
بحث اول، يعني كميتـه هـاي       
كمونيستي، ادامه بحث سياست 

در ايـن    .   سازماندهي ما است  
بحث ضرورت اتكـا سـازمـان       

كـمـيـتـه هـاي        "حزبي بر    
.  را طرح ميـكـنـم   "كمونيستي

بحث دوم در مورد سازمان هاي    
تشكل "غير حزبي و به اصطالح  

در ايـن    .    اسـت "هاي توده اي 
بحث برخورد چپ راديكال بـه       
اين سازمانها و دليل ناتواني آن     
در ايجاد هيچ سازمان اجتماعي  
رد مورد بحث قرار ميدهيم و به     
مباني روش كمونيستي در قبال   
اين نوع تشكل ها خـواهـيـم        

 .پرداخت
اين دو بحـث بـحـث هـاي            

، سازماني، فني و   "تشكيالتي"
در مورد اصـالح روش هـاي         

، بحـث هـاي     . موجود نيستند 
سبك كاري هستند كـه بـه         
اساس سياست و فـلـسـفـه          
. سياسي ما مربوط ميـشـونـد      

بحث در مورد اصالح شيوه كـار   
جاري نيست، بر سر تغيير آن       

بحث بر سر جـدائـي از     .   است
سبك كاري است كه نياز هـاي        
جنبش ما را پاسخ نـمـيـدهـد      

سـبـك كـار و روش          .   است
 تشكيالتي رايج در ميان 
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كمونيست ها، كه در ميان ما هم     
شيوه رايج است، ميراث جنبش      
هاي ديگر اند كه بايد نقد شده و     

 . كنار گذاشته شوند
از نظر من اين بحث هـا ادامـه           

 20بحث هائي است كه در طـي     
سال گذشته مورد سبـك كـار      
كمونيستي در حزب كمونيسـت    
ايران و حزب كمونيست كارگري     
ايران داشتيم و اساسا منـصـور      

بـحـث   .   حكمت آنها را ارائه كرد 
تئوري حزبي ما بعد از تشكـيـل    
حزب كمونيست كـارگـري از        
جنبه هائي جلو رفت و تغـيـيـر      
كرد اما از منظر تئوري سازماني،    
بطور اخص، هيچگاه به آن بـر         

مشكـالت و ابـعـاد        .   نگشتيم
ديگري از فعاليت كمونيسـتـي       
ميبايست مورد كنكاش و نـقـد       
قرار ميگرفت كه سعي ميكنم به     
آنها هم بپردازم و الـبـتـه از           
دخالت رفقاي مختلف و بـويـژه       

 "خبرگـان " و "دست اندركاران"
 .در اين بحث ها استقبال ميكنم

*** 
تغيير اوضاع سياسـي ايـران،       
شكست دو خرداد، مقابله سنت     
هاي سياسي مختلف موجود در      
جنبش سرنگوني براي تامـيـن       
رهبري جنبش اعتراض مـردم،      
همه احزاب جدي را در مـقـابـل     
مسئله سازمان سازي حزبي بـه      
معني اخص كلمـه قـرار داده         

همه احزاب در حال گـذار  .   است
از شيوه كار جنبشي به شـيـوه       

اين .   فعاليت سازماني تر هستند   
 براي ما، به ناچار، پـاي  "مشغله"

تئوري سازمان حزب را به ميـان    
ميكشد و ما را در مقابل مسائـل     
جديدي قرار ميدهد كه بايد بـه     

 . آنها پاسخ به گوئيم
در رابطه با سازمان حـزب در         
داخل كشور ما قبال، در حـزب         
كمونيسـت ايـران و حـزب          
كمونيست كارگري، در مـورد       
شبكه محافل كمونيستي، شبكه  
محافل كارگران كمـونـيـسـت،      
رهبران علني، آژيتاتورهاي توده 
اي و جايگاه آنها در سازمـان و       
تئوري سازماني يـك حـزب         

كارگري بـحـث      –كمونيستي  
 1.داشته ايم

امروز بايد مجددا به اين بحث ها     
برگرديم و به مسئله سـازمـان       

اگـر در    .   بطور اخص به پردازيم   
اين دوره پاسخ مـنـاسـب و           
متناسب به نيازهاي سازمـانـي       
جنبش و حزب مان ندهيـم در        
مقابل فعاليت سازمان يـافـتـه       

احزاب ديگر، بر متن سـنـت و       
 . روش خودشان، نا كارا ميمانيم

*** 
بحثم فعـال  . سازمان يعني تمركز 

بر سر درجه و سطح تمركز و يـا      
. محل انفصال سازماني نيـسـت     
. بحث بر سر نفس تمركز اسـت     

سازمان يعني آدمها جائي جمع      
ميشوند و در قالب روابط خاصي       

. ميكنند  متمركزرا   فعاليت خود 
سوال اين است كـه در يـك           
سازمان كمونيستي ما در اساس     

را مـتـمـركـز       چه نوع فعاليتي  
چه چيز ميكنيم؟ ما تمركز را در     

؟ و دقيقا ميخواهـيـم    ميخواهيم
چه فعل و انفعالي را مـتـمـركـز      

 كنيم؟ 
به اين سوال با رويـكـرد هـاي       

اگـر  .   مختلف ميتوان جواب داد   
مسئله را از سازمان، بخصـوص،      
در شكلي كه چپ راديكال درك    
ميكند، شروع كنيم در قدم اول       
به نوعي تمركز ميرسـيـم كـه        

 حـوزه اعضـا    تيپيك ترين آن    
قرار است فعل و انـفـعـال    .  است

اگـر مـا     .   اعضا را متمركز كنيم   
بعنوان يك حزب پارلماني باشيم  
كه محور فعاليت ما انتخاب بـه        
پارلمان است به نوع ديگـري از     

و اگـر از سـر       . تمركز ميرسيم 
تمركز يك فونكسيون خـاص،      

شروع كنيـم  . .   چاپ يا نظامي يا   
به تمركز سـازمـانـي ديـگـر          

 . ميرسيم
همه اين رويكرد ها به تـمـركـز      
سازماني ميرسند اما هر يك بـه    

و به يـك      نوع ويژه تمركز  يك  
از آن تـمـركـز          فلسفه خاص 

در نتيجه بايد به ايـن    .   ميرسند
سوال پاسخ دهيم كه سـازمـان     

بر اساس تمركز در چـه    حزب ما 
چيز استوار است؟ اينجاست كه      
نوع سازماني ميخواهيم ايـجـاد    
كنيم مستقيما به تصوير مـا از         
حزب و چگونگي فعالـيـت آن        

به اين معني است كه .   برميگردد
گفتم بحث تكنيكي نـيـسـت        

 . جنبشي و پايه اي است
*** 

آخرين بحث سازماني، به معنـي   
اخص آن، كه داشتيم بحث حوزه  

 63هاي حزبي مربوط به سالهاي    
6و    شـمـسـي در حـزب           4

در آن   .   كمونيست ايران اسـت   
زمان بحث كرديم كـه حـوزه         
سلول و مبناي سازماني حـزب      

ميدانيد كه حوزه از جمـع  .   است
در يك محيط يـا      اعضاي حزب 

 . جغرافيا تشكيل ميشود
البته بايد توجه كنيد كه بحث ما     
آن زمان ما در مورد حوزه ها بـا      

برداشت جاري چپ راديكـال و     
غير اجتماعي تفاوت هاي قـابـل    

در سنت چـپ    .   توجهي داشت 
اسـاسـا   )   تشكل اعضا(حوزه ها  

 درونمعطوف به فعل او انفعـال      
كار حوزه ها بـحـث     .  حزبي بود 

كردن، پخش اعالميه، و رشـد       
ميكروسكوپيك و تـدريـجـي       

حوزه يك مـركـز     .  سازمان بود 
، فكري، و فرقـه  "غيبي"مخفي،  

اي براي روشنگري و رهبري بود       
 . يا ميشد

بحث حـوزه هـا در حـزب            
كمونيست ايران، در مقايسه بـا       
سنت چپ غير اجتمـاعـي آن       
. دوره، يك گام مهم به پيش بـود  

در بحث حوزه ها مـا عـنـصـر        
را وارد فـعـالـيـت           جامـعـه  

حوزه قـرار    .   كمونيستي كرديم 
فعاليت خاصـي   جامعهبود كه در  

به عكس تصور آن .   را انجام دهد  
روز چپ راديكال، بحث حـوزه       

عنـصـر   هاي ما در آن دوره روي  
و رابـطـه فـعـالـيـت             جامعه

كمونيستي با جامعه و طـبـقـه       
نقش برجسته خسـرو    .   انگشت

داور در بحث حوزه ها هـم در        
حزب كمونيست ايران تاكيد بـر     

و تـالش      اجتماعـي اين اتصال   
براي سازمان يافته كـردن آن       

 2.بود

 اجتمـاعـي  اما وقتي كه بر نقش     
حزب تاكيد ميكنيد دير يا زود       

، و نه در    جامعهبحث رهبري در    
. سازمان خودمان، مطرح ميشود 

بحـث  .   براي ما هم همينطور شد 
هاي منصور حكمت در مـورد        
مكانيسم هاي رهبري اجتماعـي   
در قالب بحث هاي سبك كار و         
آژيتاتور پرولتر را بايد ياد آوري       

اين بحث ها بازتاب اولـيـن   .   كنم
نگاه كردن هاي ما به مكانيسـم        
هاي اجتماعي در مبارزه طبقاتي    

