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 "راه کارگر"گزارشی مستند از جريان بحران و انشعاب در 

با  ) " در باره پايان فعاليت های مشترک تشکيالتی"با عنوان (  ما با انتشار اعالميه ای ٨٨ تير ١۵در 
توضيح مختصری در باره علل بحران در سازمان ، جدايی مان را از بخشی از اعضای سازمان اعالم 

درشرح تفصيلی فضای آفريده شده توسط اين درشرايط کنونی وارد شدن " که کرديم و همان جا گفتيم
پس از آن ، رفقای بخش ديگر  اما از آنجا که )١ضميمه " (بخش از اعضای سازمان را مفيد نمی دانيم

ی کوشند روايت يک جانبه و سازمان با انتشار سلسله ای از نوشته ها و گفتگوها کوشيده اند و هم چنان م
تحريف شده ای از زمينه و علل انشعاب پخش کنند ، الزم می دانيم با انتشار پاره ای اسناد ، حقيقت 

اسنادی که همراه اين مقدمه توضيحی منتشر می شوند ، هر چند فقط . ماجرا را به اطالع همگان برسانيم
زمان از طرف رفقای مختلف نوشته شده اند ، اما بخشی از مطالبی هستند که در دوره بحران درونی سا

البته در صورت لزوم می توان همه مطالب . برای نشان دادن حقيقت ماجرا به حد کافی روشن کننده اند
نوشته شده در دوره بحران را منتشر کرد ، اما به نظر ما همين مطالب انتخاب شده ، مهمترين ها هستند 

جريان بحران را به روشنی نشان می دهند و نيازی به  حجيم تر  کردن و مسائل اصلی مورد اختالف و 
 .  اين پرونده وجود ندارد

                ِ                  توضيحی بيش از حد  معقول حق به جانب

آنها می . ضعف بزرگ توضيح رفقای طرف مقابل ما اين است که بيش از حد معقول حق به جانب است
نحوه تنظيم مناسبات ميان " سازمانی در باره گويند در اعتراض به فضای تنش آلود حاکم بر مباحثات

نامه سرگشاده ای در درون تشکيالت نوشته اند که مايه رنجش عده ای که مخاطب آن بوده " گرايش ها
و از آن پس هر چه نويسندگان نامه تالش کرده اند . اند ، گرديده و آنها را به فکر جدايی انداخته است

ی برای همزيستی تشکيالتی پيش پا بگذارند ، کارگر نيفتاده و اختالفات را حل وفصل کنند و راه
طرفداران تشکيالت تک گرايشی که جز نظر خود حاضر به تحمل هيچ گرايش ديگری نيستند ، انشعاب 

 خود مشهود در توضيحات"  اين ادعا چنان يک جانبه است که حتی  ).٢ضميمه ( کرده اند 
آنها در اطالعيه اول خود اعتراف می کنند که معترضان به : اين رفقا نيز بی پايگی آن را نشان می دهد

خواننده . نامه سرگشاده خواهان روشن شدن نام متهمان و موارد اتهام اشاره شده در آن نامه بوده اند
نويسندگان . پاسخ منفی است.  نه

غير "نامه سرگشاده به هيچ وجه حاضر نشدند نام و موارد اتهام کسانی را که آنها را به ارتکاب اعمال 
تا شرايط الزم برای بررسی  متهم کرده بودند ، روشن کنند" غير رفيقانه"و " غير انسانی"، " کمونيستی

 قانع کننده ای به اين سؤال ناگزيريم گزارش مستندی از  چرا؟ برای پاسخ .مشخص مسأله فراهم گردد
 .روند شکل گيری بحران و مراحل مختلف آن به دست بدهيم

ُ       د م خروس"

            ً                                                  اطالعيه قاعدتا  می خواهد بداند که آيا خواست معترضان برآوره شد يا

 گزارش مراحل مختلف بحران
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 بحران منتهی به انشعاب هر چند بر زمينه يک اختالف فکری شکل گرفت ، اما علت اصلی بحران – ١
. ی نسبت داد

 شش سال پيش از بحران وجود داشت بی آن که به تنش های حادی در روابط –سازمان دست کم  پنج 

حادثه ای که به طور مشخص روابط تشکيالتی .  به نحوی روشن و منسجم بيان کنندخط فکری شان را
را بحرانی کرد ، نامه ای بود که رفيق تقی روزبه در اعتراض به درج يکی از مقاالتش در ستون ديدگاه 

مقاله او مطلبی بود در باره مبارزات کارگران شرکت هفت . به اعضای کميسيون سايت سازمان نوشت
" ديدگاه"می بايست زير عنوان ) يکی از اعضای کميسيون سايت ( که به نظر رفيق روبن مارکاريان تپه 

عاری که به 
روبن پيشنهادش را به . ر. عنوان يک موضع مشخص در آن شرايط مشخص ، موضعی سازمانی نبود

غير از . می فرستد) که خود او نيز عضو کميسيون مزبور بود ( تقی . همه اعضای سايت و از جمله ر
يشنهاد او را تأييد چهار عضو ديگر کميسيون پ) ( تقی . ر

اما رفيق تقی پس از . درج می شود" ديدگاه"می کنند و بنابراين ، طبق مقررات ، مقاله در زير عنوان 
روبن را متهم می کند . ، در نامه ای خطاب به اعضای کميسيون سايت ، ر" ديدگاه"مشاهده مقاله اش در 

 اعضای ديگر را هم به خاطر رأی مثبت شان به که بدون ارسال پيشنهاد به او ، از ديگران رأی گرفته و
 .روبن  ، آلت دست او می نامد.پيشنهاد ر

ً                    به دليل اين که اوال  مخالفت با خط رسمی        ً                                 و مخصوصا  انشعاب را نمی توان به اختالف فکر                  

                        ً                       ً                    ً                                   تشکيالتی دامن بزند ؛ ثانيا  مدافعان آن اقليت نسبتا  کوچکی بودند ؛ ثالثا  نمی خواستند يا شايد نمی توانستند 

ً                                                                   منتشر شود ، زيرا اوال  خط سازمان در باره ضرورت دفاع از اتحاديه کارگری به مثابه شکل اصلی                     
                                          ً                                     سازمان يابی کارگران را نفی می کرد ؛ و ثانيا  شعار کنترل توليد را مطرح می کرد ، ش

       ً                                 که ظاهرا  به ايميل خود مراجعه نکرده بوده 

روبن ، چنان لحن و کلماتی به کار گرفته . تقی که فحشنامه ای است تمام عيار عليه ر.   در نامه ر– ٢
که يکی از اعضای ( برهان شهاب . ر ). ٣ضميمه ( شده که در تمام تاريخ راه کارگر سابقه ندارد 

بمعنی حقيقی ] تقی [ من از اين بخش نامه رفيق :" تقی نوشت. در باره شيوه برخورد ر) کميسيون بود 
چنين کلمات و توصيفات زشت و قبيحی را در هيچ دوره ای از حيات اين سازمان در . کلمه شوکه شده ام

من اين ..... ک از مخالفان و انشعابيون نشنيده و نخوانده بودمباره هيچ عضو سازمان حتا از طرف هيچ ي
از آن ها ابراز ] تقی [ زبان و روش را بسيار قبيح و نه کمتر از سانسور و استالينيسم و هر آنچه رفيق 

هم انتظار دارم که ] روبن [ بيزاری کرده است غير قابل پذيرش و غير قابل تحمل می دانم و از رفيق 
تا جائی :" تقی به ساير اعضای کميسيون سايت نيز نوشت . با توهين ر او در ارتباط".  مثل نکندمقابله به

که به من مربوط می شود، تا به امروز تن به هيچ خالف موازين مورد توافق کميسيون سايت نداده ام و 
همه نظرات ام . نبوده است) سادگی  ( = »بی غل وغشی « ] تقی [ هيچ تصميم ام از روی بقول رفيق 

تا جائی هم که من . را با توضيح به همه اعضای سايت فرستاده ام، حال کسی موافق بوده يا نبوده باشد
يا هيچ رفيق ديگری ] روبن [ فهميده ام در مورد رفقای ديگر هم اينطور بوده و کسی بازيچه دست رفيق 

ت نيز با ارسال کپی ايميل های گروهی رفقای ديگر ساي ".نبوده و با عقل خود اش نظر و رای داده است
تقی . روبن نشان دادند که او پيشنهادش را به طور هم زمان و گروهی به همه اعضای کميسيون که ر. ر

تقی ناگزير شد بی پايه بودن ادعايش را بپذيرد ولی . به اين ترتيب ر. هم جزوشان بوده ، فرستاده است
او با توسل به ترور شخصيت ، . دفاع کرد" احساسات پاک "هم چنان از فحشنامه خود به عنوان بروز
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خواهان الغاء مقررات مربوط به رسانه های سازمان شد و شرکت خود در کميسيون سايت را به درج بی 
 .قيد وشرط نوشته هايش در ستون اصلی مقاالت مشروط کرد

تقی را به آن . ، نوشته رروبن خطاب به کميته مرکزی و اعضای سازمان نامه ای می نويسد . ر - ٣
 . )۴ضميمه ( ضميمه می کند و خواهان بررسی شيوه برخورد او می شود 

برای رسيدگی به مسئله ، رفقا روبن ) ارگان تشکيالتی مسئول کميسيون سايت ( کميته تبليغ و ترويج  - ۴
در اين جلسه ، هنگام استناد رفقا به .  خواندخود فرا می ) ٢٠٠٨ ژوئن ١٢( و تقی را به نشست 

تقی با عصبانيت اعالم می کند که . قطعنامه مصوب کنگره اول در باره نحوه انتشار ادبيات سازمانی ، ر
اتهامات خود را گسترش "  او کتبا. 

: می نامد" کميسر پوليت بورويی"را " راه کارگر"فی ، مسؤول نشريه منصور نج. داده و از جمله ر
پائين کشيدن تابلوها در تجربه اردوگاهی و کميسرها و مأموران برگمارده شده پوليت بوروی آن ".... 

" نمی اندازد؟

ِ                                                  اين مقررات  خاک خورده و کهنه شده ، به بيست سال پيش تعلق دارد          

  ).۵ضميمه ( 

غ و ترويج ارسال کرده و در آن با نقل قول از روبن نامه دوم خود را خطاب به کميته تبلي. ر - ۵
قطعنامه کنگره اول سازمان در باره ضوابط حاکم بر رسانه ها و اجرا شدن اين ضوابط  در نشريات 

. او در اين نامه يادآوری می کند که خود ر. تقی را نشان می دهد. سازمانی ، بی پايه بودن ادعاهای ر
سايت فرستاده و از جمله چند هفته قبل از مشاجره مربوط به " گاهديد"تقی بعضی مقاالت را به ستون 

درج " ديدگاه"در ستون ) در باره اتحاديه ( حشمت محسنی . مقاله خودش ، خواسته بود که مقاله ای از ر
ضميمه ( و فقط هنگامی که نوبت به خود او رسيده ، به مخالفت با مقررات موجود برخاسته است . شود
۶.(   

تقی ايجاد . کميته تبليغ و ترويج نظر خود را در باره مسأله ای که با فحشنامه ر٢٠٠٨ ژوئن ٢٠ در – ۶
 و يادآوری می کند که مقررات مربوط به ستون ديدگاه جزو مصوبات سازمان  )٧ضميمه ( شده ، اعالم 

 سايت سازمان اجراء می شود و حمايت از اتحاديه کارگری نيز سياست رسمی و است که در نشريات و
. کميته همچنين قرار دادن مقاله ر. شناخته شده سازمان است که ادبيات سازمانی ما بهترين شاهد آن است

قی ت. اما اقليت کميته که دو تن از هم فکران ر. تقی در ستون ديدگاه را درست می داند و تأييد می کند
هستند ، مانند او ، اعتبار مقررات مربوطه را زير سؤال می برند ، ولی درعين حال اعتراف می کنند که 

 .او به اجراء گداشته شده ، فرياد برداشته که آن را قبول ندارد
                                 ِ  تقی هم بوده اما حاال که در مورد خود  .           ِ                                             مقررات موجود  ناظر بر سايت سازمان تاکنون مورد تأييد خود ر

 کميسيون سايت برای ارائه گزارش خود به کميسيون تبليغ و ترويج  با شرکت 2008 ژوئن 25ر  د-٧
تقی شرکت خود را مشروط به درج بی قيدو شرط . ر.رفقا مريم،  شهاب، امير و روبن تشکيل می شود

ن گزارش کميسيو. نوشته هايش در ستون مقاالت نموده و بنابراين در جلسات کميسيون شرکت نمی کند
تقی و همفکرانش در .  رادعاهای يک نقطه عطف در ابطال  ميشودسايت که به اتقاق آراء تصويب

کميسيون سايت اعالم . و اکثريت کميته مرکزی سازمان می باشد) و. ر - حسين نقی پور و.ر( ت .ت.ک
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ر کميسيون می کند که مبنای کارش قطعنامه کنگره اول سازمان درباره رسانه ها بوده و اين  توافق د
در  گردندکه  مطالب مفيد از اعضا يا غير اعضا که نبايد الزاما مورد تائيد سازمان تلقی  وجود داشته

در نوشته های مورد مشاجره  ابدأ هيچ نوع حذف و يا کميسيون تاکيد می کند که . ستون ديدگاه درج شوند
گزارش تصريح می .تشر شده انددستکاری صورت نگرفته بلکه آنها بصورت کامل در ستون ديدگاه من

مطالبی در ستون مقاالت چاپ می شوند که از ديد خوانندگان کنند که کميسيون سايت بر آن بوده است که 
برای همه کسانی که می خواهند داوری .در چهارچوب مواضع سازمان بوده و يا با آن همسو باشند
 )8ضميمه شماره  ( . گزارش ضروری استمستقل درباره گزارش از بحران داشته باشند خواندن اين 

تقی و هم فکران او در آن اکثريت دارند ، ضمن بررسی .که ر ژوئن کميته مرکزی 25نشست  – ٨
اعالم موضع کميته تبليغ و ترويج در باره بحران سايت ، نظر اقليت آن کميته را مورد تأييد قرار می 

ها چنان ناشيانه است که نه تنها قطعنامه کنگره اول ، بلکه مصوبه چند ماه پيش کميته اين کار آن. دهد
روبن در نامه ای اين موضع اکثريت کميته مرکزی را نقد و يادآوری . ر. مرکزی را نيز ناديده می گيرند

سازمانی  خود در باره نحوه انتشار ادبيات ٢٠٠٧ نوامبر ٢٨می کند که همين کميته مرکزی در مصوبه 
با مواضع اعالم شده  نظراتی مغاير محورآنرا يا مطالبی که اساس و: "... 

سازمان تشکيل می دهند و يا اساسا درمورد آنها سياست معينی اتخاذ نشده ،دربخش ديدگاه قرارمی 
." گيرند

       ً               ، صراحتا  اعالم کرده است

  ).9ضميمه ( 

رفقای واحد پا – ٩
روبن را در انتشار آن فحشنامه در سطح اعضای سازمان ، عملی خود . ، اقدام رتقی . کردن فحشنامه ر

الح . سرانه و مغاير با پی گيری مسأله به روال درست و قانونی قلمداد می کنند
را حذف کرده و از ساير اعضای سازمان می خواهند که " انه خود سر"شده ، بدون هيچ توضيحی کلمه 

به حمايت از موضع آنها ، نامه را امضاء کنند 

                              ً                                         ريس در نامه ای سرگشاده که ظاهرا  برای ميانجی گری نوشته شده ، بدون محکوم 

        ً               آنها بعدا  در نسخه ای اص

روبن نيز همان روز در نامه ای اعالم . ر). 10ضميمه ( 
( تقی پاسخی نداده است . ت هايش در باره فحشنامه رمی کند که کميته مرکزی به هيچ يک از شکاي

 رفقا روبن و منصور در نوشته هايی جداگانه ، موضع رفقای واحد پاريس را نقد کرده و   ).11ضميمه 
ته باشد ، 

پاريس به نامه پراکنی جمعی دست زده اند؟ 

ً                                                              يادآوری می کنند که اوال  انتشار هر مطلبی در درون سازمان که جنبه امنيتی و اطالعاتی نداش                      
                                ً                                                        حق اساسنامه ای هر عضو است و ثانيا  اگر نامه پراکنی در داخل تشکيالت بد است ، چرا خود رفقای 

فقط چند نفر نامه سرگشاده  ). 13 و 12ضميمه های ( 
اريس را امضاء می کنند که بخشی از آنها نيز بعد از نامه نگاری های ياد شده ، امضای خود را رفقای پ

 .پس می گيرند

تقی و بی اعتنايی .محمد رضا شالگونی در نوشته ای خطاب به اعضای سازمان ، از فحشنامه ر.  ر–١٠
 روزبه قی ت.  ر). 14ضميمه (  او به مقررات تشکيالتی انتقاد می کند و آنها را غير قابل تحمل می نامد

شالگونی است ، اتهامات خود را گسترش می دهد و بدون ارائه . 
( دليلی مدعی می شود که يک مرکز غيبی و فرا تشکيالتی می کوشد او را سانسور و حذف کند 

                      ً           در نوشته ديگری که ظاهرا  در پاسخ ر
ضميمه 

روبن چهل روز پس از نخستين نامه اش و پس از آن که  کميته مرکزی سه شکايت او را بی . ر.  )15
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يعنی نهاد مستقلی که  ( "  وبررسی شکاياتکميسيون مرکزی نظارت"جواب گذاشته ، شکايت خود را به 
 مصوبات کنگره ها از منتخب کنگره است و و ظيفه اش رسيدگی به شکايات و نظارت بر حسن اجرای

 چند روز بعد ، کميسيون نظارت ضمن محکوم  ).16ضميمه ( می فرستد ) طرف کميته مرکزی است 
تقی ، داوری در باره ادعاهای او مبنی بر وجود طرحی برای .کردن و غير قابل تحمل دانستن فحشنامه ر

تقی در نامه ای .  ر ).17ضميمه ( ه بررسی مشخص موکول می کند حذف او از ادبيات سازمانی  را ب
خطاب به کميسيون نظارت ، بدون ارائه مدرک ، از سندی صحبت می کند که در آن حکم شده که بايد با 

روبن بررسی شکايت خود را به .  ر ).18يمه ضم (نوشته های روزبه در سايت سازمان مرزبندی شود 
  ).19ضميمه  ( .کنگره به عنوان باالترين ارگان سازمان ارجاع می کند

 به سؤاالت کميته تبليغ و ترويج در باره ادعاهای ٢٠٠٨ ژوئيه ٣١  کميسيون سايت در نشست – ١١
ايی جداگانه از عدم درج مقاالت شان در سايت شکايت کرده بودند ، رفقا رسول  و  وريا که در نوشته ه

) در نقد نظرات عبدی و فعاالن سنديکای اتوبوس رانی تهران ( تقی . و نيز دليل نيامدن مقاله ای از ر
در اين نشست که با شرکت سه نفر از پنج عضو کميسيون برگزار شده . در باالی سايت ، پاسخ می دهد

شهاب بعد از حاد شدن بحران ترجيح داده بود . تقی کميسيون را بايکوت کرده بود و ر. زيرا ر( بود 
، کميسيون ضمن توضيح داليل کار قبلی خود ، ) خود را کنار بکشد و ديگر در جلسات شرکت نمی کرد 

در يک ارزيابی مجدد از مقاله مزبور ، اعالم می کند که آن مقاله به خاطر نقض مواضع سازمانی ا
( از اول می بايست در ستون ديدگاه قرار می گرفت 

ً  صال    
   ).20ضميمه 

به مهم  تشکيل می شود و بحران تشکيالتی٢٠٠٨سيزدهم سازمان در روز اول اوت  کنگره – ١٢
ی را محکوم و آن را تق.کنگره با صراحت و شفافيت تمام شيوه برخورد ر.  مسئله آن تبديل می شودترين

( غير قابل تحمل می نامد 

ً  عمال      

 :کنگره در چند مورد به طور روشن موضع گيری می کند ). 21ضميمه 
يب شخصيت ، هتاکی و افترا نه فقط در تخر" :در باره تخريب شخصيت ، هتاکی و افتراء  

 را صرف تقی روزبه ين شيوه برخورد رفيق سازمان بلکه در همه جا مذ موم و مردود است ، ا
نظر از اينکه در داعيه های حقوقی اش بر حق باشد يا نباشد ، غير قابل تحمل و محکوم می 

 ".دانيم

 بر وجود اراده و نيروی غيبی در تقی روزبهدعای رفيق ا": در باره ادعای رهبری در سايه  
ميم به خفه کردن او گرفته است ، ادعايی سازمان که با عمل بر فراز ارگانهای سازمانی ، تص

واهی است و بستن چنين اتهامات بی پايه و بدون مدرک به هر کس و کسانی که باشد ، نادرست 
بعالوه تمرکز اعتراض او بروی يکی از اعضای کميسيون سايت نيز مورد . و محکوم است 

 ." انتقاد است

به تصويب می رسند که يکی از آنها خود اين دو مصوبه کليدی تنها با چهار رأی مخالف ( 
 ". )س ". ر واعتمادتقی است و سه نفر ديگر عبارتند از رفقا پيران آزاد ، ياور.ر
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از آنجا که ادعا شده است که ": در باره ادعای وجود سانسور و نقض آزادی بيان در سازمان  
م که اساسنامه سازمان حق هر آزادی بيان در سازمان ما مورد تهاجم قرار گرفته ، تاکيد می کني

عضو را در بيان نظرات خويش بر مبنای رعايت اصل آزادی مباحثه به رسميت شناخته  و بر 
خالف ادعای مطروحه ، همچنان اين آزادی رعايت می شود و چگونگی انتشار نظرات بر عهده 

  ."نهادهای مسئول است

و يا نشريه   بی دخل و تصرفی در سايت برخالف ادعای رفيق تقی روزبه ، کليه مقاالت او ، "
و يا سلب آزادی بيان از يک عنصر » سانسور «  اطالق واژه لذا . سازمان منتشر شده اند

 ".تناسبی با اختالف نظرها ندارد

 تقی سايت روال عمومی و مقررات تاکنونی تشکيالت را در مورد انتشار مقاالت رفيق کميسيون"
 ".بکار گرفته است

فلج شدن کميته مرکزی در ": د از ضعف و فلج شدن کميته مرکزی در برخورد با بحران در انتقا 
ماه های اخير در رابطه با بحران اخيرسايت و صدور صورت جلسات ناسخ و منسوخ کميته 

 ".مورد انتقاد است ) که کميسيون نظارت نيز به آن اشاره کرده است ( مرکزی 

تقی که کميسيون سايت مقاالت مشابه با دو نوشته او را در . ی رکنگره همچنين برای بررسی اين ادعا
تشکيل می دهد که با بررسی مضمون چهار " کميسيون حقيقت ياب"ستون مقاالت اصلی قرار داده ، يک 

روشن کند که آيا ) تقی و نوشته های رفقا حشمت محسنی و يوسف آبخون . يعنی دو نوشته ر(مقاله 
  )22ضميمه  . (رت گرفته است يا نهتبعيضی در اين موارد صو

او که به . حسن حسام خطاب به کنگره بود. نکته در خور ذکر ديگر در باره کنگره سيزدهم ، نامه ر
عنوان اعتراض در کنگره شرکت نکرده بود ، با ارسال نامه ای توسط رفقای واحد پاريس ، خواسته بود 

اين درخواست او در اولين نشست . وع کار کنگره نامه اش در جلسه اول آن قرائت شودکه پيش از شر
به ( 

ور را با آن مخالفت کرد و غالب رفقايی که صحبت کردند موافقت با  درخواست مزب) استثناء يک رأی 
حسن .ر) که تکثير و در اختيار رفقا قرار گرفت ( در نامه يا دشده . به دادن حقی ويژه تعبير کردند

 دليل عنوان .محمد رضا شالگونی در کنگره شرکت نمی کند. مدعی شده بود که به عنوان اعتراض به ر
" ريس نشان نداده اما بعداشالگونی در ابتدای امر مخالفتی با نامه سرگشاده پا. شده وی اين بود که ر

شالگونی برخالف .  در واقع علت رنجيدگی او اين بود که ر.بی طرفی ؟ خود را نقض کرده است" عمال
تقی را محکوم کرده و آن را غير .وی و ساير امضاء کنندگان نامه سرگشاده واحد پاريس ، فحشنامه ر

 ( .ه نامه آنها داشته باشدقابل تحمل خوانده بود ، البته بی آن که حتی اشاره ای ب

                                                                          ً                کنگره از طرف هيأت رئيسه به بحث گذاشته شد و کنگره بعد از بحثی کوتاه ، تقريبا  به اتفاق آراء 

   )23ضميمه 

هر چند کنگره سيزدهم موضع قاطع و روشنی اتخاذ کرد که می توانست نقطه پايانی بر بحران  – ١٣

کسانی مانند رفقا تقی روزبه و پيران آزاد که نوعی آنارشيسم رفرميستی را تبليغ : ک ساختبه هم نزدي
                                                    ً                                     مناسباتی باشد ، ولی همين موضع گيری قاطع دو گروه ظاهرا  ناهمگون ناراضی از اين موضع گيری را 
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می کردند و ديگر به تبعيت اقليت از اکثريت در موضع گيری های سازمانی و حتی در تنظيم روابط 
 هويت مهم تر از حفظ" راه کارگر"حسن حسام که برايشان حفظ . جمعی باور نداشتند ، و کسانی مانند ر

: آنها با حرکت از عزيمت گاه هايی متفاوت ، بعد از کنگره به نتيجه مشابهی رسيدند. سياسی آن بود
 . مقابله با مدافعان سياسی و برنامه ای سازمان که در چند مورد خود را نشان داد

. تيکی از اين موارد بحثی بود که بر سر تدقيق مقررات مربوط به رسانه های سازمانی صورت گرف
بحثی که قرار بود در کنگره سيزدهم در باره آن تصميم گيری شود ، ولی به دليل تنگی وقت ، قرار شد 

.بعد از کنگره صورت بگيرد و در صورت لزوم از طريق رفراندوم حل وفصل گردد
 کميته مرکزی قطعنامه ای که توسط کميسيون تعيين شده از طرف: سه قطعنامه پيشنهادی وجود داشت

. شهاب برهان ؛ و قطعنامه پيشنهادی ر. منتخب کنگره دوازدهم تهيه شده بود ؛ قطعنامه پيشنهادی ر
( محمد رضا شالگونی 

ً  در اين بحث عمال                 

حسين نقی " در جريان جلسات عمومی بحث ، رفقا پيران آزاد و ).  24ضميمه 
. قطعنامه پيشنهادی خود دادند) بند الف ( تفسير جديدی از ) بودند تقی . که هر دو از هم فکران ر" ( پور

 آن دسته مقاالتی که مخالف با مواضع عمومی سياسی سازمان نيستند، به - الف: "بند ياد شده چنين بود
مبانی برنامه " مواضع عمومی"آنها گفتند منظورشان از " .ترتيب نوبت و به دنبال هم  منتشر ميشوند

آرش . "اما در مقابل آنها ر. است ، يعن
همان مصوبات سازمان است، اعم از مصوبات کنگره ، " مواضع عمومی"تأکيد می کرد که " کمانگر 

 بعضی . کميته مرکزی و ارگان های سازمانی زير نظر آن
ها صورت گرفت ، با يک چرخش صد و هشتاد درجه ای به موضع دو رفيق ديگر قطعنامه مورد بحث 

گرچه تصميم گيری در باره مقررات حاکم بر رسانه های سازمانی  به تعويق افتاد و قرار شد . پيوست
در باره ستون ديدگاه 

 . سازمان مصلحتی و برای بی معنا کردن مقررات موجود با خصلت

                                        ِ               ی نه مصوبات کنگره و کميته مرکزی و حتی خود  برنامه سازمان

                   ً                       البته همين رفيق بعدا  که داد و ستدهايی ميان

ً            بحث ادامه داشته باشد ، اما همان مراحل اوليه بحث نشان داد که اوال  اختالف نظر                                                                
ً                                           پوششی است برای اختالفی عميق تر ميان دو نگرش کامال  متفاوت در باره نه فقط سازمان حزبی ، بلکه                                                
                          ً                                                                  هر نوع سازمان سياسی ؛ ثانيا  ائتالفی ميان دو گروه ياد شده در باال در حال شکل گيری است ، ائتالفی 

اعالميه کميته مرکزی در . مورد ديگر بحثی بود که بعد از حمله خونين اسرائيل به غزه ، در گرفت
که مثل معمول توسط رفقای کميته تبليغ و ترويج نوشته شده  ) 25ضميمه ( محکوميت جنايات اسرائيل 

اينها معتقد بودند که در . از اعضای کميته مرکزی قرار گرفتبود ، بعد از انتشار مورد اعتراض بعضی 
زير فشار اين رفقا ، . بايد در کنار اسرائيل ، حماس را نيز محکوم کرد" صدای سوم"راستای تاکتيک 

تناقض بعضی  موضع م ).26ضميمه ( تقی مأموريت داد که اعالميه ديگری بنويسد . کميته مرکزی به ر
از اين رفقا در همين قضيه نشان داد که مهم تر از مسئله غزه ، همچنان پس لرزه های کنگره سيزدهم 

برای نشان دادن . 
بعضی از اين رفقا که محکوم سازی تناقض گويی اينها در باره مسئله غزه ، کافی است يادآوری کنيم که 

جنايات اسرائيل در اعالميه اول کميته مرکزی را موضعی يک جانبه می ناميدند ، نام شان در پای 
طوماری اعتراضی آمده بود که در آن روزها به ابتکار رفيق تراب حق شناس و عده ای ديگر تهيه شد و 

اء کردند ، طوماری که جنايات اسرائيل را آشکارا افراد زيادی از جريان های سياسی مختلف آن را امض

                     ً                                                     است که گرايش های ظاهرا  ناهمگونی را به تکاپو واميدارد و به هم نزديک می سازد
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. )27ضميمه . (محکوم می کرد) که مورد انتقاد اين رفقا بود ( محکم تر از اعالميه اول کميته مرکزی 
شان جالب اين که بعضی از اين رفقا در صحبت های درونی ادعا می کردند که نام شان بدون اطالع خود

و جالب تر اين که رفيقی که خود يکی از . 
 ! جمع کنندگان امضاء برای آن طومار بود نيز به جرگه منتقدان اعالميه اول کميته مرکزی پيوسته بود

                                             ً            در آن طومار آمده ، اما نمی خواستند اين را علنا  اعالم بکنند

                                  ِ                          ديد برای بررسی دقيق تر ادعای برخورد  تبعيض آميز با دو مقاله ر

ً  واقعيت های مسلم را تحريف نمی کند ، بلکه مأموريت مشخص تعيين شده از طرف کنگره را هم کامال                                                                                        
ً           ی می پردازد که قبال  کنگره در                   

الف .  کرد ، تالش های ناشيانه راما سومين مسئله ای که ناراضيان از کنگره سيزدهم را به هم نزديک
همان طور که در باال گفته شد ، کنگره سيزدهم به خاطر ضيق وقت الزم . در کميسيون حقيقت ياب بود

تقی از طرف کميسيون سايت ، به . 
چهار مقاله مورد بحث را به دقت بررسی کنند و يک کميسيون حقيقت ياب مأموريت بدهد که مضمون 

نتيجه کارشان را با داليل اعالم نمايند تا در باره آن ، پس از بحث درجلسات عمومی درون تشکيالتی ، 
و باز به خاطر ضيق وقت ، تصميم گرفته شد که به جای انتخاب . از طريق رفراندوم تصميم گيری شود

 کميسيون نظارت مرکزی مأموريت داده شود که به عنوان کميسيون هيأت ويژه ای برای اين کار ، به
دو ( با توافق سه عضو ديگر  الف. مزبور ردر کميسيون . حقيقت ياب ، چنين وظيفه ای را انجام بدهد

مأمور تهيه گزارش در اين باره می شود و با استفاده از اين فرصت ) عضو اصلی و يک عضو مشاور 
بافد که مواضع اعالم شده کنگره سيزدهم در باره بحران سايت را تا حد امکان می کوشد گزارشی بهم ب

 را بهم می ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧او با اشتباه و بی دقتی مضحکی ، دو حادثه مربوط به سال . بی اعتبار سازد
تقی را نخست باالی .آميزد و داستانی درست می کند که طبق آن گويا مسؤوالن سايت يکی از مقاالت ر

"  قرار می دهند و بعد پائين می آورند و بعد برای توجيه کارشان مدعی می شوند که اصالصفحه
او هيجان زده از کشف خود ، به طور ضمنی . مضمون مقاله با مواضع سازمان ناهمخوان بوده است

متأسفانه اعضای ديگر . تقی متهم می کند. اعضای کميسيون سايت را به دروغ گويی و تبانی عليه ر
. الف نمی شوند. يسيون به دليل بی دقتی و عدم اشراف به جزئيات قضيه متوجه نادرستی بافته های رکم

 الف عضو اصلی و -رفقا ح ( الف  خودداری می کنند . با اين همه دو نفر از از آنها از تأئيد گزارش ر
مه که گزارش س عضو مشاور کميسيون را در پايان همين ضمي. نامه ر. س عضو مشاور کميسيون. ر

گزارش مزبور تنها .  گزارش موافقت می کندبا) ش. ر( نفر و فقط يک ) کميسيون است نقل می کنيم

ناديده می گيرد و به جای پرداختن به وظايفی که بايد بپردازد ، به مسائل
 به همين دليل بالفصله بعد از انتشار ، با اولين  ).28ضميمه ( باره آنها به روشنی نظر داده است 

. تلنگری که می خورد چنان بی اعتبار می شود که حتی نويسنده آن نيز ديگر جرأت دفاع از آن را ندارد
.  که رروبن در. ر

 ترکيب دو حادثه متعلق به دو سال مختلف پرداخته و آن را مبنای نتيجه گيری های دلخواهش الف از
 (. قرار داده ، بی اعتباری و مغرضانه بودن کل گزارش را نشان می دهد

                                               ً                               دو نوشته آن را مورد انتقاد قرار می دهد و مخصوصا  با اثبات خيالی بودن حادثه ای

  ). 29ضميمه 

 درست يک روز بعد از انتشار گزارش ياد شده ، نامه سرگشاده ای با امضای عده ای از رفقا – ١۴
اين نامه به معنای واقعی کلمه يک اولتيماتوم جنگی است که امکان هر نوع گفتگوی . منتشر می شود

تند و افتراهای طرح شده در اين نامه ، تعجب چيزی که عالوه بر لحن بسيار . رفيقانه را از بين می برد



 

 

9

به زودی معلوم می شود که تهيه کنندگان آن . مخاطبان آن را بر می انگيزاند ، زمان انتشار آن است
 جلسات مشترک اينترنتی بيش از يک ماهبرای تدارک کارشان و يار گيری های الزم از مدتها قبل الاقل 

الف مشغول پرونده سازی برای چند تن از اعضای . ا زمانی که رمی گذاشته اند که هم زمان بوده ب
و معلوم می شود او که از امضاء کنندگان نامه سرگشاده هم هست ، تالش می . کميسيون سايت بوده است

او آن قدر عجله داشته که حتی منتظر . 
( " الف  -ح. "تمام شدن نوشته ر

                 ً                                      کرده که گزارش حتما  قبل از انتشار نامه سرگشاده منتشر شود
 عضو ديگر کميسيون حقيقت ياب که مخالف گزارش بوده  )30ضميمه 

" ح  ."تاريخ ارسال نظر ر آوريل است و ٩الزم به يادآوری است که تاريخ امضای گزارش . ، نمی ماند
الف آن را به مبنای .  ای که رکه بعد از پی بردن به ساختگی بودن حادثه(  ش. ر!   ٢٠٠٩  آوريل١٢

همه نتيجه گيری های اش تبديل کرده ، نه تنها موافقت اش با گزارش را پس گرفت ، بلکه به عنوان 
با انگشت گذاشتن روی ) انتقاد از خود ، حتی از عضويت کميسيون نظارت مرکزی نيز استعفاء داد 

دی اتفاق افتاد که من متوجه شدم ناپختگی بعد از پخش گزارش موار... : " همين عجله او چنين نوشت
  برای ارائه گزارش قبل از نامه سر گشاده بود که من لفيکی از آن موارد اصرار زياد رفيق ا. کرده ام 

  ).31ضميمه " (  در جريان اين نامه  نبودم

برای  حسين نقی پور.  ر توسط٢٠٠٩ آوريل ١٢ که در .  )32ضميمه  (نامه سرگشاده ای اما – ۵١
انتشار و جمع آوری امضاهای بيشتر به دبيرخانه ازسال شد  چه می گويد؟ نگاهی به نکات اصلی آن می 

 :تواند فضای مخربی را که اين نامه در روابط تشکيالتی به وجود آورد ، نشان بدهد

نفس کشيدن را بر "" فضای مسموم چند ماهه اخير"امضاء کنندگان نامه از  
و در فضای سنگين و کشنده اکثريت اعضای سازمان ... اعضای سازمان سخت کرده است

پيش از آن که همه مان در اين فضا خفه شويم ، بايد سکوت را "و می گويند " ...خاموش شده اند
 ".داد که بايد محکم جلو آن ايستادنه تنها نبايد به اين فضا تن در . شکست

ِ                ش کوه می کنند که 

تا آنجا که می دانيم ، بعد از کنگره سيزدهم نه فضای مسمومی وجود داشت و نه اصطکاک نظر 
دوره بعد از کنگره باشد ، " چند ماه اخير"بنابراين ، اگر منظور از . تندی ميان اعضای سازمان

ست يادآوری کنيم که فقط از سپتامبر کافی ا. معلوم نيست رفقا در باره چه چيزی صحبت می کنند
 ، پانزده جلسه عمومی بحث درون سازمانی داشتيم که در آنها اعضاء ٢٠٠٨ تا پايان مارس ٢٠٠٧

برای . (سازمان نقطه نظرات خود را در باره طيف وسيعی از موضوعات مورد بحث ابراز کردند
 ) 33ضميمه  فهرستی از اين جلسات مباحثات درون سازمانی مراجعه کنيد به

ً        ولی اگر منظور فضای مسموم دوره قبل از کنگره باشد ، اوال  عبارت                                                      
          ً                                                 است و ثانيا  کنگره سيزدهم ايجاد کنندگان آن را معرفی کرده بود

                            ً                           نامه سرگشاده بی آن که مستقيما  از کسی اسم ببرد ، از دست  

برای آن نادرست " چند ماه اخير"
. 

شکوه می کند که نه " اری اندکشم"
همه چيزهای "تنها با زبان تحقير و توهين و بی حرمتی با ديگران سخن می گويند ، بلکه مسؤول 

 .اند" بد ، همه چيزهای غيرکمونيستی ، همه چيزهای غير انسانی و غير رفيقانه
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 که  کنگره است" تخريب شخصيت ، هتاکی و افترا"اين شيوه اتهام زنی بی دليل درست همان 
 . سيزدهم آن را محکوم نموده و غير قابل تحمل ناميده بود

صحبت می کند ، در حالی که کنگره سيزدهم " رهبری در سايه"نامه سرگشاده از وجود يک  
 .چنين اتهامی را رد کرده و محکوم دانسته بود

ن سازمان ادامه نامه سرگشاده علی رغم اين که می پذيرد که بحث در باره ستون ديدگاه در درو 
و " مقوله ديدگاه در اين چندماه مشکل ساز و انرژی سوز شده است"دارد ، اما اعالم می کند که 

فرصت به دست کسانی داده که در باره انطباق يا ناهمخوانی نوشته های مختلف با خط سازمان 
 ماه پس از 9واقعيت اما اين است  در طی . و بنابراين خواهان حذف آن می شود. داوری کنند

کنگره سيزدهم تنها يک نوشته از اعضای سازمان توسط کميسيون سايت به عنوان ديدگاه طبقه 
( بندی شده است و باصطالح مشکل سازی و انرژی سوزی ادعا شده در نامه بی پايه بوده است

 ).34ضميمه 

ً                  در اينجا اوال  معلوم می شود که             
     ً          قاعدتا  بايد با 

 ً                                                                                   يا  روشن است که اين يک اتهام بی پايه است ، زيرا همان طور که گفته شد ، از پايان کنگره 

     ً                         ثالثا  روشن است که نويسندگان 

                          ً                                                     رفقای امضاء کننده نامه بعدا  در اعالميه شان مدعی شدند که مخالفان نامه سرگشاده از 

که نفس کشيدن را بر اعضای " چند ماه اخيرموم فضای مس"
مشکل ساز و انرژی سوز ... مقوله ديدگاه "که " اين چند ماه"" سازمان سخت کرده

يکی باشد و کسانی که با زبان تحقير و توهين و بی حرمتی با ديگران سخن می گويند ، " شده
 .همان مدافعان وجود ستون ديدگاه باشند

 ثان
، ولی اصطکاک تا انتشار نامه سرگشاده ، هرچند بحث هايی در باره ستون ديدگاه جريان داشت 

.نظر تندی ميان مدافعان و مخالفان ستون ديدگاه صورت نگرفت
تقی در دوره  قبل از .مه ، با ناديده گرفتن کامل مصوبات کنگره سيزدهم ، همان اتهامات رنا

و . کنگره را ، با جسارت و شدت بيشتری بر همان آدم های مورد نظر او ، وارد می کنند
در درون "باالخره ، روشن است که نويسندگان نامه می کوشند بحثی را که به اعتراف خودشان 

، با فضا سازی و ارعاب مخالفان نظری شان ، يک جانبه قطع " رستی ادامه داردسازمان به د
 .کنند

انديشيدن  : "نامه سرگشاده به صراحت خواهان تبديل سازمان به يک تشکيالت چند تاکتيکی است 
و راه گشائی کردن برای رسيدن به افق آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در مسيرهای مختلف 

تخاذ تاکتيک های متفاوت است، اين در نبايد برروی هيچ رفيقی بسته بماند و امری يا بيان و ا
 ."انحصاری نيست

ابهام "
. کردند" هسوء استفاد"که در نامه وجود دارد ، " در مورد اتخاذ تاکتيک... هايی در فرمولبندی 

اما آيا کسی که سواد خواندن و نوشتن فارسی داشته باشد ، می تواند از جمالت باال جز آنچه ما 
در نامه ای که به صورت " ابهام در فرمولبندی"می فهميم ، چيز ديگری بفهمد؟ گذشته از اين ، 
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ش از يک ماه در جمعی تهيه شده و اگر نه همه امضاء کنندگان نامه ، دست کم نويسندگان آن ، بي
 باره مضامين بيان شده در آن بحث کرده اند ، چقدر می تواند پذيرفتنی باشد؟

 ديدگاه و تشکيالت چند تاکتيکی را کنار بگذاريم ، بازهم ترديدی نمی توان ئلهبدين ترتيب ، حتی اگر مس
باره در سطحی وسيع داشت که نامه سرگشاده همه اتهاماتی را که کنگره سيزدهم مردود شمرده بود ، دو 

 .تر و با خشونت قلم بيشتری متوجه بخشی از اعضای سازمان کرد

ره و مضمون آن چنان شوکه کننده بود که بالفاصله ظانتشار نامه سرگشاده چنان غير منت – ١۶ 
واکنش اعتراضی بسياری از اعضای سازمان را برانگيخت و عده زيادی از رفقايی که ارتباط 

ميان می توان به که از آن  شتند ، شروع به نوشتن نامه های اعتراضی کردندمستقيمی باهم ندا
جالل نادری، پريسا آزاديان، صادق افروز، منصور نجفی، جواد، علی نامه های  اعتراضی رفقا 

يوسفی، ارژنگ بامشاد، آزاده ارفع، پروين شکوهی و رفيق بهروز بابائی، رفيق بهناز آزاد، 
 الف ،رفيق نصراهللا قاضی، رفيق البررز دماونديان، رفيق اکبر -رفيق رحيم،رفيق حميد

، رفيق مسعود پيوندی و  رفقای يک واحد سازمانی نام . شالگونی، رفيق عبداهللا،  رفقا ن و م
 ).35ضميمه  ( !برد 

به دعوت يکی از رفقا ،  ) ٢٠٠٩ آوريل ١٩در (  و يک هفته بعد  
جلسه ای اينترنتی برای بررسی مسئله تشکيل دادند که تاريخ و زمان آن از طريق دبيرخانه به 

رسيده بود و تأکيد شده بود که همه اعضای سازمان می توانند در آن شرکت اعضاء اطالع همه 
هار نفر از اعضای آن که چ( جلسه به اين نتيجه رسيد که قبل از هر چيز از کميته مرکزی . کنند

و همچنين کل امضاء کنندگان نامه بخواهد که موارد مشخص ) جزو امضاء کنندگان نامه بودند 
اتهامات مطرح شده و اسامی متهمان به روشنی اعالم شود تا امکان رسيدگی به درستی يا 

  در اين.ماندنادرستی ادعاهای بيان شده در نامه فراهم گردد ، در خواستی که تا آخر بی جواب 
 حميد موسوی، ياور اعتماد و م، رفيق س، رفيق ج، آرش مورد به طور نمونه به پاسخ های

 ( .حسن بايد اشاره کرد. اکبرشالگونی به نامه ر. حسن حسام و پاسخ ر. ح ، ر. کمانگر، ر

  ِ                  ان   به نامه سرگشاده معترض

 ). 36ضميمه 

 

جدايی حدود سه ماه طول کشيد و در تمام اين مدت خواست ساده از انتشار نامه سرگشاده تا قطعيت يافتن 
. و برحق معترضان به نامه سرگشاده برای مشخص شدن اتهامات مطرح شده در آن نامه بی جواب ماند

برای روشن شدن اين حقيقت ، . :
اشاره مختصری به مهم ت

 :ضروری است

ً          چرا؟ جواب کامال  روشن است                      ً               اتهامات مطرح شده مطلقا  بی پايه بودند              
ِ                                        رين نکات استدالل های دو طرف   مناقشه و چگونگی برخورد آنها با مسأله                           

 برگزار کردند که تاريخ عمومی هفت جلسه معترضان به نامه سرگشاده قبل از تصميم به جدايی  
 برای اطالع اعضای سازمان ، چند روز قبل از تشکيل جلسه اعالم آنهاهمه و زمان برگزاری 
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جمع بندی بحث های همچنين  .آنها می توانستند در جلسات شرکت و صحبت کنندمی شد و همه 
(هر جلسه همراه با تعداد آرای موافق ، مخالف و ممتنع ، به اطالع اعضای سازمان می رسيد 

را بدون اما امضاء کنندگان نامه و حاميان آنها جز يک مورد همه جلسات شان  . )37ضميمه 
جمع بندی روشن و رأی گيری به پايان می بردند ، تا بتوانند از پاسخ مشخص به سؤاالت و 

 .درخواست های طرف مقابل طفره بروند

اگر امضاء کنندگان نامه سرگشاده به لحاظ اخالقی موظف بودند به سؤاالت معترضان پاسخ  
.  نيز موظف به پاسخ گويی بودبدهند ، کميته مرکزی عالوه بر آن ، به لحاظ اساسنامه ای

پرسش ها ، نظرات ، انتقادات و "اساسنامه سازمان می گويد هر عضو سازمان حق دارد 
پيشنهادهای خود را با ارگان های باالتر و از جمله کميته مرکزی سازمان در ميان بگذارد و 

سياری از معترضان اما متأسفانه کميته مرکزی نه تنها نوشته های فردی ب". خواهان پاسخ باشد
نامه سرگشاده را بی جواب گذاشت ، بلکه به پرسش های مکرر نشست های آنها که بيش از نيمی 

و اين جز زير پا گذاشتن اساسنامه . از اعضای سازمان را تشکيل می دادند نيز بی اعتنا ماند
 صادر کرد که البته کميته مرکزی چند قطعنامه در باره معترضان. سازمان معنای ديگری نداشت

در باره موارد مشخص اتهامات بيان شده در نامه ( 
هئيت ") و اسامی متهمان 
نگاه ( ی شود  مه به بعد  غير قانونی اعالم م28از سوی کميته مرکزی از " موقت ارتباطات

 2008 مه 28کنيد به مصوبه کميته مرکزی 

ً                              در آنها اوال  از پاسخ به سؤاالت مرکزی آنها            
                ً                                             خبری نبود ، ثانيا  حتی نشست های عمومی معترضان  به بهانه ايجاد 

 کميته مرکزی حتی حاضر نشد به  ).38ضميمه 
رحيم در نامه ای به کميته . ر. سؤال مشخص يکی از اعضای خود در اين باره پاسخ بدهد

اگر در تشکيالت : دند ، پرسيدمرکزی که اکثريت اعضای آن از امضاء کنندگان نامه سرگشاده بو
آن فضای زورگويی و خفقانی که در نامه سرگشاده توصيف شده وجود داشت ، چرا آنها چند 

روز پيش از آن ، در گزارشی از عملکرد دوره ای نهادهای مختلف ، چيزی نگفتند و پيشرفت 
  ).39ضميمه ( کارها رامثبت ارزيابی کردند؟ 

به صفت " يکی از بهانه های کميته مرکزی برای فرار از پاسخگويی اين بود که چهار عضو آن  
اين استدالل غير قابل دفاع تر و بدتر از ادعاهای مطرح شده در . نامه را امضاء کرده اند" فردی

ً اوال زيرا : نامه سرگشاده بود مرکزی  اين سؤال را پيش می آورد که اگر اکثريت اعضای کميته   
شاهد فضای زورگويی و خفقانی بودند که با آه و ناله تمام در آن نامه توصيف شده ، چرا برای 
مقابله با آن اقدامی نمی کردند؟ آنها که اکثريت اعضای کميته مرکزی را تشکيل می دادند ، آيا 

قبل از " چند ماه"زورگويانی که چنان مصيبتی را در " شمار اندک"نمی توانستند در مقابل آن 
انتشار نامه سرگشاده بر سازمان تحميل کرده بودند ، بيايستند؟ آيا کميته مرکزی نمی توانست همه 

را که نامه سرگشاده از دست شان می نالد ، از مسئوليت های " افراد و نهادهای غير منتخب"آن 
نار کند ، زيرا همان 

بودند " کارگزاران مرکزيت"
. و نه چيزی بيش از آن

                                             ً                         شان برکنار کند؟ می دانيم که کميته مرکزی قانونا  حق داشت همه آنها را برک
         ِ                                                   طور که خود  نويسندگان نامه سرگشاده اعتراف می کنند ، آنها فقط 

ً                                      يا آيا الاقل کميته مرکزی قبال  نمی توانست به آنها هشدار بدهد که از                            
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 امضای نامه ای     ً ثانيا ارند؟ شان دست برد" غيررفيقانه"و " غير انسانی"، " غير کمونيستی"اعمال 
، عضويت آن فرد را در کميته مرکزی و بنابراين حقوق و وظايف ناشی از آن " به صفت فردی"

نيست و مسائل مطرح شده در " مسأله خصوصی"به معنای " صفت فردی. "را از بين نمی برد
. ارتباط داشتندنامه سرگشاده نيز به هيچ وجه خصوصی نبودند ، بلکه با سرنوشت کل تشکيالت 

امضاء کنندگان آن بدانيم ، باز نمی " مسئله خصوصی"بعالوه ، حتی اگر امضاء کردن نامه را 

اشتند همچنان با آن آيا اکثريت اعضای کميته مرکزی ، به عنوان عضو اين کميته ، حق د. بود
مديريت قانونی "برخورد کنند و نه به عنوان اعضای " به صفت فردی"

" به صفت فردی"؟ متأسفانه اکثريت اعضای کميته مرکزی با بحران نيز "سازمان
 آموز غيرمسئوالنه برخورد کردند

رحيم از شرکت در جلسات . آنها حتی بعد از خود داری ر. نويسندگان نامه سرگشاده تبديل کردند
را که عضو مشاور بود ، به جای او نشاندند تا اکثريت شان را در " س. "کميته مرکزی ، ر

کميته مرکزی محکم تر کنند و تالش های اعضای ديگر را برای فعال کردن کميته مرکزی خنثی 
رحيم از عضويت کميته مرکزی استعفاء نداده بود وفقط به عنوان . در حالی که ر. مايندن

اعتراض به نقض اساسنامه از طرف کميته مرکزی در بی اعتنايی به سؤاالت معترضان نامه 
آنها هنوز هم طوری از تقابل کميته مرکزی با . سرگشاده ، در جلسات آن شرکت نمی کرد

 سخن می گويند که گويی کميته مرکزی حق داشت همه وظايف معترضان نامه سرگشاده
اساسنامه ای خودش را ناديده بگيرد و بيش از نيمی از اعضای سازمان نمی توانستند برای مقابله 

 . با هتاکی ها و بی قانونی ها از حقوق اساسنامه ای خود استفاده کنند

                                                            ً                               توانيم منکر اين حقيقت باشيم که با انتشار آن نامه بحرانی واقعا  عمومی در سازمان به وجود آمده 

          ً        بحران واقعا  عمومی 
ً  و کامال        

ِ     آنها کميته مرکزی را از وظايفش جدا کرده و به آلت  دست:                                                

ً                    زيرا اوال  برگزاری کنگره فوق         

                                                                                ً  به کنگره ای ديگر بحران را عميق تر و زخم های ايجاد شده را چرکين تر نمی کرد؟  ثانيا  
ً                                                            معترضان نامه سرگشاده اصال  در پی برانداختن کميته مرکزی موجود نبودند و حتی قانونيت آن                         

گشاده پيشنهاد کرد که اگر کميته از حق نبايد گذشت که کميته مرکزی به معترضان نامه سر 
مرکزی موجود را قبول ندارند ، می توانند کميته مرکزی موقتی انتخاب کنند و کنگره فوق العاده 

. اما معترضان اين پيشنهاد را نپذيرفتند. سازمان را فرا بخوانند
 سرگشاده ، جز چرخيدن در يک دور العاده ، بدون روشن شدن اتهامات مطرح شده در نامه

نامه سرگشاده با نقض کامل مصوبات کنگره . باطل معنای ديگری نمی توانست داشته باشد
تقی ما را به بحرانی کشانده بود که آشکارا عميق تر از . سيزدهم ، با همان اتهامات و ادعاهای ر

 در روی کاغذ بمانند ، آيا رفتن اگر قرار باشد مصوبات کنگره ها فقط. بحران پيش از کنگره بود

قانونی اش در قبال سازمان عمل را زير سؤال نبرده بودند ، بلکه از آن می خواستند به وظايف 
 .کند که متأسفانه نکرد

مدافعان نامه سرگشاده در نوشته های بعدی شان گفته اند که معترضان اعالم کردند که حذف  
اين حقيقت است ، اما نه همه . ستون ديدگاه را حتی اگر اکثريت هم بياورد ، نخواهند پذيرفت

نين حرفی نزده بوديم و اگر نامه سرگشاده انتشار نمی ما پيش از انتشار نامه سرگشاده چ. حقيقت



 

 

14

به اين دليل ساده که جمع معترضان . يافت ، شايد بازهم اين حرف نمی زديم و نمی توانستيم بزنيم
وقتی نويسندگان نامه بعد از طرح آن . به نامه سرگشاده بعد از انتشار آن نامه به وجود آمد

م های شداد و غالظ ، خواهان حذف کامل ستون ديدگاه می شدند اتهامات بی پايه و دادن اولتيماتو
، ترديدی نمی ماند که ) . کاری که پيش تر حتی ر( 

به درستی در " آنها می خواهند با ايجاد فضای ارعاب ، بحثی را که به اعتراف خودشان 
.  را به دست شستن از باورهای اصولی مان وادارندداشت ، قطع کنند و ما" سازمان ادامه

بنابراين ، تن دادن به زورگويی آنها ديگر حتی با توسل به مصلحت گرايی هم غير قابل توجيه 
    .بود

           ً                            تقی هم ظاهرا  از طرح آن اجتناب کرده بود 

        ِ       اين شواهد  بيان  

اکثريت امضاء کنندگان نامه سرگشاده در صحبت های  خصوصی و حتی عمومی می گفتند فقط  
 امضاء کرده اند و موارد مشخص و افراد مشخصی برای تنش زدايی در روابط سازمانی نامه را

. ولی چند نفر از آنها سعی کردند شواهدی برای ادعاهای شان بياورند. مورد نظرشان نبوده است
.اما گفته ها و نوشته های آنها بدتر از کلی گويی و مبهم گويی نامه سرگشاده بود

. ، بی پايگی اتهامات مطرح شده را به نمايش گذاشتشده روشن تر از کلی گويی های ديگران 
و به اين خاطر بايد ( يکی از افرادی که سعی کرد در باره آن اتهامات مشخص تر صحبت کند 

حسن حسام بود که از نويسندگان و مبتکران اصلی نامه سرگشاده . ر) از او سپاس گزار باشيم 
 افرادی اشاره کرد تا اثبات کند که اتهامات و او در نوشته آخر خود به موارد و. محسوب می شد

اما نوشته های او نشان داد که او جز  ). 40ضميمه ( ادعاهای نامه سرگشاده بی پايه نيست 
. تسويه حساب شخصی با رفقايی که از آنها دلخوری هايی دارد ، به چيز ديگری فکر نمی کند

در اين نوشته ها 
. و پرونده سازی برای ديگران روی گردان نيست

چه ربطی به فضای زورگويی و ) حتی به فرض درست بودن ( پيش می آورد که اين موارد 
اده از آن صحبت می شود؟ ادعای نويسنده به اين می ماند که کسی خفقانی دارد که در نامه سرگش

 .
حسن توصيف می کند، باز اين سؤال پيش می آيد که . را بسيار بدتر و شريرتر از آن بدانيم که ر

ياد شده در نامه سرگشاده چه سمتی در سازمان داشته اند که می توانسته " ماه اخيرچند "آنها در 
 اند آن فضای مخوف ياد شده در نامه سرگشاده را به وجود آورند؟

ً                                                 می توان ديد که اوال  نويسنده برای رسيدن به مقصود حتی از تخريب شخصيت                   
    ً                                      ثانيا  مراجعه به موارد ياد شده اين سؤال را 

    ً                    ثالثا  حتی اگر اين افراد       ً                                                               را صرفا  به دليل سوء پيشينه ، فاعل هر جنايتی که اتفاق می افتد ، بدانيم

دادن تصويری درست از انشعاب در راه کارگر ، الزم به يادآوری است که برای در پايان ،  – ١٧
در اينجا نمونه ای از موضع . و طرف اختالف نپيوستندبعضی از اعضای سازمان به هيچ يک از د

دو نوشته از رفيق اردشير مهرداد و دو نوشته از : گيری های دو نفر از اين رفقا را به دست می دهيم 
 . )41ضميمه ( اکبر شالگونی به نامه اول رفيق شهاب برهان . رفيق شهاب برهان و نيز پاسخ ر

اردشير يادآوری می کند که هر انشعابی را به طور اصولی نادرست نمی داند ، ولی با اين انشعاب . ر 
نه بيان يک گسست از برنامه ی سازمان "مخالف است زيرا نامه ای که زمينه انشعاب را فراهم آورده 
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ين است که نامه اما حقيقت ا". است و نه بگونه ای روشن و شفاف بازتاب يک اختالف اساسنامه ای

با اين همه ، . اسبات اعضاء به وجود می آورد

. سرگشاده جلو آن را گرفت
، بلکه فقط می خواستند موارد اتهام و اسامی متهمان به روشنی طرح اتهامات مطرح شده را پس بگيرند 

فراموش نبايد کرد که آنها سه ماه تمام اين . شود تا امکان رسيدگی به درستی و نادرستی آنها فراهم گردد
 آيا توقع پاسخ به اين سؤال حق طبيعی آنها نبود؟ . سؤال ساده را تکرار کردند و جوابی نشنيدند

ً                                                                                 سرگشاده اوال  با اولتيماتومی که در حمايت از تشکيالت چند تاکتيکی و حذف ستون ديدگاه ميدهد ، راه            
                                          ً                                                     گسست در هر دو زمينه را هموار می کند ؛ ثانيا  و مهم تر از همه ، با وارد کردن اتهاماتی سنگين عليه 

                             ً                     عده ای از اعضای سازمان ، واقعا  زمين سوخته ای در من
ً                    به نظر ما هم انشعاب اجتناب ناپذير نبود و می شد با پاسخ به سؤال ساده و کامال  برحق معترضان نامه                                                                           

ً                                 فراموش نبايد کرد که معترضان اصال  نمی خواستند امضاء کنندگان نامه                                

ً                                                                    شدن جدايی عمال  به هم سويی با مدافعان نامه سرگشاده گرائيد و به دفاع از آنها برخاست             

                  ً  شهاب در دوره تقريبا  

     ً                        انصافا  او حق دارد از شقه شدن . 

                                                         ً             ً                  اين است که انشعاب در راه کارگر بر بستر يک اختالف فکری نسبتا  کهنه و دائما  فزاينده شکل گرفت

 شهاب برهان هر چند يکی از رفقايی است که به هيچ يک از دو طرف نپيوست ، ولی با قطعی اما رفيق
اين تغيير . 

ف را به دو نامه اول او دو طرف اختال. موضع را با مقايسه دو نامه او به روشنی می توان مشاهده کرد
نيمه قايق اره شده ای تشبيه می کند که ديگر قايق نيست ، اما نامه دوم بيان گر اميد او است به يکی از 

. متأسفانه برخورد های ر. نيمه های قايق اره شده و لعن و نفرين اش به نيمه ديگر
 انشعاب سپری شد ، نشان دهنده مسئوليت يک ساله ای که در فاصله شروع بحران سايت تا قطعی شدن

او که خود يکی از اعضای . شناسی او در قبال سرنوشت سازمانی که از شقه شدنش می نالد ، نيست
او . کميسيون سايت بود ، خود بهتر از ديگران می داند که بحران چطور و توسط چه کسانی شروع شد

گره دعوت می کرد ، فراموش کرده بود هنگامی که همه که در آستانه انشعاب ، ديگران را به رفتن به کن
رفتند ، او غايب بود و تا لحظه ای که نزديک به ) سيزدهم (برای حل و فصل اصولی اختالف به کنگره 

بنالد ، " قايق"يک سال بعد انشعاب قطعی می شد ، همچنان غايب ماند
های خودش در واکنش به فحشنامه رفيق تقی بيندازد و قطع نامه خودش را در اما اگر نگاهی به نوشته 

باره ادبيات سازمانی دوباره  مرور بکند و آنها را با نامه اش به کنگره رفقای مدافع نامه سرگشاده 
 ! شقه شد" قايق"مقايسه کند ، بهتر از ديگران خواهد ديد که چرا 

 نامه سرگشاده نظرگاه های سياسی و تشکيالتی يک سانی درست است که همه امضاء کنندگان – ١٨
نداشتند و درست است که بحران مناسباتی در انشعاب و زمان آن نقش بسيار مهمی داشت ؛ اما حقيقت 
 .

ديگر به ) تقی از جمله آنهاست . که ر( ه شد، سال ها بود که عده ای از رفقا همان طور که در باال اشار
 دو سال آخر با دولت کارگری نيز مخالفت می کردند و –سازمان سياسی اعتقادی نداشتند و در يکی 

اما از آنجا که نظرات شان را . را تبليغ می کردند" تغيير جهان بدون تسخير قدرت"جسته و گريخته تز 
به طور خزيده پيش می بردند ، بحث فکری سازمان يافته با آنها ناممکن می ) شهاب برهان .  قول ربه(
ولی اختالف بر سر چگونگی انتشار ادبيات سازمانی باعث شد که آنها گوشه ای از نظرات شان را . شد

.  طرف ربرای اطالع از نظرات اين رفقا که به صورت مکتوب فقط از. به صورت مکتوب بيان کنند
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که ( تقی بيان شده ، و نقدهايی در باره آنها از طرف رفقای ديگر ، توصيه می کنيم به نوشته های زير 
 :مراجعه کنيد )  آمده اند42ضميمه در 

 گره کاه ها، ضوابط و منطق حاکم بر آنها:  تقی روزبه –الف 

  ما اختالفات:  محمد رضا شالگونی –ب 

 "  نه  تشکيالت" در نقد ديدگاههای طرفداران :  رضا سپيد رودی –ج 

  تشکيالت خواهان آن هستند  –الگوی سازمانی ما و آنچه طرفداران نه :  روبن مارکاريان –د 

  راه کارگر– هيأت اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران -  ٢٠١٠ ژانويه ٢٠

 

**************************************************************************************************** 

نام های تشکيالتی به نام ها ی .   که در اسناد  هيچ جا نام تشکيالتی رفقا نيامده استيادآوری می کنيم
يافته تغيير ) در مواردی که چنين نام های از سوی رفقا به طور علنی استفاده شده  ( اصلی و قلمی رفقا 

 . و در بقيه موارد اسامی حذف و به جای آنها از حروف اول نام استفاده شده است

  1ضميمه 
 

 )راه کارگر(اطالعيه  هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

 در باره پايان فعاليت های مشترک تشکيالتی 

(  يافته است و  به دنبال فرا روئيدن اختالفات تشکيالتیخصلت علنی نيز* از پی سال ها بحث نظری درون تشکيالتی که در مواردی
به اختالفات سياسی و برنامه ای با بخشی از رفقای سازمان، ) اختالف دربينش تشکيالتی و اصول حاکم برمناسبات تشکيالتی

 .گرايشات فکری ـ تشکيالتی شکل گرفته  تری در سازمان ما بوجود آمد

 

مشترک تشکيالتی در چند سال اخير، اين جا و آن جا به تعابير گوناگونی از نحوه سازماندهی اين گرايشات، در جريان فعاليت 
در اين رابطه درک از رابطه فرد با تشکيالت، جايگاه نظر . فعاليت تشکيالت و اصول حاکم بر مناسبات تشکيالتی، منتهی شدند
ر سايت سازمان، نحوه ی تنظيم رابطه اقليت و اکثريت، يا فردی نا هم خوان يا مخالف با نظر تشکيالتی، نقش ستون ديدگاه د

. ضرورت وجودی چنين رابطه ای، به شکل برجسته تری دو درک از تحزب و بنابراين اساسنامه سازمانی را در برابر هم قرار داد
ثی کردن نيروی تشکيالت در اين گرايشات، در روند گسترش خود ، بيش از آن که تقويت کننده توان مبارزاتی سازمان باشد، به خن

وضعيتی که سال پيش و قبل از کنگره سيزدهم سازمان خصلت بحرانی يافته و به فلج شدن فعاليت . بحث های بی فرجام، انجاميد
 .های تشکيالتی منجر شد
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التی بر پايه اساسنامه  کنگره سيزدهم سازمان، مباحث مورد اختالف را به دقت مورد بررسی قرار داد و بر تداوم فعاليت های تشکي
و مصوبات تاکنونی سازمان، بر تمايز ميان نظرات فردی نا هم خوان و مخالف با نظرات مصوب تشکيالتی و تداوم  ستون ديدگاه و 

يه تالش کنگره سيزدهم بر آن بود تا نقطه پايانی بر بن بست فعاليت تشکيالتی نهاده و بر پا. تبعيت اقليت از اکثريت، تاکيد  ورزيد
 .قواعد روشن و مناسبات تعريف شده و رفيقانه، به گسترش فعاليت های سياسی و تشکيالتی ياری رساند

 

 در چند ماه اخير، بخشی از اعضای سازمان با زير پا گذاشتن مصوبات کنگره سيزدهم، به نقض تاسف محمدرضا شالگونی  با 
سيزدهم را به شکل همه جانبه  و عميق تری احياء کردند که وارد آشکار آن مصوبات پرداخته و فضای مناسباتی ماقبل کنگره 

متاسفانه اکثريت کميته مرکزی نيز با عدول از وظائفی که کنگره سيزدهم به آنها به . شدن درشرح تفصيلی آن را مفيد نمی دانيم
ضا را باز آفريده  و يا با آن همراه شدند، رفقائی که اين ف. شدندمثابه ارگان مرکزی محول کرده بود، با اين بخش از اعضاء  همراه 

همگی از نقطه نظرات تاکتيکی  و برنامه ای يکسانی برخوردار نيستند اما از طريق عملکرد خود و عدم پای بندی به قرارهای 
 .کنگره های سازمانی و بويژه کنگره سيزدهم  تداوم فعاليت مشترک تشکيالتی را ناممکن کردند

 

 بين بردن پايه های اعتماد در مناسبات سازمانی و زير پاگذاشتن مصوبات کنگره ها ، به ويژه در شرايطی که چنين وضعيتی با از
از اين رو پس . جنبش انقالبی بيش از هميشه به فعاليت مؤثر و هدفمند سياسی احتياج دارد، امری نبود که  بتوان به آن ادامه داد

ائه شده از سوی ما برای حل بحران که بی جواب ماند به اين نتيجه  رسيديم که به از چندين  ماه بحث فشرده و پيشنهادات ار
 .فعاليت مشترک تشکيالتی پايان دهيم

 

ما  اعضای سازمان که خود را پای بند برنامه، اساسنامه و مصوبات تاکنونی سازمان می دانيم  تا برگزاری کنگره چهاردهم از 
رده ايم که فعاليت های مان را درچهارچوب مصوبات تاکنونی سازمان هدايت کرده و مواضع ميان خود يک هئيت اجرائی انتخاب ک

 .مان را  از طريق سايت ، نشريه،  اعالميه ها و اطالعيه های سازمان، با امضای هيئت اجرائی، منتشرسازد

 

 )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 درسايت سازمان " ستون مباحثات درباره سازمان و تشکل يابی" برای نمونه مراجعه شود به -*

 

**************************************************************************************************** 

  2ضميمه 
 : در اين جا به ترتيب اطالعيه جدائی کميته مرکزی و قطعنامه کنگره آنها را نقل می کنيم
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 )راه کارگر ( اطالعيه کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران         
 پيرامون جدايی  بخشی از رفقای سازمان  

متاسفيم که به اطالع عموم  برسانيم که بخشی از اعضای سازمان ما تصميم قطعی "  راه کارگر " در سی امين سالگرد تاسيس  
اين جدايی ناشی از اختالف نگرش . خود را برای جدايی و پايان دادن به وحدت سازمانی اعالم کرده و آنرا به مورد اجرا گذاشه اند 

اين اختالف .  های فکری متفاوت درون سازمان استدر مناسبات مربوط به فعاليت جمعی سياسی و چگونگی تنظيم رابطه گرايش
که خود را در موضوع ضوابط حاکم بر شيوه کار رسانه های سازمان نيز نشان ميداد ، عواقب خود را در مناسبات اعضا با يکديگر 

 .  نيز بروز داد 

 فضای درونی سازمان را تنش آلود و تفاوت نگرش پيرامون مسايل فوق در جريان بحثهای مربوط به آنها بويژه در يکساله اخير
  تعدادی از اعضای سازمان با انتشار يک 1388 فروردين 22در متن چنين وضعيتی در تاريخ . زمينه گفتگو را نامناسب کرده بود

 .نامه درونی ، ضمن اعتراض به فضای موجود ، خواهان مبارزه با آن شدند

 .  فردی اين نامه اعتراضی را امضا کرده بودند اکثريت اعضای کميته مرکزی سازمان نيز به صفت

بعد از انتشار اين نامه سرگشاده درونی، شمار ديگری از اعضای سازمان ، به مضمون و روش جمع آوری امضا اين نامه 
موارد : آنها نشست های جداگانه خود را تحت عنوان مخالفان نامه سرگشاده برگزار کرده و خواستار آن شدند که . اعتراض کردند

در اين ميان يکی از ان رفقا ، که عضو مرکزيت بود ،از ادامه حضور در جلسات .  اتهام مندرج در نامه  و نام متهمين اعالم شود
کميته مرکزی در پاسخ به اعتراض اين رفقا از آنان خواست که در نشست منظم مجمع عمومی و در . کميته مرکزی خودداری کرد
اما متاسفانه رفقای معترض از پذيرش اين پيشنهاد خودداری کرده و به تحريم .  اختالف بررسی شود بحث همگانی مسايل مورد

ما همچنين به اين رفقا پيشنهاد کرديم که چنانچه ديگر به صالحيت کميته مرکزی باور . مرکزيت و جلسات عمومی آن ادامه دادند
فوق العاده پيش از موعد ، ضمن بحث و تصميم گيری پيرامون اختالفاتمان  سازمان و يا يک  کنگره 14ندارند با فراخواندن کنگره 

پيشنهاد ديگر کميته مرکزی به رفقای خواهان جدائی ،  به .  ، کميته مرکزی جديدی را با رای اکثريت اعضای کنگره انتخاب کنيم
ف و حداقل شکل گيری  پالتفرمهای روشن تعويق انداختن آن به منظور بحث و تبادل نظر بيشتر برای شفاف شدن موارد  اختال
اما متاسفانه اين پيشنهادات نيز مورد پذيرش . ومشخصی  که با مراجعه به آن ، موارد اختالف برای اعضاء سازمان روشن گردد

زير يک اما ( ما حتی پيشنهاد کرديم که برای حفظ وحدت سازمانی به صورت دو فراکسيون تشکيالتی مستقل  . رفقا  قرار نگرفت 
کميته مرکزی همچنين خواستار آن بود که موارد اختالف را برای . فعاليت کنيم ، که اين خواسته هم از طرف آنان رد شد ) سقف 

يک دوره به بحث علنی بگذاريم تا فعالين جنبش چپ نيز در جريان مباحثات ما قرار گيرند و تنها پس از شفاف سازی اختالفات و  
آخرين پيشنهاد ما تعويق اين  جدايی در شرايط بر آمد . ث کافی امر جدائی را به مرحله اجرا درآورند در صورت ضرورت و بح

از ! اخير  اعتراضات توده ای در ايران و  به منظور سازماندهی حمايت موثر و يکپارچه از جنبش داخل بود ، که آن هم رد شد
 .ی از اعضای سازمان ، اين جدايی بر ما تحميل شدکميته مرکزی و دست کم نيم نظر اکثريت  اينرو عليرغم

ما ضمن مخالفت با اين جدايی ، آشکارا اعالم ميکنيم که از ديد ما هيچ يک از اختالفات موجود در سطحی نيست که مبانی مشترک  
ش ،که الزمه پويايی و ما معتقديم اين حد از اختالف و تفاوت در نگر.  برنامه ای و اساسنامه ای سازمان ما را خدشه دار کند

ما بر اين باوريم که جدايی اين بخش از .  طراوت فکری است،در چهارچوب يک سازمان انقالبی و آزاديخواه کمونيستی می گنجد  
پيکره سازمان ، پراکندگی در صفوف جنبش سوسياليستی  را بيش از پيش دامن زده و به روحيه وحدت طلبی در طيف بزرگ 

ازاينرو ما کماکان خواهان همکاری و .  سوسيالسم  و خودحکومتی  کارگران و زحمتکشان  آسيب ميرساندهواداران آزادی ،
 . مبارزه مشترک هستيم 

 . ما در آينده  اسناد و گزارش تفصيلی ديگرموضوعات مورد اختالف و روند اين جدايی را در اختيار عموم قرار خواهيم داد 

 !زنده باد سوسياليسم ! نده باد آزادی                             ز
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 )راه کارگر (  ايران ی                            کميته مرکزی سازمان کارگران انقالب

 1388 تير 16  - 2009 ژوئيه 7                                                

 

  درباره جدايی بخشی از رفقای سازمان    کنگره   قطعنامه 
 

 با تاييد اطالعيه کميته مرکزی منتخب) راه کارگر (هاردهم سازمان کارگران انقالبی ايران  کنگره چ-١

 :  بر نکات زير تاکيد می کند)ضميمه ( ٢٠٠٩ ژوئيه ٧کنگره سيزدهم در مورد اين جدايی به تاريخ 

 

 وط بهاين جدايی ناشی از اختالف نگرش در مناسبات مرب"  همانطور که در بياينه مذکور آمده - ٢

 ."فعاليت جمعی سياسی و چگونگی تنظيم رابطه گرايش های فکری متفاوت درون سازمان است

 ترجمه عملی اين اختالفات درروند دمکراتيزاسيون هر چه بيشتر مناسبات زندگی سياسی جمعی ما خود

 هر چه اختيارات مرکزيت با مصوبه های کنگره به سمت مجامع عمومی تر اعضا.* را نشان داد

 از نظر ما اين. سوق پيدا کرد، تناقضات رابطه بين گرايش های فکری متفاوت با بن بست روبرو شد

 بن بست ناشی از عدم تحمل گرايش های متفاوت، هر چند استوار بر مبانی مشترک برنامه ايی، از

 ه درما بر آن بوده و هستيم که گرايشهای متفاوت، ک. جانب فعاالن بخش جدا شده از سازمان بود

 چهارچوب مبانی برنامه مصوبۀ کنگره اول سازمان ما قرار دارند، می توانند کماکان بر اساس

 روالهائی که طی سالهای اخير برای همرزمی و مبارزه مشترک در سازمان ما شکل گرفت به فعاليت

 ینمونه عدم تحمل گرايش های متفاوت و عدم پذيرش عملی آزادی بيان واقع. جمعی ادامه دهند

 گرايشها خود را در برخورد رفقای جدا شده در مورد شرکت يکی از گرايشهای فکری در رفراندم

  ماه مه اين رفقا٣نشست مورخه . مربوط به تعيين ضوابط حاکم بر رسانه های سازمان نشان داد

 ازجايگاه مقاالتی " (ديدگاه " آنها در هيچ رفراندومی که سئوال مربوط به حذف : مصوب کرد که 

 اين چيزی جز. شرکت نمی کنند) اعضا که از نظر آنها مخالف و ناهمخوان با مصوبات سازمانی است 

 درخواست حذف آن گرايش فکری نبوده و نحوه نگرش به تحمل نظر مخالف و آزادی بيان را نشان می

 .دهد
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 اسی درباره در دوره مباحثات برای چگونگی ضوابط حاکم بر رسانه ها و همچنين بحث های سي-٣

 22  (   1388 فروردين        ٢٢در متن چنين وضعيتی در تاريخ . کشتار فلسطينی ها در غزه ، فضای سازمان تنش آلود شد
تعدادی از اعضای سازمان با انتشار يک نامۀ درونی ، ضمن  اعتراض به فضای موجود خواهان مبارزه با آن )2009آوريل 
 )٢ضميمه .(شدند

 

 .کميته مرکزی سازمان نيز به صفت فردی اين نامه اعتراضی را امضاء کرده بودنداکثريت اعضای 

 اين نامه ابهامهايی در فرمولبندی داشت و مثال در مورد اتخاذ تاکتيک و تعيين تصميم سازمانی بر

 اساس رای اکثريت باعث سوء استفادۀ مخالفان شد و عليرغم توضيحات الزم که در مصوبات کميته

 اما ما بر آنيم که† . آمده و در اين نوشته خواهد آمد، آنها از اين سوء استفاده دست نکشيدندمرکزی هم

 اين نوشته بر خالف نظر رفقای جدا شده ، چنانکه در مصوبات آنها اعالم شده است، علت اين جدايی

 با‡ .  برندنبوده و تنها بهانه ای شد که رفقای جدا شده حرکت خود را در پناه آن برای جدايی پيش

 مخالفان" انتشار اين نامه، آنها نشست جداگانه ای از نشستهای عمومی اعضای سازمان تحت عنوان 

می آيد ) 3ضميمه ( در از اين پس بنا بر مصوبات نشست های آنان.  تشکيل دادند٢٠٠٩ آوريل ١٩در تاريخ " نامه سرگشاده 
 مرکزی مرکزی را همشرکت در جلسات عمومی سازمان داده شده توسط کميته 

 ليست و متن کامل مصوبات نشست های جداگانه آن رفقا و پاسخهای کميته مرکزی به.( تحريم کردند

   به ترتيب تاريخ آروده ايم تا تصوير ٣نمايندگی از جانب نشستهای عمومی سازمانی اعضا را ضميمه 

 .واقعی از اختالفات در اختيار عالقمندان قرار گيرد

 

 

  ماه مه نشست مشترک کميته مرکزی با هيئت نمايندگی رفقای جدا شده بنابر٢٨پنج شنبه در تاريخ 

 نا متندر ضميمه (جمع بندی اين رفقا از اين مذاکره . پيشنهاد کميته مرکزی و پذيرش آنها برگزار شد

 ن نامهدر کالم نهايی اين بود که فعاليت مشترک موافقين و مخالفي) کامل اين جمع بندی منعکس است 

 اما جمع بندی کميته. سرگشاده در يک سازمان مقدور نيست و بايد وارد مرحله اجرايی جدايی شد

 مرکزی اين بود که عليرغم تاکيد ما بر اين نکته که اختالفات ما در چهارچوب مبانی برنامه و اساسنامه

 ان بر جدايی تاکيد دارندسازمان است و ضمن ادامه تالش برای ممانعت از جدايی ، اگر اين رفقا همچن

 ما خواهان تداوم مذاکره برای بررسی راه های جدايی متمدنانه هستيم و از نظر ما حتی اگر کار به

 جدايی بکشد ، اشتراکات پايه ای ما اين امکان را ميدهد که نوعی خاص و الگوی تازه ای از جدايی را



 

 

21

 .چپ ارايه دهيم که درعين حال اشتراکات ما را نيز منعکس کند به جنبش 

  ژوئن مذاکره هيئت نمايندگان رفقای جدا شده و هيئت منتخب کميته مرکزی برای حل و٢٠در تاريخ 

 در اين مذاکره هيئت منتخب کميته مرکزی به اين رفقا به ترتيب. فصل اجرايی امر جدايی انجام شد

 يک کنگره مشترک برای حلپيشنهاد کرد که جدايی به تعويق بيفتد و پس از يک دور بحث علنی در 

 اختالفات به شيوه اصولی اقدام شود ، و اگر اين پيشنهاد را رد ميکنند و همچنان بر جدايی تاکيد دارند،

 به صورت دو فراکسيون مستقل تشکيالتی و با حفظ برخی فصول مشترک امر جدايی را به انجام

 .حمدرضا شالگونی تاسف اين جدايی بر ما تحميل شدرسانيم که همه اين پيشنهادات توسط اين رفقا رد شد و با م

 

 با ابراز تاسف از اين جدايی اعالم می کند) راه کارگر(کنگره چهاردهم سازمان کارگران انقالبی ايران 

 که از ديد ما هيچ يک از اختالفات موجود درسطحی نيست که مبانی مشترک برنامه ای و اساسنامه ای

 ما معتقديم اين حد از اختالفات و تفاوت در نگرش، که الزمه پويائی و. سازمان ما را خدشه دار کند

 از اينرو ما. طراوات فکری است، در چهارچوب يک سازمان انقالبی و آزاديخواه کمونيستی می گنجد

 کماکان خواهان همکاری و مبارزه مشترک هستيم و بعد از تالش های سالهای اخير برای فعاليت

 ران سوسياليسم، يکبار ديگر از همه آنها که می توانند بر اساس پايه ای ترين موازينمتحدانه همه هوادا

 مربوط به رهايی از سلطه سرمايه و آزادی واقعی انسانی مبارزه کنند دعوت به متحد کردن مبارزه

 .خودمان می کنيم

 

 )راه کارگر ( کنگره چهاردهم سازمان کارگران انقالبی ايران 

 ١٣٨٨مرداد 

____________________________________________________________________ 

 

* 

 .گزارش با وجود روايت عينی در وجوه غالب خود از منظر دموکراتيزه شدن مناسبات تشکيالتی به بحران برخورد کرده است

 بر بستر بحرا ن سياسی  نظریبن بست در مناسبات تشکيالتی هر چند عامل بی واسطه و مقدم بحران بشمار می رود ، اما 

 )نظر اقليت . (عميق تری سرباز کرده است

† 
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 )نظر اقليت . ( نحوه جمع آوری امضا موجب رنجش پاره ای از رفقای اعضای سازمان شد و تاثير منفی بر روند قضايا داشت 

 

 نظر اقليت. (ه ای مناسب برای جدايی شدطرح پاره ای از مسايل ناروشن و مبهم در نامه سرگشاده موجب واکنش ناهنجار و بهان‡ 
.( 

 

 

********************************************************************* 

 3ضميمه  
  

 تقی روزبه. نامه های ر

 

 !نامه اول 

 !عمسدودکردن مجاری تنفسی همسنگربغل دستی ممنو! دست هابيل ازقابيل کوتاه! فرياد برمی آوريم که سانسورموقوف

 چند کلمه با رفقای عزيزکميسيون سايت

 روبن که برای کميسيون هم اميل شده بود با شگفتی فهميدم که -شهاببه ر. من ديشب ديروقت ازطريق پاسخ نامه ر!رفقا
رده همانطورکه درنامه بدون جواب قبلی هم اشاره کرده بودم  وسوال هم ک.دورزدن من  جديدی را پخته اما اين باربا* روبن آش.ر

او تصميم گرفته با باب کردن .بودم معلوم بود که اين سلوک او به عنوان يک رويه جديد است ونمی تواند به يک مورد منحصرباشد
باصطالح مهرجمعی برنيات خطرناک خودمبنی ) عدم ارسال نامه به من (يک بدعت تازه  و خودسرانه وبه شيوه زشت دورزدن من

يعنی توسل به همان شيوه رايج  وشناخته شده استالينيستی احزاب برادرکه متأسفانه . دبرپروژه حذف نوشته های من بزن
ومن تا عمق وجودم نسبت به استفاده از اين گونه شيوه ها . دروجوداونمرده بود واکنون دوباره بصورت فورانی سربرآورده است 
اع ازيک سازمان مبتنی برمناسبات  کمونيستی وانسانی که اوميخواهد دوباره درميان ما رايج کند، به عنوان يک کمونيست ودف

البته آنهم ظهوردرفازکمدی خود وبهنگامی که آن کليشه ها به محض ظاهرشدن مثل برف دربرابرآفتاب ذوب  خواهند گرديد .متنفرم
ريريه سايت  درمورد هم چنان که به نامه وسواالت من ازوی به عنوان عضو کميسيون تح. او به رويه زشت خود ادامه می دهد. 

-که  ازحق برابر قرارگرفتن بروال معمول درقسمت باالی سايت -درمورد گفتگوی يک ليبرال با کارگران-حذف يک  نوشته ديگر
وحاال هم آخرين اقدام او توقيف آخرين مقاله . قبل ازاين ها  هم موارد ديگری داشتم.بعنوان يک بدعت جديد محروم شد،جواب نداد

 .من است

ری او گرفتارسودای خطرناک وناميمونی شده است که چيزی جز پروژه حذف نام ونوشته های من بعنوان باصطالح يک  آ
غيرخودی درعرصه های تحت کنترل خود بويژه سايت، وپروژه چهره سازی باصطالح مطلوب خود نيست واين مساله اکنون مدتی 

والبته مثل همه  افراد کوته بين فکرمی کند که ديگران شعوروفهم . داست که دغدغه و مضمون اصلی فعاليت اورا تشکيل می ده
او مثل اينکه تازه ازخواب بيدارشده باشد،پس .درک کردار ورفتارباصطالح پيچيده وپنهان نگهداشته  شده اورا تشکيل می دهد

ه گويا خارج ازموازين واصول ازگذشت سالها درنوشته های من که بهيچ وجه تازگی هم ندارند نکات جديدی را کشف می کندک
چگونه است که اودراين دنيای ضيق وقت که به وظايف محوله اش نمی رسد،مدام  نکات وپاراگراف هائی  خارج !. سازمان است
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باب ميل خود می يابد،وآنچه را که بيرون ازتصورو هم وخيال ودنيای تنگ وحقير خود ، کشف " نزاکت ايدئولوژيک  وبهداشتی"از
 .ودرپرتگاهی  دورازديد بازديدگنندگان سايت  حفرمی کندميکند، 

اين تغيير وتحول می تواند درست .بی ترديد زندگی اگرتغييروتحول فکری درآن مشهود نباشد به مرگ ونابودی محکوم است
من وتصورات و يانادرست باشد اما جزازطريق بحث وديالوگ و استدالل چگونه ميتوان فهميد که درست است يا نادرست؟ اين که 

آنان با خذف وسرکوب انديشه مخالف خود . مرکزعالم است،همواره نقطه ثقل رويش مستبدين را تشکيل ميداده است" من"توهمات 
 پيش -تثبيت  قدرت خويشتن را که  حاصل ومعادل سلب قدرت ازديگرانسان هاست–توانسته اند اميال وسوداهای خود را يعنی 

که چيزی جزايجاد هاله ای برای استتارميل به -ورد همانابازگشت به قهقرا و طواف کردن حول کليشه هااما اين شيوه برخ. ببرند
وسوسه پناه بردن به ساطور  سانسوردرهميشه عمر بشر، ابزاری بوده است درخدمت قدرت وتحقيرشأن .  نيست-قدرت است 

. ه ازديالوگ و تعامل و يا تقابل اانديشه با انديشه نگران و ناتوانندانسان به مثابه موجودی انديشنده وآزاد، وبه مثابه ابزارکسانی ک
اين است آن مفهوم !سيطره،سيطره وبازهم سيطره.چرا که مساله آنها نه ارتقاء آگاهی انسان بلکه دست آموزساختن آنهااست

ن مدت با اميد روشن شدن  قبح اکنون روشن شده سکوت ورويه ای که دراي.حقيرانه تمامی اين نوع کنش های ماهيتا واپسگرا
وروشن گرديد که اين قانون تخطی ناپذير، . نيزمی کند"گستاخ تر"عملش  پيشه کرده بودم کارسازنيست و او را جری ترو

تنها باغريو .درسازمان ما هم صادق است، که باتجاوزوتجاوزگرتنها می توان ازطريق دفع تجاوزوافشاء قبح کارش مقابله کرد
شدن سانسورممنوع وپهن کردن رخت اين رسوائی درانظارعمومی، می توان هوس سانسورگران ومميزان تازه بدوران وطنين انداز

 . رسيده  را به دست باد سپرد

حلول مجدد  اين روح خفته  و سرببالين -آيا اکنون پس ازتکرارموارد متعدد، روشن نشده است که ما بامميزی خود خوانده
 !خص درسايت مواجه شده ايم؟نهاده، درسازمان وبطورا

مميزی که تصميم گرفته با سوء استفاده ازموقعيتی که باوسپرده شده،حضور کسی را که دردنيای ذهنی وخود بافته اش به عنوان 
رقيب و مانع ارضاءهوا وهوسش می پندارد ،کسی که بنا به سلوک وتجربه وباورهايش جزبه بهره گيری ازبيان ومنطق 

ه ديگری نمی انديشد وحتا منطق وبيان را نه حربه بلکه وسيله آگاهی و تقويت صفوف انقالب می داند، حذف واستدالل،به حرب
گواينکه چنين حربه هائی همواره درمقابل هرکس وجود دارند،واستفاده ازآن باصطالح چاقوی يک دم  نيست،ولی اوبايد  درطی .کند

ه مخاطب او وبگمان خود رقيبش، هرگزخود را  تا سرحد اين گونه بيمايگی ها تمامی اين تجربه مشترک طوالنی مدت فهيده باشد ک
 سال پيش درخواست يارورقيق ديرينم تقی شهرام را که پس ازارتکاب آن جنايت 35همانطورکه (ورقابت های کثيف تنزل نمی دهد

آنرا مشروط به عذرخواهی وانتقاد علنی وعمل غيرانسانی،با آن همه اصرار مکررکه خواهان ديداروهمکاری من بود نپذيرفتم و 
ازاقدام غيرانسانی اش  کردم واين درشرايطی بود که بسياری ازچپ های  آن دوره آشکاروتلويحی آنرا مورد  تأييد ويا حداقل 

ته امتحان کندن ازدوستی که ساليان سال باهم دمخوربوديم  بدليل اعمال خشونت سخت افزاری الب.باتسامح مورد تحمل قرارمی دادند
بديهی است  که امروزه ).بايد منتظرماند و امتحان پس داد! اما در مبارزه عليه خشونت ازنوع نرم افزاری چطور؟. خوبی بود

بااعتقاد هرچه بيشتربه اين که سوسياليسم فقط  هدف نيست بلکه درعين حال راه و شيوه هم هست، ونمی توان آن را ازسلوک 
امروز .ونيست ها جداکرد، طبعا هرگز، وقاطع ترازهرزمان به اين نوع سبک سری ها تن نخواهم دادامروز وجهت گيری امروز کم

 نيزدرمقايسه با آن دوران -بخوانيد خشونت نرم افزاری-ازبرکت آگاهی وپيشرفت بشر، صدای حقيقت بيشترشنيده ميشود، وسانسور
 .ئولوژيک به آسانی خود را تطهيرکنددرموقعيت بدتری قراردارد وقادرنيست که درلفافه توجيهات ايد

اما جالب است که درگيروداراين معرکه گيری و بگيربگير و آی دزد آی دزد، ،شاهديم که گاهی کاروان شترسواران اردروازه 
روشن است ومن بارها ديده ام وآنهائی که بااو .سوزن رد ميشوند ولی بار کوچکی درمقابل درب دروازه  ازحرکت بازمی ماند

نزديک کارکرده اند می دانند که اوحتا حوصله خواندن همه مطالب ومقاالت  را ندارد وپاراگراف  به پاراگراف ازآن ها رد می از
اما اکنون مدتی است که برای هرکلمه بکلمه نوشته های من  دچاربيماری وسواس شده  وآنرا دراين وانفسای تنگی وقت که  .شود

م می خواند و وآنرا رنگين  می کند وزيرش خط می کشد و وزيرذره بين قرارمی دهد تا مبادا ازآن شکوه می کند،با حوصله تما
البته ! گوئی که دشمن جديدی درهيبت تقی روزبه کشف کرده است! . ازآنچه که او درست می پندارد و وحی منزل، موئی فراتربرود
معلوم است که  اومشغله شوق ! ی که هرگزنمی خواند ميخواندمن بايد سعادت يافته باشم که اکنون نوشته هايم را با چنين دقت

. آوروپرنشاط جديدی را پيداکرده است و آفت  بيماری خط کشی و خودی وغيرخودی کردن درزيرپوست او ولوله ای بپا کرده است
ال اميل به  خود به من او برای رسيدن به اميال واپس گرايانه اش حاضرشده به هرگونه شيوه نادرست و زشتی ازجمله عدم  ارس
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به عنوان عضو کميسيون سايت واستفاده ازاستانداردهای دوگانه،سوء استفاده ازموقعيت فردی وسلطه جوی خود، رديف کردن 
به قصد ... داليل آبکی ومضحکی که آخرين نمونه اش را درنامه اخيرش ونقد آن در درپاورقی اين نوشته خود شاهديد و

وبخيال خود ازسکوت من واز بی غل . ذف مقاله من وجاانداختن رويه جديد قهقرائی اش مبادرت کندهموارکردن سيستماتيک ح
 . وغشی ساير رفقا ورأی آنها برای ارضای سيطره استالينيسم فروخورده و مضحک اش سوء استفاده کند

 

 !رفقای عزيز

وان پرنسيپ سازمان نبوده است که عدول ازآن ،هيچگاه به عن)آنهم نه  با درک خالص خلص راست اين رفيق( اوال اتحاديه
استغفراله محق سانسورنوشته ها ومشمول مجازات خودی و غيرخودی شدن  ولغوحقوق ومزايای بديهی واساسنامه ای 

ثانيا اين . اين قبيل ادعا ها فقط اصول سازی های بی پايه ومن درآوردی است که هرگزنبايد بدامش افتاد.هرعضوسازمان بشود
ه ای سفارش داده شده يعنی مقاله ای که فی المثل سفارش يک ارگان برای تبليغ ايده معينی مثل سنديکا باشد نبوده است  مقال

وثالثا  ومهترازهمه  هيچ وقت قرارنبوده مقاالتی که به عنوان امضاء فردی وتوسط اعضاء سازمان به ميل خود نوشته می شود 
 موارد آن منطبق با مواضع سازمان باشد ودرج آن هم درسايت ونشريات سازمان  صددرصد مواضع تشکيالت تلقی شود وهمه

درواقع همان .روالی هم تازه نيست وسنتی است ديرينه و درطی ساليان طوالنی درسازمان ما وازجمله درسايت اجرامی شده است
وازقضا مشکل مهمی را هم بوجود نمی .چهارچوب های کلی وراهبردی کافی است که بعنوان نظرافرادتشکيالت درسايت درج شود

ازنظرحقوقی همواره روشن بوده است که نظرکامل ودقيق سازمان را (واگرخطاهائی بوده سهوی بوده ونه آگاهانه . آورده است
را گرچه حتا اين هم درعمل بطورمطلق، ونه نسبی، نه اجراشده است ونه قابل اج.تنها با امضاء خود سازمان می توان مشاهده کرد

پس مشکلی که بوجود آمده تازه است ومی تواند ازتنگ نظری ها وتماميت گرائی های ما نشأت بگيرد ونه ازخود واقعيت ). است 
واگرازبيرون هم  بفرض برخی ها هنوزعادت داشته باشند که مواضع سازمان و مقاالت با امضاء فردی را عينا يکسان . وتنوع آن

وگرنه بجزاين فقط با انجماد . ها وبارها به آنان گفت و نوشت که سنت سازمان ما چنين نيستبدانند اگرالزم باشد بايد بار
نظروپوسيدگی و کليشه شدن و افزون شدن تضاد وشکاف بين زندگی وواقعيت مبارزه طبقاتی، وبا حاکميت کليشه ها مواجه می 

 معنا پيدامی کند ودراين بستر اختالفات اگربه آنتاگونيسم تنها دربسترشکوفائی انديشه هاست که حيات ذهنی وفکری سازمانی. شويم
رسيد ويا بهردليل هرگاه که سازمان نسبت به نحوه طرح و پيش برد نظرات خودنيازی به صراحت بيشترديد به تصميم گيری می 

که روبه آينده و بديهی است که چنين روندی نه معطوف به گذشته ومنجمدکردن آن وتوليد يک باربرای هميشه، بل. پردازد
وگرنه جائی برای بحث و تکامل انديشه و مواضع والجرم عمل وجودنخواهد داشت وبديهی است که نفوذچنين .شکوفائی دارد

جريانی نابود و محکوم به فرقه شدن و تحليل رفتن به سوی همان محافل چند نفری است ونمونه چنين استخوانی شدنی ويا 
ديديم وآن بسرمان آمد که برای هفت پشتمان کافی " اردوگاه سوسياليسم"راشل بزرگ وتاريخی بهتراست بگوئيم پوک شدن را د

جالب . مگروقوع فاجعه با چندريشترشدت می تواند انسان را ازخواب بيدارکند؟.مگرچندباربايد آزموده را مجددا  بيازمائيم؟. است
بعنوان يک نمونه کوچک نگاه کنيد به بحث ها و مسائل مطرح مثال (است درشرايطی که جنبش ها بسوی افق های جديدی می روند

 جريان وتشکل کارگری درفرانکفورت و سخنانی که دراين رابطه درنشست پالتاکی اخيرمطرح شد که حتا درآن 14شده درتجمع 
سل جستن به حربه  اقليت صحبت قراربين آنها مبنی برتأکيد براتفاق آراء و تالش برای دست يابی به اقناع واجماع می شود ونه تو