در نتيـجـه مـا      .   و سياسي بود 
ميبايست رابـطـه رهـبـري          
اجتماعي را با حوزه هاي حزبي و    
با سازمان حـزب را روشـن           

 . ميكرديم
حوزه در سيستم چپ راديكال و   
غير اجتماعي ميتوانـد بـدون       
ارتباط با جامعه زندگي و فعاليت       

فعاليت كمونيستي اي كـه    .  كند
ما ميخواستيم بدون ارتباط بـا       

چپ فرقـه  .   جامعه معني نداشت  
اي رهبـري را مـقـوـلـه اي             
. ايدئولوژيك و فرقه اي ميـدانـد    

در نتيجه اصوال عنصر جامـعـه،      
مكانيسم هـاي    رهبري جامعه و  

ايـن رهـبـري از          اجتماعـي 
خود را . سيستمش حذف ميشود 

از سر تحليـل و حـقـانـيـت           
ايدئولوژيك، كه البته خودش به      

 بنا به تـعـريـف   خودش ميدهد،  
در نتيـجـه   .   رهبر جامعه ميداند 

مثال چپ راديـكـال و غـيـر           
اجتماعي مسـئلـه جـا دادن         
رهبران اجتماعي در سـازمـان       
خود و تبديل شدن بـه ظـرف          
طبيعي فعاليت رهبران اجتماعي   

براي ما، همانطـور كـه     . را ندارد 
اشاره كردم، مقوله رهبـري بـه      

 اجتمـاعـي  بحث مكانيسم هاي    
رهبري، بحث رهبران عـمـلـي       
كارگري و بحث آژيتاتور پرولتـر     

 .  منجر شد
در بحث آژيتاتور پرولتر گفتيـم     
كه طبقه كارگر و جامعه توده بـي   
. شكل و بي سازمان نـيـسـت        

اعتراض و مبارزه جزئي از حيات       
روزمره انسان در جامعه و يـك      
جز بديهي زندگي طبقه كـارگـر      

گفتيم طبقه كـارگـر، و       .   است
راستش همه بخش هاي جامعـه،    
براي سازمان دادن تالش خـود     

حـتـي در     براي زندگي بهتر،     
هـم،    مختنق تريـن شـرايـط      

رهبران عملي و شبكـه روابـط      
. اجتماعي و طبيعي خود را دارند   

گفتيم كه شبـكـه كـارگـران          
سوسياليست و رهبران عمـلـي    
كارگري يك جزء داده طـبـقـه         

يـك حــزب    .   كـارگـر اســت    
كمونيستي اجتماعي نميتـوانـد    
جدا از اين شبكه ها و جـدا از         

و تاكيد .   اين رهبران رهبري كند  
كرديم كه حزب ما بايد بيـش از     
هر چيز حزب كمونيست هـاي       
درون اين شبكه هاي مبارزاتي و    
رهبران عمـلـي كـارگـري و          

 .اجتماعي باشد
يك  خصوصيت چپ راديـكـال      
عدم ارتباط آن با جامعه و ايـن       
شبكه ها مبارزاتي و ناتواني آن    
در جذب رهبران اجتماعي، در      
همان ظرفيت و مـوقـعـيـت          
. اجتماعي كه هستـنـد اسـت       

 چپ غيـر  "سبك كار"سازمان و  
اجتماعي و فرقه اي متناسب بـا        
فعاليت روشنـفـكـران غـيـر         
اجتماعي و دانـش آمـوزان و         
دانشجويان منفرد و مـريـخـي      
است، يك رهبر اجتماعي و يك     
رهبر كارگري، حتي يك رهـبـر     
واقعي اعتراضات دانشجوئـي و      
روشنفكري، قادر به فعاليت در       

 . چنين سازماني نيست
بحث ما در آن زمان تـغـيـيـر           
كاراكتر اجتماعي حزب و تبديل      

مـبـارزه     ظرف طبيـعـي   آن به   
كارگران و رهبران عـمـلـي و          
بخصوص طيف كارگران راديكال    

 .  سوسياليست بود
گفتم اين بحث ها ما را به بحـث        
ضرورت توضيح رابـطـه ايـن         
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رهبران و اين رهبري با حوزه ها،    
يعني چگونگي اداره رهـبـران،      
چگونگي اعمال رهبري و تغذيه      
فكري رهبران عملي و آژيتاتـور    

در .   ها توسط حوزه ها كشـانـد      
اين زمينه بحث هائي در  مـورد        
رابطه حوزه ها با اين رهـبـران        
داشتيم كه بعدا توضيح ميدهـم     
كه به دليل عدم حل تناقض پايه       
اي آن شكل سازماني بـا ايـن          
فعاليت اجتماعي هيچگاه عملي    

 . نشد
به هر حال، بعد از اين بحث هـا      

 شمـسـي   64 و 63در سال هاي  
در حزب كمونيست ايـران مـا        
ديگر به بحث سازمان حزب در      

سـيـر   .   داخل كشور بر نگشتيم  
رويداد ها و اولويت پيدا كـردن     
مسائل ديگر عمال اين بحث را از     

در اين فاصله .   دستور خارج كرد  
ما به حك و اصالحاتي در تئوري    

سلول پايه حزب و تالش   -حوزه  
براي رفع تناقضات آن، و اكثر بـا    

اين مقوله سازماني، به     دور زدن 
 . فعاليت اجتماعي مشغول شديم

در خارج كشور البتـه سـعـي         
كرديم كه تغييرات جدي تري را    

از جمله بحث خانه .   بوجود آوريم 
هاي حزب و كميته هاي حزبي را     
داشتيم و از ابتداي تشـكـيـل       
حزب كمونيست كارگري حـوزه      

و از مقاطعي آگاهانه كـنـار     عمال
گذاشته شد اما به اين پـروسـه         
هيچگاه عميق و همه جـانـبـه         

در نتيجه حتي در .   برخورد نشد 
خارج كشور فعاليت حزبي ما بـر    
پايه درستي استوار نشد، ايـن       
فعاليت منحل شد و ما بيشتر به       

آكسـيـونـي     –صورت جنبشي  
سازمان پيدا كرديم كه هـنـوز       
ادامه دارد و لطمات آن را هنـوز      

 .   تحمل ميكنيم
نه هر صورت، در كنـار بـحـث        
مربوط به سازمان حزب، اسـاس     
فلسفه تحزب ما مورد بحث قرار       

آخرين بحثي كه توسـط  .   گرفت
منصور حكمت فرمول بندي شد     
ضرورت ايجاد يك حزب وسيـع    
بود كه عضويت در آن سـاده         

حاضر باشد كه بـا    هر كس.  است
حزب يك فعاليت مـتـشـكـل         
حزب، به هـر درجـه اي كـه           
ميتواند، انجام دهد و خود را در    
اهداف عمومي حزب شـريـك       
بداند و حق عضويت به پـردازد      

و .   3ميتواند عضو حـزب شـود     
البته همانجا بازهم سلول حـزب    

 . را حوزه تعريف كرديم
اين نوع عضويت بـا تـعـريـف         
متداول از عضويت، در سازمـان     
هاي چپ راديكـال، بـكـلـي          

اينجا تصويري كه .   متفاوت است 

داريم اين است كـه در يـك          
جامعه هر كس كه از بي عدالتـي    
در رنج است و ميخواهد علـيـه       
آن مبارزه كند و هر كـس كـه           
ميخواهد در سـازمـان دادن        
انساني جامعه نقش فعالـي بـر        
عهده بگيرد بايد بـتـوانـد بـه        

حـزب  .   4عضويت حزب در آيـد  
بايد او را در چنين فعاليتي، بـه      
زير پرچم كمونيستي، سازمـان     

چنين شخصي بايد بتواند، .   دهد
علي االصول و در شرايط غـيـر      
مختنق، در هر محل به خـانـه        
حزب مراجعه كند، عضو شود و      
حزب دستش را در دست كسان     
ديگري كه مبارزه مـيـكـنـنـد       

اين آخرين تصـويـري     .   بگذارد
است كه منصور حكمت از حـزب   
داشت و بر اين مبنا ما عضويـت      
در حزب را ساده كرديم و حتـي     
شرط توصيه كنـنـده را هـم          

حزب در اين تصويـر   .   برداشتيم
است يـا      توده اي يك سازمان   
اين حـزب يـك     .   ميتواند باشد 

 . است توده اي سياسيحزب 
در اين رابطه همينطور بـحـث        
كادر ها به عنوان اسـتـخـوان        
بندي و اسكلت جـنـبـشـي و        
. سازماني حزب را مطرح كرديـم   

تاكيد كرديم كه در يك چنـيـن     
سازمان توده اي سرنوشت حزب   
اساسا توسط كادر ها  و رابـطـه       
. رهبري با كادر ها تعيين ميشود    

اعضا قاعدتا به كادر ها و رهبـري   
اين كادر ها، .   حزب اقتدا ميكنند 

در مقايسه با اعضا، از هـيـچ           
امتيازي در راي دادن و انتخابات     

امـا در    .   ها برخوردار نيستنـد   
دنياي واقعي تكليف حـزب را        
رابطه معنوي كادر ها با اعضـا و       
رابطه سياسي و معنوي رهبري با   

اعتبار و   .   كادر ها تعيين ميكند   
است و از       معنوينفوذ كادر ها   

نقشي كه كادر در حيات حزب و    
در برعهده گرفتن مسئـولـيـت      

 . دارد ناشي ميشود
در نتيجه، در اين تصوير، ما با دو   
شبكه يا با دو نوع رابطه طـرف        

شبكه اعضا و شـبـكـه    .  هستيم
سازمان اعضا و سازمان .   كادر ها 

كادر ها، رابطه اعضا با رهـبـري         
حزب و رابطه كادر ها با رهبـري        

 ...حزب و 
اين بحث ها يك تئوري تحـزب        
. متفاوت از چپ راديكال اسـت     

تفاوت اين چنين حزبي با احزاب     
كال .   چپ راديكال موردي نيست  

است كه   ديگريك تئوري حزبي   
با برداشت رايج چپ از حـزب        
پيشاهنگ، حزب نخبگان، حزب  

 . 5پيشروان و غيره متفاوت است

اين تئوري حزبي با آن بـحـث        
اگـر  .   حوزه نميتواند چفت شود   

قرار باشد حوزه، سلول پـايـه         
حزب باشد كه از جمله رابـطـه        
حزب با رهبران عملي و مبارزات    
اجتماعي را نگاه ميدارد، آنوقت      
چنين توقعي از يك سـازمـان        
توده اي كه اعضايش انسانـهـاي     
بسيار معمولي جامعه هستند و      
قرار است به هر درجه اي كـه          
ميتوانند در فعاليت متـشـكـل       
حزب درگير شوند، نـا مـوجـه       

 . است
گذاشتن چنين وظيفـه اي در        
مقابل سلول هاي يـك حـزب         
توده اي يا مـجـددا حـزب را          

 ميكند و   "پيشروان"به   محدود
آن را از دسترس توده كارگـر و     
زحمتكش و انسان آزاديـخـواه      

 جامعه دور ميكند و يـا    "عادي"
در پرتو ناتواني واحد هاي حزبي     
در ايفاي يك نـقـش رهـبـري        
كننده عمال امكان ايفاي نـقـش      
. اجتماعي را از حزب ميـگـيـرد    

حزب را در سازمان هاي توده اي    
ديگر حل ميكند و ما را به دنباله    
رو جنبش هاي ديگر تـبـديـل         

در فعاليت در جـنـبـش    .  ميكند
زنان فمينيست ميشـويـم، در       
عرصه كارگري سنديكاليسـت،     

 ... و 
حوزه اي كه پيشرو ترين شكـل      

 62آن را در سالـهـاي دهـه           
ـعـد        شمسي فرموله كرديم، بـ
اجتماعي و رهبري كننده به آن    
داديم و وظايف آن را در رابطه با       
آژيتاتورها توضيح داديم، توسط  
سلول پايه يك سازمان توده اي     

حوزه اعضاي .   قابل تحقق نيست  
ساده يك حزب توده اي قادر بـه   
انجام فعل و انفعالي كه در بحـث     
حوزه ها پيش بيني شده اسـت        

 . نيست
در اين سيستم حوزه عمـال يـا      
ظرف جلسه بحث و جدل غـيـر      
اجتماعي چپ راديكال غـيـر        
اجتماعي ميشود يا سلول يـك      

پيشاهـنـگـان غـيـر        "حزب  
ايـن حـوزه هـا        .   "اجتماعـي 

نميتوانند ابزار مرتبط كردن يك   
كمونيستي بـا     توده اي سازمان  

 .   جامعه باشند
 شمسي 64 – 62در طي سالهاي  

دو بحث مهم داشتيـم كـه از          
اول .   جنس هاي متفاوتي بودنـد   

بحث سازماندهي منفصل و دوم    
بحث اتكا بر شبكه هاي طبيعـي    

اولي يـك  .   و اجتماعي مبارزاتي  
سياست سازماني در مـقـابـل        
اختناق و فشار پليسي بـود و         

بر .   معني هويتي براي ما نداشت   
طبق اين سياست ما سـامـان         

حزب را منفصل نگاه ميداشتيم،     
به داليل امنيتي از حوزه به بـاال      
هيچ هرم تشكيالتـي ايـجـاد        

 ...  نميكرديم و 
بحث دوم، يك بحث هويتي و به    

مـا  .   اصطالح سبك كاري بـود     
اصوال و در هر زماني ميبايسـت      
سازمان حزب را بر متن شبـكـه    
هاي اجتماعي و مبارزاتي ايجـاد   

در دنياي واقعـي در     .   ميكرديم
حزب كمونيست، و بعدا معـلـوم     
شد در حزب كمونيست كارگري،   

هم در   .   عكس اين برداشت شد  
حزب كمونيست ايران و هم در       
حزب كمونيست كـارگـري، از        
بحث سازمان منـفـصـل يـك        
برداشت هويتي و از بـحـث          
ضرورت اتكا بر شبكـه روابـط        
طبيعي و اجتماعي يك برداشت     

گويا اصوال سازمـان  . امنيتي شد 
ما منفصل است و گويا اتكا بـر          
شبكه هاي طبيعي و اجتمـاعـي    
مبارزاتي براي حفاظت در مقابـل   

در نتيجه بـا    .  فشار پليس است 
هر تغيير مثبتي در تناسب قـوا      
اين احزاب اتوماتيك به حـوزه       

 . هاي بي ريشه بر مي گشتند
همان زمان منصور حكمت عليه      
چنين برداشتي جدل كرد امـا       
متاسفانه در تصوير عـمـومـي       

 . حزب تغييري بوجود نياورد
با اين مقدمات ميخواستم تاكيد      
كنم كه ما در بحث در بـحـث         
تئوري سازمان بايد از تـمـركـز      

شروع   اجتماعييك فونكسيون  
اين فونكسيـون پـايـه،      .   كنيم

ضرورت سازمان دادن اعضا براي   
ايـن  .   جلسات بحث نـيـسـت      

فونكسيون بايد امر تمركـز در       
 اجتماعـي  رهبريسازمان دادن  

رهـبـري   .   را مورد نظر قرار دهد  
جامعه و نه فرقه خود، رهـبـري         
حزب يا رهـبـري سـازمـان          

جمع كردن افراد هـم    .  خودمان
نظر در جامعه هنر نيست متحـد   
كردن و جمع كردن رهـبـران        
اجتماعي به زير يـك سـقـف         

 . كمونيستي هنر است
در دنياي واقعي حوزه هائي كـه     
حزب كمونيست ايجاد كرد، علي  
رغم همه اين بحث هـا، بـدون        
استثنا يك سري هستـه هـاي      
غير اجتماعي بودند كه تـالش       
ميكردند در نقش رهبران فكري     
و عملي و در نقـش سـازمـان           
دهندگان و رهبران تـوده اي،       
كارگري ظاهر شوند، كه الـبـتـه     
چيز زيادي از آنها نمي دانستند       

 .و ناموفق ماندند
سوالي كه امروز در مقابل ما قرار     
دارد اين است كه آيا بايـد بـه           
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همين راه حال هاي نـيـمـه و           
ناتمام و التقاطي برگرديم؟ آيـا      
بايد بازهم در بحث حوزه هـا و       
نقش اجتماعي آنها اصـالحـات      
وارد كنيم يا بطور كلي يك بـار     
ديگر مسئله را عميق تر بررسي   

 كنيم؟ 
اگر حوزه ها با همان مشخصـات    
را ايجاد ميكنيم آنوقت بـحـث       
حزب سياسي و حزب توده اي        
كجا ميرود؟ چگونه تـنـاقـض        
سازمان و تركيب اين هسته هـا     
با درگير شـدن و رهـبـري           
اجتماعي توسط حزب در پـايـه    

 ترين سطح را حل ميكنيد؟ 
نكته من اين است كـه بـحـث        
حوزه از يك تئوري سـازمـانـي     
ديگري مي آيد و تزريق عنصـر     
اجتماعي به آن تناقضاتش را نـه   
تنها حل نميكند بلكه افـزايـش     

 . هم ميدهد
تجربه هم همـيـن را نشـان          

در انقالب روسيه حـوزه  .   ميدهد
بعدها است كـه    . اي در كار نبود 

در پي نيازهاي كنترل سازمـان      
. حزب حوزه ها بوجود مي آينـد   

در تجربه خود ما هم جائي كـه      
توانسته ايم اين فونكـسـيـون       

اجتماعي را انجام دهيم  –حزبي  
تجربه سازمـان  .   حوزه نداشتيم 

دهي اول ماه مه هاي سنندج در   
 يـك    1367تا  – 1365سالهاي  

در اين اول ماه مـه    .  نمونه است 
ها ما توانستيـم كـه در اوج           
اختناق گرد همائي هاي عظيـم       
توده اي كارگري با شـعـارهـاي       
چپ و سوسياليستي را سازمان     

اينهـا حـركـت هـاي         .   دهيم
يك فعـالـيـت    .  خودجوش نبود 

نقشه ريزي شده و عملي شـده        
دقيق از جانب ما در كـمـيـتـه        
 . تشكيالت شهرهاي كومه له بود

اين فعل و انفعاالت و سـازمـان      
هاي توده اي كارگـري كـه در        
حول آنها شكل گرفت، مـثـل        
اتحاديه صنعتگر، مـحـصـول       
فعاليت جمعي شبكه و كـانـون       
هائي از رهبران اجـتـمـاعـي         
كمونيست و سازمان دهندگـان     
كمونيست بود كه هيچ شباهتي     
به حوزه نداشتند و ما آگاهـانـه      
آنها را از ايجاد چنين سازمان ها   
و كانون هاي غير اجتماعي بـر       