روبن دردرون سازمان يعنی درخانه کوچک .،ر....)ويا تأکيد آنها برساختارهای افقی ومسئوليت های جرخشی و... و اکثريت و
کمونيستی امان،خيزناشيانه ومضحکی را روبه عقب برداشته وبا افکندن کوزه بزمين وکشيدن چنگ به روی هم رزم  چنددهه ای  

اوالبته غيرمسئوالنه سبوئی را، که اين همه بارنج . وحانه ای را برای بازگشت به گذشته وبدترازآن  سرداده استخود تالش مذب
وخون دل خوردن درطول ساليان حفظ وتکاملش داده ايم يعنی آن تعهد واحساس مسئوليت متقابل ورفيقانه  را، که حمل آن بردوش 

دون احساس مسئوليت، وبدون احترام به موازين  جمعی،آری يک جانبه، وبدون همه ماست و متعلق به همه است، يک جانبه وب
بديهی است که چنين تالشی . طرح وپيشبرد مراحل قانونی و جمعی ودموکراتيک  و انسانی آن، ازدوش خود بر زمين افکنده است

تجاوز وبازگشت به قهقرا را جزبا مقاومت اما اين هم روشن است که .غيرمسوالنه بوده ولقمه ای نيست که بتوان آن را قورت داد
چنين کسی امروزه حتا جرأت آن را ندارد که مواضع خود را دربرابرانظارعمومی آفتابی کند و . وافشاء نمی توان سرجايش نشاند

هد روبن می خوا.رويکردی که ر.ناچاراست درشکاف ها وتاريکخانه ها وباانواع طرفندهای منحرف کننده به توطئه بپردازد
اين رويکرد نه فقط با روندهای درون .برسازمان ما حاکم کند بازگشت به عصرحجر وزيراستاندارد ارزش های سوسياليستی است

يعنی او حتانمی تواند خويشتن را به آن مقيد .وبيرون جهان حقيقت درتضاداست، حتا با رفتاروعمکرد خود وی نيز درتناقض است 
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آيا طرح  آن به عنوان نظرسازمان ودرقالب درج مقاله ونه حتا . او درمورد لنين اززبان روزامثال نگاه کنيد به مواضع . کند
درديدگاه ها، واقعا به معنی نظرسازمان درمورد لنين بود؟ کجا سازمان چنين بحثی را کرده بود و  تصميمی چنين  بزرگ  را گرفته 

روبن از زبان روزا و .دراين نوشته ر!. ه خود حکم سازمانی  می يابدروبن شکل می گيرد،خودب.بود؟ البد آنچه که درپستوی ذهن ر
البته بگمان من طرح آن .(تأييد آن می نويسد که لنين وکائوتسکی  به يکسان ازسوسياليسم وديکتاتوری پرولتاريا فاصله داشته اند

. ان حول اين گونه مسائل تصميم جمعی بگيرداگربه پای مسئوليت افرادباشد هيچ اشکالی ندارد و لزومی هم نمی بينم که يک سازم
نمونه های ديگری . اين تنها يک مورداست).روبن  وتناقض رفتاری ويک بام ودوهوای او به مساله می نگرم.بلکه دارم ازمنظرر

صلی نه جدی پس مساله ا. نيزبقلم رفقای ديگروجود دارند که اگربخواهم مثل او مته به خشخاش بگذارم کدهای متعددی وجود دارند
بودن ادعای او  مبنی  برعدول ازمواضع سازمان توسط من،بلکه حمل کاالی قاچاق ديگری است که درپشت اين گونه ادعاهای غلط 

حشمت  محسنی  را که يک شبه درقياس با نوشته های ديگرش  زيروروشد و به .روبن حتی نوشته ر.ر. انداز جاخوش کرده است
نيزحضورداشت  . که خود ر..... که درگذشته بصورت خام مطرح شده بود  وحتا صريحا درجلسه گفته خود وی نظرجديدی است 

ومی گويد با نظردورفيق ديگرمحمدرضا شالگونی  ويوسف آبخون اختالف دارد،با وجود آنکه درآن ازپيوند مسائل سياسی و 
ديگر سوسخن رانده است براحتی  ازسوراخ سوزن اقتصادی ازيکسو ونفی ساختارعمودی و تأکيد برساختارهای افقی وجنبشی  از

البته فی نفسه هيچ اشکالی هم ندارد ومن خود برهمين مسأله تأکيدداشتم ولی مساله (عبورمی دهد وآبی هم ازآب تکان نمی خورد
وهمين . هاستدردناک استاندارهای دوگانه وبسود موازين فرقه ای وگذاشتن جمالت زيرذره بين  درمورد برای باصطالح غيرخودی

روشن است که غش کردن ها ويا  باصطالح گشاده دستی های او ).منجالب است که بوی تعفنش شامه آدمی را سخت می آزارد
او خود را درموقعيتی می .درکنارمته به خشخاش گذاشتن ها ی همزمانش معنا  داربوده وحکايت ازاستانداردهای دوگانه وی دارد

 .ون ميرابها، اميال خود را درمورد تقسيم آب  دخالت  دهد ومی دهدبيند که سر آب نشسته و هم چ

يکی نقد سلسه :  آنچه که محورهای نقد من درمورد اتحاديه را تشکيل ميداده است مگردراساس غيرازدومورد زيربوده است؟
ضمن ( سائل اقتصادی و سياسیمراتب عمودی ساختاراتحاديه ها ومتقابال تأکيد برمناسبات افقی وجنبشی  وديگری جداناپذيری م

اکنون  مضمون آنچه را که مدت هاست درمورد اتحاديه ها مطرح کرده ام، . درمتن مبارزات جاری) درنظرگرفتن تمايزنسبی آنها
ضمن آنکه من به شيوه ونحوه استدالت او نقد دارم ومنظورم دراين جا نقد (حشمت محسنی ،گيرم که  به زبان ديگر وبشکل ديگر.ر

نيزمی گويد و ازاتحاديه های مرسوم فقط اسمش را باقی می گذارد و آن را  نوع جديد وسومی که اتحاديه های )  سی آن نيستوبرر
برای من همانطور که درنوشته های قبلی ودرجلسه پالتاکی گفته ام  مساله نزديک شدن به . ضدسرمايه داری است می نامدش

تالش کرده ام که با -ازهمين منظر.شکل وشمايل بلکه مضمون ومحتوای اساسی آن استتشکل های توده ای  نه نردعشق با اسم و 
روبن  بوی .حشمت محسنی برای ر.ولی طرح آن ازسوی ر. به مساله اصلی نزديک شوم-دورشدن ازحوزه جاذبه  وجادوی اسم

و دچاررفتار خودی و غيرخودی کردن آری متأسفانه  ا. بيرون می آيد" خودی"گالب می  دهد چون که  به تصوروی  ازدهان يک 
شده  وبا افتادن به دام و مسيرقهقرائی ،قبل ازديگران، شکوفائی ورشدآزادنه وانسانی خودش را نشانه گرفته و نمی داند که اولين 

او بحای طرح بحث مضمونی ونقد مضمونی .برای او درحقيقت مضمون ومحتوا اصال مطرح نيست. قربانی آن خودش است
اين ابزارحقيرهمه ديکتارتورهای تاريخ،که چيزی جززنده -اهرم سانسورودهان بند زدن-رعمومی به تنها اهرم دم دست خوددرانظا

اما چنين کسی برای آنکه به سودای خود واقعيت بخشد بالفاصله مثل همه موارد . باد منافع وانديشه من نيست، متوسل شده است
دارد وخود خوانده مدعی بشود که سوداهای او ونظراتش عينا معادل نظر سازمان و مواضع شناخته شده تاريخی،بايد گام دوم را بر

تجاوزبه حقوق ديگران ازهمين نقطه شروع می شود که کسی خود خوانده خود را به مثابه سخن گوی بی بديل . رسمی است
بی هويت و  بی صاحب و بی حق وحقوق سنگرگرفتن  درورای  موجودی .وانحصاری ونماينده روح خموش وبی زبان جمع بخواند

آری قدرتمداران رسمی که خود را مفسرين رسمی تاريخ می نامند وشخيصيت  های سيطره . حربه هميشگی سلطه طلبان بوده است
 اما تفاوت درابعاد وجود دارد. جو،قبل ازاينکه نام وآوازه پيداکنند ازهمين نقطه به تجاوز و پيشروی وعروج خود می پرداخته اند

بجای انديشيدن ونقد .  سلطه طلبی سلطه طلبی است و حاوی استفاده اززوربرای تسلط انسان برانسان. درماهيت تفاوتی نيست
انديشه ونظر واحترام گذاشتن به حق تصميم واراده ديگران، گره کردن بازويعنی همان ابزارسنتی و جاودان سيطره جويان  که 

او البته  ومتأسفانه قادربه درک . انسان برانسان وبزمين کوبيدن گرده رقيب خود می گيرند
واحساس قبح رفتارعجيب و غريب خود نيست ومی خواهد همراه خود سازمان ما را نيز به قعرغرقابی که  قبل ازاو فرقه های 

ا به من وبه امثال من  می دهد که پس ازچند دهه مبارزه او بارفتار وعمکرد خود اين پيام ر. بيشماری  بکامش رفته اند بکشاند
 . وتجربه بايد چه بنويسيم  چه ننويسيم و چقدر حقيرانه درجلد استالين  والبته ديکتاتورهای حقيروکوچکتر ابدال آن فرومی رود

ِ           شعف  ولذتشان را از قبل سيطره                   
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راين  باوراست که رشد مااگرنتوانيم ازحقوق انسانی،دموکراتيک و قانونی خود دريک سازمان کمونيستی که ب! رفقای عزيز
آزادانه افراد شرط رشد  آزادهمگانی است،درهمان خانه کوچک خودمان به نحو شايسته ای دفاع کنيم واگرنتوانيم ازهم اکنون راه 

را برسيطره جوئی که خواهان مسدودساختن انديشه هاهست، ومدعی تلقی خود به عنوان اراده  وتجسم سازمان است، اراده ای 
 تنها توسط خود سازمان واعضائش نمايندگی می شوند،هرگزنخواهيم توانست به سوی اهداف کمونيستی خود به حرکت وهويتی  که

 .آری سوسياليسم فقط هدف نيست، راه وشيوه هم هست. درآئيم

 درسطورباال جائی اشاره کردم که اولين قربانی چنين شيوه های سلطه جويانه وبرخورد کوروخصمانه با يک  رفيق هم
بدين وسيله او نه فقط . 

دروجود خودش به منش استبدادی وسلطه طلبی ميدان می دهد وآن را خواسته وناخواسته تمرين ميکند،بلکه درکشاکش همين 
 آن ومنطق دادن به  رفتار خويش،خود را ازنظرمواضع نيزدرموقعيت شکننده ضديت کور برای مرزبندی وجهت توجيه پذيری

روبن  دربرخورد با مبارزات .نمونه چنين گرايش وتالشی را درمواضع به  راست چرخيده ر. ولغزنده  وخطرناکی قرارمی دهد
 چنان شيفته يک جانبه  واقعيت مبارزات او باغيرمجازتلقی کردن نقد وانتقاد نسبت به واقعيت های جاری آن.  کارگران نيرشاهديم

واين درحالی است که ! کارگران وازجمله شرکت واحدمی شود که درجلسه پالتاکی خواهان  مارش و سرود برای آنان می گردد
دردرون همين تشکل ها دعواها ومنازعات سختی حول مواضع سازشکارانه راست  باچپ ازجمله مذاکره با خانه کارگر وجناح 

غيره مطرح شده است که آالن درونشان شديدا بحرانی .. ....  ازرژيم  ويا شرکت درانتخابات وانحصاررهبری وامکانات وهائی
بله او درمرزبندی با سکتاريست ها آنقدرعقب عقب رفته است که ازطرف ديگربام افتاده و درکنارجناح ..وآنباشته ازولوله است

ن برخورد مطلق گرايانه وسرشارازشيفتگی را که درنوع خود درسازمان ما بی سابقه حاال هما!.راست کارگران قرارگرفته است
بطوری که طبق تصوراويک تحليل گرويا يک کمونيست نمی تواند .است، دربرخورد با مبارزات کارگران هفت تپه هم بکارمی گيرد

ه درمورد خطرمذاکره بارژيم  درمورد ايجاد ضمن حمايت قاطع ازآنها، حتا يک  اشاره وهشدارناقابل درمورد ضعف ها و ازجمل
درنوشته من ازقضا مطابق نظرشناخته شده سازمان !. انجمن های صنفی ومطابق قانون کار را که درميانشان مطرح شده، تحمل کند

ش نمی ولی اين نيزاو را خو. تاکيد براين است که موجوديت تشکل را خود جنبش ونه درخواست ازدولت تضمين وتحميل می کند
بهرصورت آن شيفتگی و آن ضديت کور با باصطالح رقيب فرضی خود وعدم تسلط برکل روندها و پيچيدگی های مبارزه ! آيد

البته تا آنجا که به نظرفردی او برمی .درکنارادعای تسلط بر آنها، داردبدجوری کاردست وی ميدهد وسر ازجاهای  بد درمی آورد
ولی دشواری ازآنجا ناشی می شود که اوسخت اسيرکيش يکسان سازی نظرخود . ق اوستگردد، داشتن هرتحليل وارزيابی ح

او بطرزعميق ونهادی شده ای نظرات خود را معادل نظرتشکيالت تلقی کرده وبدترازهردوی اينها تالش وافری را . وسازمان است
همانطورکه نتوانست درج افشای تاکتيک ليبرال ها .به عمل می آورد که به هرقيمت و هرشيوه ای شده  آنرا برواقعيت ها تحميل کند

درميزگرد وگفتگوی چندجانبه عباس عبدی با کارگران شرکت واحد را که حتا درميان خود کارگران شرکت ايجاد مساله کرده، 
عادی و درباالی وبهمين دليل خودسرانه وقلدرمنشانه ازدرج آن درکنارسايرمقاالت . وبرای هردموکراتی چه برسد به چپ، بر بتابد

اوالبته  درمواردديگری . سايت با حقوقی برابرديگران جلوگيری کردو آن را بدرون آشغال دانی که می داند کسی نمی خواند افکند
هم  نسبت به مطالب من رفتارهای  مشابه و تجاوزگرانه ای را صورت داده  و اين دفعه با توجه به نامه وسوال من که بی 

اما خطرراه رفتن .تالش کردکه با دورزدن من باصطالح مهرجمعی را برنيات سلطه طلبانه وراست خود بزندجوابشان  گذاشت، 
وی درنامه خود برای سانسورکردن نوشته من وباصطالح مدلل کردنش که فقط می توانم فقط بگويم  .برزمين لغزنده بيش ازاين است

واداره کارخانه توسط کارگران را آنهم با اما واگرها و پيش شرط های برای يک کمونيست شگفت آور است، اشاره من  به کنترل 
پس معلوم ميشود که کمونيست !زهی تأسف از اين سيرقهقرائی.معين، آنهم با استناد به اطالعيه خودکارگران هفت تپه برنتافته است

 خود کارگران را نيزسانسورکنند و يا از ارزيابی پس بايد آنها حتا نظرات. ها بايد درانتهای عقب مانده ترين صفوف طبقه قدم بزنند
اوفکردرعالم خيال خود فکرمی کند که کارگران حاال صف !  وبررسی  مسائل مطروحه آنان نظير همين اداره کارخانه  سرباززنند

ارنظرمن وتو ازاظه.روبن دچارتوهم فرقه های خود بزرگ بين نشو.نه ر.کشيده اند  ومنتظراظهارنظرات من وامثال من هستند
فکرنکن که با اظهارنظر کلی من درمورد رابطه مثال حوزه های  سياسی واقتصادی يا اداره .وامثال ما آسمان به زمين نمی آيد

اين توهمات فقط می تواند موجب بستن . کارخانه توسط کارگران آنها شيرميشوند و فرداکارخانه را بصورت ماجراجونه فتح می کنند
وقتی کارگران بدانند که مثال اين ها حتاحق صحبت وبيان يک يارورفيق ده .اين تتيجه بدتری خواهد داشت . شودزبان من نوعی  ب

ها ساله خود را تحمل نمی کنند چطور فردا به مردم وکارگران رحم خواهند کرد ؟بله ازاين به ترس نه ازدوکلمه صحبت من وامثال 
 . وکمونيستی  وقتی لب بگشايد درمورد آنها  الزاما سخن خواهد گفتمن درمورد بديهی ترين مسائلی که هرمارکسست

          ِ                                                                             کاروهم رزم  بغل دست خود،خود او به مثابه فردانسانی وقرارگرفتن درروندانسانيت زدائی شدن است
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ازحکومت کارگری سخن می گويد ومبارزه عليه استبداد و استثمارواستعمارسخنی می ..... وقتی کارگرهفت تپه ای درگفتگوی با 
چنين رفتاری باورکردنی ازسوی !.روبن خشم برمی آورد،که چرا می گوئی مبارزه هفت تپه وجه سياسی وکالن هم دارد. گويد،ر

بديهی است . يک کمونيست باورکردنی نيست ولی واقعيت دارد و نشان ميدهد که ضديت کور انسان را می تواند تا به کجا  بکشاند
که اين گونه  اسيرشدن وسنگرگرفتن درپشت کليشه ها انسان را می تواند درمقابل کارگران هم قراردهد همانطورکه درتجربه 

جدائی مبارزه اقتصادی -پرسيدنی است مگرکارگران سوگند ابطال ناپذير  خورده اند که به چنين کليشه هائی. خی قرارداردتاري
 هميشه وفاداربمانند وحتا کليشه های مورد قبول ديروزماوخودشان را امروزه و متناسب با آگاهی وشرايط امروزشان  -وسياسی

اين همه ادعا هنوز اين امربديهی واوليه مبارزه طبقاتی  را درک نکرده که  مبارزه برای روبن  با.ولی متأسفانه ر. نفی نکنند؟
تبديل شدن پرولتاريا به مثابه يک طبقه نمی تواند ازمبارزه سياسی و نظری جداباشد واساسا تالش برای  طبقه شدن يعنی 

ش برای تشديد روند تبديل پرولتاريا به يک طبقه واگروظيفه کمونيست ها هرلحظه تقويت وتال. درگيرمسائل سياسی وکالن شدن
خود رهان و رهاننده است،پس اين وظيفه اصلی کمونيست ها نمی تواند ازمبارزه برای ارتقاء آن به مبارزه سياسی دربطن  همين 

ضع سازمان هيچ روبن  نيز نه فقط با موا.بديهی است که اين موضع گيری ر. تجربه  موجود ومبارزه هم اکنون جاری جداباشد
قرابتی ندارد که می توان آن را  بسهولت بااستناد به اسناد سازمان به اثبات رساند؛ بلکه  با مواضع  شناخته شده ديگرکمونيست 

چرا که حتا بفرض  واهی اگر کارگران هم نخواهند مبارزات طبقاتی خودرا ارتقاء دهند و آنرا هرچه . ها  نيزازاساس  متضاداست
ی کنند وبه خرفتی تاريخی دچارشده اند؛ وهمان باشند که ما بعنوان رمه وچوپان ازآنان ساخته ايم، بديهی است که بيشترسياس

روبن .دراينجاست که تمامی ساختمان رفيعی  که ر. کمونيست ها  به مثابه بخش فعال و آگاه طبقه  وظيفه ای جزارتقاء آن ندارند
گيرم که کارگران فقط بفکرشکم خود :درپاسخ به يک سوال کوچک فرومی ريزددرمبارزه کارگران برای خود ساخته است،

باشند،خوب وظيفه کمونيست ها،يعنی آن بخش آگاه کارگران که بايد علی االصول نماينده منافع تاريخ وعمومی کارگران باشند 
آنان را " خرفتی"ود دهن بند بزنند وچيست؟ آنها بايد دوش بدوش عقب مانده ترين ها حرکت کنند وبزبان ودهان خود وياران خ

روبن جوابی دارد بدهد؟ اگر کمونيست هابايد منافع عمومی وتاريخی درپيوند با .نمايندگی کنند يا منافع تاريخی آنان را؟ آيا ر
  !تجربيات آنان وارتقاء آن را مطرح کنند،چگونه می تواند سودای دهان بند زدن به من کمونيست را توجيه ومدلل کند؟

يوسف آبخون  با خانم مارکسيست -درمورد وظيفه شناخته شده کمونيست ها بعنوان نمونه می توان  حتا در مصاحبه  ر
اين مصاحبه  درويژه نامه .وپرفسورومتخصص مسائل کارگری  که در دفاع ازسنديکا به روايت خودش ترتيب داده است را ديد

 :رآنجا  ازقول اين خانم مارکسيست  چنين می خوانيمد. اخيرراه کارگر به مناسب ماه مه  درج گرديد

يوسف آبخون نسبت به رابطه جنبش سوسياليستی  ونحوه برخورد سوسياليست ها بااتحاديه ها ابتدا خانم . درپاسخ  سوال ر
 سرمايه داری  به دنبال رفرم هائی درون نظامد، چرا کهدرطبيعت شان رفرميست هستن" ليری ديوس مطرح می کند که اتحاديه ها 

ینسپس ادامه می دهد، "هستند مارکس همان طورکه ها، وظيفه سوسياليست ها ویا کمونيست البته
منافع  ظر از صرف  رگران را کل ک که منافع است ین ده، د توضيح را درمانيفست کمونيست مساله

ها تمامی جنبه که کشند پيش  کرده و طوری ای مطرح حرفه مایزات ویا را به صنفی کارگری مبارزه ی
دهند يوند است. هم لعاده هميت فوق  فعاليت حائز از جنبه این که کنم می که. فکر جاست ین در 

شوند می از هم متمایز وچپ راست کارگری که . رهبران سوسياليست کارگری و رهبرانی رهبران
ف از نظام موجود توانند نمی یا و سرمایه داری هستند ظام بروندطرفدار نکته را. راتر ین می خواهم

درگير است باید به   کارگری های طور فعالی در اتحادیه به که هر سوسياليستی کنم که اضافه هم
جنبش،  مسائل مختلف ميان و چگونه می تواند با برقراری ارتباط ی مسائ چه طرح که با کند توجه نکته

نگهدارد متحد را از. طبقه را که خود طور آن از نه که کند هسته حرکت جدا کند ونه آن طور ها توده
بماند عقب ها معطوف کند. توده ستم کل س به توجه کارگران را که شود مسائل باید طوری مطرح .این

***** 

پس اگربخواهيم برمنبای سخنان همين رفيق سوسياليست با اتحاديه برخورد کنيم،شاهديم که برخورد کمونيست ها با اتحاديه 
روبن جرم است و عدول ازمواضع .والبته چنين چيزی درنزد ر. ای رفرميستی مشروط است وبايد عطف به کل سيستم باشده

روبن  را بايد .ر. ازاين همه خود بينی که قادربه تفکيک مواضع خود ازمواضع سازمان  نيست! فقط بايد گفت جلل الخالق!  سازمان
نظرواداشت تا معلوم شود درکجاايستاده است ونسبت مواضع اش با مواضع سازمان ازکليشه پردازی دورکرد و فقط به ابراز
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. چيست؟  فقط بايد به گفت که باندازه حق وحقوق خودش دست وپايش را درازکند وخودش باشد وبس و نخواهد قيم هيچ کس باشد
 .باو فقط بايد باوراند که ما ديگربه هيچ قيمی نيازنداريم

 !ايستاده است؟روبن  درکجا.براستی ر

روبن پرسيد،جرم تقی که می گويد مبارزات  جاری را با مسائل کالن ومعطوف به سيستم  بايد گره زد . حااليکبارديگربايد ازر
روبن بايد پرسيد که درکجا ايستاده ای،درکنارجناح راست .چيست که اين همه تالش داری که به او دهن بند بزنی؟ وفراترازاين از ر

و يا درکنارچپ آن ها؟ حداقل اگرچپ ها خود را به اتحاديه گرائی هم تنزل بدهند قاعدتا بايد همانطورکه  اين خانم اتحاديه ها 
روبن  .ولی واقعيت اين است که ر.متخصص مسائل کارگری  وچپ می گويد درکنار جناح چپ وسوسياليستی اتحاديه ها قرارگيرند

 فکرهم نمی کنم که مطالعه الزم را دراين زمينه کرده باشد ورويدادهای بی پايان آن .فاقد نظرسنجيده وفکرشده دراين زمينه هاست
من . مساله او اين صحبت ها نيست.بگمان من بی گداربه آب ميزند وبی گداربه آب زدن ازخصائص اوست .را بدقت دنبال کرده باشد

ه وخواباندن کتف باصطالح رقيب می انديشد ومی دانيم که او فقط به سلط. روبن  را درحاالت متناوب چپ وراست بکرات ديده ام. ر
 ! خداوندا ما را ازشرسوارشدن براين شتر مصون بدار! شترقدرت وسلطه طلبی نيز درکجا زانومی زند

  

 :بنظرمن راه برون رفت ازاين بحران بقرار زيراست

 

وسايت را . وهوسهای فردی پايان داده شودبايد به موجوديت  کميسيون سايت برای بيرون کردن سايت ازاستيالجوئی -ا
روبن  تا حل مشکالت .ر. مجددا به ارگانی دراختيارهمه تشکيالت ودرکنترل آن وبالسويه درخدمت همه اعضاء سازمان تبديل کرد

 را سايت غيرارروزهای مربوط به خودش به مثابه تحريريه بقيه روزها به مثابه مسئول فنی موظف است که نظرسايرسردبيران
اين قرارروشن . اجراکند والبته همه اين ها درچهارچوب مواضع وسياست های کلی صورت می گيرد که کميسيون تعيين می کند

 .وقطعی ماست وتعينن نرخ ميان دعوا مردوداست

مقاالت اعضااگرچهارچوب موازين سوسياليسم ازامروز،سرنگونی رژيم ضدانقالبی ودرهم شکستن ماشين دولتی -2
اين ها رئوس اصلی برنامه سازمان هستند وبديهی است . سی و آزادی بی قيد وشرط ومبارزه عليه اميرياليسم جهانی باشد،دمکرا

مگرمواردی که توافق می شود موضوعی بصورت مباحثه . ميتوانند و بايد به مثابه مقاالت اعضاء درسايت ونشريه چاپ شوند
ن يابی وتحليل های مشخص جزء پرنسيپ ها ومبانی پايه ای نيستند ومانبايد به دام اتحاديه واشکال سازما. وديدگاه ها درمی آيد

چون وچرا وکنکاش و ترازو ومثقال کردن درباب اين گونه مسائل درنوشته ها با امضاء فردی واينکه مثال حاال اين حرکت دراين 
چرا که اگرقرارباشد هرکس . ال دگرگونی بيفتيممقطع چقدرسياسی وجقدراقتصادی است وابن گونه فاکتورهای متغير ودايم درح

چون که دراين صورت .درمورد هرنوشته ای چنين کند، نه فقط به لحاظ اصولی نادرست است بلکه ازنظرعملی هم نادرست است
 آجرروی آجربند نشده وجزشقه شقه کردن و تجريه وتالشی بجای تقويت روح همبستگی وجزفرقه گرائی و بحران آفرينی بجای

گسترش و شکوفائی،جزتشديد رقابت و تضادهای درونی بجای تقويت روح انسان گرائی و کمونيستی و همبستگی آزادانه ومستحکم 
ما بايد درجامعه کوچک خودمان ودرخانه خودمان نشان دهيم که سوسياليسم هم هدف است و هم راه .نصيب امان نخواهد شد

 .                 وشيوه

معی  برقرارگرفتن يک سلسه بحث درچهارچوب  ديدگاه بود،نبايد به آشغال دانی پرتاب شودبايد درهمان اگرهم توافق ج-3
ودرهمين رابطه حتا اگربفرض تحريريه سايت هم الزم ديد که بناداليل روشن و قابل بيان کمی به عنوان . باالی صفحه درج شود

ای همه رفقا فرمولی جامع و مانع ابداع کند وبرهمين اساس شاخص های مشخص برای برخورد يکسان وواحد باهمه نوشته ه
آنگاه بايد ...تشخيص داد که مثال فالن مقاله من نوعی درديدگاه بيايد، مثال همين مقاله هفت تپه ويا مربوط به گفتگوی لبيرال ها 

با جلب نظرخود رفيق نويسنده برای ضمن آنکه قبال هم درسايت روشن کرده ايم که قرارگرفتن درديدگاه  بايد . درباالدرج شود
که البته هيچ کدام ازاين ضوابط مورد توافق  درمورد . ديدگاه باشد وگرنه بکارافتادن صرف ساطوراکثريت مشکل آفرين خواهد بود

 .موارد حذفی بکارگرفته نشده است است
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که توهمی  بيش –های باصطالح قدرت،  روبن  اين است که  بجای توسل به مقررات وبهره گيری ازاهرم -پيشنهادم به ر-4
آستين هايش را باالزده ودرانظارعمومی ازمواضع خود با استدالل ومکتوب ويا حتابشکل مناظره به شکل -نيست وببادی بنداست

وارد ميدان ....رفيقانه  به دفاع برخيزد واينقدر باشمشيروسپر توسل جستن  به مقرراتی که خود صاحب تفسيرآن است  و
مثال بگويد که چرا کارگران هفت تپه مطالباتشان فقط اقتصادی .مقابله انديشه با انديشه بجای گره کردن عضله مفيدتراست.نشود

است و چرا نبايد فراتربروند و چرا انديشدن به اداره وکنترل کارخانه درشرايط ورشکستگی وبن بست زندگی وبی کفايتی 
اين برای خودش هم جهت بيرون .... گران نبايد ازآن سخنی به ميان بياورند وچرا بورژوازی ومساله گرسنگی  جنايت است؟ وکار

 .آمدن ازمغاکی که درآن افتاده است مفيدتراست و هم فوايدش برای سازمان بيشتر 

روبن  ازتجاوزات خود به حقوق انسانی وکمونيستی ام عذرخواهی نکند .نکته اول اينکه من اگرر:  ودونکته پايانی
يسيون سايت حقوق برابرباسايراعضاء رابرايم تضمين ننمايد،مطالب خودرا که ديگرمعلوم است به عنوان يک رويه واگرکم

پيشاپيش مهرباطله به آن خورده است و شمشيرسانسور برفراز آن درگردش است، به عنوان اعتراض  تا اطالع ثانوی از 
 .ارسالشان به سايت معذورخواهم بود

ين مساله يعنی تضمين حقوق من درسطح موجود وتازمان معينی حل نشود،بناگزيربه طرح آن درسطح نکته دوم آن که اگرا
 .درون تشکيالت واعضاء سازمان مبادرت خواهم کرد

2008-06-02 

" دست آوردها ودشواری ها:مبارزه کارگران هفت تپه "روبن  درمورد اينکه چرا مقاله .براستی مشاهده  رديف کردن داليل ر-*
ازاين رفيق بايد . الف مواضع رسمی تشکيالت است  وبايد مشمول سانسورشود،يک نمونه جالب ودرعين حال مضحک استبرخ

چون که درمصوبات مجامع عمومی مثل کنگره حرکت های هفت تپه هنوز .روبن . ر.پرسيد که اوال اين نظرسازمان است يا نظر
ب گوئی درمورد يک حرکت مشخص مربوط به زمان آينده را داشته مساله ای نبود و بعيد است سازمان پيشاپيش قدرت غي

پس پيداکنيد پرتقال . درفواصل هم که کميته مرکزی وجود دارد و دراين مورد تا آنجا که من ميدانم  تصميمی نگرفته است!.باشد
 کنيد که کليشه ها مشاهده می.دراين نظرهم تحليل مشخص بی تحليل مشخص.نظرسازمان درهرلحظه =روبن .نظرر:فروش را

واگرهم جورهم نيامد باکی نيست .آری هدف حذف است بهرقيمت، داليل را بايد تراشيدو رديف کرد.وبراستی کليشه ها حکم می رانند
 ! می توان  ازکنارش بی سروصدا گذشت وبه انتقاد وپرسش هم گوش نداد

 عنوان يک گرايش ونه البته گرايش حاکم توسط برخی کارگران  قانون کاربه31درآن مقاله به قانون گرائی و چانه زنی حول ماده 
روبن همين مساله را . ر.اشاره شده   وگفته شده تضمين کننده تشکل مستقل اتحاديه ها خود جنبش و مبارزه است و نه چانه  زنی

 اتحاديه تلقی کرده است،که که البته مواضع شناخته شده سازمان هم هست وبارها توسط رفقای ديگرنيزبيان شده،به عنوان نفی
که اين هم البته ربطی به مواضع سازمان . نشان ميدهد تلقی  ازاتحاديه نيزدرنزد وی تاچه حد به چانه زنی درباال گره خورده است

که به خوب او قبل ازمن بايد با خودکارگرانی .روبن انتقاد به تجربه شرکت واحد را نيزبرنمی تابد.درضمن نشان ميدهدکه ر.ندارد 
ضمن آنکه دراين مورداين ادعاهم که برتجربه شرکت واحد انتقادی واردهست يا نيست، نه کنگره .آن انتقادهائی دارند،روبروبشود

 ! بازهم پيداکنيد پرتقال فروش را. روبن بازهم براساس هم ودردفاع ازآن وارد شده باشد.م  تاکنون نظری نداده است که ر.ونه ک 

نترل توليد، نوشته براطالعيه  خود کارگران اشاره کرده وخود مقاله ازقضا  شرايط کلی امکان تحقق وپيش سوم آنکه درمورد ک
اوال کجای  سازمان ما درمورد اين مساله که تازه مطرح شده است سخن گفته  که وی به عنوان . شرط های آن را بيان کرده است
هترين حالت بقول آخوند ها جزءمباهات است يعنی سازمان نظرنداده اين مساله مشخص درب.  مدافع آن وارد صحنه شده است

روبن  بعنوان روح ثابت وهميشه حاضرکميته مرکزی و قيم تشکيالت وارد .مگردراينجا هم ر.بنابراين برخالف نظرسازمان نيست 
نقالبی  وبيرون کشيدن تحيليل وبعد همان شيوه معمول توسل به کليشه ها مثال مشروط شدن آن به دوره های ا. صحنه شده باشد

خودمارکس می گويد اگرواقعيت محکوم به .را بهم ببافد واين هم يعنی مارکسيسم آئينی و مذهبی!مشخص ازدل مقوالت مجرد وکلی
 ).نقل به مضمون(آن شود که درتئوری جذب ومنحل گردد،آن تئوری ديگرتئوری نيست و همان ايدئولوژی وآگاهی کاذب است

اين نوع قضاوت کيلوئی وکليشه ای براستی شگفت آور ومشخصه اواست وتوخود بخوان حديت مفصل ازبقيه داليل اين نمونه و
 ..اودرموارد ديگر
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 .روبن نگاه کنند تا آبکی بودن بهانه گيری او برهمگان هويداشود.کافی است رفقا به خطوط رنگين شده نوشته من توسط ر

ت مطرح شده خود درمورد هفت تپه اصراردارد وبدرستی اشان باوردارد به جای همسنگ من ازرفيق روبن ميخواهم اگربرروی نکا
کردن خود با مواضع تشکيالت و قيم تلقی کردن خود،وبجای گره کردن عضله، حتما قلم بدست گيرد وبنويسد تاروشن شود درکجای 

 !.عالم وجنبش کارگری ايستاده است

 

 !نامه دوم تقی روزبه

 از تقی روزبه

 

 مريم عزيز با سالم.ر

همانطورکه درنامه خود به تفصيل نوشتم،حادثه مهمی اتفاق افتاده است که بايد آنرا برای سازمان يک فاجعه و نقطه عطفی درجهت 
نه بلحاظ اينکه من چون عضوسايتم و ياعضوکميته مرکزی  ويا ازاعضای :آری درماهيت خويش يک کودتا.بازگشت به قهقراناميد

ی اين  سازمان هستم وتجاوزی درحق او رخ داده است؛بلکه قبل ازهمه بدليل آنکه به حقوق پايه ای من به مثابه يک اوليه  وقديم
آری اکنون چنگال سانسورواختناق  به  گلوی يکی . عضو وشهروند،حق آزادی بيان وانديشه ودارای حقوق برابر، تجاوزشده است

 جا متوقف نشود واين دست همين جا قطع نگردد، يک به يک گلوی بقيه را نيز ازافراد سازمان چنگ انداخته است که اگرهمين
درواقع ) . سخنان تاريخی برشت را بياد بياوريد(اگرکه آنها نيز بخواهند چون من ازحق آزادی وبيان خود استفاده کنند خواهد فشرد

، تجاوز به حقوق همه اعضاء سازمان است به حقوق يک  فردويک عضو) که حاال روشن شده تجاوزبه عمد ومستمراست(تجاوز
ومن دردفاع ازحقوق مورد تجاوزقرارگرفته خود نه فقط ازحقوق خود بلکه درهمان حال ازاهداف کمونيستی سازمان و ازحقوق 

 .برای من زيست زيرچترموجوداتی  مانند استالين وشبه استالين های حقيرناممکن است.همه اعضاء  سازمان دفاع می کنم

هذا من درصورتی درجلسات سايت شرکت خواهم کرد که کميسيون سايت پيشاپيش تضمين دهد که دربرابر تجاوز مميزچی تازه  علي
وبشرطی شرکت خواهم کرد که به اين  . ظهورکرده ما ازحقوق بديهی واوليه خود يعنی حق درج مطالب درسايت برخوردارهستم

من روی  کم وکيف ويا وجود وعدم وجود اين .قبل حقوق برابرم تضمين شودخودسری های غيرقابل تحمل پايان داده شود واز
چرا که اين حقوق .چرا که اين حقوق را ازطريق چانه زنی با کسی بدست نياورده ام.حقوق باکسی به چانه زنی نخواهم پرداخت

رروز روشن و با وقاحت کامل ساليان سال است که درسازمان ما وجود داشته است وتصورمی شد نهادی شده است ولی حاال د
بايد قبل ازهرچيز اول تجاوزدفع شود واوضاع به وضع عادی .مورد دستبرد وتاراج زورگيری نشسته برسرگردنه قرارگرفته است

برگردد وبختک سانسورکه درحکم تباهی ورسوائی  وبه معنی شليک به آرمان واالی سازمانی  که من عضوش هستم می 
پس هروقت که اين حقوق برابرتضمين شود،چشم، باطيب . ين نشود،حضورمن درچنين مسلخی بی معناستاگرچن.باشد،منهدم شود

 .خاطردرجلسه شرکت خواهم کرد

 تقی روزبه 

2008-06-03 

 

 تقی روزبه .پايان نامه های اول و دم  ر
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********************************************************************* 

  4ضميمه 
    

 !از روبن به اعضای سازمان

 2008 ششم ژوئن 

 رفقای عزيز سازمان، 

 

اميدوارم که با  حوصله دو نامه باال را خوانده .تقی دريافت کردم.رفقای عزيز سازمان ما دو نامه ای که می خوانيد از ر
 :اما قضيه از چه قرار بوده است.باشيد

 

تقی  او نمی توانسته ايميل مرا  . پس بر خالف  ادعای ر .وهی  ارسال می کنيم   در  هيئت تحريريه سايت ما ايميل ها را گر-١
از رفقای . تقی نيز رسيده است. شهاب با ارسال کپی ای ميل خود نشان داد که ايميل گروهی بوده و به ر. ر. دريافت نکرده باشد

در همه آنها  ديده می . برايم ارسال کنند" لی را مجدداخواستم که  ايميل های ارسا) رفقا مريم و امير( ديگر هئيت تحريريه سايت
تقی که من به عمد ايميل مورد مناقشه را به او . پس اين ادعای ر. تقی نيز ارسال شده است.شود که ايميل  گروهی بوده و به ر
 . ارسال نکرده ام،  قلب واقعيت است

 

در هر دو مورد در هئيت سرديبری سايت بحث و رای گيری شده . استتقی   در ستون ديدگاه درج شده .  در دو مورد  مقاله ر– ٢
 ها بخاطر مغايريت با مواضع رسمی سازمان بايد در ستون ديدگاه  و نظر اکثريت هئيت تحريريه سايت بر آن  بوده است که نوشته

. در بخش کارگری درج شده است)که رفيق ديگری بود( تقی بر اساس گزينش سردبير روز . در يک مورد نيز مقاله ر. درج شود
پس تمامی اين گزين ها بر اساس قواعد اصولی . تمامی مکاتبات کتبی در آرشيو من و رفقای هئيت سرديبری سايت موجود است

 . تصميم گيری های تشکيالتی انجام شده است

 

.  ايت بود دريافت شد دهم ماه مه امسالتقی روزبه  سرديبر س. اين مقاله در روزی که ر! حشمت محسنی.   مورد ديگر، مقاله ر-٣
من به هئيت سرديبری سايت پيشنهاد دادم که اين نوشته به قسمت . محسنی  را به عنوان ديدگاه طبقه بندی کرد. تقی نوشته ر.ر

  به عنوا محسنی. در اين مورد نيز رای گيری شده و نظر اکثريت هئيت سردبيری سايت بر آن شد که  نوشته ر. مقاالت منتقل شود
" از ان جا که اين اظهار نطر حاوی نکات بسيار روشنگری است عينا. تقی در چهاردهم مه دريافت شد. نظر ر. ن مقاله درج شود
 .                     آن را نقل می کنم

 

baraye man roshan nist chera maghale r. Mohseni  ta konoon darj nashade ast.wa in dar hali ast ke 
nazare aksariat dale bar darj an be onwane maghalae roshan shode ast. banbarii darang jayez nist wa 
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lazem ast har che zoodtar darj shawad ta sooe tafahomi be wojood nayayad. asle mosooe ham in ke 
dar koja darj shawad chandan  mohem nist wa be sooe tafahomash nemi arzad!    Tagi 

 

 نظر اکثريت و اين در حالی است که. حشمت محسنی چرا تا کنون درج نشده است. برای من روشن نيست که مقاله ر،  با درود "
و الزم است هر چه زودتر درج شود تا سوتفاهمی به .  بنابراين درنگ جائز نيست .دال بر درج آن به عنوان مقاله روشن شده است

  ".  مه١٤تقی .   و به سوء تفاهمش نمی ارزدکجا درج شود چندان مهم نيستصل موضوع اين که در ا. وجود نيايد

  

 تقی روشن است که .از يادداشت ر

قبول دارد بلکه خود نيز به  ...). نه برای اعمال سانسور، حذف و(  نه تنها قاعده گزين مطالب برای درج در ديدگاه و مقاالت را -١ 
 . آن عمل کرده است

ر مبنای رای گيری و تبعيت اقليت از اکثريت را به عنوان قاعده کار در ارگان سردبيری سايت را  می پذيرد و  تصميم گيری ب-٢ 
 .معتقد است که تصميم بايد بر اين مبنا اجرا شود

 

 حذف، دفن و ديدگاه اشغالدانی و.. که  درج مطلب در ديدگاه يا مقاالت باشد  چندان مهم نيست  و مهم تر از همه اذعان دارد که-٣
 .نمی انگارد... کردن 

 

 همانطور که در نامه باال خوانديد  اجرای همين قاعده در باره 2008اما در فاصله فقط دو هفته، از چهاردهم ماه مه تا دوم ژوتن ،
نم مبدل می مبدل شده و  ستون ديدگاه اشغالدانی، سانسور، حذف وجه.... مقاله اش  به سلطه گری، استالنيسم،  دزد سرگردنه ه 

تو بخوان ساده و يا مهر الستيکی ( من دروازه بان مغرض جهنم و ساير رفقای هيئت تحريريه سايت افراد بی غل و غش . گردد
 اين دو گانگی را چگونه می توان هضم کرد؟. می شوند) روبن

 

ر داده بودم می بايست بر اساس روال تاکنونی حتی اگر من به سهو  ايميل را نفرستاده بودم و يا مطلب را بجای مقاله در ديدگاه قرا
به شکل متمدنامه و البته بر مبنای قوانين حاکم بر مناسبات کار جمعی در تبادل ايميلها و يا جلسات هئيت سرديبری سايت بحث 

انست بر اساس تقی  با نظر اکثريت مخالفت بود می تو. اگر ر.کرده و مسله را براساس قواعد موجود تشکيالتی حل و فصل کرد 
 .اساسنامه مسئله را به کميته مرکزی و در نهايت به کميسيون نظارت مرکزی ارجاع دهد

 

 زيرا اين مباحث ربطی به ارگان سردبيری .تقی در نوشته خود مطرح کرده نمی شوم. من وارد مباحث تشکيالتی و يا نظری که ر
تقی نيز مانند هر عضو سازمان می تواند نظرات خود را در هر زمينه .ردر سازمان ما بحث در همه موارد باز است و . سايت ندارد

احترام به دمکراسی و رای اکثريت حکم می کند که تا تغيير مواضع سازمان در کنگره، ما .برای بحث عموم تشکيالتی مطرح سازد
د را موظف به اجرای آنها بر مبنای به مصوباتی   که خود در تکوين و تصويب ان سهم و شرکت داشته ايم احترام نهاده  و خو

 .قواعد و مقرارات سازمانی کنيم؛ حتی اگر با آنها مخالف بوده و يا اکنون مخالف هستيم
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بهر قصد و هدفی که ( تقی به آن مبادرت ورزيده.در ابعاد غيرقابل تصوری که ربحران آفرينی از طريق  تخريب و ترور شخصيت 
يريت کامل با اخالق کمونيستی و مناسبات رفيقانه تشکيالتی  قرار دارد بلکه نقض فاحش مبادی نه فقط  در مغا) می خواهد باشد

. هر يک از بيشمار اتهاماتی که ر.  اوليه احترام به شخصيت و کرامت انسانی است که هيچ جامعه ای شهروندی آن را  بر نمی تابد
رده  حتی در يک دمکراسی ليبرالی هتک حرمت و حيثيت انسانی و تقی با خشونت کالم و قساوت خصمانه غيرقابل توصيف وارد ک

من اطمينان دارم که رفقای سازمان ما در هيچ دوره ای حتی در بطن . جرم قلمداد شده و قابل شکايت و محاکمه و مجازات است
 !حادترين اختالفات و انشعابات شاهد چنين هتک حرمتی از سوی هيچ کدام از مخالفين نبوده اند

 

 برای به کرسی نشاندن  نظرات و اميال فردی بر فراز قواعد کار تشکيالتی نيز در همچنين تهديد و بايکوت به عنون يک روش 
اگر قرار باشد . در اين عرصه اساسنامه چهارچوب تنظيم مناسبات ماست. مغايرت کامل با مبادی اوليه يک سازمان کمونيستی است

 ! يات خود را به کرسی بنشاند ديگر چه چيزی باقی می ماند جز قانون جنگل ؟که هر کس با تهديد و بايکوت منو

 

 !رفقای عزيزسازمان

 

 .وظيفه خود ديدم که در گام  اول ماوقع را آن گونه که هست به اطالع شما رفقای عزيز برسانم

 

 ٢٠٠٨روبن  ششم ژوتن 

 

 ضميمه نامه رفقای ديگر کميسيون سايت 

************************************************************************** 

 

 ازشهاب به اعضای کميسيون سايت

 

 رفقای عزيز سايت  

 

از شرکت    .....ايميل رفيق مريم را ديدم و پيام تلفنی اش را شنيدم که خواسته بود جمعه در جلسه سايت شرکت کنم    
 .ويسمدر جلسه معذورم و به اين دليل نظرم را بطور خالصه می ن    

 در جلسه سايت فقط می توان در محدودهء درستی يا نادرستی درج مقاالت در ستون آزاد يا در باالی سايت      - ١
 فقط در اين    بعنوان تحريريه سايت اعضای سايت   . صحبت کرد و از جمله در مورد جای درج مقاالت مورد اختالف رفيق تقی         

مبنی بر ضايع شدن حقوق اش و اين که مسئول فنی سايت فراتر از اختيارات اش   چهارچوب مجازند نظر بدهند و ادعای رفيق تقی را  
 .تصميم گيری می کند بررسی کنند و نظرشان را بدهند  
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٢ –
 .ت منتقل کنند چون کميسيون سايت مرجع هيچ داوری در اين حوزه ها نيست    نظری که با هم دارند را به کميسيون ساي 

                                                     ً                                                         رفقا روبن و تقی بهيچوجه نبايد هيچ مسئله و مشکل احيانا  شخصی يا رفتاری يا اخالقی و حتا  سياسی يا               

ً                                                                                                          در اين مورد قبال  پيشنهاد مشخص داده ام که بحث علنی باز شود و باکسی مختص مباحثات در باره تشکل کارگران ايران با هيچ                        

 توصيه رفيقانه من به رفقا اين است که در اختالفات و داوری های شخصی وخصوصی که با يکديگر دارند  – ٣
مسائل نظری و سياسی با   اگر . اين کار به جای خوبی منتهی نخواهد شد   . سازمان را درگير نکنند و به يارگيری تشکيالتی نپردازند     

يکديگر دارند، در همين چهارچوب نظری و سياسی و با رعايت همه موازين سياسی و تشکيالتی و اخالقی با يکديگر بصورت علنی    
به بحث بپردازند و همه را روشن کرده و ديگران را روی مواضع نظری و سياسی شان به مداخله و داوری بخوانند و نه به داوری                 

 .قی و شخصيتی شان روی يکديگر  های اخال

کوتاه ! فرياد برمی آوريم که سانسورموقوف    « :   نامه رفيق تقی با عنوان   - ٤ مسدودکردن     ! دست هابيل ازقابيل
 : به کمييسيون سايت رسيده است چهار جنبه دارد  ٢ ٠ ٠ ٨ ژوئن  ٣ که به تاريخ »!مجاری تنفسی همسنگربغل دستی ممنوع   