يك نمونه ديگر .  حذر ميداشتيم 

از شرايطي كه كمونيسـت هـا        
نقش توده اي و اجتماعي بـازي     
كردند بازهم به تجربه خود مـا       

 در دوره     59 تا 57در سالهاي  
ما كـوچ  . انقالب ايران برميگردد 

مردم مريوان را سازمان داديـم،   
ما راهپيمايي مردم سنندج بـه       
سوي مريوان را سازمان داديـم،   

 روزه مردم سننـدج  28ما دفاع   
در مقابل حـملـه جـمـهـوري         

 . اسالمي را سازمان داديم
پايه هيچ يك از اين فعاليت هـا        

همان وقـت    .   حوزه نبوده است  
تشكيالت هاي ما در تهران پر از   
حوزه بود و هيچ نقشي در بـعـد    
. اجتماعي نتوانستيم بازي كنيم    

اما در اوج اختناق ما تحـركـات      
بزرگ اجتماعي توده اي تـحـت    
رهبري و سازماندهي كمونيست    

رفقائـي كـه     .  ها را شكل داديم 
اينجا نشسته اند و در گير بودند    
و نوشته هاي ما در نشريه پيـام،   
كه آن روزها توسط كومـه لـه         
منتشر ميشد، و بحث هاي ما در   
داريو صداي انقالب ايران نشـان   
ميدهد كه چگونه ما در لحظه به     
لحظه اين ماجرا و قدم به قـدم        
سازمان دادن و اجراي آن درگير  

 . بوديم
تجربه همين يكسال گذشته مـا   
در حزب حكمـتـيـسـت، در         
مقايسه با ساير جريـان هـاي         
ديگر، و درجه موفقيت مـا در       
سازمان دادن تحركات اجتماعي  
مجددا همين حكم را نشـان         

اينجا به داليل امنيتـي  .   ميدهد
وارد جزئيات نميشوم اما يـك       
مقايسه ساده ميان مـحـصـول      
روش ما با كساني كـه فـكـر           
ميكردند با شو تلـويـزيـونـي،       
هنرپيشگي سياسي و يـا بـا         
هسته ها و حوزه هاي سـنـتـي     
سازماني مـيـشـود تـحـرك         
اجتماعي را سازمان داد، هميـن   

 .را نشان ميدهد
آنچه كه اين فعل و انفـعـال را           
ممكن كرده تمركـز رهـبـران        
اجتماعي و توده اي و سـازمـان     
دهندگان درجه يك حـزبـي و      
توده اي در يك نهاد واحد است       

كـمـيـتـه     "كه من به آن نـام      
  را ميدهيم"كمونيستي

 ادامه دارد. ...

 توضيحات
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 ترور، آري يا نه؟
 مظفر محمدي

اخيرا در شهر سنندج مـواردي    
از ترور همكاران رژيم اتـفـاق       

ترور شـده هـا       .    افتاده است 
كساني هستند كه  بـا رژيـم         
همكاري  و مردم را اذيت و آزار       

اينها در ميان مـردم    .  كرده اند 
اما سوال اينجا است .   منفور اند 

كه آيا با حـذف فـيـزيـكـي           
همكاران رژيم  در لـبـاس           
شخصي و يا پاسدار و پليس و         
گارد ويژه و غيره  تـغـيـيـري         
بوجود ميايد؟ و باالخره تـرور       

 آري يا نه؟
در اين رابطه و در مكالمـات و          
مكاتباتي كه بـا تـعـدادي از         
دوستان و مردم داشته ام كـه       
بعضا نقطه نظرهاي مشتركي در     
اين زمينه دارند كه چكيده آن     

 :به شرح زير است
مردم  از اين ترور ها جان     

مـردم  .   تازه اي گرفته اند   
تشنه انتقام اند، تبليغات     
و حرف به تنهايي قـانـع       

مردم از اين .  شان نميكند 
 .اوضاع به تنگ آمده اند

 اين ترور ها كار هر كسي     
كه بوده پايه اجتماعي او     

كسي كـه  .   را قوي ميكند  
از اين كارها نـكـنـد در       
آينده ايـران چـيـزي        

 . نميشود
اينها موجوداتي را از بين      
برده اند كه عمري  مـردم    
را اذيت و آزار داده و          

 .حتي نابود كرده اند
اگر شما از ايـن كـارهـا        
بكنيد كسي بـه شـمـا        

اصل .   نميگويد تروريست 
جنگ در ايران هـمـيـن      

كشتـن ايـن     .  حاال است 
كثافت ها بخشي از ايـن     

 . جنگ است
با تبليغ نميشود، بايد بـا     
زور قدرت را از آنـهـا          

 بايد اول قدرت را   . گرفت
گرفت، بـعـد مـردم را         

 .روشن كرد
ما جوانان مـيـتـوانـيـم       
ماموراني را كه با بنز هاي       
سياه رنگشان در خيابانها   
و در جلو چشـم مـردم        
بيكار و گرسـنـه ويـراژ       
ميدهند، جوانان را اذيت     
ميكنند و هر روز دهـهـا      
نفر را دستگير ميكـنـد،     

 . خلع سالح كنيم
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ميتوانيم با كوكتل مولوتف  
تـازه  .   به آنها حمله كنيـم  

اين كارها هنوز جـنـگ       
نظامي نـيـسـت ايـن         
فهماندن به رژيم است كه      
ما هستـيـم و ديـگـر          

 .نميتوانيم تحمل كنيم
آنهايي كه رفتند سـراغ      
كار اجتماعي يا در زنـدان     

تـكـان   .   اند يا فراري انـد    
بخوري ميگيرندت اما چند  
ترور در روز روشن  انجـام     
شد و كسي دسـتـگـيـر       

 ....نشد
*** 

در اينجا به نكاتي در رابطه بـه        
 . اظهار نظرات فوق ميپردازم

قبل از هر چيز بايد جواب ايـن        
سوال را داد كه آيا زمان جنـگ      

جنگ به معناي نظامي و   ( نهايي  
در همه اشكال آن مثل تـرور و     

. . . ) حمله به ماشينهاي پليس و     
. با رژيم فرا رسيده است يا نـه؟     

 . جواب اين سوال منفي است
جامعه ما از محلهـاي كـار تـا          
خيابانها و محالت سكونت مردم     
و از كارخانه تا دانشگاه، در تـب      
و تاب يك مبارزه بي امـان بـا           

جامعه صحنه و   .   رژيم قرار دارد  
محل كشمكش هاي سياسي و       
مبارزاتي مردم از كارگر و جـوان    
و دانشجو و كارمند و معـلـم و         

بـا  . . .   زحمتكشان مـحـالت و     
. جمهـوري اسـالمـي اسـت        

جنبشهاي اجتماعي يكي پس از    
ديگري سر برآورده اند و عرصـه   

مـردم  .  را بر رژيم  تنگ كرده اند 
در اين مبارزات و كشمكـشـهـا      
متحد و متشكل ميـشـونـد و         
رهبران خود را به جلو صحـنـه         

اين جنگي به معناي  .   ميفرستند
اين جـدالـي   .   نظامي اش نيست  

دايمي است كه در تـمـام ايـن       
. سالها ادامـه داشـتـه اسـت         

جمهوري اسالمي سرانجـام در      
يك قيام توده اي سـرنـگـون         

به هنگام قيام توده اي   .    ميشود
 مردم دست بـه    و سازمان يافته،  

اسلحه هم ميبرند و پادگان ها و       
نيروهاي مزدور رژيم را خـلـع        
سالح ميكنند و خيل عظيمي از     
سربازان و نيروهاي نظامـي بـه      

 . مردم ميپيوندند
بنا بر اين اكنون زمان جنگ بـه        
معناي نظامي و يا جنگ نهـايـي    

نتايج حمالت مجاهديـن  .   نيست
با تانك و توپ را  شاهد بـوديـم     
كه ظاهرا با همين فلسـفـه كـه       
رژيم را بايد با جنگ نـظـامـي        
انداخت و االن وقـتـش اسـت،       

حتي وسوسه دخالت .   انجام شد 
نظامي امريكا و اسراييـل هـم        

همين تفكر و سياست غلـط را       
 .پشت  خود دارد

عالوه بر اين، ترور بـه خـودي          
خود هيچگاه كارسـاز نـبـوده        

نه فعاليتهاي چريكـي در    .  است
زمان رژيم سابق و نه ترور هـاي      
مجاهديني  در سالهاي اخـيـر       
. كمكي به مبارزه مردم نكرده اند  

در جريان اين ترور ها نه  يـكـي    
دو نفر،  بلكه گروه قابل توجهـي     
از سران رژيم كشته شده اند اما       
اين نه تنها رژيم را نيـنـداخـت       
بلكه عناصر ديگرش را جـلـو        
فرستاد و به  قتل عـام هـايـي        
دست زد كه در تاريخ جنـايـات      

صد .   عليه بشريت كم نظير است  
هزار اعدام و قـلـع و قـمـع            
كمونيستها و رهبران كارگري و      

 . مردمي را همه به ياد داريم
مردم به مبارزات جمعي، متحد،      
متشكل و سراسري خود نـيـاز        

بايد به كارساز و نتيـجـه    .   دارند
بخش بودن اين مبـارزات بـاور       

بمب گذاري  و يـا تـرور     .  داشت
يك يا چند نفر كمكي به رونـد       
اين مبارزه نميكند، هيچ، بلكـه       
. در اين روند اخالل ايجاد ميكند   

اين اعمال فضا را پليـسـي  و          
. بهانه به دست دشمن ميـدهـد      

هنوز هيچـي نشـده رهـبـر          
سنديكاي شركت واحد را  بـه       
. داشتن  اسلحه متهم ميكنـنـد    

عالوه بر آن ترور، تـالـشـهـاي      
فردي را به جاي مبارزه جمـعـي      
ميگذارد و مردم را در انتظار نگه    

گويا مردم بايد منتـظـر   .   ميدارد
باشند تا رژيم در نتيجـه تـرور      
ضعيف و متزلزل شده و آسان تر  

 . بيفتد
مردم  از اين ترور "گفته ميشود،   

مـردم  .  ها جان تازه اي گرفته اند 
تشنه انتقامند، تبليغات و حـرف   

 ". . . به تنهايي قانعشان نميكنـد    
همين قضاوت خود نشان ميدهد    
كه گويا مردم نه از مـبـارزات          
دستجمعي و متحدانه خودشان     
بلكه از ترور هايي كه ديـگـران       
برايشان انجام ميدهند روحـيـه    

ترور به نوعي فـريـب   .   ميگيرند
گـويـا   .   دادن مردم هم هسـت    

ناجيان مردم خارج از صـفـوف      
خودشان هستند و آدمـهـاي        
مخفي و غيبي هستند كه بايـد        

در .   اين مردم را نجات دهـنـد       
. حاليكه ناجي خود مـردم انـد       

اتحاد . مبارزات جمعي شان است 
و رهـبـران   .  و تشكل شان است 

كه آنها را ميشناسند  . شان است 
و در صف مقدم اعـتـصـاب و          
تظاهرات و مبارزات روزمره شان    

 .هر روزه آنها را ميبينند
اين قابل درك است كه  حـذف        
هر عنصر جنايتكار رژيم مـردم       

اما تـرور،    .   را خوشحال ميكند  
مردم را منتظر باال و دستـهـاي       

منتظر كساني . غيبي نگه ميدارد 
كه بايد بيايند و انتقام شـان را        

ترور حتي ممكن اسـت   .   بگيرند
مردم را از صحنه خارج كنـد و        
. منتظر معجزه ترور نـگـه دارد     

عناصر و مهره هاي رژيم تـمـام       
اين سيستـمـي   . شدني نيستند 

است كه مدام جانشين ميكند و     
جنايتكار و مـزدور پـرورش         

كرمهاي يك گنـداب را    .  ميدهد
. نميشود يكي يكي از بين بـرد     

بايد  مرداب را خشكاند تا  انگـل   
بايد جمـهـوري   .   ها از بين بروند  

اسالمي را انـداخـت تـا ايـن          
جانوران و انگل هاي همـكـارش      

 .از بين بروند
مردم خود بايد جرات پيدا كنند       

ترور هاي كور .   و به ميدان بيايند  
و بي هدف فضا و  امكان را بـر         
مبارزات اجتماعي و همه جانبـه      
تنگ نموده و كار را سخت تـر          

اقدامات تـروريسـتـي      .  ميكند
چيزي جز بي مسئوليـتـي در        
قبال مبارزه اجتماعـي مـردم        

 . نيست
اما اينكه ترور پايه اجتـمـاعـي       
احزاب را قوي ميكند و  كسـي        
كه اين كار را نكند در آيـنـده           

 ايران جايي ندارد، 
اوال در هيچ كجاي دنـيـا يـك        
جريان تروريستي را نميـتـوان      
پيدا كرد كه پايه اجتماعي قـوي     
. داشته و يا توده اي شده باشـد       

هيچ كارگر .   اين غير ممكن است  
يا فرهنگي و كارمند و پرستار و    
خالصه هيچ آدم ريشه داري در    
جامعه عضـو يـك جـريـان           

مـبـارزه   .   تروريستي نميشـود  
مردم علني و رو در رو اسـت و        

ايـن  .   مكانيسم خودش را دارد    
مكانيسم ها تجمع، اعتـصـاب،      
تظاهرات، اتحـاد،  تشـكـل،         
هياتهاي نمايندگي و مـجـامـع       
عمومي بزرگ و صـف وسـيـع       

اين راه فلج كردن .   رهبران است 
قيام توده اي كـار      .   رژيم است 

رژيم هاي ديـكـتـاتـوري را          
 . ميسازد

شكي نيست كه اين رژيم را بايد     
. با زور انداخت و خودش نميـرود   
.  و قدرت را بايد از آن گـرفـت       

اين الزاما معطل آمادگي كـامـل      
يـك حـزب     .   همه مردم نيست 

قوي و صاحب نفوذ و محبوب در       
ميان مردم و با رهبران و كادر ها    
و شخصيتهاي اجتماعي و تـوده     
اي ميتواند با كـاردانـي بـراي          

اين كـار  .   كسب قدرت اقدام كند  
با يك سلسله اقدامات پشت سر    
هم و ضربات سياسي كاري بـر        
دشمن ممكن ميشود و صد البته   
. اين حزب بايد مسلح هم بشـود    

روزهاي پاياني عمـر رژيـم و          
خونريزي هاي بيرحمانه اش را       

و .   بايد با زور اسلحه كوتاه كـرد       
همچنين براي دفاع از آزادي و      
حرمت انساني و براي تضمـيـن        
اينكه قوم پرستي و مـذهـب و      
دخالت خارجي به انقالب مـردم      

خون  نپاشد و جنـگ قـومـي         
درست نكند بايد مسلح بـود و       
جلو سناريوي سيـاه شـان را         

حزب ما با اعـالم گـارد     .   گرفت
آزادي اين تعهد خـود را بـه           

اما گارد .   جامعه اعالم كرده است  
آزادي  براي انجام ترور و يا بمب       
. گذاري و غيـره  نـيـسـت             

ميليشياي توده اي براي اهـداف     
برخالف  اقـدامـات     .   فوق است 

گـارد آزادي      تروريستي و كور،  
نيرويي براي فراهم كردن فضـاي   
سياسي بازتر براي جـوانـان و        
مردم محالت، و كوتـاه كـردن        
دست مزدوران رژيـم از ايـن         
محالت و دخالت شان در زندگي    

ممكـن اسـت در       .  مردم است 
همين كردستان زودتر از نـقـاط    
ديگر ايران زمان دست بردن به       

گـارد آزادي     .   اسلحه  بـرسـد    
تدارك براي اين زمان معين هـم     

اما اكنون بايـد قـدرت     .   هست  
سازماندهي و رهبري مـبـارزه       

اين كـار يـك       . مردم را داشت 
حزب سياسي و رهبران مـردم      

 است، 
. بايد مبارزه مردم را سازمان داد    

ترور يـك  . اين كار آساني نيست 
ماجراجويي و در مقـايسـه بـا         
سازماندهي مردم سهل الوصول    

ممانعت از تعـرض  .ترين كار است 
ماموران رژيم در هر لباسـي و         
حتي مانع حضور آنها در محالت    

مساله .   راههايي ديگري هم دارد 
اساسي و مهم اين اسـت كـه          

عكس العمل .   مردم دخالت كنند  
نشان دهند و شاهد و تماشاچي     
مانور نيروهاي رژيم و اذيـت و       
آزار جوانان پسر و دخـتـر و           

گروههـاي  . فرزندان خود نباشند 
جوانان متشكل و متـحـد هـر       
محله ميتوانند از ورود نيروهـاي    
رژيم و جاسوسان بـه مـحلـه          

محله ميتـوانـد   .  جلوگيري كنند 
مال مردم باشد و دور از دخالـت    
و حضور مـزدوران، آزادي و         
حرمت انساني در آن برقـرار و        

 .تضمين شود
ما بايد حقيقت را بـه مـردم           

بايد مردم را به مـيـدان   .  بگوييم
اين هنر رهبراني اسـت  .   بكشيم

كه مبارزه مردم را سـازمـان          
متحد و متشكل شـان  .   ميدهند
رهبران چپ و راديكال .   ميكنند

و كمونيستي كه در پيشاپـيـش     
مردم و رو در روي دشـمـن در        

رهبران مردم تعييـن  .  ميدان اند 
عناصر آگاهي  كـه      .  كننده اند 

توده مردم را به  دنبـال خـود           
هر حزب و جريانـي كـه     .   دارند

طيف وسيعي از اين رهبران را با       
خود داشته باشد ميتواند قدرت      

 با يـك مـوتـور        . را هم بگيرد 
سيكلت و يك كلت نمـيـشـود       

بايـد نـيـروي      .   قدرت را گرفت  
اما حاال وقـت   .   نظامي هم داشت  

درگيري نظامي در شـهـرهـا         
 .نيست
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در اين ياداشت  بـه نـكـات،           
سواالت و يا نگرانيهايي كه طرح     
كرديد ميپردازم و در باره محـور   
هاي فعاليت و شما و شرايطي كه    
در آن قرار داريد اين نكـات را          

 :دارم
 

 كارگران و تشكل
تجربه خود شما هم نشان داده      
است كه حتي برداشتن يك قدم    
براي هر تصميمي، بدون توافق و    
تصميم حتي االمكان بچه هـاي       

راسـتـش   .  قديمي ممكن نيست 
براي هر حركت كـوچـك هـم         
حياتي است كه همه دوسـتـان       
كارگر را در تصميمات و توافقـات   
شريك كرد و نظـر هـمـه را            

بدون تالش براي متحد .   خواست
كردن  و نگاه داشـتـن درجـه         
بااليي از رفاقت و اعـتـمـاد،          