 . مخالفت با سانسور–  الف

 . من با نفس منع سانسور موافقم  

 دفاع از نظرات خودش در مورد سنديکا و تحليل و رهنمودهايش در باره حرکت کارگران نيشکر هفت تپه و                 – ب 
 . .. .شرکت واحد و 

 همانظور که قبال هم نوشته و باز يادآوری کرده ام، من اين بحث را باز تلقی ميکنم و می شود در باره شان بحث            
. کرد

 .اين را برای بار ديگر به اجالس کميسيون سايت پيشنهاد می کنم  . قيد و شرط نظر سازمانی در سايت ايجاد شود   

ق روبن و توضيح دالئل وانگيزه های شخصی و شخصيتی و        نظراتی که رفيق تقی در معرفی شخصيت رفي      – ج 
 .اخالقی وی در عدم درج نوشته های در باالی سايت داده است  

چنين کلمات و توصيفات زشت و قبيحی را در هيچ       . من از اين بخش نامه رفيق تقی بمعنی حقيقی کلمه شوکه شده ام     
. تا از طرف هيچ يک از مخالفان و انشعابيون نشنيده و نخوانده بودم      دوره ای از حيات اين سازمان در باره هيچ عضو سازمان ح     

پيداست که اين انفجار خشن و چرکين، ناشی از ترکيدن يک دمل کهنه از مناسباتی است که در واقعيت وجود داشته و بموقع و به               
متعجب ام که اينگونه کنترل از دست داده     درستی مداوا نشده است؛ ولی از رفيق تقی که يک بردباری و نزاکت الگو وار داشته است          

من اين زبان و روش را بسيار قبيح و نه کمتر از سانسور و استالينيسم و هر آنچه رفيق تقی از آن ها ابراز بيزاری کرده است              . است
اختی که من از عمق اخالق      با شن. غير قابل پذيرش و غير قابل تحمل می دانم و از رفيق روبن  هم انتظار دارم که مقابله به مثل نکند        

و شخصيت هر دو رفيق دارم مطمئن ام که  اگر وقتی با هم عرض خيابانی را طی می کنند، احساس  کنند که اتوموبيلی دارد ديگری                
اين عمق واقعيت احساس ها و روابط ميان ماهاست و خود اين دو    . را زير می گيرد، خودشان را سپر می کنند تا ديگری آسيب نبيند  

 . فيق بهتر از هر کسی آن را می دانند    ر

 :در اين باره آنچه می توانم بگويم .  پيشنهادات رفيق تقی به کميسيون سايت–د 

بر اين کميسيون     اش» هوسهای فردی « تحميل   بر سايت و» استيال جوئی «  هيچ عضو کميسيون سايت نه حق  - 
 .را دارد، و نه حق خط و نشان کشيدن را   

به من مربوط می شود، تا به امروز تن به هيچ خالف موازين مورد توافق کميسيون سايت نداده ام و                تا جائی که -
همه نظرات ام را با توضيح به همه اعضای . نبوده است) سادگی  ( = »بی غل وغشی « هيچ تصميم ام از روی بقول رفيق تقی  

ی هم که من فهميده ام در مورد رفقای ديگر هم اينطور بوده و کسی   تا جائ. سايت فرستاده ام، حال کسی موافق بوده يا نبوده باشد
 .بازيچه دست رفيق روبن  يا هيچ رفيق ديگری نبوده و با عقل خود اش نظر و رای داده است     
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چه باشد، روی معيارهائی که رفيق تقی در اين نامه اش پيشنهاد کرده می    » نظر سازمانی  «  اين که چهارچوب -
کرد ولی به گمان من با اين معيارها مشکلی حل نمی شود چون در هر حال در همان چهارچوب کلی و مبهم هم              شود فکر و بحث   

تا به امروز هم بی معيار نبوديم ولی مشکل اين است که  معيارها، رياضی و  . جای تعبير و تفسير و برداشت متفاوت وجود دارد
يم؛ اين هم يک پرنسيپ است و هم بطور ويژه  نياز حياتی جنبش سوسياليستی زمان بايد در بحث ها باز و آزاد باش. ميليمتريک نيستند

اين که آزادی بيان اعضا و مسئله نظرات رسمی سازمان را در سايت و نشريه چگونه در   . ما، تشکيالت ما و جنبش کارگری ماست  
 .که گيری در اين رابطه وجود دارد عمل حل کنيم، بايد باز هم رويش فکر کرد و راه پيدا کرد چون عمال می بينيم      

 اين که کميسيون سايت حقوق رفيق تقی را در سايت تضمين کند، من شخصا فکر نمی کنم که روال تا کنونی زيرپا               -
عمال مرز اختيارات مسئول فنی سايت با اختيارات وی    . اشکال جای ديگری است   . گذاشتن حقوق رفيقی توسط کميسيون بوده باشد    

برای جلوگيری از اين التقاط،  با اين پيشنهاد رفيق تقی موافق ام که صراحت   . ز سردبيران سايت خيلی تفکيک شده نيستبمثابه يکی ا
داده و قرار گذاشته شود که مسئول فنی سايت که عضوی برابر حقوق با بقيه اعضای سردبيری سايت است، تنها در روز انتخاب و        

قوق سردبيری اش استفاده کند و موقع نصب مطالبی که سردبيران ديگر با مسئوليت خود              تنظيم مطالب در نوبت هفتگی خودش از ح    
برای نصب می فرستند، فقط بمثابه مسئول نصب عمل کند تا سردبيران ديگر مسئوليت انتخاب ها و رده بندی مطالبی را که می      

 .فرستند بر عهده داشته باشند 

کند تا رفيق تقی در جلسه سايت شرکت کند، ربطی به کميسيون سايت        اين که رفيق روبن از رفيق تقی عذرخواهی      -
اما من بطور فردی معتقدم که رفيق تقی هم بايد از رفيق روبن  بخاطر الفاظ زشتی که در اين نامه به کار برده است عذر             . ندارد

 . خواهی کند

بمنظور مهر جمعی زدن بر نيات خود       رفيق تقی رفيق روبن  را متهم به دور زدن او و عدم ارسال نامه به وی          -
من به صفحه دريافتهای ای ميل خودم که نگاه می کنم، اسم رفيق  روبن هم مثل بقيه اعضای کميسيون سايت در مخاطبين             . کرده است

رفيق روبن  را   پيداست که رفيق تقی نامه ارسالی . 
 !به هر دليل نديده است و آنهمه در باره مقاصد توطئه گرانه رفيق روبن  از نفرستادن نامه به وی و دور زدن اش حرف زده است       

                                     ً                                     نامه رفيق روبن  وجود دارد و آن را عينا  برای شما در زير اين نامه کپی می کنم

 

 ! رفقا اينجا پرتگاه است؛ پا روی ترمز بگذاريد  

 

 

  ٢ ٠ ٠ ٨ ژوئن   ٣  شهاب ، 

  

تقی  .  روبن به طور گروهی ارسال شده و از جمله نام ر         .شهاب که نشان می دهد ای ميل ر    .  کپی ای ميل دريافتی ر 
 .در شمار دريافت کنندگان ای ميل است  

 

 

********************************************************************* 
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   5ضميمه 
 

 از منصور نجفی  

 2008 ژوئن 23                           !                                         عزيز تقی.با درودهای صميمانه به ر

 : پس از ارسال نامه ذيل

 

 !بادرود

 .لطف کنيد داليل خويش رابرای قراردادن مقاله من درستون ديدگاه  بنويسيد وبرايم اميل کنيد

 .بعدازاين تاحل نشدن اين مشکل،لطفا  ازهيچ مقاله من،تحت هيچ عنوانی درنشريه استفاده نکنيد  

 16-06-2008تقی   

 

نوشته ايد  )  2008 ژوئن 17به تاريخ  (  " به کميته ترويج وتبليغ درمورد شرکت درجلسه " در نامۀ مفصل ديگری نيز تحت عنوان    
 : که 

             ُ              منصور  نيز به  کربحران پيوست !]..نشريه به مسوليت ر[ 

 دلبخواهانه وغيرمسوالنه وخودسرانه مقاله  با طبقه بندی کردنتهديد کرده بود، درنشست قبلی  ،همانطورکه  خود منصور .ر........ 
وقراردادن آن درمقوله خارج ) که يک مقاله معمولی مثل همه مقاالت تاکنونيم بود وناظربرارزيابی ازمبارزات کارگران هفت تپه  (من

 .).تاکيد ها از من است(  ....]ازمواضع تشکيالتی وگنجاندن آن درمقوله ديدگاه 

َ احتماال   ژوئن صفحه بندی و ارسال شده 11 در روز 335در حالی که نشريه .  است2008ت.ت. ژوئن  ک12 منظور شما جلسه       
!) . ت.ت. ک 2008 ژوئن12 جلسه بعد ازنه . ( بود

حتی . نوان تهديدی که در آينده عملی خواهد شد، به شما ابالغ نمايم 
 جهت جلوگيری از اين     - ب . ميدانستيد، ر روبن  .

.منتشر نموده است* ديدگاه *    -
 .نشان نمودم

                                                              َ        ضمن اصالح اين مورد، مايلم که خاطر نشان نمايم من در آن جلسه منطقا        
َ                                  نميتوانسته ام تصميمی را که قبال  به مورد اجرا گذاشته شده بود، بع                               

                                                       َ                         بخاطر دارم که از آنجا که شما درج مقاله فوق الدکر را نوعا  توطئه شخص ر            
ً        سو تفاهم   ُ  اطالع داد که نشريه نيز آن مقاله را با ک د  ً                        اين نکات را جهت رفع سو  تفاهم احتمالی خاطر                                                                

                                                  ً                                                                   آيا بنظر شما اين نوع برخورد ، از فرهنگ کمونيستی نشا ت گرفته است؟  چگونه بخودتان اجازه ميدهيد که رفيقتان را در         
 ً                ما مور برگمارده   

 ! عزيز تقی.ر

 :شما در همين نامه ادامه داده ايد که   

 

آيا پائين کشيدن اين چنينی مقاالت روزبه دراين نشريه شمارا وعامل  آن را به ياد پائين کشيدن تابلوها درتجربه  اردوگاهی    [ -* 
 .].! پوليت بوروی آن نمی اندازد؟وکميسرها ومأموران برگمارده شده 

  نمائيد؟ءبناميد؟ و يا اين درک را الغا " "لفافه



 

 

37

ا در در همين سطح مورد خطاب قرار ميدادم، آيا خوشحال ميشديد؟ ما را چه      اگر من نيز به اشتباه، مقابله به مثل ميکردم، و شما ر
 ميشود؟ 

 

، يک الگوی اردوگاهی ، هم چون بنابه  فرمودهناگهان : [   ادامه داده ايد که کسی نيست که از منصور بپرسد چرا مقاله روزبه   -* 
 .).تاکيدها از من است  (  ] شبه به پائين کشيده می شود

  خويش کرده و داليل خويش  يکه تازانهازاين رفيق ميخواهم که خود را آماده دفاع ازاقدام : [ ائين تر ادامه ميدهيد که    در سطور پ 
 ]. .بازگوکند) اگراين پيشنهاد توسط سايت پذيرفته شود(را دردفاع ازعمکردخود  دربرابريک  مجمع عمومی ودرطی مناظره رفيقانه   

 .).تاکيد ها از من است ( 

 

 سازمان، در     مسئول نشريهآيا در تفکر شما مسئول نشريه، خود شعور و قضاوت مستقل ندارد؟ اگر در افکار شما دالئل    ! ق عزيزم رفي
که من و شما هم در     ) 2008 ژوئن  12(مهم بود، در جلسه کميته تبليغ و ترويج    * ديدگاه * 

بويژه که در آن جلسه اعالم نمودم که در صورتی که وقتم اجازه دهد، در اين            . انستيد، از من سئوال نمائيد   آن شرکت داشتيم، ميتو  
چرا بخودتان اجازه ميدهيد که نظر مرا،       . مورد توضيح خواهم داد  

ُ        رابطه با قرار دادن مقاله شما در زير ک د                                           

که شما نيز يکی از       ( ، قلمداد کنيد؟ آيا در سازمان ما     بنابه  فرموده
  تفکر و روشی حاکم است؟   چنين) فعاالن و صاحب نظران آن هستيد  

، حاصل يک توطئه است، که در       *ديدگاه * - از نظر شما     - از يک طرف    -
 در   است؟ يعنی عملی که " اقدام يکه تازانه " از طرف ديگر اين تصميم من يک      . " "اين توطئه نيز نقش من   

به راه انداخته اند و من نيز به آنها " "ديگران ! و يا آنکه هيچ کدام از اينها.  پيروی از منويات ديگران انجام نشده است
قضاوت در اين مورد را   .          نمايد       " پيوسته"

 .ار ميکنم بخود شما واگذ

ُ            تصميم من در رابطه با قرار دادن مقاله شما در زير ک د                                                           
   ً        الغا  ميشود  ً                ما مور برگمارده   

ُ         ک ر بحران  
ُ         ام؟ تصديق کنيد که اين اظهار نظرهای متناقص ميتواند  درک  عمق نظرشما را م شکل                  ِ                                                      

ِ بار "    َ                                                                گاها  بابت  پيش قضاوتی و اتهاماتی که ارائه داده ايد  هم عذرخواهی      
اول اتهامات و مواردی تحقير آميز را در نامه های      . لطف داريد . ای را مطرح نموده ايد  " مناظره رفيقانه " در همينجا شما پيشنهاد   -

  . مينمائيد) از جمله من  ( رفقايتان  " متعدد و در دهها صفحه   
که اين عذر خواهی، بعنوان يک .( دور زدن شما و عدم ارسال ايميل جمعی کميسيون سايت به شما  " توطئه"نظير ادعای . ميکنيد

، حتی در مواردی پيشنهادات و اظهار نظرها و تهديدهای       )انتقاد از خود، نکته مثبت و نشانه تالش شما در جهت رفيقانه است  
از نظر من اشکالی ندارد،  !. ( که خودتان براه انداخته ايد، ميخواهيد مناظره نمائيد " دعوائی "در وسط متناقصی هم ارائه ميدهيد،  اما، 

 .).زيرا شماعزيز من هستيد   

 سئوال اول من اينست که چرا اکنون که ميخواهيد با من مناظره نمائيد، اجازه مناظره با من را از کميسيون سايت طلب مينمائيد؟ آيا  
 ميدانيد و پوليت بوروی مورد خطاب شما، کميسيون سايت است؟   " مأموران برگمارده شده پوليت بوروی"همچنان مرا از  

کميسيون تبليغ و (ت.ت.سئوال ديگر من اينست که مگر شما نميدانيد که کميسيون سايت و نشريه سازمان از زير ساخت های ک 
آن   " "از جائی بايد کسب اجازه نمود،  ) آنهم درون سازمانی  ( من با " مناظره رفيقانه " برای باور شما  هستند؟ و اگر در   )ترويج

 . ت است .ت.
     َ  منطقا   

    َ   مرجع   ک

           ً         از جمله الغا  نموديد 
ُ          مقاله شما را در سايت در زير ک د       بن               ُ                منصور  نيز به  کربحران پيوست                               

َ             طلب نمائيد؟ و اصوال  از کی                      َ                                        لذا نميبايست منطقا  اجازه مناظره با من را نيز از ر        !                     

              ُ                    عزيز، پيگير، پ ر کار و مبارزم    

که ؛ پس از آنکه  )  به نوعی مدعی شديد (. بعالوه شما  که مرا کمابيش، هرچه ميل تان بوده است، خطاب نموديد   
و وارد   ، ".نشريه به مسوليت ر " تشر نمود، من* ديدگاه *رو.ر

روبن .شديد" مأموران برگمارده  " مقوالتی نظير 
 .نددعوت نماي " مناظره " را رها، و عامالن را به     " عامران "رسم شده است که  

 !تقی.ر
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برای تبادل  . استقالل دارم! تا حدودی!) تا آنجا که بضاعتم اجازه دهد(          
 . بخودم مراجعه نمائيد ) از جمله خود من -و بدون تحقير رفقايمان  ( 

ً                                برای رفع هرگونه سو تفاهم اطالع ميدهم که شخص اينجانب                   
ً                                        َ        نظر، رفع  سو تفاهم و توضيح نظرم، شما ميتوانيد مستقيما            ِ        

   َ                                                                                                ضمنا  جهت آنکه باورتان شود که من از استقالل فکری هم برخوردارم، يادآوری مينمايم که در نوامبر سال      

ُ    لذا مطرح نمودم که به نظر من آن مقاله را در نشريه مبايست ، با ک د                                                                 

 در رابطه با اعالم  2007
با ارسال نامه ای عالوه بر توضيحاتی، متذکر شده بودم          ، ! "جنبش دانشجوئی و بحران بلوغ " يک موضع از جانب شما در مقاله      

" ديدگاه " .که آن موضع منطبق بر اساسنامه سازمان ما نيست   
 . است" براساس مصوبات تاکنونی سازمان   " شما،اما پاسخ داده ايد که نظر شما   . مشخص نمايم

 .".  چه زمان و در کدام رابطه به تصويب رسيده است   توضيح دهی که اين مصوبات در "در نامه بعدی تقاضا نمودم 

 ماه، تقاضای من همچنان بی پاسخ مانده است و از شما هيچ کدام از مصوبات مورد اشاره را              9راستش تا کنون پس از گذشت    
سعه "ت که با  آمده است، تالش بر اين بوده اس  2008اما همچنان که در گزارش مسئول نشريه در ماه ژوئن      . دريافت ننموده ام

 .اميدوارم که اين يادآوری، دريافت شما از شيوه کار مرا تغيير داده باشد   .  به مشکالت برخورد شود " صدر

 

"  استپروژه حذف  حذف وسانسور مقاالت من يک رويه وبخشی ازيک       "ت، چنين ادامه يافته است؛  .ت. ژوئن شما به ک 17 نامه -* 
به تصور من.). تاکيد ها از من است( 

 .واقعيات نيست
ً                             توضيحات فوق الذکر قاعدتا  ميبايست روشن نموده باشد که اين سو تفاهم شما، منطبق بر                                           َ                        

َ                اوال  در سايت سازم            ِِ                            بلکه بعوض   ستون وسط سايت، در بخش      . ت        

ُ    با ک د يه،      

َ                                 قبال  هم عرض کرده ام  که مايل نيس   -    

عضو و مسئول کميسيون سايت  ( مريم.، ر)عضو کميسيون سايت   (، امير)عضو کميسيون سايت ( شهاب بنظر من، توضيحات رفقا  
 ترويج نيز تاکنون بصراحت روشن نموده است که نوع  برخورد        و رفقای  کميته تبليغ و ) عضو کميسيون سايت     ( روبن.، ر)

 . شما و هيچ رفيق ديگری نيست   " پروژه حذف  "غيردوستانه شما قابل انتقاد است و هيچ کس در سازمان ما مدافع     

دی و    شما رفيق عزيزی هستيد که مبارزات پيگيرتان برعليه رژيم جمهوری اسالمی، سرمايه داری و دفاع مستمرتان از آزا                 
اما بپذيريد که اينجا و آنجا نظراتمان   . بوجود آورده است ) و قلب مان  ( جايگاه ارجمندی در قلب ام  ) و ما ( سوسياليسم، در نظر من   

اگر اين تفاوت ها مربوط به مواضع و نظرات سازمان باشد، آنگاه ميبايست ضوابط و مصوبات سازمان را           . ميتوانند متفاوت باشد
 . و از ارائه اتهامات و القاب توهين آميز به يکديگر بپرهيزيم .مالک قرار دهيم 

ا  برخورد  .ا. شما، به اتهام سانسور مقاله مورد بحث و طرح معضل سانسوردر ج  2008 ژوئن 17لذا،زمانی که در صفحه دوم نامه 
 ! بر خود  لرزيدم "  و ...." خود گويم و خود خندم" کردم، از اين همه   

در نشريه نيز در     . درج شده * ديدگاه  * ان، مقاله شما سانسور نشده اس
  7 و 6با حروف درشت درج شده و خود مقاله نيز در صفحات  ) همانند همه مقاالت ديگر نشريه  ( صفحه اول نشريه، تيتر آن 

 *. ديدگاه*البته بنابر تشخيص مسئول نشر. منتشر شده است

به نظر من درک ارائه شده شمااز سانسور يک خلط مبحث بوده  و           . دارد"  ا.ا.صحرای کربالی ج  "اين ديگر چه ربطی به سانسور و     
 !نيز، در رابطه با يک بی معرفتی غير قابل انتظار است  " ا  .ا.صحرای کربالی ج  " وارد نمودن 

بويژه که در اينجا احترام عميق من به شما،      . تم که برای ارائه پاسخ، به هر سطحی وارد شوم    * 
 :لذا مايل نيستم که در رابطه با  موارد ذيل، پاسخی ارائه دهم . توان پاسخگوئی در مواردی را از من گرفته است   

سانسورفاجعه نيست،بلکه افشاء آن و بيان ماهيت  "،  "   غرض ورزانه  و ...........استانداردهای  " ، " چپدن هيزم تردراجاق بحران   "
 خصلت پيش تمرينی آن ها طبقاتی وتبعات ضدانسانی وسلطه طلبانه آن واشاره به قرابت آن با آزمونهای  رسواشده اردوگاهی و  

شاهد تشديد  " ، )" ه اند که آنها به دفاع ازآن برخواست ( من گفته ام که برخورد با اتحاديه ها ی رفرميستی" ،  " .خطرناک است
آيا نشاندهنده  " ،  "آيا  نشاندهنده نوعی فراافکنی نيست؟   " ،  ............ "  تخاصم بيشتر وحتا مصنوعی دراين حوزه هاهستيم؟      
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" ( . ماهيت فرقه گرايانه  اين گونه  برخوردها  وبستن راه ديالوگ وارتقاء انديشه ها برای کشف حقيقت را به نمايش نمی گذارد؟   
 .).تاکيد ها از من است 

 

 :ت با اين جمله به پايان ميرسد .ت. نامه به ک-* 

فقط تشکيل ،من  درمحدوده نهادهای بسته ومحدود درهرحال باتوجه به مجموعه تحوالت فوق وبدليل وتجربه منفی پيشبرد اين مساله  " 
شيوه درست ومؤثر برون رفت از بحران می          را تنها   ،مداخله هرچه بيشتربدنه سازمان و طرح بحث درون تشکيالتی       مجامع عمومی 

 .).تاکيد ها از من است " ( . دانم

يعنی طرح اعتراضات و رسيدگی به حقوقی که از نظر       .." ( پيشبرد اين مساله " به بيان ديگر اعالم نموده ايد که از اين پس در جهت    
، کميته تبليغ و ترويج ، کميسيون رسيدگی به شکايات و کميته        را در جلسات کميسيون سايت   " مساله "اين .) شما، پايمال شده است 

 .مرکزی مطرح و مورد بحث وتبادل نظر قرار نخواهيد داد     

ت باشيد، تقاضای  .ت.ت ، و بدون آنکه منتظر پاسخ و تصميم ک   .ت . ژوئن به ک17 تا آنجا که اطالع دارم، شما پس از ارسال نامه     
 . به کميته مرکزی ارائه نموده ايد و رسيدگی به آن را" مساله "طرح اين 

فاصله گرفته ايد، از درايت   ) تهديد، تعجيل و دور زدن ارگانهای مسئول  ( من ضمن ابراز خوشحالی از اينکه  از تصميم های اوليه  
ظر من از    بن. م جهت طرح موضوع در آن ارگان استقبال ميکنم و تبريک ميگويم   .شما مبنی بر عدول از آن تصميم ها و تقاضا از ک  

مشاهده ميشود،     ) ميگرفت " زير"که در اين مورد بنوعی روابط سازمانی ما را نيز    ( اينکه بتدريج نشانه هائی از عدم تمايل به تعجل 
 . صميمانه ازشما سپاسگزارم  

که  ( اميدوارم که با شرکت در جلسات کميسيون سايت، و با شرکت در مباحث بحث و تبادل نظر در مورد ضوابط کار سايت               
نيز، به خالقيت و عمق اين مباحث ياری       ) ت در تصميم گری های خويش به آنها اشاره و به کميسيون سايت پيشنهاد نموده است      .ت.ک

 .رسانيد

 

داليل خويش رابرای قراردادن مقاله من درستون ديدگاه  "  شما مبنی بر 2008 ژوئن   16 در خاتمه در پاسخ به نامه کوتاه مورخ  -* 
ت ارائه داده ام و به تصويب .ت.آياد، " . رايم اميل کنيدبنويسيد وب

در آخرين    .) جهت جلوگيری از طوالنی شدن اين نامه     ( ت نيز ميباشد .ت..ت.ک
 .، پروتکل مذکور و آخرين  گزارش مسئول نشريه را به ضميمه ارسال مينمايم      جهت سهولت کار .ت مالحظه نمائيد.ت.پروتکل ک

َ       وری ميکنم که از آنجا که توضيحات مربوطه را قبال  به ک                                              
                                     ً        ت نيز رسيده و منطبق بر نظر اکثريت اعضا  ک     

 !تقی   عزيز.ر

 : اين بود که - صادقانه خدمتت عرض ميکنم  -علت تاخير در پاسخ به نامه شما 

                                        ً               برخورد ميکردی، فرصت بيشتری بدهی که مسا له را        پرخاش جويانه   اميدوار بودم که هم بخودت وهم به آنانی که     - 1
ِ                                                                     بدوراز تنش و با منطق تاکنونی  حاکم بر روابط ما، بر مبنای ضوابط و قواعد تاکنونی سازمان                                        

َ       واال  خودت .               ً                                          يل نبودم که متا ثر از فضای متشنج ايجاد شده، خود من نيز      

 در فضائی   
 -رسيدگی در کميسيون سايت    (

و عکس العمل    " قدمهای سنجيده  "به بيان ديگر با . مورد بررسی قرار دهند    ...)  کميسيون رسيدگی به شکايات و    -م . ک-ت .ت.ک
 .های رفيقانه تر

داده ناخواسته بشيوۀ متقابل توسل جويم" عنان از کف " ما- 2
  .بدون پاسخ نگذاشته ام  را نامه هيچ رفيقی  نيز ميدانی که تا کنون، 

 .ر، بپذير                                                                        ً          لذا با توجه به دو مورد فوق الذکر، پوزش مرا در ارسال پاسخ با چندين روز تا خي       
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 منصور: با درودهای رفيقانه  

 

 

********************************************************************* 

 

 6ضميمه 
 

 از روبن به کميسيون تبليغ و ترويج

 

 2008شانزدهم ژوئن 

 

 .رفقای عزيز با سالم

 

 با انکار مصوبات و سبک کار الاقل هفده سال اخير تقی است که. ابتدا بايد بگويم که مشکل کنونی کميسيون سايت  مشکل ر
 . سازمان تالش می کند نقطه نظرات متناقض و آشفته خود را به سايت سازمان تحميل کند

 

بنابراين بايد  قبل از هر چيز   قواعد حاکم بر سبک کار تشکيالتی  در مورد نشريات و يا رسانه های سازمانی را مورد نظر قرار 
 . ار داوری در مورد مضمون اين اختالف روشن شوددهيم تا معي

 

 

  رسانه ای سازمان  داريم يا نه ؟-قواعدی برای کار نشريه ای" سوال اول، آيا ما اصوال

  

 

 . قطعنامه ها، اساسنامه و نيز سبک کار ما الاقل پس از کنگره اول سازمان مويد اين حقيقت است. پاسخ من به اين سوال آری است
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ه اول سازمان قطعنامه زير درباره سبک کار نشريات سازمانی به تصويب کنگره رسيد و پس از آن به مبنای عمل قرار در کنگر
 . گرفت

 

  

 قطعنامه درباره نشريات سازمانی 

  ١٣٧٠) راه کارگر(مصوب اولين کنگره سازمان کارگران انقالبی ايران

 "ها ها، قرار ها و پيام ف عمومی ما، گزارشات، قطعنامه درباره اوضاع سياسی، و وظائ" منتشر شده در مجموعه 

 )راه کارگر( از انتشارات سازمان کارگران انقالبی ايران

 

برای تسهيل تدارک و دست يابی به پختگی کافی در موضع گيريهای سازمانی، برای آن که هر مطلب مندرج در نشريات سازمانی، 
سازمان ببار نياورد؛ و همچنين برای فعال کردن تالشها و ابتکارهای نظری سازمان؛ خودبخود تعهد تشکيالتی برای تمام اعضاء 

 الزم است مطالب مندرج در نشريات   سازمانی بطريق زير مشخص و از همه متمايز شوند؛

 

 .ر يابندبا امضاء ارگان تصميم گيرنده انتشا" الف، تصميمات، سياستها و رهنمودهای سازمانی در خوزه های مختلف، عموما

 

 .ب، مطالب بی امضاء در نشريات سازمانی، بيان کننده نظر شورای نويسندگان يا هيات سردبيری نشريه تلقی شوند

 

ج، تمام مطالبی که در ترويج و توضيح تصميمات ،سياست ها و رهنمودهای ارگانهای سازمان يا بعنوان تدارک در جهت تدوين و 
 .ی فردی نويسنده انتشار يابنداتخاذ آنها نوشته می شوند با امضا

 

د، صفحات ويژه ای برای انعکاس نظرات اعضای سازمان، فعاالن جنبش کارگری و طرفداران آزادی و سوسياليسم در نشريات 
سازمانی گشوده شود و با استقبال از همکاری قلمی  همه آنها تالش شود  در نشريات سازمان ما تريبون آزاد و قضای مساعدی 

 . ادله تمام طيف های انديشه های پيشرو فراهم  گرددبرای مب

 

 .ه، برای ارتباط فعال با خوانندگان، صفحه يا صفحاتی برای درج نامه های آنها گشوده شود

 

بعهده شورای نويسندگان يا هيات سردبيری هر يک از نشريات خواهد بود که اهداف اين ) ه(و ) د( نحوه سازماندهی بندهای  
 . متناسب با الويتهای تعيين شده و امکانات مالی و فنی هر نشريه عملی سازندقطعنامه را 
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 پايان قطعنامه مصوب کنگره اول 

 

 گفته شده است که برای ايجاد امکان مستمر انعکاس نظر  بند ج١٢در ماده عالوه بر قطعنامه فوق،  در اساسنامه سازمان نيز  
 .نطقه ای صفحه ويژه ای اختصاص يابداعضای سازمان در نشريه مرکزی و نشريات م

 

 بنابراين روشن است که

 ترويج و توضيح خط و برنامه سازمان با امضای فردی به اين معناست که ضمن .امضاء فردی به معنای نظر فردی نيست، " اوال
اما   نحوه توضيح و آن که چهارچوب کلی مسائل مطرح شده بايد در راستای توضيح و ترويج سياست های رسمی سازمان باشد 

 .  شرح و بسط مطلب، سالئق و سبک فردی برای اعضای سازمان تعهد ايجاد نمی کند

 

درمواردی که نظر اعضای سازمان با سياست ها و خط و برنامه سازمان مخالف و يا مغاير باشد نظر مزبور بايد در ستون " ثانيا
 . آزاد، يا تريبون و يا ديدگاه مطرح می  شود

 

هيئت انتخاب اين که کدام مطلب در کدام مقوله قرار گيرد نيز در اختيار . ن شکل ميان اين مقوله تمايز روشنی برقرار می گرددبه اي
 .  استهای تحريريه ارگان های فوق

 

 . ميدهندجواب آری است و فاکت ها اين را به خوبی نشان . سوال دوم،  اين است که آيا اين قواعد در سازمان ما رعايت شده است

 

 

در " مثال.   به بعد اين سبک کار به اجرا گذاشته شده است ١٣٧٠ فروردین ماه ٨٥از نشريه راه کارگر دوره دوم شماره 
اردشير مهرداد سردبير . در دوره ای نيز که ر. سلطانی چاپ شده است. همان نشريه در ستون آزاد مقاله ای از داخل کشور از ر

در ديدگاه آمده در  حالی که ......" نئوليبراليسم" فرامرز دادور به نام .   مقاله ر١٦٩در نشريه شماره " نشريه راه کارگر بود مثال
 در ارتباط با مدص. و يا مقاله ر.  در رديف مقاالت آمده ا ست١٧١ در شماره ...."مقوله  ملی گرائی و "از همين رفيق مقاله 

پس در تمامی دوره انتشار نشريه راه کارگر که ارگان اصلی کميته . ه ها امده است در بخش ديدگا١٦٤انتخابات در نشريه شماره 
منصور اداره می شود همين .  اکنون نيز نشريه راه کارگر که به سردبيری ر.  همين سبک کار رعايت شده استمرکزی بوده است

 .سبک کار را اجراء می کند

  

 

  نيز مبنای کار بوده است يا نه؟سوال سوم، اين است که آيا اين  روال در سايت
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 بر همين روال طبقه بندی مقاالت و ديدگاه ها را در خود جای داده که - که در حقيقت ارگان روزانه سازمان است-سايت سازمان 
. مطالب رسيده به پنج دسته يا پنج کد اصلی طبقه بندی می شوند . درشمار مقوالت اصلی در طبقه بندی مطالب سايت هستند

 ) .در سايت می مانند" يا مطالب موقت  که آرشيو نمی شوند  و موقتا( اعالميه ها، مقاالت، ديدگا هها، کارگری و موردی

 

در اين .  مقاالت مطالبی هستند که در چهارچوب مواضع سازمان قرار دارند اعم از اين که نويسنده آن عضو سازمان باشد يا نباشد
) اعم از مقاله يا ترجمه( رار بوده است که عالوه بر مطالب اعضای سازمان، ما مطالب فعالين ديگردوره منوال کار سايت به اين ق

نگاه کنيد به بخش مقاالت؛  برخی از ترجمه " مثال. را  که در چهارچوب مواضع سازمان بوده  تحت عنوان مقاالت درج کرده ايم
 .ر به عنوان ديدگاه های بهروز عارفی به عنوان مقاله آمده است اما برخی ديگ

 

تقی   عضو . در دوره ای که ر" اتفاقا. ديدگاه ها مواضع شخصی نويسندگان آن را انعکاس می دهند نه نظر رسمی سازمان را
صادق افروز را به . کميته مرکزی است، کميته مرکزی سازمان به سايت دستور داد که مقاالت و مصاحبه های تهيه شده توسط ر

صادق را در بخش باالئی نشريه و به عنوان مقاله قرار داده  بود پس از ابالغ تصميم . مريم که مطلب ر. ر. قل کنيمبخش ديدگاه منت
بهمين ترتيب . صادق به بخش ديدگاه رفت. کميته مرکزی آن را دوباره به بخش ديدگاه منتقل کرد و به اين ترتيب چندين مطلب ر

مقرر کرده بود مقاالت مربوط به فدراليسم در بخش ديدگاه ها قرار . راليسم که کميته مرکزیوريا در باره فد. بود يکی از مقاالت ر
 .داده شود

 

 همين را در جلسه عمومی تشکيالتی قبل ار کنگره -صادق تشريح برنامه سازمان است.  من معتقد بودم مطالب تهيه شده توسط ر
 . ه ارگان باال بود بايد اجرا می شد اما بهر دليل چون اين تصميم مصوب-سال پيش نيز گفتم

 

  

 

 

سوال چهارم، آيا در موارد اختالف بايد بر اساس حق وتو عمل کرد يا برا اساس قاعده اساسنامه ای  رای گيری و تبعيت اقليت از 
 !اکثريت

 

 

 همه اعضای هئيت تحريريه روال کار سايت به اين ترتيب است که هر سردبيری در روز کاری خود مطالب را طبقه بندی کرده و به
ارسال می کند و ديگران از اين که چه مطلبی در سايت گذاشته می شوند خبر دارند و می توانند در صورت مخالفت به آن اعتراض 

در مورد مطالبی که درسايت گذاشته شده است نيز همين روال صدق ميکند و مانند مورد .  کنند و خواهان تعويض طبقه بندی شوند
اگر تصميم به تغيير طبقه بندی مطلب از . صادق می توان پس از گذاشته شدن درسايت خواهان تعويض طبقه بندی آن شد. ت رمقاال

سوی ارگان باال ابالغ شده باشد سايت موظف به اجرای آن است ولی اگر اعتراض رفيق ارسال کننده و يا يکی از اعضای هئيت 
 . ايت نظرخواهی انجام شده و بر اساس رای اکثريت تصميم گيری می شودتحريريه سايت باشد در هئيت تحريريه س
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در مواردی که چنين اختالفاتی در هئيت تحريريه سايت وجود داشته نظرخواهی  شده و تصميم بر اساس رای اکثريت به اجرا ء 
بنابراين کار هيئت تحريريه سايت .  اندسايت ارگانی پنچ نفره بوده که در نظر خواهی ها  يکايک آنها نظر داده. نهاده شده است

تاکيد می کنم که در تمام موارد نظر اکثريت را " و من موکدا. مبتنی بر معيارها وقواعد اساسنامه ای و مرسوم سازمان بوده است
 . اماجراء کرده

 

يت و اقليت ندارد و نمی تواند هيچ کس حق ويژه ای بر فراز اين معيارها و مقررات سازمانی و  تصميم گيری جمعی بر اساس اکثر
اگر قرار است که اين مقررات عوض شود بايد بر اساس پيشنهادات . اين يا آن قاعده مورد نظر خود را به ارگان مسول ديکته کرد

 .مشخص، مباحثات قبلی و در کنگره سازمان انجام شود

 

  

 

 

 ! رفقای عزيز کميته تبليغ و ترويج

 

دانسته و  بيش از آن،  از آن يک " احساسات اصيل انسانی" خورد مخرب خود انتقاد نکرده بلکه آن را تقی نه فقط از شيوه بر.  ر
 . قاعده برای برخورد درست کرده و گفته است که  در موارد مشابه  نيز به همين شيوه برخورد خواهد کرد

 

 شترک و ارگانی باقی می ماند؟ديگر جائی برای کار جمعی و م" احساسات اصيل انسانی"  آيا با وجود چنين 

 

 با بهترين درودها 

  روبن 

 2008هفده ژوئن 

 

********************************************************************* 

 

     7ضميمه 
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     قرار کميته تبليغ و ترويج در مورد بحران اخير سايت

 ! رفقای سازمان با بهترين درودهای رفيقانه و آرزوی سالمتی برای همه

 

که از طريق دبيرخانه در جريان محتوای ( تقی  و نامه های ساير رفقای کميسيون سايت .به اطالع ميرسانيم که در پی شکايت ر
امير نيز به . ر....کميته تبليغ و ترويج  اقدام به برگزاری دو نشست مشترک با رفقای کميسيون سايت نمود ) آنها قرار گرفته ايد 

شهاب نظرات خود را به صورت . با اين همه ر. شهاب نيز به دليل فنی نتوانستند در هر دو جلسه حضور يابند . سافرت و ردليل م
تقی نيز که در جلسه اول . ر. امير هم شفاها اطالع داد که با نظر اکثريت کميسيون سايت هم عقيده است . کتبی ارسال نمود و ر

دليل اعتراض به نحوه رسيده گی ک ت ت به شکايت او ، جلسه دوم را بی فايده تشخيص داد و شرکت کرده بود ، در جلسه دوم به 
 .از حضور در آن خودداری ورزيد 

در پی بحث ها و بررسی های انجام .   ژوئن برگزار شد 17 ژوئن و جلسه دوم در روز سه شنبه 12جلسه اول در روز پنجشنبه 
 :مون بحران اخير در کميسيون سايت از قرار زير است شده ، نظر کميته تبليغ و ترويج پيرا

 

همچنانکه اساسنامه سازمان هم مقرر ميکند هر عضو سازمان حق دارد نظرات خود را بر مبنای رعايت اصل آزادی  -1
 .مباحثه در سازمان ما بيان کند اما نحوه و چگونگی انتشار ان به عهده نهادهای مسئول است 

م نشريات سازمان عالوه بر انتشار مقالت و مطالبی که در چهارچوب مواضع برنامه ای ، سالهاست که هم سايت و ه -2
سياسی و تاکتيکی سازمان قرار دارند و يا به تبليغ و ترويج اين مواضع ياری ميرسانند ، دارای بخشی بنام ستون آزاد و 

برخی مواضع رسمی سازمان بوده و يا بحث هايی در يا ديدگاهها نيز بوده اند که انتشار آنها يا به معنای مغايرت آنها با 
ما بر درستی  اين تفکيک پای ميفشاريم و معتقديم . آنها طرح شده که سازمان هنوز در مورد آنها اتخاذ نظر نکرده است 

حتی سايتهای راست هم برای درج مطالب دارای الويتهای خاص خود هستند و محال است مطلبی را که در چهارچوب 
 .از اينرو ما خواهان ابقای ستون ديدگاه در سايت و نشريه سازمان هستيم . ع آنها نيست ، برجسته کنندمواض

چه در سايت و چه در نشريه سازمان ، معيار قرار گرفتن يک مقاله در بخش اصلی و يا بخش ديدگاه ، عضوبودن يا  -3
های گذشته و اخير نيز به کرات شاهد بوديم که چه در سال. نبودن نويسنده نبوده است ، بلکه محتوای مطلب بوده است 

در سايت و چه در نشريات سازمان برخی مقاالت اعضای سازمان در ستون ديدگاه يا ستون آزاد جای داده شدند ، که از 
د ميان آنها ميتوان به برخی مقاالت آرش کمانگر ، احمد مزارعی ، فرامرز دادور ، رسول آرام و صادق افروز اشاره کر

 .که از قضا پاره ای از آنها با درخواست خود رفيق تقی روزبه  چنين شده است 
" سانسور " تقی روزبه در سايت بی هيچ حذف و  دخل و تصرفی منتشر شده اند ، بنابراين اظالق واژه . کليه مقاالت ر -4

 .و يا سلب حق آزادی بيان از يک عضو سازمان تناسبی با مشکل بروز کرده ندارد 
 معتقديم سازمان ما از بدو تاسيس ، بر اهميت و ضرورت تشکيل اتحاديه های مستقل کارگری به عنوان اصلی ترين ما  -5

ظرف تشکل يابی توده ای طبقه کارگر پای فشرده و ادبيات سازمانی مملو از نقد نظرات مخالف سنديکا در درون جنبش 
 در کنگره سازمان تغيير نکرده ، هر مقاله مخالف اين سياست ، بنابراين تا زمانی که اين نظر. چپ و کارگری بوده است 

تقی روزبه هم به دليل به زير گرفتن ايده سنديکا و . بر اين مبنا ما معتقديم مقاله ر. بايد در ستون ديدکاه جای داده شود 
از اينرو اقدام اکثريت .  ميشد ميبايست در بخش ديدگاه جای داده) در اين شرايط ( هم به دليل دفاع از شعار کنترل توليد 

حشمت محسنی نيز هم به . بر همين مبنا معتقديم مقاله ر. کميسيون سايت و سردبير نشريه را مورد تائيد قرار ميدهيم 
دليل آنکه نقد نظرات رفيقی ديگر از سازمان است و هم بدين خاطر که در آن درک خاصی از اتحاديه بيان شده که هنوز 

 . مورد بحث و تصميم گيری قرار نگرفته ، ميبايست در ستون ديدگاه جای داده ميشد در سازمان ما 
تقی حق داشت و دارد که در اعتراض به اقدام سردبيران سايت . با اين همه و عليرغم تصميم اين دو رسانه سازمان ، ر -6

اسفانه با مخرب ترين شيوه ممکن و و نشريه ، شکايت خود را جهت رسيدگی به ارگانهای صالحيتدار منتقل کند ، اما مت
روبن پس از تائيد اکثريت کميسيون . حال آنکه اکنون مسجل شده که ر. ترور شخصيت ، دست به اين اعتراض زده است 

روبن دارد به سازمان و نهادهای آن ربطی ندارد و .تقی اگر مشکل شخصی با ر. ر. سايت ، اقدام به اين کار نموده است 
يدگی به چنين اختالفاتی نيستند و اگر اين اختالف سياسی و يا تشکيالتی است ، پس بايد به شيوه ای اينها مرجع رس

 .سياسی ، متمدنانه و دمکراتيک حل و فصل شود 
بلکه در سايت سازمان به پائينترين قسمت سايت رانده شده و ديگر توجه کسی را جلب ) نه در نشريه ( ستون ديدگاه  -7

از اينرو پيشنهاد ما اين است که يا اين . آرايش فنی سايت ، عمال به نوعی پرتگاه مبدل شده است نميکند و به دليل 
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ستون جايگاه بهتری پيدا کند و يا حداقل در ارتباط با مقاالت اعضای سازمان ، در صورتی که تصميم بر قرار دادن برخی 
بر پيشانی ، در قسمت باالی سايت قرار داد ، نظير کاری که در " ديدگاه " از آنها در ديدگاه باشد ، ميتوان آنها را با کد 

شهاب مبنی بر ايجاد يک باکس . در مورد ساير پيشنهادات نظير پيشنهاد ر. نشريه و در صفحه اول آن صورت ميگيرد 
 بر اينکه ويژه مباحثات کارگری در سايت ، آنرا به خود کميسيون سايت و بررسی های بيشتر آن محول ميکنيم ، مشروط

 .اين عمل به معنای بی نظر بودن سازمان پيرامون امر تشکل يابی اتحاديه ای تلقی نشود 
تقی مبنی بر اينکه مسئوليت گزينش و تائين جايگاه مطالب هر روز به عهده سردبير آن روز باشد و . با پيشنهاد ر -8

مگر اينکه  اکثريت هيات سردبيری سايت بر . م مسئول فنی و نصب مطالب حق اعمال نظر خود را نداشته باشد ، موافقي
با اين همه پيشنهاد ما اين است که در صورتی که مقاله يک عضو . سر مسئله معينی خالف سردبير روز ، فکر کند 

سازمان قرار باشد جزو ديدگاه محسوب شود ، سردبير روز سعی کند قبل از اقدام با ديگر اعضای کميسيون سايت 
 .مشورت کند 

ميسيون سايت بايد متشکل از کسانی باشد که قادرند هفته ای يکبار در جلسات آن شرکت کنند و به وظايف خود جامه ک -9
هيات سردبيری سايت . اين نهاد ماههاست که ارتباط خود را صرفا از طريق نامه های ايميلی پيش ميبرد . عمل بپوشند 

اعضای آن گوئی کاری ندارند جز چک کردن ايميل سايت و گزين صرفا به يک اداره مراسالت پستی تنزل کرده است که 
حال آنکه اين بخشی از کار است ، نيمی ديگر از کار آن است که هيات . چند خبر و مقاله رسيده برای درج آنها 

، ثانيا سردبيری سايت با برگزاری جلسات منظم هفتگی ، اوال به بررسی فعاليت انجام شده در طول هفته گذشته بپردازد 
بحث و برنامه ريزی و تقسيم کار حول مسائل سياسی معينی در آن صورت گيرد ، به نحوی که به بطور منظم شاهد درج 

در . مقاالت و تفسيرهايی با امضای سايت و يا با امضای فردی اما سفارش داده شده بر مبنای الويتهای سياسی ، باشيم 
از اينرو ما قويا از رفقای کميسيون سايت ميخواهيم که . يسيون خبری نيست صورتی که از تحرير و تحريريه در اين کم

 جلسات منظم هفتگی داشته باشند و برای بخش تحريريه فعاليت – راديو و تلويزيون –همچون دو رسانه ديگر سازمان 
 . سايت ، فکری جدی بکنند 

 

 

  کميته تبليغ و ترويج سازمان –ريم                                   دستتان را به گرمی ميفشا

 

 2008 ژوئن 20                                                              

 

   ------------------------------------------------------------------------ 

 

    قطعنامه اقليت ک ت ت                            

 

 ی رفيقانهبا بهترين درودها

 

21.06.2008 
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چگونگی درج مقاالت رفقای سازمان در سايت به لحاظ تعلق داشتن يا نداشتن به ستون ديدگاه، تا کنون مستقل از آنکه چه -1
رفيقی مسئول سايت بوده سؤتفاهم ها و در نتيجه اعتراضاتی را برانگيخته است ، چه در زمان مسئوليت رفيق ح  چه رفيق ع و 

نظر تشکيالت فقط از طريق اعالميه ها بيانيه های .  سايت بايد خود را از اين يک بام و دو هوا رها سازد. فيق روبنحاال هم ر
سياسی، مصوبات  کنگره ها و مجامع عمومی آن و مقاالت و مطالب  سفارش داده شده که نه با نام شخصی بلکه با نام سازمان و 

گی می شود و تشکيالت مسئول مستقيم آنهاست  اين گونه انتشارات در صدر سايت منعکس يا نهادی از آن منتشر می شوند، نمايند
در رابطه با درج مقاالت رفقای سازمان  با نام شخصی آن ها  در . می شوند و معرف سياست سازمان در زمان مربوطه می باشند

ان يک عضو ملزم به رعايت آنهاست،  در  زير اين سايت بايد تنها مالک  چارچوب  مبانی ما باشد که هر رفيق سازمان به عنو
سقف هر رفيقی ميتواند با مسئوليت شخصی خود صد در صد نظرات تشکيالت را منعکس کند و يا  زاويه هايی با برخی از جزئيات 

 نظرات شخصی در اين رابطه بايد  بر شعور خواننده در تفکيک نظررسمی  تشکيالت از. حرکتی در حوزه های مختلف داشته باشد
در اين صورت مقاالت رفقای تشکيالت  با نام آنها می بايستی بدون . رفقا اتکا داشت و حتی خوانندگان را در  اين مسير آموزش داد

با توجه به توضيحات فوق ضروری است که  ضوابط و مقررات تا کنونی . هيچ تبعيض و با حقوق برابر در يک بخش آورده شود
 .  دست خوش تغييرات شوددرج مطالب در سايت

  