كارگـران  . نميتوان كار جدي كرد 
هم دقيقا از همين زاويه دوستان    
و رهبران خـود را انـتـخـاب          

 . ميكنند
سوال اين است كه چگونه ايـن      
اتحاد را ميتوانيد نگه داريـد و        
آن را به شكل يك سازماني در      
آوريد كه بتواند  كـارگـران و          
خواست هاي شان را نمايندگـي     
كند؟ راههاي مختلفي را جلو پـا     
ميگذارند و ممكن اسـت هـر         
كسي به كاري تمـايـل نشـان         

يكي شوراهاي اسـالمـي   .   بدهد
موجود را راه ممكن مـيـدانـد،         
ديگري تشكل مستقـل و يـا         
سنديكا و انجمن ها ي اسالمي و    

 ...يا انتخاب نماينده و 
من فكر ميكنم كه مهمـتـريـن        
مساله در درجه اول اين است كه    
متوجه باشيم كه چـه چـيـزي        
تغيير كرده است و ما بـه چـه        
نيازي در اين دوره بايد جـواب         

 بدهيم؟ 
دوران كنوني و امكان انتـخـاب      

 نماينده
از اينجا شروع كنم كه اگر مبنـا        
را فقط تغيير و تحـوالت يـك          
سال گذشته جامعه و جـنـبـش     
كارگري قرار بدهيم مـتـوجـه        
تفاوت زيادي خواهيم شد  بـراي    
اولين بار در ايران  و در طـول         
دوران اين رژيم كارگران شركت      

ايـن  .   واحد اعالم اعتصاب كردند 

اوج مبارزات و حق طلبـي ايـن      
دوره از مبارزات كارگران بـود،       
همراه با اين تعداد بسيار زيـادي    
حركات كارگري در همه نقاط  را     
شاهد هستيم كه در اشـكـال        
مختلف دارند از خـود دفـاع          

اين دوره اي است كـه    .   ميكنند
كارگران و فعالين كارگري هـمـه     
جا در جنب و جوش و تـحـرك      

رژيم بر اين امر آگاه اسـت    .   اند
كه اگر سنديكاي شركت واحـد     
را به رسميت بشناسـد خـانـه        
كارگر و شوراهاي اسـالمـي در      
مدت بسيار كوتاهي از طـرف        

بـه  .   كارگران منحل ميـشـونـد    
همين دليل است كه با رهبران و     
فعالين اين سنديكا اينگونه كـه       

رهبر آنها .   ميبينيم رفتار ميكند  
منصور اسالو را اسير كرده اند و     
بسياري از رهبران و صد ها نفـر      
از فعالين شان را بـه زنـدان           

 . انداختند
احمدي نژاد و سران رژيم نجـات   
را در بمب اتـم و بـرقـراري            
فاشيسم در جامعه ميدانـنـد و      
ميخواهند بگويند كه تشـكـل      
براي كارگران فقط شـوراهـاي       
اسالمي و خانه كارگر فاشيسـت     

امـا دوران    . هاي اسالمي اسـت   
شوراهاي اسالمي  كه بخشي از     
موجوديت رژيم و نماينده  دولت    
و كارفرما در محيط كارند  به سر     
رسيده است و كارگران دارنـد        
عمال آنها را منحل اعالم ميكنند   
و بطور قطع هيچ اميدي به ايـن     
ابزارها در ميان كارگران نبـايـد      

اين دوران مدتـهـاسـت    .  داشت
عمال شروع شده است بايد بـه       

 .آن پيوست
ميگوييد پس چگونه ميتوانـيـد    
كارهايتان را از راه قانوني پيـش      

 ببريد؟
يكي از راه ها كه در شـرايـط         
فعلي ميتوانـد جـواب دهـد          
انتخاب نمايند گان كـارگـران        

كاري كه در خيلي مـحـل   .   است
ها با اتكا به تجمع و مـجـمـع         

در .   كارگران صورت گرفته است   
نبود تشكل كارگران براي هـر        
. كار نماينده اي انتخاب ميكننـد   

حال ممكن است بنـا بـه هـر         
مصلحتي هر دوره را يـكـي          

اين راه حل خوبي .   نماينده كنند 
است كه كارگران پـيـشـرو و         
پيشقدم و محبوب  به عـنـوان      

راستـش  .   نماينده انتخاب شوند 
در حال حاضر و در كارخانه ها و    
حتي شركت نفت، كه شـرايـط        
پادگان ها نظامي بر آن حـاكـم         
است، اين مكانيزم ميتواند كـار       

انتخاب نمـايـنـده بـراي       .   كند
منـاسـب   . . .   مذاكره با كارفرما و  

است و اين راه عملي و ممكن و       
قانون هم نگفته كه .   قانوني است 

. انتخاب نماينده ممنوع اسـت      
مهمتر اينكه اين نماينـده هـا         
پشتشان به اين بايد گرم باشـد        
كه در مجمع كارگران انتـخـاب       

 .شده اند
 

ارتباط فشرده با ديگر بخشها در   
 كارخانه و يا منطقه كارگري

به نظر من بخش مهمي از كـار       
فعالين و نمايندگـان كـارگـري       
رابطه با ديگـر فـعـالـيـن و             
نمايندگان در كارخانه و يا ديگـر   

اين بـه    .  بخشهاي كارگري است 
كارگران امكان ميدهد كـه بـه        

از هم خبر داشته . فكر هم باشند  
مسائل مشترك زيادي را .   باشند

كه دارند با هم در ميان بگذارند،     
رهبران و فعالين شان بـا هـم        
آشنا شوند و براستي هر فـعـال    
كمونيست و هر فعال كـارگـري        
اين وظيفه پايه اي را بايد بـراي       
خود قايل باشد كه اين ارتباط ها     

 .را وصل كند
 ما بايد متوجه اين باشيم كه در     
شرايطي كه خيلي ها  به فـكـر      

بابا اگر بتوانيـم  "اين هستند كه    
گليم خود را از آب بـكـشـيـم           

 ما بايد همزمـان   "محشر كرديم 
به اين فكر باشيم كـه طـبـقـه        
كارگر را متحد كنيم و ديـگـران    
هم بايد بتوانند و قادر شوند كـه     

گليم خود را بـدون از آب           "
به زبان ديـگـري مـا      .  "بكشند

كمونيستها فرق مان با ديگـران     
در طبقه كارگر اين اسـت كـه         
همزمان بايد متوجه همه طبقـه       
. كارگر و منافع طبقه مان باشيـم   

راه حل ما در اتحاد طبقه مـان          
است ، اگر امروز ميبينيـم كـه        
كارگران شركت واحد را به ايـن     
صورت در برابر چشمان مـا بـه      
زندان مي اندازند و بـيـكـار           
ميكنند اساسا به اين دليل است    
كه به ما كمونيستها امـكـان و         
مجالي براي فعاليت نداده اند كه       
طبقه مان را به متوجه منفـعـت       
طبقاتي و اجتماعي اش كنيم و        
عمال قادر نيستيم نيروي طبقـه       
مان را براي حمايـت از آنـهـا         

ما كمونيستها .   بحركت در آوريم  
غايب هستيم تا اينكه بتوانـيـم     
نفت و برق و صنايع سنگيـن را     
به حمايت از اعتصاب و رهبـران      
زنداني شركت واحد و ديـگـر         
مراكزي كه تصميم به حركـتـي        
دارند و قادر به آن نيستند بـه          

 . مبارزه اي مشترك بياوريم
اين درس بزرگي براي تك تـك        

ما در مـقـابـل ايـن           .   ماست

گرايشات محدود نگر و محـدود     
به بخش و صنف خـودمـان ،          
اساس توجه مان كل طبقه كارگر     
منفعت اش  و اتحاد طبقاتي اش    
است، در عين حال كه بايـد از          
فعال ترين و رزمنده ترين افـراد     
و تشكل در همان بخش و صنف       

 . خودمان هم باشيم
 شرايط براي ابراز عملي و علني       

 تشكل كارگري مناسب است؟
هر تشكلي بدون داشتن پايه اي    
قوي در ميان كارگران و در واقـع   
بدون اتكا به اعضا در برگيـرنـد       
اش نميتواند به مقابله با اوضـاع     

بـدون داشـتـن      .   كنوني برود 
بيشترين ارتباط با بخـشـهـاي       
ديگر كارگران و تالش براي بـه       
ميدان آوردن آنها در شـرايـط        
ضروري نميتوان در اين كـارزار      

 .پيروز شد
ما بايد دو كار اساسي را دنـبـال    
كنيم و در هر محيط و منطقه اي     

 :آنها را رواج دهيم
كار پايه ما اين اسـت كـه         -  1

كارگران محيط مان را  بر سـر          
همه موضوعات و مسايل مـورد     
. كشمكش با كارفرما متحد كنيم    

اين شامل شرايط كار، دستمزد،     
طبقه بندي مشاغل، مسـكـن،       
مزايا و همه اجحافاتي كه هر روز     
. با آنها مواجه ميشويـم اسـت       

كارگران بايد متوجه شوند كه ما       
كمونيستها سرمان را پايين نمي    
اندازيم و اين اجحافات را قبـول        

ايـن هـا را افشـا          . نمي كنيم 
كار ما متحد كـردن و    .   ميكنيم

متحد نگاه داشتـن كـارگـران        
كار ما بحركت در آوردن    .   است

نيروي همه كارگران است ، كـار        
ما ايجاد صف منسـجـمـي از          
فعالترين كارگران است كه مثـل     
خود ما ميدانند كه طبـقـه مـا         
بدون داشتن اتحاد هيچ است و    
بدون داشتن تشكل نميتـوانـد      
يك خواست جزيي را طلب كنـد   
و بدون اين شرايط بـردگـي را        
تالش ميكنند به ما بـيـشـتـر          

 . تحميل كنند
كار ما اين است كه تالش كنـيـم    
تشكيل مجامع عمومي كارگري     
عادت شود و منظم باشد در آنجا  
نماينده ها و كميته هـا و هـر          
ارگان ديگري كه براي پيگيـري       
كارها تعيين ميشوند انـتـخـاب     

 .شوند
مسايل اجتماعي را بـايـد         - 2

. مسائل مربوط به خودمان بدانيم  
گليم خود را   "نميتوان بر اساس  

از آب بكشيم و ديگران به ما چه    
ايـن  .  به زندگي ادامه داد"مربوط

اوج در ماندگي و تحميل شرايط     
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سختي است كه رژيم و سرمايـه    
داران به ما تحميل كرده انـد و        
متاسفانه بسياري به آن تن داده     

تجربه تا كنوني مـبـارزات     .   اند
كارگريدر اين رابطه بويژه قبل از       
شروع مبارزات شان متاسفـانـه     

ما بر پايه كاري كـه    . منفي است 
در محيط خود ميكنيم و اتحادي  
كه ايجاد ميكنيم و تشكلي كـه        
ايجاد ميكنيم بايد نگاه مـان را     
هم از اوضاع و احوال جامعـه و          
اتفاقات و تحوالت آن بر نداريـم     
و از اخبار و مسايل ديگر مراكـز      
. كار و جامعه را مطلع بـاشـيـم      

امروز اگر شما و يا هر مـحـيـط       
كارگري و محله اي كـارگـري         
،كارگران شركت واحد و هـمـه      
ستم و اجحافاتي كه بر آنـهـا و      
خانواده هاي شان، تشكل شان و  
آزاديخواهي شان شده است را     
فراموش نكند و سكوت خود را       
از طرق نماينده و تشكل و اسـم      
كارخانه و طومار و نامه و تحصـن     
و يا هر اقدامي كـه مـنـاسـب         
ميدانيد بشكند وزن مـبـارزه        
كارگران و صف طبقاتـي شـان       

 .مستحكم خواهد شد
آيا ما به عنوان كـمـونـيـسـت       

 فعاليت علني ميكنيم؟
! به نظر من در شرايط كنوني نـه     

تا زماني كه ما نتوانسـتـه ايـم        
نيروي اتحاد و تشكل كارگران و       
مردم را ضامن امنيت خـود در        
مقابل رژيم كنيم قادر به فعاليـت   
علني به عنوان كمونيـسـت را       

حتي مجاز بـه ريسـك     .  نداريم
از هر گونه كاري كه مـا   .   نيستيم

را از تبديل شدن بـه افـراد و          
شخصيت هايي كـه كـارگـران       
ميتوانند و بخواهند راحـت و        
آسوده به ما بپيونـدنـد و بـه          
فراخوان هاي مان پاسخ بدهند،      

راه .   دور كند، بايد به پرهيـزيـم    
موفقيت ما در اين است كه ما را     
بعنوان كارگران حق طـلـب و         
ازاديخواه و بـرابـري طـلـب          
بشناسند، به همان عنواني كـه     

 . بطور واقعي هستيم
 كار ما و جنبش اعتراضي ما

يك سطح ديگر كار ما همانطـور    
كه در جاي ديگري اشاره كـردم      
بحركت در آوردن توده كارگران     

اين براي ما كمونيستها در .   است
مقايسه با ديگر گـرايشـات در       
. طبقه كارگر حيات و ممات است      

نيروي ما نيروي همه كـارگـران        
ما ميخواهيم نيروي همـه  .   است

كارگران كارخانه و مـحـيـط         
ما .   كارمان را به حركت در آوريم   

ميخواهيم كارگران مـحـيـط        
كارمان در حركات اعـتـراضـي       

بداننـد در    .   نقش داشته باشند  

جريان مبارزه چه كسي منفعـت    
او را نمايندگي ميكند و بخواهـد   
. در تصميم گيري شركت كـنـد       

نماينده انتخاب كند و نمايـنـده     
نماينده شود و يـاد      . عزل كند 

بگيرد كه از منافع خود و هـم        
يـاد  .   طبقه هايش دفاع كـنـد      

بگيرد كه به منافع همه كارگران       
در ديگر بخش ها مختلف فـكـر    

 ... كند و 
و باالخره ما كارمان اين است كه       
در كنار اين افق ياد بگيـريـم و      
ياد بدهيم كه همه اشكال مبارزه   
را بكار ببريم و براي آن آمـاده        

اگر ميخواهيم تـحـصـن    .  باشيم
سازمان دهيم و يا اعتراض و  و         
اعتصابي، بايد بدانيم بـه چـه         
امكانات و توان و نيرويي نـيـاز      
داريم؟ تا كجا ميتوانيـم ادامـه       
بدهيم؟ دشمن چگونه عـمـل        
خواهد كرد؟ ما چگونه ميتوانيـم   
مقابله كنيـم؟ روي ديـگـران         
ميشود حساب كرد؟ براي ايـن       
كار چه بايد كرد؟ كـدام روش         

 ...مناسب است؟ و
 برخي ها ممكن است متـوجـه        
اين دورنما نباشند و بخواهند به       
آب و آتش بزنيم و يا با محـدود        
نگري همه امكانات و توان و نيرو    
را نسنجند و مشكالت مـان را        

همه اينها بـايـد     .  بيشتر بكنند 
مورد بحث دوستان قديم تري و       

 .باتجربه تر قرار بگيرد
 كار حزبي ما
 عباس جان، 

اين بخش كار براي ما هميشه و       
بويژه االن از هر وقت حياتي تـر     

همانطور كه طبـقـه مـا      .     است
بدون اتحاد و تشكل مبارزه اش    
هم هيچ ميشود، ما كمونيستهـا    
هم به عنوان بخشي از طـبـقـه       
كارگر اگر حزب مان را نداشـتـه     
باشيم و واحد هـايـش را در           
محيط هاي كار و زنـدگـيـمـان       
نداشته باشيم تقريبا هيچ كـار       
. جدي از دستمان ساخته نيست    

يار گيري هاي فردي ديگر بايـد        
جايش را به تجمع هاي هـمـان         
ياران بدهد كه به هم اعـتـمـاد        

تـجـمـع    .   دارند و هم نظر انـد     
كساني كه معتقدند كه يك جمع    
محكم و با نقشه از كمونيستـهـا    
بايد براي كارهايشان داشـتـه       

دشمن تالش ميكند كـه  .   باشند
امكان علني كار كردن را از مـا       
دريغ مان كند، نگذارد سازمـان    
مان را درست كنيـم و بـراي           

اما ما بايـد  .   جامعه قابل پيوستن  
براي هدايت همه كارهايي كـه        

همين ارقامي هم كه در   .   داريم  
اين نامه اشاره كردم، نياز داريـم    

كه با رفقاي كمونيسـت، واحـد       
حزب مان را به عنوان مـوتـور        
همه اين حركات داشته باشيم و    

جمـع  .  نگذاريم كه خاموش شود 
ما ميتواند هميشه و منظم همـه     
مسايل محيطي كه در آن كـار        
ميكنيم را بررسي كند و نقـشـه    
هايش را بريزد و عملي كند و در     
محيط اجتماعي اش به عـنـوان     
آدم هاي سرشناس، محبوب و       
توده اي  باشند، كاري كه دشمن     
ديگر نميتواند كار زيادي بـراي      

فعاليت ما .   جلوگيري از آن بكند   
كمونيستها بايد و ميتواند بر اين     
اساس متكي باشد و بدون ايـن     
هر روزه رژيم و حـراسـت و           
شوراهاي اسالمي  ميتواند مانـع   
 .هاي جديدي برايمان ايجاد كند

 باز هم برايمان بنويس 
 

 اوضاع پيچيده است 
 بهرم مدرسي 

 بهرام عزيزم سالم
............ 