با احتساب مقررات موجود سايت و مستقل از آنکه در رابطه با مقالۀ رفيق تقی جمعی تصميم گرفته شده باشد يا فردی ، عدم _2
درج اين مقالۀ به روال معمول و انتقال آن به بخش ديدگاه ها به خاطر زوايائی که نوشتۀ رفيق تقی در يک بحث باز حول 

اسناد سازمانی ما همواره بر ايجاد . ر مبانی داشته است را نادرست می دانيم و بحران سازی مصنوعی و غيرضروریموضوعی غي
 .تشکل های مستقل کارگری تاکيد کرده اند اما شکل مشخصی از اتحاديه کارگری به عنوان مصوبه ناميده نشده است

 

ا از جنس سانسور نمی دانيم، بلکه از نظر ما نوعی تبعيض و اعمال اين کار يعنی انتقال مقالۀ رفيق تقی به بخش ديدگاه ر_3
وگرنه کسی جلوی اتنشار اين مقاله و هيچ نظر . سليقه نظری محسوب می شود که منجر به سياستی خطا در اين مورد شده است

 . ديگری را سد نکرده است

 

بسيار نادرست  و خارج از موازين رفيقانه می دانيم که هيچ شيوۀ اتخاذ شده توسط رفيق تقی در برخورد با مورد پيش آمده را _4
مالک های تاکنونی سايت که . تناسبی با موضوع مورد نظر ندارد و مسئله ای سبک کاری را به موضوعی شخصی مبدل کرده است

فيق تقی چون خودش خود رفيق تقی نيز در تأييد و پيروی از آن سهم داشته است زمينه چين چنين مواردی بوده است و حال ر
در صورتی که درست اين بود که بدون اتهام زنی، روی سيستم کار . مورد بی عنايتی اين مالک ها قرارگرفته است فرياد برداشته

متمرکز می شد و در جهت بهبود سبک ادارۀ سايتی  که در حال حاضر به روز شدنش راهم  به لحاظ  فنی مديون تالش های يک 
 .ی داشترفيق است قدم برم

 

موارد شخصي  آگاهانه ياناخودآگاهانه مطرح شده را رفقا تقی وروبن بايد با احساس مسئوليت در قبال کل تشکيالت  و جنبشی _5
وارد کردن تشکيالت به اين حوزه می تواند عوارض جبران ناپذيری برای کل . که  در حال بالندگی است، خودشان بين خود حل کنند

 .تشکيالت داشته باشد

 

 

 دستتان را به گرمی می فشاريم   
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 !و.   ر–حسين نقی پور  

 

********************************************************************* 

  8ضميمه 
 گزارش کميسيون سايت درباره بحران

 

 از کميسيون سايت به کميته تبليغ و ترويج 

 

 رفقای عزيز سالم

 با حضور رفقا امير، روبن ، شهاب و ٢ ٠ ٠ ٨وئن  ژ٢ ٠جلسه عادی کميسيون سايت در 
 . رفيق تقی به دليلی که می دانيد متاسفانه در اين جلسه شرکت نکرد. مريم برگزارشد

کميسيون ضمن بحث در باره دستور کار تعيين شده، الزم ديد در رابطه با فضائی که در 
ود، نکاتی را تا آنجا که به مسئوليت نامه های برخی رفقا در رابطه با کميسيون سايت مشاهده می ش

 :جمعی و کارکرد عمومی اين کميسيون مربوط است به اطالع شما برساند

 

» بختک سانسور«  از طريق نامه های رفقا تقی و رسول، فضائی القا می شود که گوئی - ١
قان بر روی سر سازمان می چرخد و کميسيون سايت به بازوی سانسور و خف» شمشير سانسور« و 

 . تبديل شده و حقوق پايه ای و آزادی عقيده و حق بيان اعضا را از آنان سلب می کند

رفيق تقی درج چند مقاله . کميسيون سايت ادعای اعمال سانسور در سايت را قويا رد می کند
. آن ها ناميده است» سانسور« و » حذف « خودش در ستون ديدگاه  و بويژه  نه در باالی سايت را، 

الت مورد مشاجره ابدا حذف يا دستکاری نشده اند بلکه همگی بصورت کامل منتشر شده اند، منتها  مقا
 وجود داشته که مطلبی از رفيقی در سايت درج نشده ––اگر مواردی . در ستون ديدگاه ها

 . شوداست، دليل هر مورد بايد بدون حکم صادر کردن و مارک زدن پيشاپيش، بطور مشخص بررسی
    ً        قطعا  نادر 
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« و » زباله دانی « هرگز در حکم » ديدگاه ها «   برای کميسيون سايت، ستون - ٢
نبوده بلکه توافق روشن جمعی وجود داشته است که  مطالب مفيد از اعضا يا غير اعضا که » تبعيدگاه

 . نبايد الزاما مورد تائيد سازمان تلقی شوند در آنجا درج شوند

اين بوده است که نوشته هائی از » مقاالت « ه با ستون ضابطه کميسيون سايت در رابط
اعضا و يا از بيرون از سازمان که در چهارچوب مواضع سازمان بوده يا با آن ها همسو باشند، در 

اگر چه در رابطه با اين که معيارهای تشخيص کدامند صحبتی نشده و . درج شوند» مقاالت « ستون 
جود نداشته است، اما همه اعضای کميسيون سايت در اين توافق مالک های روشن و توافق شده ای و

درج می شوند، از ديد » مقاالت «  در ستون - هر چند با امضای فردی -نظر داشته اند که مطالبی که 
 .مورد تائيد سازمان تلقی می شوندخوانندگان، 

 امکان هيچ کميسيون سايت مدعی نيست که اين ضابطه حتما دقيق و بی خدشه اجرا شده و
خطائی از طرف هيچ يک از اعضای تحريريه نبوده است، ولی ضابطه عمومی برای دسته بندی مقاالت 

 .چنين بوده و در اين همه سال مخالف و معترضی نداشته است

هر مورد مشخصی را که بر سر ارزيابی از رده بندی آن اختالف و اعتراضی باشد، در 
مبنای توافق و عمل جمعی بوده است می شود بررسی کرد يا به داخل همين ضابطه ای که تا کنون 

ارگان های ذی صالح شکايت برد، اما خود اين ضابطه تا زمانی که رفيق تقی گنجاندن مقاالت اش در 
نناميده بود، در داخل کميسيون » حذف « و » سانسور« و » انداختن در زباله دانی « ستون ديدگاه  را  

 .نبوده استسايت، مورد مناقشه 

 تا وقتی قرار بر دسته بندی نوشته ها در ستون های مقاالت و ديدگاه ها باشد و تا وقتی – ٣
مالک اين دسته بندی همانی باشد که تاکنون مبنای عمل در سايت بوده است، تشخيص اين که مضامين 

ه برداشت هر سر دبير از يک مطلب بايد يا نبايد در ستون ديدگاه ها جا بگيرد، به ناچار در وهله اول ب
اما در اين چند سال در موارد . مواضع سازمان و درک اش از نوشته مورد بررسی  مشروط می شود

 بی آن که – نظر خواهی کرده است روز به تشخيص فردی خود اکتفا نکرده و از جمع هيئت سر دبيری
می شود مواردی را شاهد آورد که اين نظرخواهی . چنين الزامی بصورت ضابطه در آمده بوده باشد

صورت نگرفته است و در باره علت آن چون و چرا کرد و جواب گرفت، اما رفيق تقی که تا کنون اگر 
هم خود نظرخواهی نکرده باشد ال اقل در اين نظرخواهی 

پرسی در هيئت تحريريه  بر سر اين که نوشته عضوی از سازمان به ستون ديدگاه ها برود يا نه، اعالم 
امروز او » آيا می توان روی حقوق پايه ای اعضاء رأی گيری کرد؟« : مخالفت می کند و می پرسد

ضای سازمان در ستون مقاالت را حق پايه ای و انسانی قرار گرفتن بی قيد و شرط هر نوشته ای از اع
و کمونيستی عضو دانسته و نظر خواهی بين هيئت تحريريه  سايت بر سر درج نوشته ای در ستون 

رای « می نامد و با » لباس جمعی پوشاندن به نقض حقوق مشروع و قانونی اعضاء« ديدگاه ها را 
مقايسه می کند ومدعی » رای گيری بر سر شکنجه «  ا  و ب»  گيری بر سر برابری حقوق زن و مرد

                                                                                 ً          بسيار اندکی که به درج نوشته های اعضای سازمان در ستون ديدگاه ها مربوط می شده، غالبا  سر دبير 

                          ً         ا شرکت داشته است، حاال اساسا  با نظر ه
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صورت گرفته » نقض حقوق انسانی وکمونيستی « است که با درج چند نوشته او در ستون ديدگاه ها 
 .است

درج اين يا آن نوشته رفيق تقی يا هر رفيق ديگری در ستون ديدگاه ها ممکن است نادرست 
 نظر پرسی شده است و نه در نظر پرسی ها  همه اعضای بوده باشد کما اين که نه در همه موارد
اما کميسيون سايت قبول ندارد که قرار گرفتن نوشته عضوی در . تحريريه ی داوری يکسانی داشته اند

 .ستون ديدگاه ها نقض حقوق پايه ای وی باشد

نظر باشد،  ٤
»  بکارافتادن ساطوراکثريت« بايد با جلب موافقت خود نويسنده برای ستون ديدگاه باشد وگرنه  اين کار

 . خواهد بود

ّ    رفيق تقی می گويد اگر هم استثنائا قرار گرفتن مطلبی در ستون ديدگاه ها م د -                                                                      

         ّ   درج شود وا ال 

البته صحبت با نويسنده الزم و خوب است، اما اگر همه  يا اکثريت هيئت تحريريه معتقد به 
 چه بايد کرد؟ اجرای نظر اکثريت هيئت درج مطلبی در ستون ديدگاه ها بود و خود نويسنده متقاعد نشد،

 يا  اعمال وتوی نويسنده بر هيئت تحريريه سايت؟"!) ساطور اکثريت( "تحريريه 

همانطور که رفيق تقی ياد آوری می کند، توصيه بر صحبت با نويسنده ای که مطلب اش بايد 
ه را متقاعد می کند که نوشته اش به ديدگاه برود بوده است، اما هدف از اين کار اين بود که يا او تحريري

شخصی » ديدگاه « خالف مواضع سازمان نيست، يا متقاعد می شود که هست و می پذيرد که بعنوان  
اما برخالف نظر . درج شود، و يا  خودش تصميم می گيرد برای رفع شبهه، تغييراتی در نوشته بدهد

 است که تصميم می گيرد مطلب اش در کجا رفيق تقی، معنايش اين نبوده است که در نهايت، نويسنده
 . خواهد بود»  بکارافتادن ساطوراکثريت« 

  رفيق تقی در نامه اش به رفيق مريم از جمله شروطی که برای شرکت در جلسات - ۵
« سايت گذاشته اين است که کميسيون سايت پيشاپيش تضمين دهد که او ازحقوق بديهی واوليه خود يعنی 

 .برخوردار است» ق درج مطالب درسايت ح

تا جائی که نفس حق درج شدن مطالب در سايت در ميان است، همانطور که در ابتدای اين 
. نامه اشاره شد، اين حق از رفيق تقی هرگز سلب نشده است و همه نوشته هايش در سايت درج شده اند

 او هرگز به ستون ديدگاه ها نرود، تا اما اگر تضمين خواهی پيشاپيش برای اين است که نوشته های
که از اين پس همه نوشته  زمانی که  کنگره روال کنونی  را عوض نکند و به کميسيون سايت ابالغ نشود

نرود، » ديدگاه « های اعضای سازمان   بدون قيد و شرط در ستون مقاالت درج شود و هرگز به 
ش به هيچ کس بدهد؛ اين يک امتياز دهی بيجا و کميسيون سايت حق ندارد  چنين تضمينی را پيشاپي

 . تقی تضمين آن را خواسته است. خالف آن تساوی حقوق اعضا در سايت خواهد بود که ر

يکی از عوامل نارضايتی رفيق تقی عالوه بر اين که نوشته هائی از وی به ستون ديدگاه  
 برابر چشم بيننده قرار نمی گيرد و رفته، مکان اين ستون در سايت است که بمحض باز کردن سايت در
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باشند در » ديدگاه« وی پيشنهاد کرده است که مقاالت اعضا حتا اگر با قيد . در نتيجه برجسته نمی شود
 .باالی سايت قرار داده شوند

اين کار در چارچوب اختيارات و امکانات تحريريه است و می شود در صورت تصويب 
 .  هيئت تحريريه، اجرايش کرد

ما مسائل ديگری که به آن ها اشاره شد خارج از اختيارات و قدرت تصميم گيری هيئت تحريريه سايت ا
است؛ اگر درج نوشته های اعضا در ديدگاه ها بمعنی » آشغالدانی « اگر ستون ديدگاه ها در حکم . اند

دائی شهروندی، حذف آن ها و اعمال سانسور است؛ اگر درج نوشته های اعضا در ستون مقاالت، حق ابت
انسانی و کمونيستی آن هاست و همه نوشته های آنان بايد بی قيد و شرط در ستون مقاالت درج شود؛ اگر 

نظر پرسی در باره جاگرفتن نوشته يک عضو در ستون ديدگاه ها زير سئوال بردن اين حقوق پايه ای 
چهار « ايد تغيير کنند؛ اگر بجای اگر تعاريف تا کنونی از حقوق اعضا و ضوابط حاکم بر سايت ب است؛ 

ضابطه قرار گيرد، کميسيون سايت  اختيار » مبانی برنامه سازمان « ، بايد »چوب مواضع سازمان
تعريف حقوق اعضا و تعيين يا تغيير ضوابط ناظر بر انتشار نظرات در سايت را ندارد و مکلف است 

يت و ضوابط تعيين شده توسط آن ها  در چهارچوب حقوق تعريف شده مصوب ارگان های صاحب صالح
عملکرد سايت تا کنون در اين چهارچوب حتما بی ايراد نبوده است و بايد در جهت اصالح . عمل کند

سبک کار و دقت بيشتر بکوشد، اما اگر مسئله فراتر از اين ها و بر سر نياز به باز تعريف حقوق و 
ت يا اين و آن عضو آن، بلکه بر عهده کميته تبليغ و  باشد، اين نه بر عهده کميسيون ساي تغيير ضوابط

ترويج است که مسائل  را فرموله و مطرح کند و آن ها را از طريق کميته مرکزی برای تصميم گيری 
 .در کنگره، دنبال کند

 

*** 

 :بعد التحرير

هم  که پيش نويس آن به رفيق تقی – تا اين نامه خطاب به کميته تبليغ و ترويج تنظيم شود 
 اين کميته نتايج بررسی و داوری خود را از طريق خبر نامه منتشر کرد و ما هم از –ارسال شده بود 

با اين حال فکر می کنيم ارسال اين نامه برای روشن تر شدن ذهن . طريق خبرنامه از آن مطلع شديم
ايده نباشد و همچنين رفقای آن کميته و اعضای سازمان از روال کار تا کنونی کميسيون سايت خالی از ف

مواضع و « را متقاعد کند که اگر معتقد اند که بجای . ت. ت. رفقای امضا کننده قطعنامه اقليت ک
ضابطه قرار گيرد، چنين تغييری را پيش از آن » مبانی برنامه سازمان « ، بايد »سياست های سازمان

 می بايست ابتدا به کنگره پيشنهاد می که مبنای داوری خود در باره عملکرد کميسيون سايت قرار دهند،
کردند، چون در حال حاضر کميسيون سايت بر اساس قطعنامه اولين کنگره سازمان درباره نشريات 

سازمانی کار می کند و خوبی و بدی کارش هم می بايست در همين چهارچوب مورد داوری قرار می 
 .گرفت
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  ٢ ٠ ٠ ٨ ژوئن ٢ ۵

  

 کميسيون سايت 

 ، اميرجواهری، مريم اسکوئی و روبن مارکاريان شهاب برهان

 

********************************************************************* 

 

  9ضميمه 
 از روبن به   

 !به رفقای سازمان در ارتباط با گزارش اخير اجالس کميته مرکزی سازمان

 ٢٠٠٨ ژوئن ٣٠ 

 با بهترين درودهای رفيقانه

  

 ز،رفقای عزي

 در حال تنظيم اين نوشته در ارتباط با قطعنامه اقليت کميسيون تبليغ و ترويج بودم که گزارش دو جلسه اخير کميته مرکزی در 
بر اساس اين گزارش اکثريت کميته مرکزی ، که نام آنها در اين گزارش ذکر نشده است، به قطعنامه .  داخل سازمان منتشر شد

بنابراين روی سخن من  در اين نوشته نه فقط اقليت کميته تبليغ و ترويج بلکه آن تعداد از . رای داده انداقليت کميته تبليغ و ترويج 
 . تقی در تائيد مصوبات اقليت تبليغ و ترويج همراه شده اند. رفقای کميته مرکزی است که با ر

 

 .اما ابتدا به قطعنامه اقليت کميته تبليع و ترويج می پردازم

 

در زير به طور مختصر به مهم . که رفقای اقليت کميسيون ارائه داده اند پراز تناقض و مبتنی بر قضاوت غيرقانونی استقطعنامه ای 
 :ترين نکات آن می پردازيم
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چگونگی درج مقاالت رفقای سازمان در سايت به لحاظ تعلق داشتن يا نداشتن به ستون ديدگاه، "در بند يک اين رفقا مطرح می کنند
ن مستقل از آنکه چه رفيقی مسئول سايت بوده سؤتفاهم ها و در نتيجه اعتراضاتی را برانگيخته است ، چه در زمان تا کنو

و از نظر آنها بايد نظر  گويند که اين سياست اشتباه است سپس رفقا می" .مسئوليت رفيق ح چه رفيق ع و حاال هم رفيق روبن 
 ضروری "ی مواضع سازمان مبنای درج مقاالت با امضاء قرار گيرد و از همين روتقی مبنی بر جايگزينی مبانی به جا. جديد ر
به اين ترتيب در بند يک رفقا به دو نکته ".  درج مطلب در سايت دست خوش تغييرات شود ضوابط و مقررات تاکنونیاست که

قرارت تاکنونی بوده است و دوم اين که اول اين که روال اجرا شده توسط کميسيون سايت بر مبنای ضوابط و م. اذعان می کنند 
 به  اين رفقا  که خوددر اين جا بايد نتيجه گرفت .اکنون آنها نظر جديدی دارند و معتقدند که اين ضوابط  و مقررات بايد تغيير کند

ت کرده  و برحسب نظار سازمانی  ضوابط و مقرارتبر حسن اجرای می بايد  ارگان مسئول سايت اعضای کميته  تبليغ و ترويجمثابه
 . وظيفه مسئول حسن اجرای همين ضوابط و مقررات بوده اند

 

رفقا در اين جا دو دليل برای اين که چرا در ج . حال به بند دوم که داوری رفقای اقليت کميسيون تبليغ و ترويج است می پردازم
 زوايائی  در يک بحث باز حول :"تقی.ن رففا مقاله راول، از نظر اي دليل. تقی  در ستون ديدگاه غلط بوده است مياورند.مقاله ر

 اسناد سازمانی ما همواره بر ايجاد تشکل های مستقل کارگری تاکيد کرده اند اما "، دليل دوم . است" داشته غيرمبانیموضوعی
زمان درباره آن يعنی درباره موضوعی بوده است که سا" .شکل مشخصی از اتحاديه کارگری به عنوان مصوبه ناميده نشده است

ضوابط و "به اين ترتيب مشاهده می کنيم که معيار داوری رفقای اقليت کميسيون تبليغ و ترويج نه . نظر رسمی نداشته است
جايگزينی مبانی به جای مواضع در درج مقاالت با امضاء شخصی، درج مقاالتی ( بلکه نقطه نظر جديدشان است" مقررات کنونی

که نه در سازمان ما تا کنون به عنوان يک پيشنهاد  طرح شده، نه در مورد آن )  نظر ندارد در ستون مقاالتکه سازمان درباره آنها
از همين رواز نظر اين رفقا، . بحث سازمانی صورت گرفته و نه در هيچ مجمع صالحيت دار سازمانی به تصويب رسيده است

به بيان موجزتر، مجری .عامل بحران، تبعيض واعمال سليقه استبوده " ضوابط و مقررات تا کنونی" کميسيون سايت که مجری
اين قضاوت در حالی صورت می گيرد که کميته تبليغ و ترويج براساس وظائف خود .قانون شکن، محق است" قانون خاطی و متقابال

ايد اين ضوابط و قوانين را ملزم و متعهد به نظارت بر حسن اجرای قوانين موجود سازمان است و صد البته در داوری خود نيز ب
 مالک های تاکنونی سايت که :"همچنين توجه کنيم که رفقا در بخشی از بند چهارم قطعنامه خود می گويند. مالک قضاوت قراردهد

 است زمينه چين چنين مواردی بوده است و حال رفيق تقی چون خودش خود رفيق تقی نيز در تأييد و پيروی از آن سهم داشته
عالوه بر اين که رفقا در اين جا فراموش کرده اند بگويند که خود نيز .  عنايتی اين مالک ها قرارگرفته است فرياد برداشتهمورد بی

به عنوان اعضای ارگان مسئول سايت در تاييد و پيروی از اين مقرارت وظيفه و سهم داشته اند، ميتوان از اين استدالل سه نکته 
تقی نيز مجری آن بوده . ر" ثانيا. اين مالک ها، ضوابط و قوانين تاکنونی سازمان ما بوده است " اوال: نتيجه گرفت" را صريحا
هنگامی که اين قانون شامل حال او شده است آنها را نپذيرفته و خواهان امتياز ويژه برای قرار گرفتن بر فراز قانون " است و ثالثا
 گفتيم  خود کميته تبليغ و ترويج ارگان ناظر بر حسن اجرای مقرارت و ضوابط اگر چنين است و اگر همانطور که در باال. شده است

اجرای قوانين را عامل بحران سازی مصنوعی مصوب ارگانهای صالحيت دار سازمانی است پس چگونه است که رفقا با اين وصف 
به نظارت بر حسن اجرای قوانين است اين نوع قضاوت از سوی اعضائی ارگانی که خود موظف . می دانند نه نقض اجرای آن را

بدترين شکل قانون شکنی، نقض بی طرفی درقضاوت، برخورد جانبدارانه و اعمال نظر شخصی به نفع هم انديشانی است که نظرشان 
 . نه در سازمان طرح و بحث شده و نه بصورت قانون درآمده است

 

الق و رفتار کمونيستی  تخريب و ترور شخصيت را به وسيله ای تقی است که بر خالف مبانی اخ. مسئله بعدی شيوه برخورد ر
تقی نه فقط از .تقی را محکوم می کنند اما در اين مورد  که ر. رفقا   برخورد ر. برای اخذ امتياز ويژه برای خود قرار داده است

است که وی در موارد مشابه آن " نیاحساسات پاک انسا" شيوه برخوردش انتقاد نکرده بلکه گفته است که اين شيوه برخورد بروز
تقی شده . که موجب تراوش مجدد اين احساسات پاک انسانی از سوی ر"مشابهی" نمونه. را به کار خواهد برد، سکوت می کنند 
منصور .  ژوتن ر٢٣نامه  مورخ (منصور است .و مسول نشريه ر) که رفقا عضو آن هستند( برخورد وی با  کميته تبليغ و ترويج

منصور اتهامات متعدی از . تقی در نامه ای خطاب به کميته تبليغ و ترويج  به ر. ر). ول نشريه ، مندرج در خبرنامه داخلی مسئ
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رفقا بنا بر کدام مالحظات اين برخورد و ادامه تخريب شخصيت را مسکوت . وارد می سازد" مامور برگمارده پوليت بورو" جمله
 نهاده اند؟

تقی مبنی بر عدم شرکت در کميسيون سايت برای اخذ حق ويژه يا حق . هم رفقا در برابر اقدامات غيرقانونی ر در همين ارتباط باز 
 . در حالی که اين کار قانون شکنی ونقض صريح اساسنامه سازمان است. وتو سکوت کرده اند

 

را رفقا بين خودشان حل کنند و تشکيالت را وارد موارد شخصی آگاهانه يا نا آگاهانه مطرح شده :"   اما در بند پنجم رفقا می گويند
صورت مسئله از اين قرار است که يکی از زير روابط شما . تمام آن چه را که اتفاق افتاده است لوث کرده اند." اين دعوا نکنند

ين قوانين و مقررات رفيق ديگری که به قول شما خود نيز در تائيد هم. مشغول انجام وظيفه بر اساس قوانين سازمانی بوده است
عليه همين مقررات می شورد و متوسل به بدترين شکل تخريب و ترور شخصيت عليه فرد و ارگانی که " نقش و سهم داشته دقيقا

 کجای اين برخورد شخصی است؟. مجری قوانين است می شود

 

 ! و اما نظر اکثريت کميته مرکزی

انی و ارگان نظارت عاليه بر حسن اجرای مصوبات مجامع صالحيت دار مانند  کميته مرکزی سازمان به مثابه مجری مصوبات سازم
اکثريت رفقای کميته مرکزی  با تائيد  قطعنامه اقليت  .در اين عرصه وظيفه و مسئوليت بيشتری به عهد ه دارد" کنگره ها مسلما

ته تبليغ و ترويج سهم شده اند بلکه قطعنامه کميسيون تبليغ و ترويج، نه فقط در تناقضات و قانون شکنی های رفقای اقليت کمي
 .صريح خود در همين رابطه را نيز نقض کرده اند

 آمده است که اين اجالس با شرکت همه رفقای کميته مرکزی برگزار شده ۲۰۰۷ نوامبر ۲۸م در تاريخ .نشست هفدهم کدر گزارش 
، که به اتفاق آراء تصويب شده و در مورد آن هيچ اختالفی در بند ج. و قراری را در مورد نشريه سازمان به تصويب می رساند

 :وجود نداشته است، می خوانيم  

 

 سازمان  تاکنونی هم چنان براساس سياست هایموازين حاکم برمحتوای مطالب برای درج درستون های گوناگون نشريه -ج"...
 : دمطالب درسه سطح دسته بندی می شون،مطابق اين سياست ها.صورت می گيرد

 مطالب و بيانيه ها واطالعيه هايی که با امضای سازمان منتشرمی شوند-الف 

ودرخدمت ترويج و ) توسط کنگره ها و کميته مرکزی( مطالب ومقاالتی که باسم افراد و درچهارچوب مواضع عمومی سازمان-ب
ع عمومی سازمان وامضاء فردی به معنای بديهی است که قيد درچهارچوب مواض. تبليغ آنها نگاشته می شوند ويا گزين می شوند

آن نيست که سازمان دربرابرهمه محتويات اين گونه نوشته ها ودرمورد تک تک اجزاء آن خود را پاسخگو  می داند ونويسنده نيز 
 . ناچاراست که همه اجزاء نوشته خود را نعل به نعل بامواضع اتخاذ شده سازمان انطباق دهد

اساس ومحورآنرا يانظراتی مغايربا مواضع اعالم شده سازمان تشکيل می دهند و يا اساسا درمورد آنها  وباألخره مطالبی که -ج
  ....".سياست معينی اتخاذ نشده ،دربخش ديدگاه قرارمی گيرند

 ) ٢٠٠٧، به تاريخ سوم دسامبرمندرج در خبرنامه داخلی گزارش نشست هفدهم کميته مرکزی،  (

 

 !یرفقای اکثريت کميته مرکز
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آيا ديگر نيازی به .  به مصوبه خود، که چند ماه پيش با اتفاق آرای ارگان شما به تصويب رسيده يک بارديگر بطور دقيق نگاه کنيد
 تحليل و اقامه دليل وجود دارد؟

 

 با احترام و درودهای رفيقانه 

 روبن 

 

*********************************************************** 

 10ضميمه 
 

 نامه سرگشاده درون تشکيالتی

  بلژيک، به همه اعضای سازمان–از اعضای واحد فرانسه 

 

 !رفقای عزيز

 

ما يقين داريم که اعتراض و اختالفی که بر سر درج مقاالت در سايت به وجود آمده است، با احساس مسئوليت و 
 ای در خدمت تقويت دموکراسی تشکيالتی و مفيد برای درايت تک تک ما می تواند به شکلی دموکراتيک پيگيری شود و به نتيجه

 . بر طرف کردن اشکاالت منتهی گردد

روال قانونی و دموکراتيک پيشبينی شده برای اعتراضات و شکايات، طرح آن ها در ارگان مربوطه، اگر حل نشد 
 ارجاع به کميسيون شکايات و در نهايت به ارجاع به ارگان باالتر، اگر حل نشد به کميته مرکزی و اگر باز هم رضايت حاصل نشد،

 در قبال آن، پيگيری موضوع خود سرانهمتأسفانه از همان ابتدا، شيوه طرح اعتراض و برخی واکنش های زودرس و . کنگره است
امه پراکنی ها و  قرار دادن آن ها،  نْْ.  را از  اين روال درست و قانونی خارج کرد

داوری های فردی و آنارشيک از طريق خبرنامه، و پاره ای  تالش های منفی در ارتباطات محفلی، موضوع را از مسير درست 
ما نگران آنيم که با ادامه اين منش و روش، شاهد يک آشوب تشکيالتی باشيم که جائی برای تمهيدات قانونی . منحرف ساخته است
و دموکراتيک تشکيال

 . حاکم بر انتشارات سازمان است، در محاق جدال های فرعی قرار گيرد

                                           دور زدن ارگان های مسئول يا در عمل انجام شده  

                      ً                                                                    تی باقی نگذارد و نهايتا  هم اصل قضيه که ضرورت روشن شدن تکليف اصول دموکراسی تشکيالتی و ضوابط 

برای پيشگيری از بروز چنين وضعی و  بمنظور حل دموکراتيک مسئله از طرق قانونی و تشکيالتی، و بمنظور 
 :ردن تکليف اصول دموکراسی تشکيالتی و ضوابط حاکم بر انتشارات سازمان، ما امضا کنندگان اين نامه خواستار آنيم که روشن ک

 همه طرفين اختالف، بی درنگ و بی قيد و شرط، هرگونه و هر شکلی از برخوردهای غير رفيقانه و تشنج زا - ١
عوافب چنين روش هائی  و با احترام به مجموعه اعضای سازمان و را متوقف کرده، با خونسردی، احساس مسئوليت نسبت به 

 .خرد جمعی، امکان دهند که مسئله از طرق دموکراتيک و تشکيالتی، با درايت و به دور از عصبيت، پيگيری و حل و فصل شود
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جنبه های  پيگيری جنبه های عمومی ی  سياسی و حقوقی اين اختالفات، از داوری روی شکايت انجام شده و - ٢
 :بدين منظور با قرار گرفتن در اولويت کامل، بال فاصله و بدون فوت وقت. اجرائی و اخالقی آن منفک شود

ً  اوال     

    ً  ثانيا  

مثل چند و چون حقوق (   مباحثات نظری حول  اعتبار مصوبات موجود در باره پايه ای ترين اصول تشکيالتی -
در رابطه با ضوابط حاکم بر انتشارات سازمان، در بولتن مباحثات آغاز شود و مصوبات موجود ...) اعضا و رابطه اقليت و اکثريت 

 .  حقوقی با داوری روی شکايت مشخص از سايت، نظرات خود را  بنويسند–و رفقا بدون مخلوط کردن اين موضوع مجرد سياسی 

رائه به کنگره سيزدهم در باره برای ا) يا قطعنامه هائی(  يک کميسيون کارشناسی تشکيل شود تا قطعنامه ای -
حقوق پايه ای اعضا، اصول پايه ای دموکراسی تشکيالتی و ضوابط حاکم بر انتشارات سازمان تهيه کند و تکليف اعتبار مصوبات 

 .موجود در اين زمينه، در اين کنگره روشن شود

مرتبط با سايت انتخاب کند و  کنگره سيزدهم  کميسيونی را برای بررسی همه جوانب  پرونده  دعوای مشخص – ٣
 . اين کميسيون نتايج بررسی  خود را در اختيار کنگره قرار بدهد

ما امضا کنندگان زير، اين نامه را نه به مثابه واحد تشکيالتی بلکه همگی به صفت فردی بعنوان اعضای سازمان 
يشنهادات ما موافق اند درخواست می کنيم که امضا می کنيم و  از رفقای عضو سازمان  که در نگرانی های ما شريک و با پ

 .امضای خود را از طريق دبيرخانه بر اين نامه بيافزايند

 

*********************************************************** 

 

 11ضميمه 
 

 !از روبن به کميته مرکزی سازمان

 ٢٠٠٨ ژوئيه ٣

 

 رفقای عزيز کميته مرکزی 

 قانه با بهترين سالمهای رفي

 

در اين نامه فقط گرايش اکثريت کميته مرکزی به . م را، در خبرنامه داخلی منتشر کرده ايد. ک35شما نتيجه نشست خود، جلسه 
از شما می خواهم که به اين سئواالت " من رسما. قرار اقليت کميته تبليغ و ترويج اعالم شده و به شکايت من  رسيدگی نشده است

 :پاسخ دهيد
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ميته مرکزی معتقد است که معيار ما  در ارتباط با درج مطالب در سايت سازمان الف، قطعنامه در باره نشريات مصوب  آيا ک-١
  است يا نه ؟٢٠٠٧ نوامبر٢٨اولين کنگره سازمان ، ب، قرار کميته مرکزی سازمان منتشره در 

 

ر فنی سايت از يکسال پيش از کميته تبليغ و ترويج  پس از چند سال کار فنی در ارتباط با سايت سازمان و انجام کليه امو-٢
ولی رفقای کميته تبليغ و ترويج به من ابالغ کردند که اين . خواسته بودم که تا پايان ماه فوريه اين مسوليت را از من بگيرد

 عضو هيئت تحريريه من در حين انجام مسئوليت خود به عنوان مسئول فنی و. مسوليت را تا راه افتادن سايت جديد انجام دهم
 .تقی روزبه، مواجه شدم. سايت براساس مقررات سازمانی بودم که با برخورد ر

تقی درباره عدم ارسال ای  ميل مربوط به نظرخواهی درباره مقاله هفت تپه و ادعای بعدی او مبنی . همانطور که می دانيد ادعای ر
سناد کتبی منتشره هم ای ميل من گروهی ارسال شده و هم همه بر مخدوش بودن رای گيری نادرست بوده است و بر اساس ا

 :به طور مشخص به سواالت من به شرح زير پاسخ دهيد" در اين رابطه لطفا. اعضای سايت در اين مورد نظر داده اند

 

ه  است داوری تقی روزبه که در آن به من در سطح تخريب و ترور شخصيت توهين و ا تهام زنی  شد.  درباره نامه های ر-الف
 شما چيست؟ 

 

 قابل توجيه است و  يا نه  در ارتباط با هر سطح از بروز اختالفاتو به هر بهانه ودليلی   از نظر شما آيا  اين شيوه هتک حرمت-ب
 به مثابه يک رفتار مغاير مبانی اخالقی کمونيستی در هر حال  مطرود و  محکوم است ؟

 

نتقاد نکرده بلکه مطرح کرده ا ست که اين شيوه برخورد او تراوش احساسات عميق انسانی تقی نه فقط از برخورد خود ا.  ر-ج
عامل ( منصور. ما همين برخورد را در ارتباط با مسدول نشريه ر. است و در موارد مشابه به همين شيوه برخورد خواهد کرد

 دها چيست؟نظرشما درباره ادامه اين نوع برخور. مشاهده می کنيم....) پوليت بورو 

 

 .در پايان الزم به تاکيد می بينم که همه مسائلی که در باال به آنها اشاره رفت به صورت کتبی در تشکيالت منتشر شده است

  

 با بهترين درودهای رفيقانه 

  روبن مارکاريان 

 

 

*********************************************************** 
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 12 ضميمه 
 

 از روبن

 2008جم ژوئيه   پن  

 

  بلژيک -درباره نامه رفقای پاريس

 : بلژيک مالحظاتی دارم که الزم می دانم به اطالع شما برسانم-رفقای عزيز، درباره نامه رفقای پاريس

 در  زودرس و خودسرانه های و برخی واکنش شيوه طرح اعتراض... :"  دربخشی از دومين  پاراگراف اين نامه چنين می خوانيم
 "… درست و قانونی خارج کرد مسيرل آن پی گيری موضوع را از قبا

 

تقی روزبه  به رفتن مقاله اش به ستون ديدگاه را نادرست ارزيابی کرده و برخورد . رفقا شيوه طرح اعتراض ر"  دراين جا احتماال
اظهار نظر در باره .  ارج کرده استمی دانند که روال قانونی پيگيری مسله را از مسير اصلی خود خ)زودرس و خودسرانه  (مرا 

 . افراد با ابهام و ايهام حاصلی جز جوسازی و برانگيختن شبهه ندارد

 جواب من به اين رفقا اين است که 

 

در کجای اساسنامه سازمان ما نوشته شده است که  عضو سازمان تا روند بررسی شکايت  ! اتهام خودسری يا قانون شکنی"اوال
چنين " ها ذيربط و نهايتا کميسيون شکايات، حق ندارد شکايت خود را در سطح اعضای سازمان علنی کند؟  لطفاخود در همه ارگان

اين نه فقط  حق مسلم اساسنامه ای من است که شکايتم ! ماده ای از اساسنامه سازمان و يا آئين نامه های درونی را بمن نشان دهيد
در سازمان ما نشست همه ارگانها از جمله ارگان کميته مرکزی و مباحت آنها علنی را هر وقت خواستم علنی کنم بلکه مدتهاست 

سهيم کردن اعضای سازمان در بررسی يک شکايت .بوده و  هر عضوی اگر خواست می تواند در آنها به عنوان ناظر شرکت کند
 . نيست بلکه عين دمکراسی سازمانی است نه فقط خودسریجهت اطالع، اظهار نظر و دخالتمهم و فراهم کردن امکان برای آنها 

 

همچنين در کجای اساسنامه سازمان گفته شده است که علنی کردن شکايت در درون سازمان تابع يک زمانبندی است که من اين 
 ! دهنداميدوارم که رفقا مواد اساسنامه ای و يا آئين نامه ای  ناظر بر چنين  زمانبندی را نشان. زمانبندی را نقض کرده باشم

و اما صرفنظر از اين ها  اگر رفيقی  در حين انجام وظيفه تشکيالتی خود واجرای مصوبات سازمان در  چنين سطحی مورد تخريب 
چرا که اين مسئله ديگر مسله مشخص بررسی . و ترور شخصيت قرار گرفت چرا حق ندارد مسئله را با اعضای سازمان مطرح کند

زير عالمت سئوال رفتن شخصيت و حيثيت  فرد  و يک . داوری درباره نقض يا اجرای آن نيستاين يا آن قانون تشکيالتی و 
اين جا  باز هم روشن است که . شکسته شدن هنجارهای سازمانی است که مسئله ای عمومی بوده و ربطی به اين يا آن ارگان ندارد

 !هيچ ضابطه ای در منع چنين حقی وجود ندارد
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ر حل وفصل مسائل به شکل ريش سفيدانه و محفلی ، بدور از قانونيت سازمانی ونيز عدم اطالع و مشارکت ما گذشته را به خاط
قرار است مگر باز هم به دوره ای بازگرديم که درآن . اعضای سازمان مورد انتقاد قرار داده و تالش کرد ه ايم از آن فاصله بگيريم

 جوئی حل و فصل می شد؟همه چيز در پشت درهای بسته و آن هم با مصلحت 

 

. شکايت من از طريق نهادهای قانونی سازمان يعنی کميته تبليغ و ترويج و اکنون نيز کميته مرکزی در حال پيگيری است"  ثانيا
  که می خواستند برای کميته مرکزی -من دو بار در کميته تبليغ و ترويج حاضر شده و به سواالت رفقای کميته تبليغ و ترويج

آيا اين دور زدن .دو نامه بعدی خودم را هم  خطاب به کميته تبليغ و ترويج و مرکزيت نوشته ام.  پاسخ گفته ام-تهيه کنندگزارش 
علنيت هيچ . ارگانهاست؟  نتيجه اين که علنيت و اطالع رسانی در باره شکايت به اعضای سازمان حق هر عضو سازمان است

 وجه دور زدن ارگانها نيست و در موارد بسياری می تواند با دخالت اعضای سازمان اين مغايرتی با بررسی ارگانها ندارد و بهيچ
 . بررسی را تسهيل کرده و به تجربه جمعی مشترک مبدل شود

 

داوری نامه پراکنی ها و    يا در عمل انجام شده قرار دادن آن ها،ْْ دور زدن ارگان های مسئول:"...رفقا در ادامه  گفته اند" ثالثا
، موضوع را از مسير درست منحرف  پاره ای  تالش های منفی در ارتباطات محفلی، وهای فردی و آنارشيک از طريق خبرنامه

 ..."!ساخته است

 :به سه نکته باال يک به يک بپردازيم

 

مسائل، مکاتبات ن تمامی  قرار ميگيرند ؟ اين ادعا به چه معناست؟ چرا طرح همزماشده برابر عمل انجام در.با علنيت، ارگانها آيا 
 با ارگان های سازمانی و اعضای سازمان به معنای قرار دادن ارگانهای سازمانی در برابر عمل انجام شده است؟ مگر و مدارک

چه ربطی ميان علنيت يک شکايت و قرار دادن يک ارگان در برابر کار " اصوال. قرار نيست که اين ارگانها شکايت را بررسی کنند
علنيت البته می تواند در يک صورت به عنوان قرار دادن ارگان  در برابر عمل انجام شده قلمداد شود و آن . شده وجود داردانجام 

 !هم در صورتی است  که ارگانهای ذيربط بخواهند قضيه را ماستمالی کنند و علنيت مانع از آن شود 

 

   چرا اظهار نظر اعضای ..."!،فردی و آنارشيک از طريق خبرنامهداوری های نامه پراکنی ها و   :"... رفقا مطرح کرده اند
اين حکم ، حکمی مغاير اساسنامه سازمان، . .. داوری های فردی و آنارشيک استسازمان که مهم ترين ابزار خرد جمعی است 

در ! مده اظهار نظر کرده اند مغاير دمکراسی تشکيالتی و توهين به کسانی است که از طريق خبرنامه داخلی در مورد مسئله پيش آ
صرفنظر از اين که من . اين دوره من و رفقا رسول آرام، تقی روزبه  و يوسف آبخون مطالبی را در خبرنامه داخلی منتشر کرده ايم

 با کدام يک موافق و يا مخالف هستم حق خودم و همه رفقای شرکت کننده در بحث می دانم که برای روش کردن موضوع هر قدر که
اين نوع مخالفت با اظهارنظر اعضای سازمان مغاير حق ابتدائی هر عضو سازمان است که بر طبق اساسنامه . بخواهند بنويسند

 . سازمان حق دارد نظرات خود را هر وقت خواست در داخل سازمان مطرح کند

 

تالشهای منفی در ارتباطات محفلی به چه پاره ای  " ...و پاره ای  تالش های منفی در ارتباطات محفلی :"...رفقا می نويسند
اگر قصد از .تالشهايشان منفی بوده است" دست به تالشهای محفلی زده اند و ثانيا" معناست و قصد چه کسانی هستند که اوال

دگان  ما امضا کنن…:" بلژيک که اعالم کرده اند-تالشهای محفلی تالشهائی خارج از ساختارهای تشکيالتی است پس رفقای پاريس
نيز مناسباتی " …زير، اين نامه را نه به مثابه واحد تشکيالتی بلکه همگی به صفت فردی به عنوان عضو سازمان امضاء می کنيم

" خارج از ساختارهای موجود تشکيالتی ميان خود بوجود آورده، درباره مفاد پالتفرم خود بحث کرده، شواهدی در باب
پاره ای تالشهای منفی در " و" نی ها و داوری های فردی و آنارشيک از طريق خبرنامهنامه پراک" ،"زودرس بودن" ،"خودسری
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. ميان خود ردوبدل کرده  و در مورد همه اين موارد به نتيجه واحد رسيده و می خواهند اين تالشها را ادامه دهند" ارتباطات محفلی
در سازمان ما البته نه فقط ارتباطات فردی منع .پيشرفته است" بنابراين اين رابطه خارج از ساختارهای سازمانی رابطه ای کامال

صدالبته زمانی . نشده است بلکه ارتباطات ميان همفکران  تا حد اعالم رسمی فراکسيون نيز طبق اساسنامه سازمان مجاز است
 سازمانی قربانی مناسبات نقش منفی ايفاء می کند که قانونيت...) حاال در هر سطحی، محفلی، فراکسيونی ( روابط همفکرانه

 .را فدای روابط نمايند...) اساسنامه و ضوابط سازمانی( همفکرانه شده و رفقائی ضوابط 

 

به مثابه ارگان عالی داروی " الف،  عضو کميسيون نظارت مرکزی، نيز ديده می شود که قاعدتا. در ميان رفقای امضاءکننده نام ر( 
اما چون اساسنامه سازمان چنين منعی را قائل نشده است من نيز به لحاظ . فظ می کردسازمان می بايست بی طرفی خود را ح

 ). قانونی ايرادی به ايشان نمی گيريم

 

 

 اما پيشنهاد رفقای پاريس چيست؟ 

همه طرفين اختالف، بی درنگ و بی قيد و شرط، هرگونه و هر شکلی از برخوردهای غير رفيقانه و تشنج زا "اول، 
از آن جائی که اختالف بروز کرده در سايت و مباحثات بعدی همگی خارج از جلسات وکتبی بوده است لذا  ...." ردهرا متوقف ک

روشن است که  چه  کسی به خشونت قلم و ترور شخصيت متوسل شده و چه کسانی اصول و هنجارهای برخوردهای رفيقانه را 
اسناد .  در ارگانها  شرکت و چه کسی  ارگانها را بايکوت کرده استچه کسانی  عليرغم هتک حرمت و شخصيت. رعايت کرده اند

منصور نجفی سردبير نشريه راه کارگر  منتشر و در دسترس . تقی روزبه  با من، کميته تبليغ و ترويج و ر. مربوطه به  برخورد ر
وزبه در تغييرمصوبات  سازمانی هم نظر تقی ر. حتی رفقای اقليت تبليغ و ترويج که با ر.  همه اعضای سازمان قرار گرفته است

 .هستند برخوردهای وی را به صراحت محکوم کرده اند

 اما رفقا می گويند ما از همه طرفين اختالف می خواهيم که بی قيدوشرط  برخوردهای غيررفيقانه و تشنج زا را 
ديف قرار داده و با متهم کردن مضرب به رفقا در اين برخورد به ظاهر بی طرفانه ضارب و مضروب را در يک ر. متوقف کنند

 .  کنندتشنج زائی، ضارب را از زير ضرب خارج می

 

…:" رفقا اين  و جه را وجه فرعی مسئله قلمداد می کنند "              دوم، در ارتباط با  شيوه برخورد  اوال
ضوابط حاکم بر انتشارات سازمان است،که ضرورت روشن شدن تکليف اصول دموکراسی تشکيالتی و 

 نهايتًا هم اصل قضيه 
  در محاق جدال های فرعی

آيا با وجود چنين شيوه  برخوردی می توان در يک سازمان کار و فعاليت .که خود نادرست است") تاکيد از من است( …قرار گيرد 
سيونی را برای بررسی همه  کنگره سيزدهم  کمي…:"در بند سوم  رفقا گفته اند. منفی است" مشترک انجام داد؟ جواب مسلما

. جوانب  پرونده  دعوای مشخص مرتبط با سايت انتخاب کند و اين کميسيون نتايج بررسی  خود را در اختيار کنگره قرار بدهد
به اين . اگر اختالف مربوط به ضوابط را از به اصطالح دعوای سايت خارج کنيم همان شيوه برخورد باقی خواهد ماند ".  …

ی اين مسئله فرعی از روند کنونی بررسی که اعضای سازمان در آن دخالت دارند خارج شده و به يک کميسيون در ترتيب بررس
 که در وقت بسيار تنگ و شتابزده تشکيل شده وبه ناچار بخاطر کمبود وقت در بهترين حالت ناچار است سرو کنگره احاله می شود
 .ته قضيه را هم آورد

 

 که البته از هم اکنون اين مباحثات -پيشنهاد بولتن مباحثات! لتن مباحثات و کميسيون برای تهيه قطعنامه ها       سوم، پيشنهاد بو
کميسيون اما بايد نقطه پايان مباحثات باشد نه نقطه .   بی شک مثبت و ضروری است-به طور اجتناب ناپذير شروع شده است

طور فعال در مباحثات شرکت و اظهار نظر کنند،  گرايشات به طور دقيق شکل بايد به همه اعضای سازمان اجازه داد که به . شروع
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گرفته و پيشنهادهای خود را ارائه کنند و آن گاه کميسيون به مثابه نقطه پايان اين مباحثات برای جمع بندی نهائی مباحث شکل 
 . بگيرد

     

 !نتيجه

 به فضای مباحثات علنی موجود در ارتباط با بررسی شيوه برخورد و آن چه که رفقا مطرح می کنند به معنای نقطه پايان نهادن
در حالی که نه مباحثات علنی کنونی بايد قيچی شود و نه روند بررسی از مسير کنونی . جوانب گوناگون مربوط به ان است

 بحث شرکت فعال داشته و مضاف بر آن، اعضای سازمان بايد بطور فعال در همه موارد مربوط به اين. تشکيالتی خارج گردد
مباحثات در فضای کنونی برخالف آن چه که رفقا گفته اند نه فقط  انطباقی با ارزيابی منفی آنها ندارد بلکه حداقل دست آورد . باشند

 !تقی را وادار ساخته خشونت کالم، توهين و اتهام زنی در برخورد با نظرات مخالف را کنار بگذارد. آن اين بوده است که ر

 

 

 ! با بهترين درودهای رفيقانه  روبن مارکاريان

*********************************************************** 

 13 ضميمه 
 

 از منصورنجفی  

 با سالمهای صميمانه و عرض ارادت به رفقای صادرکننده   

 "2008 ژوئيه  2مورخ  سرگشاده درون تشکيالتی  نامه " 

با احساس مسئوليت و درايت تک  "] بحران [ در رابطه با ابراز نگرانی تان و اينکه نوشته ايد که اين در ابتدا مايلم سپاس خويش را 
 .، تقديم حضورتان بنمايم" تک ما می تواند به شکلی دموکراتيک پيگيری شود  

 و مفيد برای بر   شکيالتیبه نتيجه ای در خدمت تقويت دموکراسی ت   " بويژه که ابتدای نامه متذکر شده ايد که پروسه مورد نظر    
 .".طرف کردن اشکاالت منتهی گردد 

روال قانونی و دموکراتيک پيشبينی شده برای اعتراضات و شکايات، طرح آن ها   "            
م رضايت حاصل نشد، ارجاع به     در ارگان مربوطه، اگر حل نشد ارجاع به ارگان باالتر، اگر حل نشد به کميته مرکزی و اگر باز ه 

گزارش  مسئول نشريه راه کارگر در مورد سياست و "در   ياد آوری مينمايم که ."کميسيون شکايات و در نهايت به کنگره است
2008مورخ هجدهم ژوئن " (. در سالی که گذشت  ،کارکرد نشريه 

قضاوت در مورد درست و يا نادرست بودن تشخيص مسئول نشريه، بعهدۀ      "  موضوعی است که ؛ "ديدگاه"

   َ                                    ضمنا  در مورد اظهار نظر شما مبنی بر اينکه

ُ         ، نوشته بودم که قرار گرفتن مقاله يکی از رفقا در زير ک د       )                                                     
،  )م.ک(  ،  ت.ت.ک

 ." استکنگره سازمان  و کميسيون رسيدگی به شکايات  

و  لذا از اينکه حدود دو هفته قبل از اظهار نظر شما، پيشنهاد خويش بر سر چگونگی مسير رسيدگی به اختالف را اطالع داده بودم           
 .اکنون شما نيز بر اين روال توافق داريد،  احساس شادمانی ميکنم   
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                  ً                    بويژه که بدرستی تا کيد نموده ايد که  
َ                 احتماال  اشاره شما به ر       

                                                                                    ُ                                           اما، اين حق زمانی که با فحاشی، اتهام زنی و زير گرفتن حرمت انسانی و روابط رفيقانه توا م گردد، توهين به اخالق کمونيستی           

و   .".موضوع را از  اين روال درست و قانونی خارج کرد  ......... شيوه طرح اعتراض  "
 . تقی است.

 

نش های زودرس در قبال آن، پيگيری موضوع را از  اين روال درست و قانونی   برخی واک" اما ناخرسندم که اعالم مينمائيد که 
 ". خارج کرد

 ! رفقای عزيزم 

، حق اعضاء را در رابطه با مراجعه به ديگر اعضاء        ) مصوبات(زيرا که  روش های پيش بينی شده    .  شما هم عقيده نيستم  در اينجا با
 .حق مسلم و خدشه ناپذير همه اعضاء سازمان است   ) ا کتبی اعم از شفاهی و ي  ( حق بيان . را، نقض نمينمايد 

بدون  .( مورد اشاره قرار داده ايد  تقی را . ر طرح اعتراض شيوه همچنان که خود شما نيز  . است و ميبايست مورد اعتراض قرار گيرد 
   .).آنکه بگونه ای شفاف آنرا مورد اعتراض و نقد قرار دهيد   

 

تقی،  . ر. اما آنچه که در رابطه با شيوۀ اعتراض شما توجه مرا جلب نمود، عدم توجه شما به پروسۀ رسيدگی به اين اختالف است 
،   "توطئه "و سپس با  باور بر اين      .) تقی .عدم ارسال ايميل بهر  .( ه گری ميکند  روبن  را متهم به توطئ   .ابتدا بگونه ای غير رفيقانه، ر  

. ( تقی، سترون ميشود   .تالش های کميسيون سايت بعلت التيماتوم های ر   . روبن مينمايد .انواع و اقسام نسبت ها و اتهامات را نصيب ر 
 !).اولين قدم قانونی مورد اشاره شما  

 

، توضيحات خود را به اطالع )در حين خويشتن داری و عدم برخورد متقابل ( خورد و اتهامات  روبن  برآشفته از اين نوع بر .ر
دومين قدم قانونی مورد اشاره شما   . ( کميته تبليغ و ترويج مسئوالنه، اين رفقا را به جلسه ای دعوت مينمايد        . اعضاء سازمان ميرساند   

ت ، همچنان به التيماتم های خويش ادامه ميدهد و در اواسط آن   .ت.اء کتقی بی توجه به انتقادات و نظرات اعض .در آن جلسه ر!). 
 .ت ، او از جلسه خارج نميشود .ت.اما، بنابر اصرار اعضاء ک . جلسه اعالم ميکند که آن جلسه را ترک خواهد نمود   

روال قانونی مورد   . ( اشتت جهت اتخاذ تصميم ، ادامه خواهد د.ت. در همان جلسه اعالم ميشود که آن مباحث در جلسه آينده ک 
م مطرح    .تقی موضوع را در جلسه ک.ت و اعالم نظر آن کميته ، ر.ت.قبل از تشکيل جلسه بعدی ک.). نظر شما ادامه داشته است

. م محول مينمايند .رفقای کميته مرکزی، بحث در اين رابطه را به جلسه بعدی ک        .).  از روال قانونی مورد نظر شما     خروج . ( مينمايد
 .).داوم روال قانونی مورد نظر شما  ت( 

 

م و .را به ک) ت .ت.نظرات اکثريت و اقليت ک ( پس از بحث و تبادل نظر، قرارهای مصوبه را   ) کميته تبليغ و ترويج( ت.ت.ک
 .).تداوم روال قانونی مورد نظر شما   .( اعضاء سازمان اعالم مينمايد  

اما . م را اعالم مينمايد.ت را مورد بحث .ت.م نظرات ارائه شده ک  . پس از آن ک
. (م در جلسات بعدی ادامه خواهد يافت   .همانجا اعالم مينمايد که بحث در اين مورد، جهت تدقيق نظر ک    

                              َ                   و تبادل نظر قرار ميدهد، و موقتا  تمايل اکثريت ک   
تداوم روال قانونی مورد نظر      

 )..شما

مورد بی احترامی و  که  اين بار او( مسئول نشريه . تشر ميکندت، جوابيه ی را من.ت.تقی در پاسخ به قرارهای ک . در اين بين ر
اما، روال قانونی مورد نظر شما و من، همچنان در مسير پيشبينی شده،به   . تقی، پاسخ ميدهد.به جوابيه ر.) اتهامات قرار گرفته است 

 .). مورد نظر شما است  منظورم همان رسيدگی به اختالفات در ارگان های سازمان، و سلسله مراتب        . ( پيش ميرود
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 " !2008، مورخ دوم ژوئيه   "نامه سرگشاده درون تشکيالتی "رفقای عزيز صادر کننده   

برخی واکنش های زودرس در قبال آن، پيگيری موضوع      " :  همانطور که در سطور باال متذکر شدم، با اين نظر شما مبنی بر اينکه             
اگر به توضيحاتی که تا اينجا خدمتتان ارائه دادم توجه نموده باشيد، . فق نيستمموا". را از  اين روال درست و قانونی خارج کرد

 . نشده است" روال درست و قانونی خارج"  از     َ                قاعدتا  روشن است که   پيگيری موضوع تا قبل از صدور نامه سرگشاده شما،    

 

  طی شده بود، مطلع بودند؟   آيا رفقای عزيز صادر کننده نامه سرگشاده، از مسيری که   : لذا سئوال من اين است 

اگر بر مسيری را  در نامه     . اگر پاسخ شما مثبت است، سئوال بعدی من اينست که از نظر شما، روال درست و قانونی کدام است      
سرگشاده مورد اشاره قرار داده ايد، همچنان استوار هستيد و آن مسير تاکنون طی شده است، آيا ضروری نيست که با انتقاد به               

 معتقد نمائيد؟ واقعيت اين  بيش از پيش د شتاب زده تان و انتقاد بخود، اعضاء سازمان را به صداقت و اصالح پذيری خويش       برخور
من همچنان برای شما و جايگاه      . است که قدمهای سنجيده، بويژه در مقاطع بحرانی، وزن انسان و احترام ديگران را افزايش ميدهد        

 . قائلم شما در سازمان، احترامی رفيقانه   

 

 !رفقای عزيزم  

                                           ْْ                دور زدن ارگان های مسئول يا در عمل انجام شده   قرار دادن آن ها "." از جمله .  نامه سرگشاده شما به نکات ديگری نيز اشاره دارد  

؛ حق بيان    دور زده شده اند؟ مگر اينکه شما مدعی باشيد که   " اگان های مسئول  " آيا پس از ارائه توضيحات فوق، ميتوان ادعا کرد که     
در چنين حالتی پاسخ من   .  است"دور زدن ارگان های مسئول"، )در حين طی شدن روال قانونی (  اعضاء با يکديگرنظرات و تبادل 

 !به شما اينست ؛ جل الخالق

 

 جلب مينمايم و .  شما ادعا نموده ايد که ؛ ارگان های مسئول در عمل انجام شده قرار گرفته اند  
ما را تهی از توان پيگيری، تعقيب و رسيدگی به حقايق ماجراها        " ارگان های مسئول  "اضافه ميکنم که؛ آيا شما، با اين ادعا، در لفافه    

 
 .بدينگونه ارائه شده،  و قصدی در کار نبوده است 

    َ                            مجددا  توجه شما را به مسير طی شده

                                                                  َ                                                 َ اعالم ننموده ايد؟ از آنجا که برای تک تک شما احترام قائلم، لذا متصورا  در اينجا  روشی ژورناليستی و جمله بندی شما، سهوا  

ُ   ج رم
                      َ                                                                مورد اشتباه ميکنم، لطفا  با ارائۀ مصوباتی، اين حکم را مستدل نموده و مرا ارشاد نمائيد   

ُ   ش به

 

نامه پراکنی ها و داوری های فردی و آنارشيک از طريق خبرنامه، و پاره ای  تالش های منفی در       "در ادامه نامه سرگشاده به    -* 
 . اشاره نموده ايد "ارتباطات محفلی 

اگر در اين . محسوب شود " "ر به اعضاء، از طريق خبرنامه  تصور نميکنم که در سازمان ما اطالع رسانی و ارائه نظ! رفقا
. 

 

د که   صميمانه خدمتتان عرض ميکنم؛ اگر قرار باش    " ! پاره ای  تالش های منفی در ارتباطات محفلی  " و اما در رابطه با ادعای   -* 
 تالش های منفی در ارتباطات تحت عنوان( حرف ها و تفکراتمان در رابطه با عملکردهای رفقايمان را، در زرورق القاء توطئه     

 .  بوجود ميآيد که در هيبت شرطه، دادستان، قاضی و مجری احکام به ميدان آمده ايم   بپيچيم، آنگاه اين )  محفلی
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بل احترام رفقا، بخود اجازه نميدهم که دچار چنين شبهاتی بشوم، اما، زمانی که جمله بندی برخی            هر چند که با آشنائی با شخصيت قا   
 است، تصديق بفرمائيد که جلوگيری از خطور چنين افکاری در مغز، بسيار     غيرمستدل و اين چنين دو پهلواز رفقايم، اين چنين 

در صورت واقعيت داشتن  .   بردارند،ی منفی در ارتباطات محفلی تالش هامگر آنکه رفقای عزيزم، پرده از اين؛ . مشکل ميشود
 .! به روشنگری در اين روابط در سازمان هستيد    موظف   شما - و اطالع شما از آنها  -چنين اتهاماتی

 

شکيالتی   ما نگران آنيم که با ادامه اين منش و روش، شاهد يک آشوب ت   "در ادامه نامه سرگشاده ، شما رفقا اعالم ميداريد که؛           -*
 ".  باشيم

 آشوب تشکيالتی روشن ميکرديد که منظورتان از       ) الاقل بطور مختصر   ( آيا بهتر نبود که شما رفقای دلسوز و باتجربه، بدقت       
 ؟  چيست

که با دقت مراحل  (کميسيون مرکزی نظارت و بررسی شکايات  با توجه به سرعت عمل کميته تبليغ و ترويج، کميته مرکزی و درايت 
آيااين برخورد شما، از آگاهی و درايت سرچشمه         ؟  هستيم آشوب تشکيالتی ، آيا ما اکنون دچار يک   .)ه را زير نظر داشته است   طی شد

تقی که در آغاز اختالف نظر از کلمات و اصطالحاتی استفاده ميکرد که شايسته شخصيت او رفقای مخاطب اش              .گرفته است؟ خود ر 
َ      اکنون او، عمدتا در       .نبود . ز اين نوع برخوردها اهتراز مينمايد       اعمل،                   

 ارائه داده --و نوشته جديدی " پس گرفته) "اتهامات ارائه شده را( ت را .ت.، پاسخ اوليه به ک" انقباضی"
 . آيا رفقای عزيزم، به اين نکات توجه دارند يا خير . است

ُ             حتی بتصور من برای جبران برخی از شيوه های م ضر                                                    
     َ                  نسبتا  بدور از اتهامات

 چنين فرموله نموه ايد و اکنون نيز همچنان بر آن پای  - حدود يک ماه پس از آغاز اختالف  -اگر توجه داريد و در زمان ارائه نامه تان  
 .اميدوارم که شما رفقای عزيزم، القل اکنون از اين فرموالسيون فاصله بگيرد     . ميفشاريد، ديگر اين نقض غرض است   

 

 شما مرقوم نموه ايدکه ؛  .  بيندازيمديدگاه نامه سرگشاده از  " اصل قضيه" بد نيست که نگاهی به ،ما ا-*

بنظر من    ".ضرورت روشن شدن تکليف اصول دموکراسی تشکيالتی و ضوابط حاکم بر انتشارات سازمان است  .. اصل قضيه " 
اما بد . ستور کارتان خارج شده است  شيده ايد که در واقع موضوع از دک اصل قضيهشما رفقای عزيزم، آنچنان تار و پودی بدور پيکر   

 . :نيست که باتوضيحی مختصر در رابطه با آنچه پيش آمده و عملکردهای طرفين اختالف، به واقعيت های مربوطه توجه کنم       

 

در سايت و در نشريه سازمان، در زير    " دست آوردها ودشواری هامبارزه کارگران هفت تپه " تقی .موضوع آن بود که مقالۀ ر
 .درج گرديده بود" ديدگاه"د 

:
 ُک 

ُ         تقی معتقد بود که مقاله او نميبايست در زير ک د                                                  
ُ         اعضای ک ر بحران        

 َ                                                 حا  طرح توطئه برنامه ريزی شده راالغاء مينمايد      

ُ                           و بياناتی ديگر که نه در خ ور شخصيت او ونه رفقای                              
        َ          که قاعدتا  ميبايست 

 

،   سانسورچی لذا مسئول فنی سايت و مسئول نشريه را بنوعی      . منتشر شوند " ديدگاه". ر
سوالنه   دلبخواهانه وغيرم... طبقه بندی   "و کسانی خطاب نمود که مقاله او را ؛      ) عامل و آمر ( توطئه گر، 

ادعا نمود . را نميدانند "  امضاء فردی با امضاء سازمانی  " اتهام زد که فرق  . اشاره کرد  " الگوی اردوگاهی"  به.ميکنند" وخودسرانه
مساله بيش ازيک سهو است ومشمول طی پروسه طوالنی ازدرون به بيرون وازآرام به تند شده  ونشان داده است  که يک     " که

ادعا کرد که مقاله او      .  کرد"يک پروژه حذف " و اشاره به   .). که تلوي  " ( رويه است
و . يک باره به جمهوری اسالمی و مسئله حق بيان، اشاره نمود     ) الاقل در آن زمان  ( سانسور شده و در ميان مباحث مورد عالقه اش      

.  صحبت به ميان آورد " قهقراروبه رويکرد وبدعتی سخت  فرقه ای و   "از 
. تقی از اينگونه بيانات فاصله گرفته است.البته بايد انصاف داد که اين اواخر بنظر ميرسد که ر  . ( مخاطبش بود

 .).مورد توجه قرار بگيرد  
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اعالم کرد ديگر در جلسات کميسيون       . رفقای نامه سرگشاده نشد   "  روال قانونی مورد نظر شما     "تقی متاسفانه در انتظار رسيدگی     .اما ر
بعدازاين تاحل " به مسئول نشريه اخطار نمود که .! ديگر مقاله ای به سايت سازمان ارسال نخواهد نمود ! سايت شرکت نخواهد کرد

 " .يه استفاده نکنيدنشدن اين مشکل،لطفا  ازهيچ مقاله من،تحت هيچ عنوانی درنشر  

، التيماتوم های او      )ديدگاه"فزون بر آن اعالم نمود که تا عدم بازگشت به روال سابق       
 . مالک عملکرد اوست  

ُ        يعنی درج مقاله اش در ستون اصلی و بدون ک د      (                                        

تشکيل مجامع   فقطود،من بدليل وتجربه منفی پيشبرد اين مساله درمحدوده نهادهای بسته ومحد"در اواسط ماه ژوئن اعالم نمود که  
" .مداخله هرچه بيشتربدنه سازمان و طرح بحث درون تشکيالتی را تنها شيوه درست ومؤثر برون رفت از بحران می دانمی، عموم

اين به نوعی به رسميت نشناختن  !. تقی قابل پذيرش نيست و يا نبوده است .، از جانب ر  روال قانونی مورد نظر شمايعنی آنکه ( 
رگانها و مصوبات سازمان است، ارگان هائی نظير کميسيون سايت، کميته تبليغ و ترويج، کميته مرکزی و کميسيون رسيدگی            جايگاه ا

 !!به شکايات

 ،بدنه سازمان و طرح بحث درون تشکيالتی مداخله هرچه بيشترتغيير نظر داد و عالوه بر ) خوشبختانه ( تقی .اما چند روز بعد، ر 
 .م را پيشنهاد کرد .ف در جلسه ک طرح موضوع مورد اختال  

 

) و يا رفقائی ( زمانی که به رفيق 
يش آيد، ) يا مسئولين  ( در طول زمانی که مسئول   . مينمايند

منطبق بر آن ضوابط   ) يا مسئولين ( مربوطه، در صورتی که عملکرد مسئول  ) مقررات، مصوبات (    
باشد، آنگاه رفع اتهام ميگردد و     

                         َ                                                             مسئوليتی واگذار ميشد، طبعا  چارچوب اختيارات آنان را با مقررات، ضوابط و مصوباتی روشن    
ّ                 مربوطه به انجام وظيفه مشغول هستند، در هر موردی که ظ ن تخلفی پ                                                          

   َ                   طبعا  با مراجعه به ضوابط
سپس اگر خود مقررات مربوط        . ، نشان ميدهد که قصد بهسازی داشته است     منبع اتهام،  با انتقاد بخود 

 .شد، آنگاه رسيدگی به مقررات در دستور کار قرار ميگيرد     دچار اشکاالتی با

 به اجرای آن مقررات    موظف                     َ                                                                                در صورتيکه حتی بعدا  روشن شود که ضوابط مربوطه احتياج به تغيير و يا ترميم دارد، مسئولينی که        
در غير اينصورت  . نميشود" بقعطف به ماس ...) " سازمانی و( به بيان ديگر در روابط اجتماعی  . بوده اند، مجازات نمی نمايند

داشت و يا توان مانيپوالسيون داشت،    " قدرت"در سيستمی غير از اين، هر مقطع زمانی، آنکه بيشتر     .  از بين ميرود" شغلی " امنيت 
يگران   و يا تالش مينمايد که با توسل به هر شيوه ای، د    . و باصطالح بر حسب ميل خويش عمل مينمايد    ." بر خر مراد سوار ميشود    " 

 .خويش، وادار نمايد " آتوريته" را به پذيرش 

 

ُ              بروز اختالف در رابطه با درک های متفاوت در مورد ک د                ِ امکان  در مورد موضوع مورد مناقشه، من با توجه                                                        

ِ  ضوابط       
ُ   ت در رابطه با ک د                

ُ                                 باشد، زير ک د ديدگاه، در نشريه درج خواهد شد            

 ً            را ی داده اند 

، در سال   " ديدگاه"
اره، ضوابط ذيل را که  ت پس از چند جلسه بحث و تبادل نظر دراين ب.ت.ک. ت تقاضا نمودم که چاره انديشی نمايد.ت.گذشته از ک

م نيز به نوبه .م نيز پيگيری شد و ک   .ت، در درون ک .ت.اين مباحث و مصوبات ک   .  خوانده شد، به تصويب رساند 2 و  1
 :از اين قرار بود" ديدگاه".ت.مصوبات ک.  خود بر آن مصوبات صحه گذاشت 

 .  وب موازين سازمان باشد  مقاالت مندرج در نشريه، بايد در چهارچ- 1 

 مقوالتی که در سازمان به بحث گذاشته نشده باشد، يا سازمان در آن مورد بحث نکرده باشد و يا خارج از مواضع سازمان             - 2
. 

قاالت رفقای خودمان وهم در رابطه با ديگران و تذکر داده شد که اين ضابطه، ها هم در مورد م.  ناميده شد2 و 1:  ضوابطی که 
جالب . ( و همه رفقای کميته تبليغ و ترويج آنرا پذيرفتند.).  به تصويب رسيد2007 نوامبر 15اين مصوبات در جلسه ( . صادق است

 2و1ز به ضوابط ت هستند ني.ت. رفقای حامی نظر اقليت ک-ت ميباشند.ت.  و حسين نقی پور نيز از اعضاء ک-توجه آنکه رفقا و
 .( 
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ُ      در رابطه با ک د    :از اين قرار بود" ديدگاه"ميته مرکزیمصوبات ک              

 هم چنان براساس سياست های تاکنونی سازمان    ،موازين حاکم برمحتوای مطالب برای درج درستون های گوناگون نشريه -
 : می شوندمطالب درسه سطح دسته بندی   ، مطابق اين سياست ها.صورت می گيرد 

 مطالب و بيانيه ها واطالعيه هايی که با امضای سازمان منتشرمی شوند   -الف 

ودرخدمت ترويج و  ) توسط کنگره ها و کميته مرکزی  ( مطالب ومقاالتی که باسم افراد و درچهارچوب مواضع عمومی سازمان    -ب
ب مواضع عمومی سازمان وامضاء فردی به معنای   بديهی است که قيد درچهارچو. تبليغ آنها نگاشته می شوند ويا گزين می شوند

آن نيست که سازمان دربرابرهمه محتويات اين گونه نوشته ها ودرمورد تک تک اجزاء آن خود را پاسخگو  می داند ونويسنده نيز 
 . ناچاراست که همه اجزاء نوشته خود را نعل به نعل بامواضع اتخاذ شده سازمان انطباق دهد 

بی که اساس ومحورآنرا يانظراتی مغايربا مواضع اعالم شده سازمان تشکيل می دهند و يا اساسا درمورد آنها       وباألخره مطال-ج
 ....." سياست معينی اتخاذ نشده ،دربخش ديدگاه قرارمی گيرند 

  )٢٠٠٧زی،   مندرج در خبرنامه داخلی، به تاريخ سوم دسامبر گزارش نشست هفدهم کميته مرک (

 

 ...." !نامه سرگشاده" نندۀرفقای عزيز صادر ک  

اما برای صرفه جوئی در وقت گرانبهايمان، ضرور تشخيص دادم           .                                                           ً          از اينکه وقت گرانبهايتان را با ارسال اين نامه گرفته ام، متا سفم      
داشتن   تا شايد که در بر .  قرار دهم - و پيشينه آن  - هفته گذشته بوقوع پيوسته  6که شما را در جريان واقعی حوادثی که در عرض        

 .گامهای سنجيده مان، سهمی ناچيز ادا نمايم  

 :تقی در مورد مقاله مورد مناقشه چنين ابراز نظر ميکند که    .زمانی که خود ر 

اين مقاله اختصاص دارد به تحليل مشخص ازيک مبارزه مشخص والجرم ازجنس تحليل های عمومی وکلی ازجنبش وتشکل های            
بديهی است  که درتحليل مشخص ازوضعيت مشخص نمی توان     ................................ ......................طبقه کارگرنيست 
 اگرچنين  .ازمواضع کلی ومتعلق به سالهای گذشته وقراردادن تحليل مشخص درقالب ازپيش شده آن شروع کرد      نقطه عزيمت را   

 ساخته مان گذشته  که هيچ ربطی به وضعيت نداردکنيم، بجای تحليل مشخص  فقط خود را زندانی نظرات کلی ويا متعلق به ز
 .....................................................................ايم

...............................................................................................................    ...................... 

اتتظاردارد که واقعيت را برای اندازه شدن با عرض وطول تخت پروگرس دستکاری و قيچی  ت.ت. آيا ک  
درهرحال   ..................................................................................................................................کنيم؟

  .....................................................واضع کلی سازمان يکسان نيستند   مصاديق تحليل مشخص و م

درغياب وجودچنين ..........................    م درمورد اين مساله مشخص ارزيابی خاصی نداده است   .ادعای من آنست که ک
تی است وکدام نيست،اساسا بالموضوع   ،طرح بحث اينکه درحيطه يک تحليل مشخص،کدام نظرمواضع تشکيالسياستی 
 و ربطی  دراينجا استناد به اساسنامه نيزبالموضوع است...........................................................................     است

 .)تاکيد ها از من است(.به اين مساله مشخص ومضمونی  ندارد  

 

 چيست؟ ) و ديگر سردبيران سايت   (  ميکنم ؛ تکليف مسئول نشريه و يا سردبير روز سايت   اکنون از شما رفقای بزرگوارم سئوال     
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 : ضوابط موجود حکم داده اند که  

،  يا خارج از مواضع سازمان باشدو يا سازمان در آن مورد بحث نکرده باشد  ، به بحث گذاشته نشده باشدمقوالتی که در سازمان   -
ُ         زير ک د ديدگاه  .خواهد شد، در نشريه درج      

يا اساسا درمورد آنها سياست  تشکيل می دهند و نظراتی مغايربا مواضع اعالم شده سازمان   مطالبی که اساس ومحورآنرا يا-
 ....." ،دربخش ديدگاه قرارمی گيرندمعينی اتخاذ نشده

 

 و اگر مسئولين به وظائفشان عمل نموده  نميبايست در بخش ديدگاه درج شوند؟) نقی .از جمله مقاله مورد مناقشه ر( آيا چنين مقاالتی 
 اند، شايسته است که با توسل به هر فرهنگی، آنان را مورد خطاب و عتاب قرار دهيم؟     

، به !) تقی ، عمل نموده است . خودر - از جمله -، به ضوابط مورد تصويب  " متهم"" ( متهم"آيا شايسته است که اتهام زننده و 
احساس مسئوليت نسبت به عوافب " مورد خطاب قرار بگيرند که  "همه طرفين اختالف "و. رانده شوند" چوب"اصطالح با يک 
مجريان     آيا روا است که اينگونه خونسردانه  نمايند؟" برخوردهای غير رفيقانه و تشنج زا را متوقف "و بنمايند؟ "چنين روش هائی

"

        َ  که اتفاقا  

ها و داوری های فردی و آنارشيک از طريق خبرنامه، و پاره ای  تالش  نامه پراکنی   " مورد نظر خودتان را، به   " روال قانونی
 اند، متهم نمائيد؟" موضوع را از مسير درست منحرف ساخته  " که  " های منفی در ارتباطات محفلی 

 

ه مورد    آيا شايسته است که کسانی را که در برخورد با موضوعی مشخص، به روال قانونی عمل نموده اند، اين گونه غير عادالن  
اهانت قرار دهيد؟ بايد اين برخورد شما بعنوان برخوردی کمونيستی تلقی شود؟  آيا اينگونه کلی گوئی ها، زمانی که ضرورت بيان        

 !!شفاف ملموس است، اعتمادها را بيشتر ميکند؟ قضاوت در اين مورد با خود شما است     

 

 ! ژوئيه 2رفقای نامه سرگشاده    -*

( اعتبار مصوبات موجود در باره پايه ای ترين اصول تشکيالتی     "انب شما مطرح گرديده است، موضوع      از ديگر مواردی که از ج    
است   " و مصوبات موجود در رابطه با ضوابط حاکم بر انتشارات سازمان ...) مثل چند و چون حقوق اعضا و رابطه اقليت و اکثريت  

 .".ات آغاز شوددر بولتن مباحث" که خواسته شده است که بحث در باره آنها

 !رفقا

 و   از بررسی مشخص و قضاوت شفاف در رابطه با آن طفره رفته ايد           شما در رابطه با مشکلی که خود را دست بگريبان با آن ميديد،  
 مثل چند و( مصوبات موجود در باره پايه ای ترين اصول تشکيالتی "اما به ناگاه . نموده ايد" رها"با الغاء برخی اتهامات، خود را 

.  را بطور غير مستقيم، مورد سئوال قرار داده و خواستار بازبينی مجدد آنها شده ايد   "  ...)چون حقوق اعضا و رابطه اقليت و اکثريت  
ِ        ، مرا بياد کسی می اندازد که در موقع طرح گ ردی    معضلی کنکرت اين نوع برخور و ورود شما به  ِ  ُ          ، تقاضای گ رد و ميکرد                                           . )دايره (          

 مصوبات موجود  در دستور کاربود، اما، به طور غير منتظره،         " ديدگاه "معضل . د را نيز بخود شما واگذار ميکنم     قضاوت در اين مور  
 ! عبرت انگيزاست . ، مورد سئوال واقع ميشوند در باره پايه ای ترين اصول تشکيالتی

 

  .... ضوابط حاکم بر انتشارات سازمان ..... ".....در باره" ........ يک کميسيون کارشناسی     "   مطرح نموده ايد که با تشکيل -*
 .روشن شود " تکليف اعتبار مصوبات موجود در اين زمينه
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با توجه به آنچه تا اينجا مورد اشاره قرار گرفت، اين پيشنهاد شما، اين سئوال را در ذهن من ايجاد ميکند؛ که آيا علت اينکه شما        
رهيز کرده ايد، اين نيست که شما ، با داشتن ايده هائی مشخص در رابطه با معضل         رفقای عزيز ، از رسيدگی سيتماتيک به معضل پ     

 .، بعوض برخورد مشخص به معضل مطروحه، فرار به جلو را انتخاب  کرده ايد؟ اميد که چنين نباشد     "ديدگاه"

 

ود رااز طريق دبيرخانه به اين نامه     شما رفقای عزيزم در انتهای نامه سرگشاده، از رفقای عضو سازمان خواسته ايد که، امضای خ             -*
....  وآنارشيک و  محفل گرائیندارم) اصطالح خود شما " ( نامه پراکنی" پيشاپيش هيچ مخالفتی با اين  . بيافزايند

محتوای آن نظر دارم ،     در حالی که در مورد روش و   .  نميکنمارزيابی  " برخوردهای غير رفيقانه و تشنج زا" آنرا . آغشته نميکنم
 . اما، تبليغ نظرتان را، حق مسلم شما ميدانم    

ُ             آنرا با م هر الستيکی   .          

دررابطه با معضالتی،   ) از جمله من ( زمانی که رفقائی . مياندازد" يک بام و دو هوا" اما، اين دو گانگی برخورد شما مرا بياد 
اما اگر شما هم در اين رابطه نامه       !! نوشندمی " نامطلوب  " نظرشان را به اطالع ديگر رفقای سازمانی ميرسانند، از نظر شما          

 !  مينويسيد و بسيج مينمائيد، گالب می نوشيد

انتظارم اينست که در سازمان ما،     .! بلکه توازن قوا است. نظرگاهی ميگويد، در جهان کنونی، آنچه که مطرح است، عدالت نيست    
 . مشکل گشای کار ما باشد   عدالت، با تکيه بر اخالق کمونيستی و تکيه بر اصول مورد توافق،   

 .   از اينکه با اختصاص دقايقی، نظرات مرا در رابطه با نامه سرگشاده، مورد توجه قرار داديد، سپاسگزارم        

 منصور: با درودهای رفيقانه  

  2008نهم ژوئيه 

 

 

 

 

 

*********************************************************** 

 14ضميمه 
 

 !رضا شالگونی  درباره بحران سايت محمد. نوشته ر 

 

 از محمدرضا شالگونی

 بدون ضوابط هيچ تشکيالتی  باقی نمی ماند    
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 رفقای عزيز سازمان، 

که خودش در يکی از نوشته ( نوشته اول رفيق تقی روزبه در اعتراض به رفيق روبن در باره درج مقاله اش در ستون ديدگاه 
به خاطر بی بها شدن پيوندهای . ) تشبيه کرده است " رعد"ه های بعدی اش ، با لحنی حماسی آن را ب

عاطفی ميان رفقايی که يک عمر رفاقت و هم سنگری را پشت سر گذاشته اند ، نگران و متأسف شدم ، اما فکر نمی کردم اين 
ين دعوا پای مسائلی به ميان کشيده شده که اگر به حقيقت اين است که حاال در ا. قضيه به جاهايی بکشد که حاال کشيده است

توجه داشته باشيم که اين قضيه در آغاز . درستی با آنها برخورد نشود ، می توانند موجوديت تشکيالت مان را به خطر بيندازند
هم تر و اصولی تری به 

البته بايد توجه داشته باشيم که متأسفانه در . ميان آمده ، تا جايی که حاال مسأله اوليه در مقايسه با آنها چيز کم اهميتی می نمايد
 ،

و اميدوارم با برخورد اصولی . حادثه کنونی هرچند از جهاتی بی سابقه است ، ولی اولين حادثه نيست. سازمان به وجود می آورند
 .  که اين نوع حوادث محصول آن هستند را نيز از بين ببريمبا آن بتوانيم فضايی را

    ً                      واقعا  برايم شوکه کننده بود

    ً                                                                                         ظاهرا  با سوء تفاهمی شروع شده ، در چند مرحله گسترده تر و پيچيده تر شده و در هر قدم پای مسائل م

                                                                              ً                               سازمان ما مدت هاست که خرده حساب های شخصی ميان بعضی از افراد و يارگيری های عمدتا  مبتنی براين نوع خرده حساب ها 
                                                                                             ً                    به امر رايجی تبديل شده اند که فضا عمومی تشکيالتی را مسموم می کنند و کدورت های خرد کننده و مسلما  ناالزمی ميان اعضای 

      ً                          که ضمنا  عضو کميسيون سايت هم هست 

ً                      اصال  قانونيت ستون ديدگاه     

ً                        مثال  در نامه به رفيق منصور .    
ً                                     ه قبال  تضمين داده شود که مقاله او در ستون ک     

ِ و  ، به عنوان اقليت  کميته تبليغ و ترويج ، ضمن انتقاد                                   ِ      ً  انصافا   (                   
                                               ِ                                                                رد اتهامات او به رفيق روبن ، اعالم می کنند که خود  ضابطۀ مربوط به ستون ديدگاه ، بحران آفرين است و هر مطلبی که در 

ً         چهارچوب مبانی سازمان باشد بايد در ستون اصلی جای داده شود ؛ اما با تناقض گويی آشکاری ، اوال  با ضابط                                                                                         

                   ً                                                                                     اعالم می کنند و ثانيا  به رفقا تقی و روبن توصيه می کنند که اختالفات شخصی شان را خودشان حل و فصل کنند و پای " 

       ً              ً  که ظاهرا  قرار است بعدا  

            ً                                                    نادرست و قطعا  در خور انتقاد بود ، اما می شد و بهتر بود آن را در ) 

مشخص از آنجا شروع می شود که رفيق تقی به گمان اين که رفيق روبن به شيوه ای توطئه گرانه ، با دور قضيه اما اين  – ١
 برای گذاشتن مقاله او در اعضای ديگر کميسيون را اغفال کرده و تأئيدشان را) ( زدن او 

و . ستون ديدگاه جلب کرده ، نامه بسيار تند و پر از فحش و فضيحت در باره رفيق روبن ، خطاب به کميسيون سايت می نويسد
رفيق روبن متن نامه او را همراه با توضيحات خود در باره بی پايه بودن اتهام رفيق تقی ، برای اطالع اعضای تشکيالت به 

 .می دهدخبرنامه 

تقی با آن که متوجه اشتباه خود شده ، با معذرت گفتنی در باره اشتباه اش و بدون رفيق گام بعدی هنگامی شروع می شود که  – ٢
:عذر خواهی از فحش و فضيحت نثار شده به رفيق اش ، دعوا را به سطح اصول تشکيالتی می کشاند

می نامد ؛ اعالم می کند که هر چيزی که مخالف " بازار مکاره" اصل تبعيت اقليت از اکثريت را به مسخره را زير سؤال می برد ؛
مبانی سازمان نباشد ، بايد در ستون اصلی بيايد ؛ و مهم تر از همه ، تأکيد می کند که هيچ اختالف شخصی با رفيق روبن ندارد و 

و از حق نبايد گذشت که مشابه همان عناوين و القاب را به . ن برخورد را می کردبا هر کس ديگری هم که به جای روبن بود ، همي
يا به . او را به نحو بسيار موهنی سانسورچی می نامد) مسؤول نشريه ( ديگران هم نثار می کند

کميسيون سايت اعالم می کند که به شرطی حاضر به شرکت در جلسه آن است 
 . اصلی جای داده شود

: با بی معنا کردن ضوابط موجود تشکيالتی  ، با رفيق تقی همراه می شوند) شايد هم با بی توجهی ( متأسفانه کسان ديگری  – ٣
صريح از شيوه برخورد رفيق تقی و ) .  حسين نقی پور و ر رفقا

ه تلقی کردن 
و بحران سازی مصنوعی و غير ...نادرست "نظرشان که هنوز خصلت پيشنهادی دارد ، انتقال مقاله رفيق تقی به ستون ديدگاه را 

ضروری
خود اعالم می کند  ) ٢٠٠٨ ژوئن ٢٥( اما مهم تر از همه ، کميته مرکزی در گزارش جلسه .  مسائل نکشانندتشکيالت را به اين

و با اين ". به نظر اقليت گرايش داشتند"که اکثريت اعضای اين کميته پس از بحث و گفتگو در باره گزارش کميته تبليغ و ترويج ، 
کميته مرکزی که بنا به وظيفه بايد حافظ قانونيت تشکيالتی باشد ، نه ) شود " تدقيق"( اعالم نظر رسمی 

 . تنها ضوابط موجود مربوط به سايت ، بلکه برنامه و اساسنامه سازمان را به هوا می فرستد

 نظر اخالق کمونيستی و الاقل از( به نظر من ، در مرحله اول از مراحل سه گانۀ اشاره شده در باال ، گرچه برخورد رفيق تقی 
رفيقانه که الزمه حياتی هر نوع کار مبارزاتی مشترک است 

ولی اين امکان به دليل اين که رفيق تقی حاضر به شرکت در جلسه کميسيون سايت . سطح همان کميسيون سايت حل و فصل کنند
و فراتر از آن ، هر نوع تعهد به ضوابط موجود تشکيالتی را نفی کرده ، از بين رفته است و مسأله خصلت و ماهيتی پيدا نشده 

کرده که با حقوق اساسنامه ای همه اعضای سازمان ارتباط پيدا می کند و حاال که در آستانه برگزاری کنگره قرار داريم ، می شود 
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ً        از طريق بحث های کامال  رفيقان ً                                                        ه و مسؤوالنه و در عين حال کامال  باز که همه اعضای سازمان بتوانند از چند وچون آنها مطلع                                                 

                  ً                   که در اين مورد قطعا  کنگره سازمان است 

            ً                        يق روبن واقعا  شمربن ذی الجوشن است و ف

ً         رفيق تقی قبال  هم مخال            

                    ِ                                                                                   از تصميم صريح و مشخص   هفت ماه پيش کميته مرکزی در باره ستون ديدگاه همين نشريه ، تصميمی که به اتفاق آراء 
              ً                               می نامد ؛ دقيقا  چه می خواهد بگويد؟ حرف او جز                         ِ                               اتخاذ شده بوده ، يعنی خود  رفيق تقی هم در آن شرکت داشته 

                    ِ                                                                                         موقعيت را برای پيشبرد  نظرش در باره کنار گذاشتن اصول بنيادی اساسنامه کنونی سازمان مساعد می بيند و می خواهد با 

                  ً                                                                                  به آن اصول را واقعا  و صميمانه مدافعان سانسور و استالينيسم می بيند و به قول خودش ، حاضر نيست با آنها 

ِ                 مثال  حتی اگر رفيق تقی به ضرورت  تعيين تکليف با .                            ً   

همچنين از آنجا . شوند و در آنها شرکت کنند ، در باره جوانب مختلف اين مسأله بحث و برای تصميم گيری کنگره تدارک ديده شود
 ترويج اعالم همسويی  تبليغ وکميتهبا ارزيابی رفقای اقليت ) آن  ژوئن ٢٥طبق گزارش جلسه ( که اکثريت اعضای کميته مرکزی 

کرده اند ، به نظرم ، کميته مرکزی به عنوان رهبری رسمی سازمان موظف است نظر بدهد که آيا ضوابط موجود سازمانی را تا 
عتبر می داند و از آنها دفاع می کند م) ( تغيير آنها از طريق ارگان های صاحب صالحيت 

 يا نه؟ 

دو . تأکيد من بر ضرورت بحث اصولی و صريح و باز در باره مسأله پيش آمده با توجه به نظر رفيق تقی در باره اصل تشکل است
دند ، رفيق تقی  سه سال پيش در جلسه ای که بنا بر تصميم کنگره سازمان در کلن برگزار شد و عده ای از رفقا در آن شرکت کر–

و اکثريت رفقای حاضر در آن جلسه ضمن اين که . اعالم کرد که تبعيت اقليت از اکثريت را در تصميمات سازمانی درست نمی داند
چنين نظری را بی معنا شدن موجوديت هر نوع تشکل و کار جمعی می دانستند ، آن را به عنوان يک عقيده شخصی تلقی کردند و 

اما حاال رفيق تقی نه تنها می خواهد هر نوع مرزبندی سازمان با تبليغ آن نظر در . اره آن را بی مورد ديدندکش دادن بحث در ب
سايت ونشريه سازمان موقوف بشود ، بلکه معتقدان به تشکيالت مبتنی بر تبعيت اقليت از اکثريت و به طور کلی اصول بنيادی 

آيا . می نامد" قابيل"و قاتل و برادر کش يا به قول خودش " گردنه بگير"، " لينحقيرتر از استا"اساسنامه کنونی ما را افرادی 
حرف رفيق تقی وقتی که می گويد ، هيچ مشکل شخصی با رفيق روبن نداشته ، بلکه به هرکس ديگری هم که جای او بود همين 

حرفها را می زد ، جز اين معنای ديگری هم می تواند داشته باشد؟ فرض کنيم که ر
رفيق تقی حسين مظلوم که سال ها در دست او شکنجه واذيت شده است ؛ اما در مسأله مشخص مربوط به سايت با اين سؤال های 

مشخص روبرو هستيم که آيا رفيق روبن ضوابط را اجرا کرده يا با نقض آنها حق رفيق تقی را خورده است؟ آيا رفيق روبن 
ودسرانه مقاالت رفيق تقی را در ستون ديدگاه قرار داده ، يا با رأی اکثريت اعضای کميسيون سايت چنين کاری را انجام داده؟ آيا خ

ستون ديدگاه و ضوابط مربوط به آن از طرف رفيق روبن   ابداع شده ، يا طبق مصوبات دموکراتيک سازمانی بر قرار گرديده؟ آيا 
ف ستون ديدگاه بوده ، يا اجرای مقررات مربوطه را در مورد ديگران جايز می دانسته ، ولی نوبت که به 

 . خودش رسيده عليه آن شورش کرده است؟ پاسخ اين سؤال ها به حد کافی روشن است

ی کميسيون سايت ، مقاله او وقتی رفيق تقی بعد از اين که متوجه می شود که رفيق روبن او را دور نزده و با رأی اکثريت اعضا
را در ستون ديدگاه جای داده ، ولی همچنان تعرض خود را تندتر می کند و قضيه را به سطح اصول می کشاند ومی گويد با رفيق 

آن ( روبن هيچ مشکل شخصی نداشته ، و به هرکس ديگری هم که جای او بود همين حرفها را می زد ؛ يا وقتی رفيق منصور را 
هم بعد 

" سانسورچی) "
 : اند داشته باشديکی از سه حالت زير معنای ديگری نمی تو

 . ز اين که مقررات مربوط به ستون ديدگاه شامل حال او شده عصبانی است و از سر عصبيت اين برخوردها را می کند ا– ١

٢ – 
 . فراد معتقد به آن اصول و مرعوب کردن شان ، مقاومت آنها را بشکندتوپ وتشر زدن به ا

زير " معتقدان – ٣
 طوالنی را دست و پا گير می داند و باخشم بماند و چنان از آنها بيزار شده که همه پيوندهای عاطفی و شخصی عميق و" يک سقف

 . تمام از آنها ابراز برائت می کند

معنای حرف های او هر يک از سه شق باال که باشد ، غير قابل دفاع است
 بدون ايجاد کدورت های شخصی و بدون فحش و فضيحت مدافعان تشکيالت مبتنی بر تبعيت اقليت از اکثريت رسيده ، آيا بهتر نيست

 آن را پيش ببرد؟

با توجه به نکاتی که گفتم ، فکر می کنم چند مسأله مهم هم اکنون زير سؤال رفته اند که دوباره بايد برای تصميم گيری قطعی در 
 :کنگره به بحث گذاشته شوند
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ً                                      آيا اصال  تشکيالت مبتنی بر تبعيت اقليت از اکث ريت را قبول داريم يا نه؟– ١         

                                          ً                                                                        کنيم ، يا هر تشکل مستقل کارگری حتی اگر صرفا  برای مطالبات صنفی باشد را هم الزم و مفيد می دانيم ومورد مدافعه قرار می 
                                     ً                                               آيا معتقديم مبارزات کارگران بايد صرفا  شکل جنبشی داشته باشد ، يا تشکل را هم مفيد و 

ِ                                   بجای بررسی مشخص داليل چهارگانه فوق وبجای حرکت ازنقد امر مشخص و مستند به داليل مشخص ومنطبق                                                        

      ِ                         ،قانون  نقض را دربرابرآن قراردهد

رفقايی که پيشنهاد می کنند فقط مبانی سازمان معيار تفکيک مقاالت ستون ديدگاه و ستون اصلی باشد ، در باره اعتبار و  – ٢
 مصرف اساسنامه و برنامه کنونی سازمان  چه می گويند؟ 

ز تشکل ها و مبارزات سياسی و سوسياليستی دفاع می  آيا فقط ا-باره سازمان يابی طبقه کارگر چه موضعی داريم؟ الف  در – ٣

 ضروری می دانيم؟–دهيم؟ ب 

تجمع شريفی است که خون شريف تر صدها انسان مظلومانه به خاک افتاده ، نام " راه کارگر"در پايان می خواهم يادآوری کنم که 
اين تجمع قبل از هر چيز ديگر ، يک تجمع اخالقی است که روابط رفيقانه مبتنی بر احترام متقابل ، شرط . آن را همراهی می کنند

توهين به هر رفيقی در اين تجمع ، قبل از هر چيز ، اخالق . جوديت آن و ساروج نگهدارنده ارتباطات اعضای آن استحياتی مو
" راه کارگر"بنابراين توهين به هيچ يک از اعضای . جمعی ما را جريحه دار می کند و به اعتمادهای رفيقانه ميان ما آسيب می زند

در اين گونه موارد ، ما نمی توانيم خود را کنار بکشيم و تماشاگر جنگ . ربوطه تلقی کردرا نمی توان فقط مسأله شخصی اعضای م
تشکيالتی که نتواند يا نخواهد از ضوابط خود و مجريان آن دفاع کند ، اراده بقای خود را از دست داده است و . گالدياتورها باشيم

 .   فتداميدوارم سازمان ما به چنان روزی ني. دارد خودکشی می کند

 ٢٠٠٨ ژوئيه ٥/  محمدرضا شالگونی    -     با درودهای کمونيستی  

  

 

 

********************************************************* 

 

 15 ضميمه 
 

  که طی!"یعتراض من عليه  اعمال تبعيض بوده است ونه نفی ضوابط تشکيالتا " تقی روزبه  تحت عنوان .  قسمتی ا زمقاله ر- 
آن او معتقد است می شود که يک مرکز غيبی برای حذفش در سازمان وجود دارد را من در مقاله اش آبی کرده ام و برای سهولت 

 "مراجعه آن را قبل از مقاله نقل می کنم

 

شالگونی .ر"
قانون و مبتنی برمواضع واقعا تشکيالتی والجرم بيرون کشيدن يک داوری مسوالنه واستنتاجات برآمده از آن، برعکس قضاوت بر

 گذاشته است  که گويا سال ها پيش درفالن نشستی چنين و چنان گفته تقیخود را برپيش فرضها و پس زمينه های فکری 
وباين ترتيب است ).نی بيانديشيم که درآن جرم آدميان انديشيدن و بيان نظرنباشد؟بهترنيست که به چنان جامعه  وچنان سازما(است

که متأسفانه وی با دورزدن واقعيت های موجود و عينی  وقضاوت پيرامون آن با اتکاء به پيش فرض های خود، عمال حقيقت را 
وبرای بحران ! قربانی پيشداوريهای خود کرده است وتالش کرده که با وارونه کردن نقض قانون