اوضاع بشدت مرا نگران كـرده       
بخشا اين مردم ديوانه كـه  .  است

به دنبال جمهوري اسالمي بـراي   
رسيدن به بمب اتمي به خيابـان    
ها ميايند و بخشا اين معطلي و       
. پاسيفيسمي كه همه جا ميبيني 

اطالعات مدام دارد ملت را صـدا     
. ميكنند و شاخ و شانه ميكشـد    

نميدانم .   راستش كمي گيج شدم 
با بچـه هـا     .. .   كه چه بايد كرد؟  

ساعت ها در اين باره صحـبـت         
نتيجه اين شد كه سـراغ  .   كرديم
 لطفاً برايم بنويس. تو بيايم

........ 
 امير

 
امير عزيز، گفته بودي كه اوضاع       
. قدري نگران كـنـنـده اسـت        

فاكتورهايي كه به آنهـا اشـاره        
كرده اي كامال واقعي هستنـد و     

رژيـم  .   نگرانيت هم كامال بـجـا     
اسالمي همانطور كه در قطعنامه      
دفتر سياسي هم گفـتـه ايـم          
اساسا در جواب به مشـكـالت        
داخلي اش است كه دسـت بـه       
تحريكات اتمي ميزنـد، خـود       
اوضاع سياسي منطقه و اوضاعي    
كه ارتش و دولت آمـريـكـا و         
متّحدين شان در خاورميانه در      
آن گير كرده اند و سر كار آمدن     
حماس در فلسطين و غـيـره         
امكانات منطقه اي و جـهـانـي        
جديدي را براي رژيـم ايـجـاد         

صورت مسئله رژيـم  .  كرده است 
اسالمي هماني است كه در دوره     

مردمي كه رژيـم  : خاتمي هم بود 
 . اسالمي را نميخواهند

پروژه خاتمي شكست خورد ولي  
صورت مسئله براي رژيم كماكان    

رژيـم  .   هماني است كـه بـود       
اسالمي تالش دارد با استفاده از     
اين امكانات جهـانـي كـه در          
اختيار دارد از يكطرف در شيپور   
احساسات ناسيوناليستي مـردم   
بدمد و بخشي از آنها را عليرغم       
مخالفت شان بـا رژيـم دول          
خودش بسيج كند و از طـرف         
ديگر همين دعواي اتمي مبنايي   
بشود كه كل رژيم را متحد تـراز     
پيش نگه دارد، در اين نكته آخر     

. تا همين االن موفق بوده اسـت       
كل جناح هـاي رژيـم حـول          
سياست امروز رژيم متحد شـده   
اند، اتحادي كه همانـطـور كـه        
خودت هم گفتي پيشاپيش و در     
اساس عليه مردم هست و همين    
نقشي را كه ما بعنوان جنبش و       
حزب حكمتيست ها ميتوانيم و    
بايد ايفا كنيم را بـرجسـتـه           

 .ميكند
تا همينجا رژيم اسالمي تـالش     
كرده است كه پا به پاي تحركات       
بين المللي اش فعالين سياسـي       

رژيـم،  .   را تحت فشار قرار دهـد  
حداقل فعال، امكان اين را ندارند       
كه مستقيما به كـل جـامـعـه          
تعرضي سياسي و حتي فرهنگي  

چهره زنـدگـي در     .  را آغاز كند 
خيابان هاي تهران يا شهرهـاي       
بزرگ هنوز تغييري اسـاسـي        
نكرده اند ولي فعالين سيـاسـي     
مداما از طرف ارگانهاي اطالعاتي     
رژيم در عرصه هاي مخـتـلـف         
. مورد مزاحمت قرار گرفته انـد      

فعال به نظر من تالش آنها ايـن          
است كه رعب و وحشت بوجـود      

نا امني و عدم اطمينان از  .   آورند
آينده را بخصوص بين فعـالـيـن     
سياسي، مستقل از اينكه چـه       
گرايش سياسي دارند را دامـن       
بزنند و از اين طريق دامنه عمـل    

اين كه ايـن  .  آنها را محدود كنند 
پروسه به كجا خواهد انجامـيـد      
هم خود مستقيما به توازن قواي     
بين مردم و رژيم برميگردد كـه        
خود اين هم تابعي از اين اسـت     
كه ما چه ميكنيم؟ سـوال ايـن      
است كه فعالين سياسي تسليـم    
اين فشار رژيم ميشـونـد؟ يـا         
اينكه در عين دقـت عـمـل،          
كارشان را خطاب به مردم ادامـه    

 ميدهند؟
تا آنجا كـه بـه مـا، حـزب              
حكمتيست ها برميگـردد، مـا      
خودمان را بخشي و يا فاكتـوري    
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 كميته تشكيالت كل كشور
 asad.golchini@ukonline.co.uk) دبير(اسد گلچيني 

 mozafar_mohammadi@yahoo.com: مظفر محمدي

  khaledhaji@yahoo.com: خالد حاج محمدي
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. از تغيير در اين شرايط ميبينيم   
طيبعي است كه تالش داريم تـا      
اوضاع را بيشتر عليه رژيـم و         
بيشتر به نفع مبـارزات مـردم        

چگونگي ايـن را      . تغيير دهيم 
بارها صحبت كرده ايـم و در         
ادامه تالش خواهـم كـرد بـه         

امـا تـا     .   جوانبي از آن بپردازم  
همين جا نگراني تو كامال بحق و    

ما مستقل از اينـكـه   .   بجا است 
فعالين مان در چه عرصه اي و        
كجا مشغول هستند، بايد امروز     
بخصوص بقول معروف بي گـدار      

اگـر سـابـقـا       .   به آب نزنـيـم    
ميتوانستيم اشتباهاتي را هر از      
گاهي داشته باشـيـم، امـروز        
بخصوص بايد با دقت بيشـتـري     
عمل كنيم و كارمان را دامـنـه       

 .دارتر از سابق ادامه دهيم
به كاري كه امروز بخصوص بايـد      

روشـن  .   بكنيم اشاره اي ميكنم   
است كه بايد با مسئوليت كامـل    
حساس بودن شرايط امـروز را       

بايد به .   براي مردم توضيح دهيم 
مردم نشان دهيم كـه هـدف         
اصلي رژيم آنها هستند كه دليل   
اين تحريكات بين المللي رژيـم      
چيست؟ ميشود از ادبـيـات        
رسمي حزب در ايـن مـورد          
استفاده كرد و آنها را به شـيـوه    
هاي و در قالب هاي مختلـف و        
مناسب و به بهانه هاي گوناگـون    
به مردم گفت و منتشر كـرد و          

در عين حال بـايـد   .   تبليغ كرد 
ناسيوناليسم را بيشتر از هـر        
ــقـد كــرد          . وقـت ديــگـر ن

ناسيوناليسم از هر طرفش، چـه      
آنها كه در شيپور رژيم اسالمـي   
ميدمند و حول آن متحد شـده     
اند و چه آنها كه علـيـه رژيـم         

اسالمي بر تناقضات قومي تاكيد    
ميكنند، از االحواز تا جريـانـات    
فاشيستي كه خود را تـرك و         

مهم .  كرد و عرب معرفي ميكنند 
در اين ميان البته نقد كسـانـي       
است كه دل به عمليات نظامـي        
آمريكا و متحدينش بسته انـد،      
سلطنت طلبان و اپوزيسـيـون       

بايد به مـردم    .   راست بخصوص 
نشان دهيم كه همه اين هـا در      
بهترين حالت سناريو عراقـيـزه    
كردن ايران و كشتار كودكان و      
مردم را در كوچه و خـيـابـان          

 . تدارك ميبينند
يكي از نتايج و يا اهداف رژيـم       
اسالمي اين است كه با برجسته       
كردن اين دعواي اتمي مطالبات     
اساسي و اصلي مردم عليه خود     

اين را بايد مـا  .  را به حاشيه براند 
آنها تالش ميكننـد  .   مانع شويم 

به مردم بگويند كه در حالي كـه    
دنيا عليه ما است، شما مطالبـه      
اضافه دستمزد ميكنيد؟ و يـا       
اينكه مطالبه پرداخت حـقـوق       
معوقه ميكنيد؟ آزادي بيشتر در   
دانشگاه ها ميخواهيد؟ و كـال        
فضايي را كه در جريان جنگ بـا    
عراق به جامعه تحميل كردند را       

مستقـل از    .  مجددا ايجاد كنند 
كوچك بودن دامنه امـكـانـات       
رژيم به نسبت گذشـتـه، ايـن       

ما بايد سعي كنيم .   تالش را دارد 
كه نه تنها به مردم بگوييم كـه       
بايد مطالبات شان را هـرچـه        
بيشتر مطرح كننـد، بـلـكـه         
مستقيما آن را سـازمـان هـم       

 مـارس در راه        8مثال .  بدهيم
بايد براي مثـال از ايـن       .  است

مناسبت استفاده كرد و اساسي     
كه   –ترين مشكل رژيم اسالمي   

را يكبـار ديـگـر         -زنان باشد 
برجسته و بزرگ مقابل همه قرار     

نبايد اجازه دهيم كه ايـن  .   دهيم
مناسبت مشمول اوضاعي شود     
. كه رژيم ايجاد كـرده اسـت         

 مارس بايـد  8مشخصا در مورد    
بيشتر صحبت كرد، ايـنـجـا         
منظورم اين است كه نبايد اجازه    
دهيم كه مطالبات سـيـاسـي،        
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي     

 ! شوند2مردم به اصطالح درجه 
بايد به مردم در عين حال نشان     
دهيم كه راه براي جلوگيـري از      
اين خوابي را برايمان داده انـد       

همين جا ضـرورت    .   وجود دارد 
گارد آزادي و روشـن كـردن         
اهداف آن و دعوت به پيوستـن      

كه خـوب    . به آن مطرح ميشود 
در اين باره بارها صحبت كـرده     

 .ايم
 امير جان،

ميشود به اين اقالم همانطور كـه   
ميبيني اضافه كرد و طبـيـعـي       
است كه همه اين ها را هم يكجا       
يكنفر نميتواند انجام دهد، مهم     
اين است كه خودمان را بعنـوان     
بخشي از تالشي ببينم كه با اين    
نقشه سراسري به جنگ اوضـاع    
و نقشه هاي رژيم ميرود و در          
چهارچوب فعاليت هاي حـزبـي      
مان بخشي يا كل اين را انـجـام     

 .دهيم
سالم من را به به همه بچـه هـا      
برسان و اميدوارم كه اين جـواب   

 كوتاه را فعال از من قبول كني
 قربانت

 بهرام مدرسي   

 !را بخوانيد، تكثير و توزيع كنيد 
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