يوسف .،ودرنگی براين گفته رشالگونی. والبته ارجاع مساله به چندسال پيش توسط ر.آفرينان در سايت خوراک تازه ای فراهم کند
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ليغ نظرات خود را تب!) ناپرهيزی کرده وجرئت نموده،وعجب جرأتی( چندسالی است تقی  درنوشته اش که گوياآبخون
در تحريريه سايت که مدعی شده نوشته های تاکنونی تقی تبليغ مواضع شخصی خود بوده وبيرون ازمواضع روبن .کند،ونيزنظرر

روبن  .                   ُ                                            جملگی بخش هائی ازيک  کرواحدی هستندکه بيانگروجودسناريوئی است که ر،سازمان قراردارد وچايگاهشان درديدگاه است
که هم مهمترين دريچه ارتباطی سازمان به بيرون است و موقعيت اجرائی کردن  ( را درسايت، مأموريت يامسئوليت  پياده کردنش

وقتی زمان وتوجيه دليل خروج تقی ازجرگه باصطالح خودی ها صورت پذيرفت ودرسايت هم به .بعهده گرفته است) آن را دارد
. اين عبارت ر.ارچندان مشکلی نبود وچنين نيزشد،البته ديگربرداشن گام دوم،يعنی پيش بردآن درنشريه هم ک اجراگذاشته شد

  می خواهد هر نوع مرزبندی تقی.ر" آنجا که می نويسد :  دربخش ديگرمقاله اش دليل مضاعفی درتأييد ادعای فوق استشالگونی
 . " در سايت ونشريه سازمان موقوف بشود)  درکلن گفته استتقی. رهمان نظری که ( سازمان با تبليغ آن نظر

والبد اين مساله هم  به جريان  گرفته اند تقی با نظر فعال درسايت ونشريه،تصميم به مرزبندیمعلوم ميشود که حداقلپس 
ازسوی اتاق حاال ازاين که درکدام نوشته اش او حول اين نظرممنوع شده !  می خواهد آن را موفوف کندتقیست که اجرائی افتاده ا

م سازمان وچه کسی بادردست داشتن  وکالت تامه، بخود اجازه چنين تصميم گيری داده است   واينکه کداتبليغ صورت دادهتهاتر، 
 تقیاين عبارت هم چنين  بخوبی نشان می دهد که مناقشه وبحران  سايت برآمده از تصميمی است که طبق آن مواضع . بگذريم

به يروئی غيبی وپنهان وبرفرازتشکيالت رسمی،شروع معلوم بودکه اراده وندرهرحال برای من .بايدازاين پس درسايت بلوکه شوند
حتا بدون آنکه روحت خبرداشته باشد طبقه . درجامعه طبقاتی هرگز نمی گذارند آرام بگيری! ای دل غافل(طبقه بندی من کرده است 

وقتی که پروژه به مرحله  والبته من به عنوان سوژه مستقيم اين پروژه، )اين قانون همه جاجاری اين نظام است. بندی ات می کنند
. برای درک آن ديگر به فراستی ويژه نيازنبود. عمل نزديک ميشود،ديگرنيازی به کشف وشهودبرای طبقه بندی شدن خودم نداشتم

آنان البته پيش بينی .  فرود اين دست را می شد حس کرد وديد-والبته در محمدرضا شالگونی بهت وناباوری-چرا که باوضوح کامل
واکنون نيز متأسفانه تمامی تالش آنها صرف پنهان .فريادی که  آنان را هم شوکه کرد و هم خشمگين.لند مرانکرده  بودندفرياد ب

باين دليل می گويم متأسفانه که من .کردن چهره خود درپشت سنگرتشکيالت،همان تشکيالت به صفت سوم شخص مجهول، هستند
نه فراموش کرده ام ونه انکارو معتقدم که با تکيه -درطول ساليان دراز-قا راهرگززحمات وتالش ها و ارزش های مثبت اين رف

وبخش مهمی ازبرانگيختگی ام  نيزناشی . برهمان ارزش ها وتحريک مثبت آنها می توان به سمت هدف بزرگ رهسپارشد
رژوازی با بازتوليد ارزش های خود ما چه بايد کرد که جامعه طبقاتی وبوآ. ازمشاهده  بيراهه رفتن اين خالقيت ها و ارزش هاست

. درسازمان های مدعی سوسياليسم بوده  است که نهايتا آنها را تحت کنترل خود درآورده ودرخدمت منافع خويش قرارداده است
 )!پايان نقل قول(  !.آری ما همواره درمعرض دستبرد اررش ها و فرهنگ اين دشمن طبقاتی خود قرارداريم وچقدرآسيب پذيريم

 

 

********************************************************* 

   16ضميمه 
 ٢٠٠٨شانزدهم ژوئيه 

 از روبن 

 ! به کميسيون نظارت مرکزی و رسيد گی به شکايات

 رفقای عزيز، 

نامه    و از آن پس دو )٢٠٠٨ششم ژوئن ( تقی روزبه . پس از قريب چهل روز که از انتشار اعتراض من نسبت به برخورد ر
کميته مرکزی سازمان در يازدهم ژوئيه  باالخره می گذرد )٢٠٠٨ ژوئيه٣ ژوئن و ٣٠به تاريخ (   من به کميته مرکزیبعدی

 .تقی  انتشار داد. بررسی خود را در مورد شيوه برخورد ر
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م . پاسخ زير از جانب کم ، بحث کافی صورت گرفت و. روبن به ک-در رابطه با نامه ر:" در  گزارش کميته مرکزی آمده است
 خود،  به سئوال اول وی  مبنی بر معيار 36در رابطه  باپرسش اول رفيق ، کميته مرکزی با انتشار پروتکل نشست . تصويب شد 

در مورد پرسش .  کميته مرکزی ، صراحتا پاسخ مثبت داده است 17عملکرد نشريات بر اساس مصوبه کنگره اول و قرار جلسه 
 ج رفيق  ، کميته مرکزی بر آن است ؛ در رابطه با امر انتقاد از رفيق تقی ، تا حديکه کميته مرکزی به – ب –ی الف دوم   وبند ها

 تقی به - ودر باب ورود به ريز مسائل ، نامه های ر. تقی انتقاد دارد-، به بخش هايی از شيوه برخورد رآن اشراف داشته است 
 ."و رسيدگی به آنرا در گرو تشکيل کميسيون حل اختالف  و رسيدگی بحران می دانيمميم هم است ، که تا حال بررسی نشده 

 

 تقی که اکنون همه اعضای سازمان در جريان آن  قرار دارند چيست؟. اما شيوه برخورد ر

 .  در ارتباط با من ترور و تخريب شخصيت  تا حد هتک حرمت فردی، شخصی و اخالقی-١

 ).    رفقا امير، مريم و شهاب(ئيت تحريريه آلت دست خواندن اعضای ه-٢

 ......).آلت دست پوليت بورو و( منصور . توهين به مسول نشريه ر-٣

 

 تحريم شرکت در جلسه هئيت تحريريه سايت، تهديد عدم دادن مقاله به سايت تا زمانی که برای او حق ويژه بر فراز ضوابط و -٤
 . مقررات سازمانی حاصل آيد

در جلسه کميته تبليغ و ترويج و توهين به  مسئوالن اين کميته طی نامه ای که کميته تبليغ و ترويج از انتشتار  عدم شرکت -٥
 .علنی آن در سازمان خودداری کرده است

 .          تهديد مشابه نشريه سازمان و منع مسئول آن از انتشار مقاالت وی در اين نشريه-٦

 

ت برای گرفتن امتياز ويژه بر فراز ضوابط و مقرارات سازمانی را بروز احساسات پاک و عميق تقی ترور شخصيت، تهديد، بايکو.ر
 کاربرد اين شيوه را در  هایيکی از نمونه. انسانی نام نهاده و گفته است که در موارد مشابه به همين شيوه متوسل خواهد شد

تقی از روش خود به . ته ای در پاسخ مقاله محمدرضا شالگونی رو همچنين در نوش. منصور مسئول نشريه شاهد بوديم.ارتباط  با ر
 . با حرارت دفاع کرده است... عنوان يک روش موثر که باعث شده است روابط پشت پرده روشن گردد

 

وسط من تقی به خود انتقاد وارد دانسته ادعای او دائر بر دورزدن وی در رای گيری از طريق عدم ارسال ايميل ت. تنها موردی که ر
 .  بوده  است که پس از روشن شدن گزارشات ايميلی رفقای هئيت تحريريه سايت ناچار شده است آن را پس بگيرد

تقی را به .  همان بخش از  انتقاد ر" تقی انتقاد داريم- به بخش هايی از شيوه برخورد ر"  کميته مرکزی سازمان با  عبارت کشدار
همانطور که ادامه گزارش نشان می  دهد  از برخورد به ترور شخصيت و نيز امتياز " فته و عمالپذير) که غيرقابل کتمان است( خود

خودداری کرده و برای وقت ) حتی در سطح اقليت کميته تبليغ و ترويج(خواهی از طريق قانون شکنی و تهديدارگانهای سازمانی
 . حواله داده است) ختالفکدام ا!!!!! برای حل اختالف؟( کشی آن را به کميسيونی در کنگره

 



 

 

74

نه فقط اسناد مربوطه در سطح سازمان به طور علنی منتشر شده بلکه .   اين در حالی است که همه چيز مانند روز روشن است
و اعضای آنها که در اين مورد دستی بر آتش دارند ) کميسيون سايت، کميته تبليغ و ترويج( کليه ارگانهای زير رابطه کميته مرکزی

 خود را برای کميته مرکزی ارسال کرده و بر آن بوده اند که مبنای کارکميسيون سايت  های الزم، گزارشجلسات خود با بررسیدر 
شيوه "  حتی اقليت کميسيون تبليغ و ترويج صراحتاسازمان بوده است و هماانطور که گفته شد" ضوابط و مقررات تاکنونی"

چه که تناقض کميته مرکزی را به اوج خود رسانده  اين واقعيت است که برخالف جلسه آن .  تتقی را محکوم کرده اس.برخورد ر
در جلسه اخير،  کميته مرکزی پذيرفته ) که طی آن اکثريت کميته مرکزی به گرايش اقليت کميته تبليغ و ترويج رای تمايل داد( قبلی

کارپايه سازمان در مورد نشريه و سايت ) ٢٠٠٧امبر نو٢٨( است که مصوبات اولين کنگره سازمان و نيز خود کميته مرکزی
 .  بوده و اين مصوبات بايد تا کنگره آينده همچنان مبنای عمل  اين ارگانها باشد

 

اقدام غيرمسوالنه کميته مرکزی سازمان نشان می دهد ارگانی که باالترين وظيفه را در دفاع از قانونيت سازمانی دارد عليرغم 
تابعه خود، به فاحش ترين شکل ممکن با قانون شکنی همراه و هميار شد ه و هر گونه امنيت کاری برای قرارهای ارگان های 

 .   را از بين برده است- که مجری تصميمات سازمانی بوده اند-اعضای ارگانهای تابعه

 

اسامی رای دهندگان گزارش نشده  صرفنظر از موارد باال،  در گزارش تصميمات دو جلسه اخير کميته مرکزی رای گيری ها با ذکر 
 . است

اعم از اعضای (  در رای گيری های مهم، اسامی موافقين و مخالفين :" در آئين نامه کميته مرکزی، فصل اداره جلسات، آمده است
مورد در رای گيری در " اين اسامی اما در گزارشات مکتوم مانده و روشن نيست که مثال." نيز ثبت می شود) اصلی يا جانشين

 .شيوه برخورد چند نظر وجود داشته  و چه کسانی به کدام نظرات رای داده اند

 

 با توجه به مقدمه باال، 

 و با توجه  به دفع الوقت و طفره رفتن کميته مرکزی از برخورد شفاف و صريح به هتک حرمت فردی،  

ائف خود که دفاع از اساسنامه و قانونيت سازمانی است با توجه به آن که کميته مرکزی در طی اين مدت  به يکی از مهم ترين وظ
  ،)عليرغم آن که ارگانهای تابعه در اين مورد گزارشات و قضاوت خود را منتشر ساخته اند( عمل نکرده است

ی به  من شکايت خود را به شما به عنوان ارگانی که نظارت بر اجرای مصوبات سازمانی  را به عهده داشته و آخرين مرجع رسيدگ
  . می باشد، ارجاع می کنم)در فاصله کنگره ها می باشد(شکايات سازمانی 

 

 !رفقای گرامی کميسيون نظارت مرکزی و رسيدگی به شکايات

  

 :من در نامه اول خود گفته بودم 
)  می خواهد باشدبهر قصد و هدفی که( تقی روزبه  به آن مبادرت ورزيده.در ابعاد غيرقابل تصوری که رتخريب  و ترور شخصيت  

نه فقط  در مغايريت کامل با اخالق کمونيستی و مناسبات رفيقانه تشکيالتی  قرار دارد بلکه نقض فاحش مبادی اوليه احترام به 
رفقای سازمان ما در هيچ دوره ای حتی در بطن . شخصيت و کرامت انسانی است که هيچ جامعه ای شهروندی آن را  بر نمی تابد

 !فات و انشعابات شاهد چنين هتک حرمتی از سوی هيچ کدام از مخالفين نبوده اندحادترين اختال
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تقی چيست؟ آيا اين شيوه به عنوان تخريب و ترور شخصيت در . سوال اول من اين است که قضاوت شما در مورد شيوه برخورد ر
غايرت کامل به حقوق فردی اعضای سازمان ،  در م در هر شرايطی و تحت هر بهانه ایسازمان ما محکوم بوده  و کاربرد آن،

 است؟ 

 

 :در همان نامه گفته بودم

 برای به کرسی نشاندن  نظرات و اميال فردی بر فراز قواعد کار تشکيالتی نيز در مغايرت   تهديد و بايکوت به عنون يک روش 
اگر قرار باشد که هر . نظيم مناسبات ماستدر اين عرصه اساسنامه چهارچوب ت. کامل با مبادی اوليه يک سازمان کمونيستی است

 کس با تهديد و بايکوت منويات خود را به کرسی بنشاند ديگر چه چيزی باقی می ماند جز قانون جنگل ؟

 

تقی را بپذيريم که در مورد دو مقاله او تبعيض روا شده است آيا موارد . سوال دوم من در اين مورد اين است که حتی اگر ادعای ر
 : زير 

 تحريم شرکت در جلسه هئيت تحريريه سايت، تهديد عدم دادن مقاله به سايت سازمان،  تا زمانی که برای او حق ويژه بر فراز -
 . ضوابط و مقررات سازمانی حاصل آيد

ز انتشتار  عدم شرکت در جلسه کميته تبليغ و ترويج و توهين به  مسئوالن اين کميته طی نامه ای که کميته تبليغ و ترويج،  ا- 
 .منصور مسئول نشريه سازمان. علنی آن در سازمان خودداری کرده و از جمله توهين به ر

 .    تهديد مشابه نشريه سازمان و منع مسئول آن از انتشار مقاالت وی در اين نشريه- 

 مجاز است؟

 و -ون نظارت مرکزی و بررسی شکايات کمييسي- و يا نه، اعتراض بايد به شيوه تشکيالتی تا باالترين ارگان بررسی شکايات
شکايت به کنگره بعدی سازمانی پيگيری شده و شيوه های به کار بسته شده قانون شکنانه و در مغايريت کامل با اساسنامه " نهايتا

 .سازمان قرار دارد

 

 ! به اميد پاسخ هر چه سريع تر و برای حاکم شدن قانونيت سازمانی

 

 ی با بهترين درودهای کمونيست

 

********************************************************* 

 17 ضميمه 
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 از کميسيون مرکزی نظارت و رسيدگی به شکايات

 رفيق روبن: به

شما پس از طرح تفصيلی برداشت ها و .   ژوئيه شما را در قالب دو سئوال دريافت کرديم16نامه شکايت !  با درودهای رفيقانه
ما به اين دو سوال شما بر مبنای اطالعات و داوری مستقل خودمان . ن بعنوان مقدمه ، دو سئوال از ما کرده ايدداوريهای خودتا
 .پاسخ ميدهيم

 

اين .  تخريب شخصيت ، هتاکی و افتراء نه فقط در سازمان ما بلکه در همه جا مذموم و مردود است:  در پاسخ به پرسش اول شما
 غير قابل تحمل و - صرف نظر از اينکه در داعيه های حقوقی اش بر حق باشد يا نباشد-ه  را شيوه بر خورد رفيق تقی روزب

 .محکوم می دانيم

جوانب حقوقی قضيه و داعيه های اثبات نشده ای نظير حدود نقشهای برای حذف وی از ادبيات سياسی سازمان بايستی توسط 
 .مرجعی ذی صالح مورد بررسی قرار گيرد

 

 ما معتقديم که نه تنها اعتراض بلکه بر خورد با آن هم می بايست با قواعد تشکيالتی و از : ومين پرسش شمادر پاسخ به د
 .کانالهای تشکيالتی و قانونی مطرح و پی گيری می شد

                                                                                                    ً       هر چند در اينکه کسی نوشته هايش را سايت و نشريه بدهد يا ندهد مختار است ولی توسل به تحريم و تهديد مسلما  رفتار

َ          رفيق تقی در نامه  اول خود                 

ً              و بدون آنکه کميسيون سايت پاسخ نامه  او را بدهد،                                   

                                                        ً         در علنيت دادرسی مراجع قانونی و صالحيت دار معنی ميدهد و تا مين می        ً                       که قويا  مورد دفاع ما هم هست 

                                       ً                                              ً      خود شما هم نقل کرده ايد، ثبت اسامی در را ی گيريهای مهم را پيش بينی کرده اند و نه الزاما  انتش

ی قابل 
 .پذيرش در تشکيالت ما نبوده است

 اخطار کرده بود که اگر کميسيون سايت حقوق برابر با ساير اعضاء را تا زمان – 2008 دوم ژوئن –
ار بکند معينی برايش تضمين نکنند ، موضوع را در سطح تشکيالت و اعضاء طرح خواهد کرد اما پيش از آنکه وی مبادرت باينک

 تشکيل نشدن جلسه کمسيون سايت به بهانه عدم حضور رفيق تقی توجيه -
 . شما با انتشار نامه او و بدون اطالع  خود وی و کميسيون سايت از طريق خبر نامه اينکار را کرديد–قانونی نداشت 

در جامعه . دفاع از دموکراسی و علنيت به راه افتاد ، تنها فضای تشکيالت را متشنج کردموجی که بدين ترتيب و به بهانه 
––دمکراتيک ، علنيت 

 . هر چند در هيچ قانونی اينکار ممنوع نشده باشدشود و نه با ميدان ريختن افراد و هر کدام در ردای قاضی و داور،

 

در ارتباط با اشاره شما به عدم انتشاراسامی اقليت و اکثريت در دو جلسه کميته مرکزی، آئين نامه کميته مرکزی و همانطور که 
 .ار آنرا

در رابطه با خود داوری کميته تبليغ و ترويج از انتشار علنی نامه ای از رفيق تقی باين کميته، روشن است که هيچ ارگانی مکلف 
 .به انتشار همه ی نامه های در يافتی اش نيست

 

 کميسيون مرکزی نظارت و بررسی به شکايات

 بيستم ژوئيه دوهزارو هشت
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 18 ضميمه 
 

 تقی به کميسيون نظارت مرکزی . نامه ر

 

مثال اگر،همانطورکه من مدعی هستم،سندی وجود داشته باشد که مطابق آن حکم شده باشد که بايد با مواضع تقی  درسايت ".... 
-عمل قرارگرفته باشد وکليه اعتراضات وتالش ها حول ابطال آنمرزبندی شود وآن را به ديدگاه روانه ساخت، واين سند هم مبنای 

 ...." نيزبی نتيجه بوده باشد،-درچهارچوب سايت

 

 درمورد اظهارنظر کميسيون نظارت وپيگيری شکايات 

 

 گانه وبا متهم کردن من به نقض اساسنامه وترورشخصيت خواهان     6روبن درنامه ای به کميسيون نظارت،با ارائه داليل   .ر
 .يدگی ونظراين کميسيون گرديد که نهايتا با انتشار پاسخ آن همراه گرديد رس

 : قبل ازهرپاسخی به اين ادعا ها بايد نگاهی به مسيرطی شده اين بحران ومرحله ای که  درآن قرارداريم بياندازيم

 خود نرسانده است تاکنون اين شکايت سه مرحله را طی کرده وهنوزهم نقطه پايانی خود درفازسوم  را به فرجام  

مرحله اول انتقادات و شکايات وارسال نامه های من نسبت به اعمال تبعيض  و نارسائی های موجود درخودکميسيون سايت       
اين شکايت ها واعتراض ها طی چندماه  بابی .وبويژه اعمال تبعيض دردرج مقاالتم به عنوان يک عضوبرابرحقوق بوده است

ای الزم ،هم درحوزه داليل مضمونی  وهم درحوزه  داليل حقوقی صورت گرفت که طبعا درتناسب   اعتنائی و عدم دريافت پاسخ ه
دراين شکايت ها واعتراضات،مشخصا چندين     .بااين بی اعتنائی واصراربرادامه آن رفته رفته لحن آن نامه ها هم  تندوتندترگرديد

 با کارگران،تبعيض درمورد مقاالت مربوط به بحران کميته هم       مقاله ازجمله ارزيابی ازمقاله اعتراضات هفت تپه، گفتگوی عبدی     
به عنوان تبليغ وترويج مواضع شخصی و       ) ازاول  تااکنون(آهنگی، ونسبت به تصويب  يک سند که درآن کليه نوشته های من  

قرارداشته و  )  سازمان خارج ازمواضع(خارج ازمواضع رسمی  سازمان تلقی شده اند که  مطابق اين حکم،جای آنها درستون ديدگاه     
درواکنش به بی اعتنائی  نسبت به اين    . نيزاعتراض به سياست يک بام  ودوهوا دربرخورد با مقاالت مشابه مطرح شده اند     

اعتراضات درکميسيون سايت من اعالم کردم تا زمان عدم بررسی اين شکايات وپس گرفتن مصوبه فوق و رفع تبعيض   
ضمن انجام (حقوقيم به مثابه يک عضو، به عنوان اعتراض به اين رويه ازشرکت درجلسات سايت  درموردمقاالتم  و تأمين برابر

که طبق مصوبه باال قراربود خودسرانه جايشان درديدگاه و -وازارسال مقاالتم ) وظايف روتين ومحوله  به خوددراين کميسيون
روبن گوئی که اعمال تبعيض وصدورحکم  وسلب حقوق   .دراما درنز.  خودداری خواهم کرد-بيرون ازستون مقاالت سازمان  باشند  

اما ! ای هم درآن وجودندارد " هتاکی وعنصرغيراخالقی، وغيررفيقانه  "يک عضوهيچ ربطی به نقض اساسنامه ندارد وهيچ      
 و  اعتراض به سلب حقوق وتداوم آن وعدم ارسال مقاله تاحل اين تبعيض ويا عدم شرکت درجلسه، درحکم نقض اساسنامه است           

اگرتمامی اين گونه الفاظ را توصيفات وقيوداتی بدانيم که فی نفسه     ! محسوب می شود  " غيراخالقی وهتاکی وترورشخصيت  "عملی 
 . فاقد معنای مشخص اند،ولی همه آنها معنای واقعی  خود را دررابطه باسلب حقوق پايه ای اعضاء بيان می کنند  
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مه اعتراضی من دراين مقطع توسط خود وی،که نشان ميداد هرگزقصد بررسی        درهرحال مرحله اول بحران با بيرونی کردن نا 
 ورفع اعمال تبعيضات رواشده  وحل وفصل بحران دراين مرحله ودرکميسيون سايت را ندارد،وارد فازدوم خود گرديد 

اما اين مرحله نيزبا  .بودت، با ضميمه کردن اسناد مربوط به اعتراضاتم  همراه  .فاز دوم با نوشتن نامه واعتراض من به کم ت  
ازنظرمن بررسی شکايات   . ارائه گزارش اين کميسيون که شامل دونظرودوقطعنامه اکثريت واقليت درونی آن بود به پايان رسيد

مشخصم دراين کميسيون ناقص ويک جانبه بود وبدترازآن شماری ازرفقای اين کميسيون که فی الواقع دربرخورد با اين مساله          
ومتأسفانه  .قرارداشتند، به جای بررسی شکايت من، ازهمان ابتداخود بعنوان يک طرف منازعه ودعوا ظاهرشدند   درکسوت داور

دردوراول گفتگو اززبان يکی ازشرکت کنندگان همين نشست، شنيدم که می گفت خود وی همان کار سايت را درنشريه هم انجام        
ه نوبه خودبرشدت بحران افزود و باوضوح  بيشتری تبعيض بوجود آمده را اقدامی  که ديديم بالفاصله صورت گرفت وب ! خواهدداد

 برای -بعنوان حق بديهی واوليه هرعضو-والبته تاکنون هم درخواست های مکررمن  . درمقابل چشمان خوانندگان نشريه قرارداد 
مطلب مشابه ديگری درهمين باب،بی ارائه دليل مشخص برای قرارگرفتن مقاله هفت تپه، بعنوان مواضع بيرون ازسازمان دربرابر

مگرکلی گوئی های معمول که درحکم فراافکنی است وربطی هم به داوری مشخص   -پاسخ مانده است و اميدی هم به پاسخ مشخص  
 . ندارم-ندارد

بديهی است که من پس ازچند اعتراض شفاهی وکتبی بدون پاسخ به اين نحوه پيش برد داوری  ودورزده شدن بررسی مشخص      
کاياتم ،شرط حضوربعدی خود دراين نشست را پرداختن مشخص به اعتراضاتم عنوان کردم که متأسفانه پذيرفته نشد ومنجربه     ش

 .عدم شرکت من درنشست دوم آن گرديد 

مورد بررسی قرارگرفت،نه بررسی تک تک موارد اعتراضی مشخص        ) توسط اکثريت آن(درهرصورت،آنچه که در اين کميسيون 
يل مشخص، که اسناد ودرخواست آن ها را ازقبل به آنان ارسال کرده بودم،بلکه طرح  مشتی مسائل کلی و خارج من وبهمراه دال

ازحوزه اعتراضات من،نظيرابرازنظرحول معنای ستون تربيون ويا طرح مواضع کلی سازمان درمورد تشکل های توده ای واتحاديه    
وباالخره هم  برای من روشن نشد که چرا مقاله گفتگوی عباس عبدی        .دبود که ربطی به مواردشکايت مشخص من نداشتن    ....و

مورد تبعيض قرارگرفته است،به چه دليل مشخص مقاله هفت تپه بيرون ازچهارچوب مواضع سازمان تلقی شده و تکليف سند     
دوهوا درگزينش مقاالت اکثريت تحريريه مبنی برصدورحکم کلی درمورد همه نوشته های من چيست ودليل اعمال سياست يک بام و

حاصل نهائی صدوردوقطعنامه  بود که همه . مشابه،جملگی يا بی پاسخ ماندند ويا با کلی گوئی، موردبی اعتنائی قرارگرفتند    
 .درجريان هستيد

بااين وجود بايد اضافه کنم که اشکاالت وتبعيض های رواشده درکميسيون سايت چنان پردامنه وآشکاربود که حتا گزارش        
بطوريکه درقطعنامه اکثريت آن نيز ضمن انتقاد به شيوه من،  . ريت اين کميسيون نيز نتوانست همه آنها را ناديده بگيرداکث

بطورضمنی به وجود نوعی تبعيض دردرج مقاالت  وانتقاد شديد به عدم تشکيل نشست های  سايت وصرفا مبتنی برمراسالت اميلی    
 فنی سايت درحوزه اختيارات کميسيون ونظائر آن تأکيد شد و باألخره خواهان گشوده ونحوه کارآن،به ضرورت عدم دخالت مسؤل 

که به معنی لزوم    (شدن مباحثات حول تشکل های توده ای و ازجمله اتحاديه درسايت و قرارگرفتن آن درباالی صفحه سايت گرديد  
 ).عنوان مباحثه ودريک ستون بودقرارگرفتن مقاالت همه اعضاء سازمان درباب اين مساله با حقوق يکسان تحت   

بااين همه فاقد آن چنان صراحتی بود که بتواند حقوق ضايع شده مرا ابقاء کند وکميسيون سايت را به رعايت مقررات قانونی و    
 .برابربرای همه اعضاء سازمان وادارکند 

نظررواشده درمورد مقاالت من اذعان شده اما درقطعنامه اقليت ،ضمن انتقاد به شيوه برخورد من، آشکارا به  تبعيض واعمال 
 . بود

ت، ورود به مرحله سوم يعنی  طرح .ت.معهذا باتوجه به عدم استيفای حقوق اردست رفته ام درسايت توسط  کميسيون ک  
ی م  عمال آن را درچندين جلسه  مورد بررسی قرارداد و درط     .چنانکه درجريان هستيد،ک . م گريزناپذيرشده بود.اعتراض من درک  

البته ناگفته نماند .(آن قطعنامه اقليت را توسط اکثريت خود، درمورد تبعيض رواشده نسبت به مقاله های من  مورد تأييد قراردارد     
م .بازهم الزم به توضيح است که ک).م درهمان حال انتقاد قطعنامه درمورد شيوه برخورد مرانيزمورد تأييد قرارداده بود.که ک

م  و بررسی تک تک موارد مشخص مطرح    .يلی ترجيح داد به جای بررسی نامه اعتراضی من خطاب به ک دراين بررسی خود بهردل 
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ت را به عنوان تنها سند مبنا  مورد بررسی قراردهد وگرايش کلی وعمومی خود را نسبت به آن روشن  .ت.شده درآن، گزارش ک 
م خواهان پاسخگوئی .جزمورد گفتگوی عباس عبدی که کب(وباين ترتيب هنوزهم  نامه من وبرخی موارد مطرح شده درآن . کند

و ازجمله سندی که حامل حکم کلی درمورد خارج شدن نوشته های تقی ازمواضع    )ت در مورد آن شده است.ت.سايت وپيگيری ک
 .سازمان است، هم چنان تاکنون بدون بررسی مانده است   

م  .روبن  نامه ای خطاب  به ک .راضی مرا پاسخ نداده بود ر  م هنوزکليه موارداعت .م، ودرشرايطی که ک .درپی اعالم نظرک 
م نيزپاسخ خود به آن را دراولين فرصت ممکنه دردستورکارخود قرارداد ويک  .ک. نوشت وخواهان پاسخ به آن  شد

م .ه کت، وبادرنظرداشتن دوسند کنگره ومصوب.ت.بارديگرديگرتأکيد کرد که ضمن اعالم گرايش خود نسبت به قطعنامه اقليت ک
روبن  چون هيچ اشکالی را    .البته ر.درمورد مبنای درج مقاالت،نظرانتقادی خود را درمورد شيوه برخورد من نيزاعالم کرده است 

درخود وشيوه کارش روانمی دارد وبرای آنکه دليل  قابل قبولی برای ارجاع شکايتش به کميسيون نظارت فراهم سازد مدعی است  
چرا که، همانگونه  که من درجلسات     . به شيوه های من نداشته است وحال آنکه ميدانيم چنين نبوده استم  گويا هيچ انتقادی.که ک
 .م ناظرآن بودم و پروتکل های تنظيم شده نيز به روشنی آن را  نشان ميدهند، اين ادعای اوواقعيت ندارد .ک

ه است وبعنوان مثال درخواست پاسخ  ازکميسيون درهرحال تا اين لحظه هنوزهم شکايت من مرحله سوم خود را به پايان نبرد
 . ت که درحال پيگيری است، نشاندهنده همين واقعيت است .ت.سايت درمورد مثال برخورد با عباس عبدی و پيگيری آن توسط ک

بگذرد  ازجانب ديگر برمبنای اساسنامه،شکايت ها واعتراض ها ابتدا بايد ازمرحله طرح وبررسی آن توسط ارگان های اجرائی         
تا نهايتا قابل طرح درنهاد کميسيون نظارت وبررسی شکايات باشد وتاآنجا که به من مربوط بوده است ورود به مرحله چهارم يعنی     

 .فازشکايت به کميسيون نظارت  وطرح شکايت ازسوی من هنوزفرانرسيده بود 

 اعمال شده نسبت به مقاالت من،مساله عدم ارسال    م  درمورد تبعيض .ودرهمين جا الزم به  تأکيد است  که با اعالم رويکرد  ک  
 .مقاالتم به سايت ونشريه  که به عنوان اعتراض به اعمال تبعيض وتداوم آن صورت گرفته بود،عمال منتفی و بالموضوع می شود

 :واما چندنکته درمورد نحوه برخورد کميسيون نظارت ورسيدگی به شکايات 

بااين وجود با انتشارنظراين . برای رعايت بی طرفی دراين منازعه برکسی پوشيده نيست     البته دقت وتالش رفقای اين کميسيون 
 :کميسيون،بنظرميرسد ازدوجنبه اين تالش ها دچارآسيب شده باشند

نخست آنکه وقتی يک نفرازکسی شکايت به ارگانی می برد،بديهی است که شنيدن ويا مطالعه آخرين دفاعيات و مالحظات طرف      
گرچه    . رارگرفته نسبت به اتهامات وارده و موارد شکايت شده ازبديهيات اوليه هردارسی وقضاوت محسوب می شودموردشکايت ق

روشن است که آنها همان نوشته های منتشرشده را کافی تلقی کرده و مبناقرارداده ان،ولی الزم بود که  برای محکم کاری و         
طرف ديگری که قراراست موردداوری قرارگيرد، ازاونيزمی خواستند که اگرمايل اطمينان ازدريافت همه اسنادودفاعيه های الزم  از

بديهی . است شواهد وداليل خود  برای دفاع ازخود  و رد اتهامات اقامه شده را  تازمان تعيين شده ای  به اين کميسيون ارائه دهد   
 .يدگی منصفانه باشد است که رعايت چنين شيوه ای می توانست نشانه ای ازرعايت منش بيطرفی ورس 

دومين نکته آنکه،کميسيون با پذيرش جدائی شيوه ازمضمون منازعه وبحران بوجود آمده، وعدم ورود به قضاوت حول 
وحال . که طبعا می تواند کلی ويک جانبه باشد، پرداخته است" شيوه"مصاديق مشخص ونه البته کليات،به داوری  حول صرف  

زنسبی اشان، جداهم ازهم نيستند وآن دو را نمی توان بطورمصنوعی جداکرد وسپس به داوری  آنکه شيوه ومضمون عليرغم تماي
مثال اگر،همانطورکه من مدعی هستم،سندی وجود داشته باشد که مطابق آن حکم شده باشد       . وقضاوت تنها دريک بعد آن پرداخت

خت، واين سند هم مبنای عمل قرارگرفته باشد وکليه  که بايد با مواضع تقی درسايت مرزبندی شود وآن را به ديدگاه روانه سا
 واگرمن چنين رويکردی را بازگشت استالينيستی      نيزبی نتيجه بوده باشد،-درچهارچوب سايت -اعتراضات وتالش ها حول ابطال آن

ض دهان يک بدانم، بازهم ترورشخصيت محسوب می شود؟بازهم هتاکی تلقی ميشود وبازهم غيرقابل قبول فرض می شود؟اگر بفر     
 فردتوسط فردديگری بسته شود،بازهم باو بايد گفت که حق نداری فرياد بکشی؟  

. روبن  اعتراض من به تبعيض رواداشته شده ونقض حقوق قانونی ام را ترورو هتک حرمت فردی وشخصی واخالقی ميداند         .ر
ای خودم صراحتا تأکيد کرده ام که  مشکل    ولی من درنوشته ه . البته برای من مفهوم دقيق اين واژه ها درنزداو روشن نيست
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مساله من اعمال اين گونه تبعيض ها  . روبن نداشته وبهيچ وچه قصد توهين و تحقيروی را نيز نداشته ام وندارم. شخصی با ر 
ن  من بااي. وسياست يک بام دوهوا، مسخ ضوابط  و بی اعتنائی کامل به اعتراضات من ونقض حقوق قانونی اعضاء سازمان است   

رفتاری که  اجرای آن  توسط هرکس را جلوه ای ازاستالينيسم می    .رويکرد که قانون ونظرتشکيالت يعنی نظرمن سرستيز داشته ام  
 و وظيفه خود ميدانم که برای  خشکاندن چنين باتالقی  درهرحزب مدعی        -فرقی نمی کند اين فرد خودم باشم يا هرکس ديگر    -دانم 

" سازمان" آنکه نشان دهد مثال چرا اين نوع تبعيض ها بزعم وی عين دموکراسی است ومقوله روبن بجای.ر. چپ، مبارزه کنم
بدون آن بی معنا می شودواينکه چرا سلوک وی ربطی به استالينيسم ندارد ويا اگردارد چرا قابل دفاع است،آن را به حوزه توهين    

اوواکنش .له يعنی اصل تبعيض را کمرنگ ويا زائل کندهای شخصی واخالقی کشانده وسعی می کند که بدان وسيله صورت مسا  
. های مرا نقض مناسبات رفيقانه ميداند اما نمی گويد پيش ازنقض آن توسط تقی ، اين مناسبات توسط خود وی نقض شده است

 برزمين افکنده وآن وهمانطورکه من دريکی ازنوشته هايم اشاره کرده ام،اوپيشاپيش دراقداماتی کامال روشن ومعنا دار،اين سبو را
درهرحال من يک بارديگرمی گويم غرضم مقابله با اعمال    .را شکسته است واصال چيزی نمانده  تا تقی آن را بشکند ويا نقض کند       

روبن نيزدرهمين رابطه بوده است و هيچ وقت هم منکرزحمات وتالش های     .ومشکل من با ر .چنين تبعيضات وخشکاندن آنهاست 
 . ی نشده اموی  ويا نقاط قوت و

مثال شرکت   .، او داليل ديگری را نيزاقامه می کند که نمی توانند داليل موجهی برای ادعای اوباشند "ترورشخصيت"البته غيراز
ونظايرآن درواکنش به بتعيض وفريادعليه آن، ونيزسايرموارد که حتا آنگونه که وی فرمول ...نکردن درجلسه وعدم ارسال مقاله و

فرض هم واقعيت هم داشته باشند، منع اساسنامه ای ندارد که بتوان  با ليست کردن آنها،عليه عضوی اقامه دعوا بندی می کند اگرب
نقض اساسنامه را درهمان نقض حقوق پايه ای يک عضو می توان مشاهده کرد که اين    . درحد ادعای نقض قواعد اساسنامه  کرد

 .واکنش ها حول آن شکل گرفته ومعنا پيدامی کنند

. لبته تأکيدبررعايت مناسبات رفيقانه توسط کميسيون بطورکلی درست است وهمواره بايد مورد تأکيدقرارگيرد و رعايت شودا
اگروقتی يک طرف پيشاپيش  با  تصميم به اعمال تبعيض درمورد       . اما حتماتصديق می کنيد که اين يک امردوجانبه و متقابل است 

ن حقوق پايه ای اش، آن رايکطرفه نقض کند و فرايند اعتراضات رفيقانه هم مؤثرواقع   رفيق ديگر وبستن زبان اووپايمال کرد
نشود،آيا بازهم می توان کنش معطوف به رفع تبعيض واقدام برای گشودن جلوی تنفس و برای  ورود اکسيژن به ريه  را به نقض  

از اعمال شيوه  درطرف متقابل را نيز مورد انتقاد   مناسبات رفيقانه تعبيروتفسيرکرد؟ ازحق نبايد گذاشت که کميسيون مواردی    
قرارداده است،اماسرچشمه اصلی اين بحران را که همانا نقض حقوق پايه ای يک عضومی باشد  وبقيه مسائل درتحليل نهائی   

 .تابعی ازآن هستند و دررابطه با آن قابل فهم و بررسی ونقدهستند را مسکوت گذاشته است  

يک طرف تمامی تالش خود را    . مطلق شيوه ومضمون مساله ای است که مورد منازعه دوطرف است     درهرحال خود جداکردن 
صرف آن کرده ومی کند که درپشت گردوخاک وانتقاد يک جانبه به  شيوه، اصل اجحاف  را پنهان سازد تابتواند با خيال راحت آن       

بزعم من  . د را درارتباط با آن مورد بررسی قراردهد را ادامه دهد وديگری سعی می کند که با طرح اصل موضوع شيوه برخور  
" فاجعه بيان"اگرخود فاجعه،يعنی رويداد اصلی درقالب مصاديق مشخص بررسی و روشن شود، آنگاه نوبت بررسی ونقد منصفانه     

اوری درمورد  والبته بررسی خود فاجعه نيزبسيارآسان بوده وبه باورمن امکان د.وچندوچون واکنش های متقابل هم فرارمی رسد
همه می توانند مثال مقاله هفت تپه مرا مورد بررسی قراردهند وآن را با نوشته :آن دردسترس تک تک اعضای سازمان قراردارد 

با کارگران شرکت واحد را بررسی کنند     )عباس عبدی(مشابه ديگر ورفتارمتفاوت با آن مقايسه کنند، ويا مقاله گفتگوی يک ليبرال   
نشينند،ونيزآن سند حامل صدور حکم کذائی درموردنوشته های من ويا روال تاکنونی سايت در درج مقاالت را   وخود به قضاوت به 

خودمورد قضاوت دهند و رأسا به داوری به نشينند که آيا  تبعيض ها وبرخوردهای دوگانه  .... با مراجعه به ستون آرشيو سايت و
،بی شک وجود يک افکارعمومی فعال می تواند جلوی بسياری ازاين گونه  دراين موارد وجود داشته است يانه؟ اگرچنين شود

 .اجحافات را بگيرد وبه هيچ کس به خود مجال وسوسه تعدی به حقوق پايه ای يک عضو را ندهد

***** 

اين   به کميسيون نظارت وبررسی شکايات، منطقا می بايست  قبل ازاعالم نظر -وياساير اسنادالزم-گرچه ارسال اين نوشته
کميسيون صورت می گرفت وابرازنظراين کميسيون هم منطقا وبلحاظ حقوقی می بايستی پس ازچنين درخواستی ووصول آن   
وبررسی آن صورت می گرفت،با اين وجود اکنون که نظراين کميسيون انتشاربيرونی يافته است،صرفا جهت اطالع اين کميسيون   
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رفته است و برای درج دربولتن داخلی جهت اطالع اعضاء سازمان       ازواکنش کسی که مورد قضاوت وداوری آن قرارگ   
 . ودرنظرگرفتن اين تجربه برای آينده،  به دبيرخانه ارسال می دارم

 

 

********************************************************* 

 19ضميمه 
   

 ٢٠٠٨ ژوئيه ٢٩

 

 از روبن  

 !به رفقای سازمان

 از طريق خبرنامه درونی 

 

 !رفقای عزيز سازمان

  

من از رفقای کميسيون نظارت بابت پاسخ سريع به شکايتم تشکر . پاسخ کميسيون نظارت درباره شکايتم را دريافت کرده ايد" حتما
داوری اين کميسيون درباره شکايات قطعيت دارد و هيچ مرجعی :"  بند ب آمده است ٣٠در اساسنامه سازمان در ماده . می کنم
البته حق تقاضای تجديد نظر از احکام آن و شکايت از آن به کنگره ها برای . ره حق تغيير و يا لغو احکام آنرا نداردبجز کنگ

 ." همگان محفوظ است

 

 ضمن قطعيت داشتن داوری کميسيون نظارت با توجه به نزديک بودن کنگره  قصد دارم قضاوت درباره برخی نکات  موجود در 
 . را به کنگره ارجاع کنمتصميم کميسيون نظارت 

 

 :من در نامه ام، پس از ذکر مقدمه موضوع، خواهان پاسخ کميسيون  به دو سئوال زير شده بودم

  

 . منصور.  عليه من و رتقی روزبه. الف، قضاوت کمييسيون در باره تخريب و ترور شخصيت انجام شده توسط ر

ِ    ارگانها برای دريافت امتياز و يژه . ب، قضاوت کميسيون درباره روشهای ضدتشکيالتی تهديد                             
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 .بنابراين در دو بخش به بررسی پاسخ کميسيون نظارت می پردازم

  

 

جوانب :" تقی روزبه مطرح کرده است. در بخش اول پاسخ، کميسيون نظارت ضمن محکوم کردن ترور و تخريب شخصيت توسط ر
بايستی توسط مرجعی ذی صالح حذف وی از ادبيات سياسی سازمان  داعيه های اثبات نشده نظير نقشه هائی برای حقوقی قضيه و

 ).تاکيد ا زمن است"( مورد بررسی قرار گيرد

 

يعنی تبانی جمعی  برای درهم شکستن قانونيت سازمانی مسئله بسيار مهمی است که  عليرغم  آن که  " نقشه  هائی برای حذف"
بررسی ها و گزارشات کميسيون سايت، تبليغ و ترويج و کميته مرکزی  شکايتی در مورد آن مطرح نشده و به رغم آن که  در 

چرا ( به درستی ضرورت پرداختن به آن را مطرح ساخته است" کميسيون نظارت"  به ميان نيامده اما" نقشه ها" سخنی از اين 
 به کميسيون نظارت همين اتهامات تقی  در نوشته های بعدی و از جمله نامه. که  بعد از انتشار جواب کميسيون به شکايت من ر
 ).را تکرار می کند بدون آن که خواهان بررسی شود

" تقی مشخصا. شالگونی ، ر.  اگر چه کميسيون نامی از اتهام زننده به ميان نياورده اما در مباحثات درونی  در پاسخ به نامه ر
مراجعه کنيد به ضميمه زير نويس (  منصور مطرح ساخته.يوسف آبخون و ر.محمدرضا شالگونی، ر. چنين اتهامی را به من، به ر

و مدعی شده است که يک تشکيالت غيررسمی و پنهان وجود دارد که  سايت و نشريه آلت دست اجرائی آن بوده و از ) شماره يک
تقی بازتوليد .  رمرکزی که از نظر. طريق اين مرکز غيبی که بر فراز قانونيت سازمانی قرار دارد نقشه حذف او پياده می شود

 . جامعه طبقاتی و بورژوازی در سازمان ماست

از آن جاست که صحت چنين ادعائی به معنای زير عالمت سئوال بردن شالوده قانونيت در يک " کميسيون نظارت" اهميت تاکيد 
عاد گروهی عليه مجموعه ای و از طرف ديگر، واهی بودن آن اتهام زنی بسيار  سنگين  و ادامه ترور شخصيت در اب. سازمان است

تقی در نامه ای که به کميسيون نظارت نوشته  نه تنها بر اين اتهام زنی همچنان تاکيد کرده است بلکه . ر. از رفقای سازمان است
) زير نويس شماره دوم .( ی او بايد حذف شوداشاره به مدرکی دارد که بر اساس اين حکم هم در سايت و هم در نشريه نوشته ها

تقی آنها را به کميته مرکزی ارائه نداده و خواهان بررسی اين مدارک نشده است؟ از نظر من . اگر چنين مدارکی وجود دارند چرا ر
او  همه . شيوه او اتهام زنی با حداکثر شدت و حدت ممکن  برای ايجاد فضای رعب و وحشت عليه مخالفان است. علت روشن است

متهم به عضويت در ) منصور.ر. محمدرضا شالگونی . . من، ر( ش او پرداخته اندکسانی را که به نقد روش و من
 باندی که  وظيفه و کارکردش توطئه - که تجلی بازتوليد بورژوازی در يک سازمان کمونيستی است می کند-يک  باند ضدتشکيالتی

 . برای حذف وی از ادبيات سازمانی است

     ّ        يوسف آ بخون، ر

رت به مثابه عاليترين ارگان نظارت بر حسن اجرای مصوبات سازمانی يا خود به بررسی اين اتهام می جا داشت که کميسيون نظا
اما حال که اين کار انجام نشده است . پرداخت و يا  از کميته مرکزی می خواست که بررسی آن اتهام را در دستور کار خود قرار دهد

 .کنممن بررسی اين اتهام را به کنگره سازمان ارجاع می 

 

تقی برخورد کرده  اما . با روش ر"  توسل به تحريم و تهديد" در پاسخ به سئوال دوم رفقای کميسيون نظارت ضمن محکوم کردن 
 مرا  نيز در همان کفه ترازو قرار داده و گفته اند اين  سازی مسئله توسط علنی" برخورد با اعتراض" در همانجا تحت عنوان 

 :علنی سازی

 تقی و کميسيون سايت صورت گرفت است، . بررسی درسايت و بدون اطالع ر، بدون "اوال
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 ، اين کار به بهانه دفاع از دمکراسی و علنيت موجی ايجاد کرده که تشکيالت را متشنج کرده است، "ثانيا

 .، موجب به ميدان ريختن افراد در نقش قاضی و داور شده است"ثالثا

 

: " اذعان می کنند "  هيچ کدام از دالئل باال پشتوانه قانونی ندارد دچار  تناقض شده و  ناچارارفقای کميسيون که خود خوب می دانند
به بيان روشن  هيچ  ضابطه قانونی عليه علنی سازی شکايات، پيشنهادات، ". هر چند در هيچ قانونی اين کار انکار نشده باشد
ی کنم که نه فقط هيچ قانونی عليه طرح علنی نظرات اعضای من اضافه م.  اعتراضات اعضاء در درون سازمان وجود ندارد

 اساسنامه  انعکاس درون سازمانی نظرات اعضاء در شمار حقوق ١٢سازمان وجود ندارد بلکه براساس نص صريح بند الف ماده 
 . پايه  ای آنها قلمداد شده است

 

 اما عالوه بر ضابطه اساسنامه ای باال، بايد از رفقا پرسيد که 

 

 آيا مگر علنی سازی مغاير پيگيری مسئله از طريق ارگانهای ذيصالح يعنی کميسيون سايت، کميسيون تبليغ وترويج، کميته -١
روشن است که شکايت من  گام به گام همه اين مراحل را طی کرده و بخاطر علنيت جاری  همه . کنگره است" مرکزی و نهايتا

 ! اعضای سازمان در جريان ان قرار دارند

 

 صرفنظر از آن که علنی سازی نظرات و اعتراضات حق اساسنامه ای هر عضو است مگر کميسيون در پاسخ خود نگفته -٢
اين شيوه بر خورد رفيق . تخريب شخصيت ، هتاکی و افتراء نه فقط در سازمان ما بلکه در همه جا مذموم و مردود است :"است

 آيا ."  می دانيم غير قابل تحمل و محکوم-ه های حقوقی اش بر حق باشد يا نباشد صرف نظر از اينکه در داعي-تقی روزبه  را 
 و ادامه آن در سطحی به -  که در تمام تاريخ سازمان ما بی سابقه بوده-همين غيرقابل تحمل بودن اين ترور و تخريب شخصيت

 در معرض تخريب و ترور شخصيت قرار گرفته دليل کافی بدست نمی دهد که فردی که...) نقشه هائی برای حذف( مراتب باالتر
 شکايت خود را علنی کند؟ 

 

اين نوع  . به ميدان ريخته اندبه عنوان قاضی و داور  و عده ای تشکيالت را متشنج کرده  و اما اين ادعا که علنی شدن مسئله -٣
 روشن است که دمکراسی بدون علنيت و .خصلت بندی علنيت و مبانی اوليه دمکراسی در يک سازمان کمونيستی مايه تاسف است

اطالعات معنی و مفهوم ندارد و به ميدان ريختن اعضاء، اظهار نظرشان در مورد اين مسئله وهر مسئله ديگر و امکان کنترل از 
 . پائين مبارک ترين پديده در يک دمکراسی فعال  و زنده است

  

 در علنيت دادرسی مراجع قانونی و –– در جامعه دمکراتيک ، علنيت":رفقا همين طور گفته  اند
بدون علنيت شکايت شاکی " علنيت دادرسی مراجع قانونی و صالحيت دارد"سئوال من اين است که  آيا! "صالحيت دار معنی ميدهد

؟ آنها از يکسو از علنيت دادرسی رفقای کميسيون نظارت  چگونه می خواهند اين تناقض را توضح دهند.معنا و مفهوم دارد ؟
 ! صحبت می کنند اما خواهان غيرعلنی ماندن موضوع دادرسی، يعنی شکايت، هستند

       ً                       که قويا  مورد دفاع ما هم هست 
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حداکثر   بنابراين آن  چه که گفته اند  ای ندارد رفقای کميسيون خود اذعان کرده اند که اين اظهار نظرشان پايه قانونی و اساسنامه 
اگر آنها توصيه شان را  در مقدمه و قبل از . تقی روزبه را علنی می کردم. ت که نبايد نامه رنظر شخصی وتوصيه آنها به من اس

 تلقی -اما غيراصولی-وارد شدن در داوری در دو موردی که من شکايت کرده ام مطرح می کردند من آنها را نظرو توصيه شخصی 
ا هنگام داوری در مورد بخش دوم شکايت من مطرح ساخته  و اما اشکال اين جاست که آنها اين بخش از توصيه خود ر. می کردم

"   اين شيوه طبعا.  پايه داوری در مورد برخورد من قرار داده اند- و نه ضوابط و مقررات را-در حقيقت نظر شخصی شان را
به نظر من در بررسی . تناسبی  با برخورد، کميسيونی که وظيفه اش داوری بر مبنای ضوابط و مقررات اساسنامه ای است، ندارد

 .گزارش کار کميسيون نظارت اين  نکته بايد اصالح شود

 

تقی روزبه به کميته تبليغ و ترويج در . اشاره من به عدم انتشار مشروح رای گيريهای کميته مرکزی و نيز نامه  توهين آميز ر
 . مقدمه آمده و شامل دو فقره شکايت من نمی شد

 

ر که در باال هم اشاره کردم من از واکنش سريع کميسيون نظارت به شکايتم، محکوم کردن ترور  با وجود اين نکات همانطو
 . تقی روزبه به من و تعداد ديگری از رفقای سازمان تشکر می کنم. شخصيت  و نيز تاکيد آنها بر ضرروت بررسی اتهام جديد ر

 روبن  

 

 ضميمه  

اعتراض من عليه  اعمال تبعيض بوده است ونه نفی  ضا شالگونی، تحت عنوان، محمدر. تقی روزبه  به نامه ر. از پاسخ ر)١ (
 ٢٠٠٨، مندرج در خبرنامه داخلی، دهم ژوئيه !ضوابط تشکيالتی

 

 

وبرای بحران آفرينان در سايت خوراک تازه ای فراهم کند! ...                               ِ                         با وارونه کردن نقض قانون،قانون  نقض را دربرابرآن قراردهد
 درنوشته اش که گوياتقی   .ودرنگی براين گفته ر،محمدرضا شالگونی.له به چندسال پيش توسط روالبته ارجاع مسا.

در تحريريه سايت که مدعی روبن .نظرات خود را تبليغ کند،ونيزنظرر!) ناپرهيزی کرده وجرئت نموده،وعجب جرأتی(چندسالی است
 بوده وبيرون ازمواضع سازمان قراردارد وچايگاهشان درديدگاه استشده نوشته های تاکنونی تقی   تبليغ مواضع شخصی خود

     ّ     يوسف آ بخون

، مأموريت يامسئوليت  پياده کردنش را روبن .                    ُ                                            ،جملگی بخش هائی ازيک  کرواحدی هستندکه بيانگروجودسناريوئی است که ر
وقتی زمان .بعهده گرفته است) که هم مهمترين دريچه ارتباطی سازمان به بيرون است و موقعيت اجرائی کردن  آن را دارد(درسايت

 ازجرگه باصطالح خودی ها صورت پذيرفت ودرسايت هم به اجراگذاشته شد ،البته ديگربرداشن گام تقیوتوجيه دليل خروج 
 دربخش ديگرمقاله اش  محمدرضا شالگونی.اين عبارت ر.دوم،يعنی پيش بردآن درنشريه هم کارچندان مشکلی نبود وچنين نيزشد

همان (   می خواهد هر نوع مرزبندی سازمان با تبليغ آن نظرتقی .ر" آنجا که می نويسد : تأييد ادعای فوق استدليل مضاعفی در
  ". در سايت ونشريه سازمان موقوف بشود)  درکلن گفته استتقینظری که 

 مساله هم  به جريان والبد اين گرفته اند تقی با نظر فعال درسايت ونشريه،تصميم به مرزبندیپس معلوم ميشود که حداقل 
ازسوی اتاق حاال ازاين که درکدام نوشته اش او حول اين نظرممنوع شده !  می خواهد آن را موفوف کندتقیست که اجرائی افتاده ا

  واينکه کدام سازمان وچه کسی بادردست داشتن  وکالت تامه، بخود اجازه چنين تصميم گيری داده است تبليغ صورت دادهتهاتر، 
 تقیاين عبارت هم چنين  بخوبی نشان می دهد که مناقشه وبحران  سايت برآمده از تصميمی است که طبق آن مواضع . بگذريم

به معلوم بودکه اراده ونيروئی غيبی وپنهان وبرفرازتشکيالت رسمی،شروع درهرحال برای من .بايدازاين پس درسايت بلوکه شوند
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حتا بدون آنکه روحت خبرداشته باشد طبقه . عه طبقاتی هرگز نمی گذارند آرام بگيریدرجام! ای دل غافل(طبقه بندی من کرده است 
 والبته من به عنوان سوژه مستقيم اين پروژه، وقتی که پروژه به مرحله )اين قانون همه جاجاری اين نظام است. بندی ات می کنند

. برای درک آن ديگر به فراستی ويژه نيازنبود. داشتمعمل نزديک ميشود،ديگرنيازی به کشف وشهودبرای طبقه بندی شدن خودم ن
آنان البته پيش بينی .  فرود اين دست را می شد حس کرد وديد-والبته درمحمدرضا شالگونی بهت وناباوری-چرا که باوضوح کامل

ی تالش آنها صرف پنهان واکنون نيز متأسفانه تمام.فريادی که  آنان را هم شوکه کرد و هم خشمگين.فرياد بلند مرانکرده  بودند
باين دليل می گويم متأسفانه که من .کردن چهره خود درپشت سنگرتشکيالت،همان تشکيالت به صفت سوم شخص مجهول، هستند

نه فراموش کرده ام ونه انکارو معتقدم که با تکيه -درطول ساليان دراز-هرگززحمات وتالش ها و ارزش های مثبت اين رفقا را
وبخش مهمی ازبرانگيختگی ام  نيزناشی . تحريک مثبت آنها می توان به سمت هدف بزرگ رهسپارشدبرهمان ارزش ها و

ما چه بايد کرد که جامعه طبقاتی وبورژوازی با بازتوليد ارزش های خود آ. ازمشاهده  بيراهه رفتن اين خالقيت ها و ارزش هاست
.  تحت کنترل خود درآورده ودرخدمت منافع خويش قرارداده استدرسازمان های مدعی سوسياليسم بوده  است که نهايتا آنها را

 )!پايان نقل قول(  !.آری ما همواره درمعرض دستبرد اررش ها و فرهنگ اين دشمن طبقاتی خود قرارداريم وچقدرآسيب پذيريم

 

مندرج در "  شکاياتدرمورد اظهارنظر کميسيون نظارت وپيگيری" تقی به کميسيون نظارت، تحت عنوان . از نامه ر)   ٢(
 ٢٠٠٨ ژوئيه ٢٦خبرنامه داخلی 

 

وحال آنکه شيوه ومضمون عليرغم تمايزنسبی اشان، جداهم ازهم نيستند وآن دو را نمی توان بطورمصنوعی جداکرد ... 
بق  مثال اگر،همانطورکه من مدعی هستم،سندی وجود داشته باشد که مطا.وسپس به داوری وقضاوت تنها دريک بعد آن پرداخت

آن حکم شده باشد که بايد با مواضع تقی   درسايت مرزبندی شود وآن را به ديدگاه روانه ساخت، واين سند هم مبنای عمل 
 نيزبی نتيجه بوده باشد، واگرمن چنين رويکردی را -درچهارچوب سايت- باشد وکليه اعتراضات وتالش ها حول ابطال آنقرارگرفته

م ترورشخصيت محسوب می شود؟بازهم هتاکی تلقی ميشود وبازهم غيرقابل قبول فرض می بازگشت استالينيستی بدانم، بازه
 ...شود؟اگر بفرض دهان يک فردتوسط فردديگری بسته شود،بازهم باو بايد گفت که حق نداری فرياد بکشی؟

 

 ........   ونيزآن سند حامل صدور حکم کذائی درموردنوشته های من

 

 

********************************************************* 

 20 ضميمه 
 

 آخرين گزارش کميسيون سايت قبل از کنگره سيزدهم به کميسيون تبليغ و ترويج     

 

 کمسيون سايت : از 
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 ت .ت.به ک: به 

 

 ٢٣/٧/٢٠٠٨:  تاريخ 

 

 با گرمترين درود ها 

سول آرام و  وريا بامداد در در مورد آنچه که  رفقا ر. نامه شما به کمسيون سايت را دريافت داشتيم 
نامه خود به تشکيالت  متوجه عملکرد کمسيون سايت نموده اند  موارد زير را جهت روشن شدن  

  .موضوع به اطالع شما می رسانيم

کميسيون سايت .  " ..: يادآورشده ايم  ٢ ٠ ٠ ٨ ژوئن ٢ ٠ما پيشتر طی نامه خود به شما در تاريخ 
امکان هيچ ... کميسيون سايت مدعی نيست که . .... يت را قويا رد می کندادعای اعمال سانسور در سا

 "! ..خطائی از طرف هيچ يک از اعضای تحريريه نبوده است

 

 در موارد نه چندان کم  رفقای فنی سايت در هنگام روزآمد کردن سايت مطالب رفقای ديگر را که -
ن ترتيب ناگهان مقاله ای در سايت ظاهر و سپس در سايت گذاشته شده بود پاک کرده اند و بدي"  قبال

ناپديد شده است و يا از باال به پائين رفته و يا از نوار مقاالت و ديدگاههای صفحه اول مطالب  قبلی 
 .پاک شده است

 

 سايت کنونی ما فاقد سيستم اتوماتيک آرشيو سازی بوده و بنابراين مطالب گوناگون بايد به طور -
بخاطر فشار کار، و نيز کاهش مداوم نيروی فنی، کار آرشيو سازی به حداقل . شودجداگانه آرشيو 

قادر به ... بويژه هيچکدام از رفقای فنی ما . انجام نشده است" کاهش يافته  و در دوره هائی اصوال
که در سمت راست سايت زير ( آرشيو کردن مقاالت و ديدگاهها در آرشيو ثابت مقاالت و ديدگاهها  

 .نيستند) يه راه کارگر قرار داردنشر

 

 ..."!هالل شيعه" رسول در باره عدم درج مقاله او تحت عنوان .  نامه ر-
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هالل شيعه امپراطوری خون :  ( رفيق رسول در بولتن داخلی مطرح کرده است که  مقاله ای به نام -
اريخی که در پای اين نوشته ت. به سايت ارسال کرده اما مقاله مزبور در سايت  درج نشده است..)  و

ازنظرتحريريه سايت " هالل شيعه"ما تأکيد داريم  مقاله .  ماه پيش می شود٢٠وجود دارد مربوط به 
 .هيچ اشکالی برای درج درستون مقاالت ندارد 

 

رسول  از ژوئن .ز ر ا- همانطور که درباال اشاره کرديم ناقص است–  بر اساس آرشيو های موجود -
آرشيو ثابت ر  مقاله اکنون د٤٨ مطلب در ستون مقاالت درج شده است که هر ٤٨ حدود  بعد ٢٠٠٥
 . صفحه اول سايت سازمان موجود است نوار مقاالتو نيز مقاالت

   

 

رسول   در ستون ديدگاهها قرار گرفت  که بخاطر همان اختالالت .  در يک مورد يکی از نوشته های ر-
ديده می شود و نه در آرشيو ثابت " ديدگاه ها" ايشان اکنون  نه در نوار نام برده شده در باال ، مطالب

 . ديدگاه ها

 

رسول در ستون ديدگاهها   او اعالم کرد که ديگر مقاالت .  پس از جای گرفتن مقاله مورد اشاره ر-
دی از پس از آن تعدا. خود را در اختيار سايت سازمان قرار نداده وبه سايت های ديگر خواهد فرستاد

اين احتمال .  در سايت های ديگر درج شده است" هالل شيعه" رسول  و از جمله  مقاله . مقاالت ر
 .  نيز در شمار همين مقاالت  باشد" هالل شيعه" وجود دارد که مقاله 

 

 

به " اصوال"  هالل شيعه"  ماه،  قضاوت درباره اين که مقاله ٢٠با توجه به موارد باال و سپری شدن 
.  ما رسيده يا نه و يا در شمار مقاالتی است که نصب ولی آرشيو نشده برای ما قابل تحقيق نيستدست

رسول دريافت . هئيت تحريريه سايت در طی بيست ماه گذشته هيچ نامه ای دال بر حذف اين مقاله از ر
 . نکرده است

  

 وريا بامداد.   ر
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از . هشت مقاله در سايت سازمان درج شده است" رويا مجموعا. بر مبنای آرشيو موجود سايت، از ر
دو . (اين هشت مقاله پنج مقاله در دوره قبل از مسئوليت هيئت تحريريه جديد در سايت نصب شده است

آدرس اين مقاالت به شرح زير است و از بخش ). مقاله در ستون مقاالت و سه مقاله در ستون ديدگاه ها
 . ی شود که مربوط به دوره هئيت تحريريه جديد نبوده استقرمز شده تاريخ نصب مقاله روشن م

 

 

                         ‐ayeomidh‐wa‐latin‐amrikaye‐20060124/200601/maghalat/net.rahekargar.www://http
htm.now 

 

htm.didgahha‐02‐20060310/200603/didgahha/net.rahekargar.www://http

htm.didgahha‐01‐20060219/200602/didgahha/net.rahekargar.www://http

htm.didgahha‐02‐20060219/200602/didgahha/net.rahekargar.www://http

htm.National-20051209/200512/didgahha/net.rahekargar.www://http 

 

 

از اين سه مطلب دو مطلب در . وريا بامداد  در سايت درج شده است. در دوره جديد، سه نوشته از ر
و يک مقاله نيز در ارتباط )  بحران اتمی، جنگ يا سازش و جنگ لبنان( بخش مقاالت قرار گرفته است

( با فدراليسم در بخش ديدگاهها قرار گرفته که علت رفتن به ديدگاه تصميم کميته مرکزی بوده است
 ).گذاشتن همه مقاالت مربوط به بحث فدراليسم در ديدگاهها

 

 وريا بامدادنيز هيچ نامه اعتراضی دال بر عدم درج مقاالت وی دريافت. هئيت تحريريه سايت از ر
در نامه ايشان نيز به هيچ مقاله مشخص، تاريخ نگاشتن مقاله و تاريخ ارسال به سايت  . نکرده است

 . ذکری به عمل نيامده است

 

  اگر اشکالی در درج مقاالت واصله از سوی رفقا در سايت سازمان به وجود بيايد  زمانی می توان در 
ل کننده واکنش و پيگيری به موقع صورت باره علل مشخص آن تحقيق کرد که از سوی رفيق  ارسا
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اگر جواب کميسيون سايت برای رفقا قانع کننده نباشد آنها می توانند اعتراض خود را از .گرفته باشد
 . طريق ارگانهای ذيصالح سازمانی پيگيری کنند

 

 

 روزبه نکته پايانی، رفيق مسدول کميته تبليغ وترويج در نامه خود ، در رابطه با مقاله رفيق تقی
و نقد رفيق تقی روزبه به اين گفتگو و چگونگی ... پيرامون مصاحبه عباس عبدی با ابراهيم مددی و 

 . نصب آن در سايت نيز پرسش نموده و نظر ما را جويا شده اند

اين موضوع توسط مسئول هماهنگی کمسيون سايت دنبال شده و پاسخ  رفيق روبن  اين بوده است که  
يق مريم بوده و ايشان در تيتر بندی مقاالت،  اين مطلب رفيق تقی را در کاتگوری سردبير آنروز رف

مطالب کارگری جا داده و رفيق روبن نيز آنرا عينا در همان نوار مربوط به  مطالب کارگری نصب کرده  
و بدين ترتيب  در اساس حذفی در کار نبوده است و رفيق روبن  بر مبنای تشخيص سردبير روز عمل 

 : اين هم لينک همان مقاله . رده است ک

htm.kargari‐01‐20080516/kargari/net.rahekargar.www://http

 

 

اعالم در پايان کميسيون سايت تاسف خود را از شيوه برخورد غيررفيقانه رفقا  رسول و  وريا بامداد
اين رفقا  بجای طرح به موقع اعتراض و پيگيری تشکيالتی  اعتراض خود مجموعه ای از . می کند 

 .اتهامات را  بدون  دالئل مستند و قابل تحقيق به هئيت تحريريه سايت وارد کرده اند

 

 با بهترين درودهای رفيقانه 

 از طرف هئيت تحريريه سايت سازمان 

 مريم،

   

 با درود

 :ته دارم که می توانيد درصورت عدم موافقت  به عنوان نظرخودم  درذيل نامه اضافه کنيدمن دونک
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 .با سه خط پايانی نوشته مخالفم و خواهان حذف آن هستم–الف 

 :درمورد مساله عبدی-ب

 .اوال مساله وسؤال اصلی  آنست که چرا درباالی صفحه سايت مثل روال بقيه مطالب  نيامده است

چرا به اعتراضات وتذکرات من .ردبيرمی تواند به تنهائی رول درج مقاالت را تغيريدهددوما مگريک س
مريم .ضمن آنکه ر.  بی توجهی شده  وخطای انجام شده اصالح نشده است-درهمان زمان -دراين مورد

ل دراميل خود گفته است که درستون کارگری باشد ومطلقا نشانی ازاينکه  آن را ازباال حذف کنيد درامي
او فقط آن را مناسب ستون کارگری ديده است که من ازاين بابت اصال مساله ای نداشته . او ديده نميشود

 23-07-2008تقی  .                          وندارم

 

 

 

 

 با سالم

 

الزم است يادآوری کنم  که من اين مقاله را به بخش  کارگری فرستاده بودم و اگر اين نادرست بوده 
بنابراين مقاله در باالی صفحه نيامده بود که بعدا به . من است و ربطی به رفيق روبن نداردمسئوليت

 .پايين انتقال داده شود 

 ٢٠٠٨ / ٧/ ٢٤                                                     مريم                      

   

 

 :بعدالتحرير

روبن چنين بود که وی مطلب . ون سايت زد خطاب به رمريم به اعضای کميسي.اميلی که آن هنگام ر
 .عبدی را دربخش کارگری قرارداده است، وخودت هرطورمناسب ميدانی عمل کن

سوال ازاين به . تااينجا برای من دراين که درستون کارگری ويا مقاله قراربگيرد مساله ای نبوده است
سازمان وازجمله خودمن،حال چه کارگری بعد است که چرا مطابق روال معمولی نوشته های رفقای 
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آنچه را که من تبعيض می خوانم دقيقا دراين (باشد وچه سياسی درقسمت باالی سايت قرارنگرفت
اين  پاسخ هم چنان به شيوه تا کنونی اصراردارد همانطور که به نوشته ها ونامه های ). جانهفته است

. ت جواب سرباالبدهند.ت.م وک. هم به در خواست کمن جواب نمی دادند ويا جواب سرباال ميدادند،حاال
مريم حال که .مساله برسرآنست که اوال ر.اينکه کی تصميم گرفته کجا بگذاردمساله اصلی نيست

مسئوليت آن را می پذيرد بگويد به چه دليل وبا استناد به کدام دليل اين نوشته را ازحقوق برابربا 
مريم با دورزدن تحريريه اين کار را کرده و چرا به نامه های .رسايراعضاء محروم کرده  و ثانيا چرا 

من و حتا نظرات برخی  ديگرازرفقای تحريريه  دراين رابطه بی اعتنائی کرده است؟  پذيرش مسئوليت 
لطفا بگوئيدبه چه دليل اين .تنها بخشی ازمساله است که هنوزدرستی ونادرستی تصميم را بيان نمی کند

 24-07-2008ست؟            تقی   کارصورت گرفته ا

 

 

 

 !گزارش مسئول فنی

 ٢٠٠٧ ژوئيه ٢٩

 !رفقای عزيز کميسيون سايت

تقی در ستون کارگری بدون   نصب باالی .  من گزارش خودم را به عنوان مسئول فنی در ارتباط با نصب  مقاله عبدی نوشته ر
 . سايت را  برايتان ارسال می کنم

 

 مسئله و نحوه کار مسئول فنی سايتنگاهی کوتاه به سابقه 

 

من به عنوان .  ميل به مسئول فنی سايت ارسال کند-در سايت قرار بر اين است که سردبير روز مطالب انتخابی را از طريق ای
 و  مريم. مقاله نقد عيدی در روز کاری ر. مسئول فنی سايت مطالب برای نصب در سايت را از   طريق سردبير روز دريافت می کنم

مريم مقاله را در بخش کارگری بدون آن که به طور . من نيز بر مبنای انتخاب ر.با کدبندی ستون کارگری به من ارسال شد
 .که  در پائين توضح داده خواهد شد. اتوماتيک در باال قرار دهم

 

 :تقی دريافت کردم.  پس از چند روز من  ای ميل زير را  از ر

 

 : يک سوال ازرفيق روبن" 
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درليست پس ازچندروزبامشاهده درج مطالب درسايت،مشاهده کردم که مقاله من درمورد افشاء گفتگوهای يک ليبرال با دوکارگر
دليل چنين حذفی چيست؟ آيا سياست  حذف مقاالت من  به يک رويه پايدارتبديل شده است؟ ديگرآن !.  غايب استباالی سايت مقاالت

 بزند؟  وديگراينکه برپايه کدامين خودسری هائیبه مسئول فنی سايت داده است که دست به چنين که کدام نهاد چنين اختياراتی را 
 می شود؟اين سوال راهم بعنوان يک عضو سازمان وهم بعنوان عضو تحريريه سايت به عمل آورده  به مميزیمواضع واصول اقدام

 )تقی.  ميل ر-پايان ای. " ( ام

 

 خود به ٢٠٠٧ ژوئن ١٣من در نامه مورخ . تقی به رفقای فنی بی سابقه نبوده است. راين نوع برخوردهای توهين آميز 
 :"کميسيون سايت نوشتم

         

        ٢٠٠٧ ژوئن ١٣               

 !     به رفقای سايت               

                 

صحبت کردم و از او پرسيدم که علت ظاهر شدن و بعد ) يتاز مسئولين فنی سا( ح.                  رفقای عزيز من ديروز با ر
امير را دريافت . روبن چيست؟  او توضح داد که ابتدا مقاله را در سايت درج کرده است و بعد از آن تيترهای ر. غايب شدن مقاله ر

 در قسمت مقاالت قرار داده تقی در بخش مقاالت بوده  است آن را از باالی صحفه حذف و. کرد است و چون در تيترها مقاله ر
 .    است

از آن جا مقاالت به "                   من به رفيق يادآوری کردم که کدبندی مقاالت در رديف باال قرار می گيرد و نوار مقاالت که قبال
 !قاله اين هم از حذف شدن م. آرشيو می رفت به خاطر حجم و فشار کار آکنون ديگر مورد استفاده قرار نمی گيرد

 

 … تقی عليه من و رفقای فنی سايت پاسخ دهم.                 همانطور که گفتم شايسته خودم نمی دانم که به فحاشی های ر

 

 "                        روبن 

 

   

  هایودم که  به نامهتقی پاسخ ندادم زيرا همانطور که از نامه من مشاهده می کنيد من به طور کتبی به شما گفته ب.  من به نامه ر
 .توهين آميز و خارج از نزاکت وی  پاسخ نخواهم داد

 

 

 !اما در مودر باال نرفتن مقاله 
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به ) حتی اگر  توسط غير عضو نوشته شده باشد( های سازمان و مقاالت  بر اساس روال کاری نصب مطالب در سايت اعالميه  
هيچ کدام به ...) های گوناگون   نظير مطالب کارگری،  اخبار، اطالعيه( يگرمطالب د. طور اتوماتيک در راس سايت جای می گيرند

 ميل خود يادداشتی  برای باال بردن مطالب -طور اتوماتيک در راس سايت جای نمی گيرند مگرآن که سردبير روز همراه با ای
ئول فنی سايت موظف نيست که مطالب را در اگر چنين دستورالعملی از سوی سردبير روز وجود نداشته باشد مس. مزبور ارسال کند

و همچنين اين اولين مورد ی بود که نوشته يک عضو توسط  سردبير روز در مقوله کارگری قرار گرفته  و . راس سايت قرار دهد
آئين نامه از سوی ديگر . ميل ارسال نکرده بود-سردبير  نيز هيچ  يادداشی مبنی برقرار دادن اين مقاله در راس سايت همراه ای

ای نيز در سايت وجود نداشت که بنا بر آن  نوشته هر عضو صرفنظر از اين که در کدام مقوله قرار گرفته باشد بدون گزين 
با توجه به اين دالئل من مقاله عبدی را در ستون کارگری نصب کردم . سردبيری به طور اتوماتيک  در راس سايت قرار داده شود

 .اتيک به باالی سايت ببرمبدون آن که به طور اتوم

 

 روبن 

   

************************************************************************* 

 

 

   هئيت تحريريه سايت پس از بررسی زير نويش ها به جواب خود درباره پاسخ به سئوال رفيق مسئول کميسيون تبليغ  و ترويج      
 :را به شرح تکميل می کند

  

در ) مريم.ر( مريم در کاتگوری کارگری  طبقه بندی  شده بود و بنابراين  از نظر سردبير روز . جا که مقاله عبدی توسط راز آن" 
روبن به عنوان مسئول فنی  بايد همزمان با نصب مقاله  در ستون کارگری آن         . چهارچوب مواضع سازمان قرار داشته است لذا ر   

 .را در باالی سايت نيز  قرار می داد

 

برای جلوگيری از هر گونه ابهام و صرفنظر از اين که در آينده مسدول فنی عضو هيئت تحريريه سايت باشد و يا نه   هئيت 
تحريريه سايت مقرر ميکند، که بجز ستون ديدگاها و مباحثات، کليه مقاالت اعضای سازمان صرفنظر از آن که در کدام کاتگوری               

 .سط مسئول فنی همزمان در راس سايت نيز قرار داده شود سايت طبقه بندی می شود  بايد تو

 

مريم تالش کرد تا جلسه تحريريه تشکيل شده و از    .تقی ر . علت تاخير کميسيون در بررسی مسئله اين است که پس از اعتراض ر 
 نيز مصادف شد با خروج  اما به خاطر اشتغاالت رفقا امکان تشکيل جلسه ميسر نشده و از آن پس   . جمله  اين مسئله را بررسی کند 

پاسخ داد بدون آن که وارد بررسی    ...) سانسور( تقی کميسيون سايت در اولين جلسه خود  به اتهامات وارد شده به کميسيون .ر
کميسيون در گزارش خود به کميته تبليغ و ترويج اعالم کرد که منکر امکان خطا در گزين ها نبوده و حاضر   . موارد مشخص شود 

 .کايت مشخصی شود موارد را به طور مشخص مورد بررسی قرار دهد     است  اگر ش
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کميسون سايت پس از بررسی     .  کميسوين تبليغ و ترويج در عين حال نظر کميسيون سايت را در باره مقاله عبدی خواسته است     
طر کمبود وقت ما جواب خود را ن  بخا. مجدد اين مقاله با اکثريت آراء بر آن است که اين مقاله بايد در ستون ديدگاه جای می گرفت  

 . " تقی همزمان می فرستيم  . به کميته تبليغ و ترويج و ر

 

 با بهترين درودها 

 

  روبن 

چون مقوله کارگری به معنای قرار داشتن يک مقاله در چهارچوب مواضع سازمان     ( از نظر من اين مقاله نه در مقوله کارگری 
 . يردبلکه بايد در ستون ديدگاهه جای گ) است

 :دليلم به قرار زير است

در حالی که سازمان ما      . تقی با صراحت تشکل مستقل کارگری را مشروط به اهداف  سوسياليستی می کند      . در اين مقاله  ر 
آخرين مورد تاکيد بر چنين رد کردنی قطعنامه کنگره دوازدهم . سالهاست که به طور منظم چنين مشروط کردنی را رد کرده است

بنابراين چنين مقاله ای نبايد در ستون کارگری درج می شد بلکه جای آن در ستون ديدگاهها   . ر اين مورد صراحت دارداست که د
 .بود

  

 

 

 

 مريم 

. من وقتی مقاله عبدی نوشته رفيق تقی را  در کاتگوری کارگری قرار دادم متوجه بودم که اين مقاله با نظر سازمان نمی خواند 
به خاطر قرار دادن مقاله ای ديگر از رفيق تقی در ديدگاه تشنج هائی به وجود آمده بود، برای اجتناب از " الولی از آن جا که قب

تکرار آن تشنج ها و اعصاب خردکنی ها به خيال خودم راه چاره را در آن ديدم که مقاله را به کارگری بفرستم که نه در ديدگاه بيايد 
و حاال فکر . شروع شد عقب بياندازد" اما اين کار توانست تنها دو هفته دعوائی که بعدا. يتو نه در کاتگوری مقاالت و باالی سا

 .می کنم که اين کار اشتباه بود و بايد اين مقاله در ديدگاه می آمد

 

  

 

 

 شهاب . ر

 .شهاب مطرح کرده است که در جريان مقاله عبدی نبوده و به عنوان مطلع نمی تواند چيزی بگويد. ر
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 مير ا

 : نظرم ، حو ل مقاله عبدی 

بعدا از .  تقی ، برداشتم را به خود ايشان نوشتم که با شما همنظرم که نمی بايد مقاله حذف می شد - من در مرحله شکايت اوليه ر
برای ) يم  مر-ر( جانب رفقا مريم و روبن دمطلع شدم و جواب گرفتم که حذفی در کار نبوده بلکه به انتخاب رفيق مسئول آن روز 

 . لينک آنرا نيز دريافت داشتم . ستون کارگری تير بندی شد و در ستون کارگری آمده است 

حال که مقاله را با دقت خواندم ، بر . اين مقاله عليرغم اينکه به روز بوده و پاسخ به موقع رفيق تقی به عبدی را با خود داشت 
آنرا بر پايه داليل قيد شده در خود مقاله و ما به ازاء های سياست های کارگری چرايی . آنم که جای آن نيز در ستون ديدگاه است 

تاکنونی  سازمان ما، از جنس مقاالت ديدگاه می بينم  و جا داشت که در مضمون همين اختالفات موجود و ارائه الطريق برای برون 
 .... رفت آن در ستون ديدگاه جا می گرفت تا در ستون کارگری 

  امير  -                                                                قربان شما         

 2008 ژوئيه 30                                                                          

 

 

 

 )!از گزارش سياسی گنگره دوازدهم سازمان   ! ( ضميمه ها 

 " 

ضمن تأييد سياست های ) راه کارگر ( ده، کنگره دوازدهم سازمان کارگران انقالبی ايران با در نظر گرفتن تحوالت ياد ش
 :مصوب کنگره های دهم و يازدهم سازمان ، بار ديگر بر نکات زير تأکيد ميورزد   

  

از  تاريخی –نياز به يک جنبش توده ای  .جنبش های اجتماعی مترقی ضرورت تالش برای گسترش و هم گرايی 
با مشارکت فعال اکثريت عظيم مردم پا  جنبشی که . خواست ها و نيازهای اکثريت قاطع مردم ايران ، حياتی ترين نيازجامعه ماست

بدون چنين جنبشی ، حتی اگر . تاريخی ، به راستی در خدمت اکثريت عظيم مردم باشد بگيرد و با برخورداری از افق های گسترده 
جنبش های  .  و برابری و حاکميت مردم ناشدنی خواهد ماند هم شدنی باشد ، دستيابی به آزادی سرنگونی جمهوری اسالمی 

 .
به نظر ما ، در مرحله کنونی گسترش اين      . شت ساز است  بنابراين چگونگی گسترش و بالندگی آنها برای کل مبارزات مردمی سرنو     

:جنبش ها توجه به چند نکته ضروری است

ِ         برخاسته  

ِ                                                        اجتماعی موجود با همه ضعف ها و محدوديت های قابل فهم   کنونی شان ، حالت جنينی آن جنبش بزرگ را نمايندگی ميکنند                                                   

يعنی تا  . –  يک
در يک کشور . طبيعی است.حدود زيادی فشار و سرکوب حکومت است که فعاالن آنها را به نزديکی با هم ديگر واميدارد

اما اگر به فراتر از نفی استبداد بينديشيم در مييابيم . 
ود کارگرند ، يا خ) به طور مستقيم يا غير مستقيم (  اکثريت زنان  . که بيش از اين به هم گرايی نياز داريم

زيرا جنبش   . حدود نيمی از کارگران از مليت های زير ستم هستند ، پس سطح باالتری از هم آهنگی ضد استبدادی ضرورت دارد     

                                ً                               هم گرايی اين جنبش ها اکنون عمدتا  با نيروی نفی پيش رانده ميشود
ً  اين کامال           

                              ِ                                         استبداد زده ، قبل از هر چيز خود  استبداد است که همه را به هم نزديک ميکند
ً اگر حقيقت دارد که مثال                      

                                                                                                     ً             کارگری در صورتی ميتواند جنبش همه کارگران باشد که تا حدود زيادی زنانه بشود يا با مليت های زير ستم عميقا  در آميزد و 
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 هيچ يک از اين جنبش ها –  دو                         ً                                           نان در صورتی ميتواند واقعا  نيرومند بشود که تا حدود زيادی کارگری بشود.بالعکس ، جنبش ز
زير مجموعه ديگری نيستند و هر يک از آنها ناظر به رابطه اجتماعی خاصی هستند و بنابراين ، با منطق و پويايی خاص خودشان  

فقط با پذيرش ضرورت و اهميت . ی عمقی ميان جنبش ها ناممکن خواهد شد  بدون توجه به اين نکته ، هم آهنگ. حرکت ميکنند
 هم گرايی   – سه  . وجودی هر يک از اين جنبش ها از طرف جنبش های ديگر ا ست که هم آهنگی ميان آن ها امکان پذير ميگردد   

.ياز داردعمقی تر ميان جنبش های اجتماعی مختلف به اشتراک در افق های گسترده اجتماعی و تاريخی ن      
فراتر از افق های سرمايه داری فکر نميکنند ، طبيعی است که نه تنها به هم آهنگی عمقی با جنبش های مترقی ديگر فکر نکنند ،        

زادی و برابری يا آنهايی که برای آ.  بينديشند
آن ( 

هم در کشوری که پايتخت اش يکی از آلوده ترين شهرهای جهان محسوب ميشود ، حکومت اش دست يابی به انرژی هسته ای را 
 ملی جا ميزند ، و به لحاظ داشتن باالترين شمار معتادان به مواد مخدر نسبت به کل جمعيت ، در صدر جدول     مترادف حاکميت

بی اعتناء باشند؟ فراموش نکنيم که در ايران بدون جنبش های نيرومندی برای دفاع از محيط زيست و برای دفاع از      ) جهانی است 
 پيروزی منافع انسان بر منافع سرمايه ، جنبش های موفق  ز حرمت انسان و قربانيان مواد مخدر و به طور کلی برای دفاع ا

. کارگری و زنان و غيره نخواهيم داشت

ً                   مثال  کارگرانی که به       

                                                         ً                             بلکه حتی به اتحاد کل کارگران نيز نيازی احساس نکنند يا صرفا  با ديد ابزاری به آن 
ً                                                                   همه افراد انسانی مبارزه ميکنند ، آيا ميتوانند مثال  به فاجعه زيست محيطی ، يا سرنوشت ميليون ها انسان قربانی مواد مخدر                                                  

 برخورد ابزاری با جنبش های اجتماعی به گسترش اين جنبش ها وهم آهنگی  – چهار 
بسيار حياتی هستند ، ولی وسيله    جنبش های اجتماعی هر چند برای تقويت جنبش سياسی ضد استبدادی. ميان آنها آسيب ميزند

در واقع ، خود   . ترديدی نيست که در يک جامعه گرفتار استبداد ، هر حرکتی ، ميل به سياسی شدن دارد        . ای در خدمت آن نيستند 

ميدهدسوق 
.در شرايط کنونی ايران عامل ديگری نيز براين رابطه افزوده شده است. ميدهد

ريع تر شورش های ضد حکومتی نياز دارند و به همين دليل ميکوشند با نفوذ در  خودشان ، به گسترش هر چه بيشتر و هرچه س
به سرنوشت فعاالن اجتماعی وسياسی ، آنها را به       جنبش های اجتماعی و دستکاری آنها در جهت مقاصد خودشان و بی توجه      

 حتی تشديد سرکوب رژيم را برای هدف های در واقع ، آنها. بکشانند) ( درگيری های سياسی زود رس 
بنابراين مهم است که فعاالن اجتماعی وسياسی تصور     . زيرا از اين طريق بهتر ميتوانند برآن فشار بياورند  . خود مفيد ميدانند

می اگر دو. روشنی از رابطه ميان آهنگ گسترش دامنه جنبش های اجتماعی و آهنگ و ميزان سياسی شدن آنها داشته باشند   
و اين نه تنها از عمق اجتماعی جنبش ها ميکاهد ، بلکه     . شتابان تر از اولی پيش برود ، با رشد منفی جنبش ها روبرو خواهيم شد    

در يک جامعه استبداد زده فرار : البته خطر ديگری هم وجود دارد . عضله سياسی آنها برای مقابله با رژيم را هم ضعيف تر ميکند   
 يا بی اعتنايی به واقعيت های سياسی نيز جلو گسترش جنبش های اجتماعی را ميگيرد از رويارويی با حکومت

فمينيسم اسالمی   " 
ی مستقل ، محکوم به سياسی شدن است ، زيرا هر چند ممکن است        يا جنبش کارگری معطوف به سازمانياب. گردن بگذارد" 

–جمهوری اسالمی در يکی    
 اين که به اثرات آن در بنابراين ، مسلم است که جنبش های اجتماعی هرچه سريع تر بايد سياسی بشوند ، اما مشروط به  . خاست

.پايه خود بی تفاوت نباشند

ً                                                                                                  استبداد است که معموال  با ترس از هر نوع فضای عمومی ، نا خواسته ، هر حرکتی را به سرعت به ضديت آشکار با حکومت                                
ِ                                                      اما درست به دليل وجود استبداد ، آهنگ نا مناسب  سياسی شدن هر حرکتی ، احتمال سرکوب آن را نيز افزايش  .                                              

                              ِ           امريکا و متحدان آن برای پيش برد  استراتژی  

       ً                  که غالبا  هم بی ثمر هستند 

ً            مثال  جنبش زنان .    
ِ              ايران هرکاری بکند ، محکوم به رويارويی با قدرت سياسی است ؛ مگر اين که به سرنوشت هولناک  تن دادن به                                                                                       

                                                                   ً                      دو مورد تشکل کارگری مستقل را تحمل کند ، ولی با عموميت يافتن آن حتما  به مقابله برخواهد  

 ارزيابی و جمع بندی انتقادی از مبارزات جاری و نيز کارآيی و حوزه کاربرد اشکال و تاکتيک –  پنج
که از  " يک ميليون امضاء "      های آنها از ضرورت های گسترش و هم گرايی جنبش های اجتماعی است   

حرکت مبتکرانه ای است که ميتواند هم " ) اول بحث ، بعد امضاء "   (ن جنبش زنان آغاز شده  طرف فعاال
يا حرکت بزرگ معلمان    . دامنه جنبش زنان را گسترده تر سازد و هم در بعضی مبارزات ديگر کاربرد بسيار ثمر بخشی داشته باشد     

 کارکنان آموزش و پرورش را برای هم آهنگی سراسری به نمايش گذاشت ، ضرورت     که علی رغم همه بگير و ببند ها ، ظرفيت
توجه به اهميت اين بخش از نيروی کار را در سازمانيابی عمومی طبقه کارگر و رابطه آنها را با بخش های ديگر طبقه به وظيفه 

شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری " به نمونه بسيار آموزنده ديگر تجر. عاجل همه فعاالن اجتماعی و سياسی تبديل کرد
است که چندی پيش برای برگزاری مستقل مراسم روز جهانی کارگر ايجاد شد و نمودار اميد بخشی است از همکاری ثمر بخش       " 

موجود در اين تجربه نشان ميدهد که گرايش های گوناگون فعاالن کارگری علی رغم اختالفات  .  گرايش های مختلف فعاالن کارگری 
ميان خودشان و فراتر از آن ، با پذيرش و احترام به اين تفاوت ها و اختالفات،ميتوانند جبهه مشترکی در برابر جمهوری اسالمی و      

و از جمله همين ضرورت ها ، يافتن راه های استفاده بهينه از امکانات ارتباطی موجود در خدمت . سرمايه به وجود بياورند
هم اکنون دسترسی بخش قابل توجهی از مردم به اينترنت و رسانه های       . جنبش های مستقل مردمی است   گسترش و هم گرايی  

 و تلفن همراه ، امکانات ارتباطی وسيعی برای پراکندن فوری خبرها و تماس گيری های گسترده به وجود آورده است       ماهواره ای

ً               مثال  کمپين جمع آوری.    
     ً             مخصوصا  با تأکيد بر 
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که با استفاده سازمانيافته از آنها ميتوان شبکه ازتباطات 
. برای راه اندازی اقدامات همزمان موجوديت بخشيد " سازمان های مجازی    " و به نوعی 

     ً                                                               واقعا  سراسری ميان فعاالن جنبش های اجتماعی و سياسی به وجود آورد     
اهميت حياتی مبارزه برای مسائل   – شش

 را از مبارزات آنها برای مشکالت  جمهوری اسالمی هميشه کوشيده است مبارزات مردم عليه تاريک انديشی حاکم   . معيشتی مردم
و متأسفانه ضعف چپ در دو دهه گذشته و بی اعتنايی عملی بخش بزرگی از مخالفان رژيم به شرايط . معيشی شان جدا نگهدارد

. معيشتی فالکت بار اکثريت بزرگ مردم ، نيز به تداوم اين جدايی و بنابراين ، تداوم موجوديت جمهوری اسالمی کمک کرده است     
حقيقت اين است که پيکار عمومی ضد استبدادی ، و فراتر از آن ، پيکار برای آزادی و برابری و تأسيس يک دموکراسی مشارکتی        
پايدار ، بدون هم آهنگی و حتی درهم آميختگی مبارزات معطوف به روشنگری و برابری اجتماعی و مبارزات معطوف به بهبود 

حاال که رژيم سرکوب فرهنگی و مدنی  .  به جايی برسد عيت کشور ، هرگز نخواهد توانستشرايط معيشتی و مادی اکثريت قاطع جم
به عبارت ديگر .  ضرورت عاجل و حياتی است را تشديد کرده ، توجه به هم آهنگی ميان اين دو شاخه اصلی مبارزات مردم ، يک 

 ده ها ميليونی معطوف به   ای مبارزات روزمره ، بهترين راه درهم شکستن تعرض کنونی رژيم ، روی آوردن به آتشبار توده      
) نه فقط امروز ، بلکه هميشه و همه جا      ( اما ستون اصلی پيش برنده مبارزات معيشتی مردم     . بهبود شرايط معيشتی مردم است 

اميد بخش . جنبش کارگری است 
. آن هستيم ، از اهميت فوق العاده زيادی برخوردار است

حرکت معطوف به  . برای دفع تعرض سرمايه و مقابله با بدتر نشدن شرايط کار و زندگی کارگران صورت ميگيرند و نه بهبود آن        
ديگر کافی نيست که در  .  در صورتی ميتواند اين وضع را عوض کند که با شتاب کافی سراسری بشود  تشکل مستقل کارگری

.  متحد و مرتبط شوندتمام اين يا آن شاخه اقتصاد گسترش يابند و با هم ديگر
. مختلف اقتصاد ايجاد شود تا امکان همبستگی سازمان يافته برای طرح مسائل عمومی کارگران به وجود بيايد        

( گران واحدهای اقتصادی کوچک تشکل های مستقل و همه فعاالن کارگری ، مبارزه مشترکی برای دفاع از حقوق کار     
و بيمه های اجتماعی کليدی برای عموم کارگران   ) از شمول قانون کار بيرون گذاشته شده و به دست قانون جنگل سپرده شده اند     

زه برای مسائل در هر حال فراموش نبايد بکنيم که اکثريت بزرگ کارگران و زحمتکشان در متن مبار. و بيکاران راه اندازی شود
.بی واسطه معيشتی شان است که افق های گسترده اجتماعی و تاريخی را کشف ميکنند   

                                                                            ِ               بنابراين ، سراسری شدن حرکت معطوف به ايجاد تشکل های مستقل کارگری که اکنون شاهد  آغاز         
                                  ً                              ً   در حال حاضر مبارزات کارگری ما غالبا  خصلت دفاعی دارند ، يعنی عمدتا   

ً                   محدوده اين يا آن واحد اقتصادی   حتی کامال  بزرگ ، تشکل مستقل کارگری ايجاد شود ، بلکه الزم است که اوال  اين تشکل ها در                                                             ً          ِ                             
    ً                                             ثانيا  ارتباط فعالی ميان تشکل های مستقل شاخه های  
    ً              ثالثا  از طرف همه  
          ً      که حاال رسما      

 ....– هفت

 

 به نقل از قطعنامه کنگره دوازدهم 
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 مبارزه عليه بهره کشی يا برای بهبود بهره وری؟

 *نگاهی به گفتگوی دوتن ازفعالين سنديکای شرکت واحد وعباس عبدی  

 taghi_roozbeh@yahoo.com تقی روزبه  

وتأکيدعباس  وجه به هدف ضداستثماری آن،است، بدون ت" تشکل مستقل کارگری"بر دراين گفتگو تأکيد فعالين کارگری اساسا 
درنزد او روشن کردن هدف وجهت گيری         .عبدی نيزاساسا برشفاف ساختن جهت گيری وماهيت هدف مورد نظرخود است تا تشکل          

ه  وقتی هدف ازمبارزه عليه استثمارسرمايه داری به مبارزه عليه نارسائی های نظام سرماي    : اهميت بيشتری  نسبت به خود تشکل دارد
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ودرشرايط اخص ما عليه پائين بودن بهره وری ونوع ساختاراقتصادی،به مثابه منشأ درجه اول همه مشکالت تقليل پيداکند،هدفی که       
اودراين گفتگودنبال می کند،آن گاه شعار تشکل مستقل کارگری امر قابل تحملی می شودوحتا به عنوان نياز ضروری برای مقابله با          

 ونيز بعنوان مؤتلفی درمبارزه عليه جناح رقيب،موردتصديق هم قرارمی       -خوانيد تشديد نرخ استثمار کارگران    ب-پائين بودن بهره وری 
درواقع جدائی تشکل ازمضمون وهدف های راهبردی همواره زمينه رخنه بورژوازی درميان کارگران را فراهم آورده          .گيرد
ارچوب مبارزه برای  بهبوددستمزدوشرايط بردگی کارصورت می            کارگران اگرازهمان اول بپذيرند که مبارزه آن ها درچه        .است

گيرد،درواقع بردگی مزدی خود را پذيرفته اند، امری که خود درتحليل نهائی نشأت گرفته ازتصديق نظم موجود واز تقسيم جامعه به     
 . مدنی است جامعه مدنی ودولت سياسی وقراردادن عرصه اقتصاد ومالکيت درزمره قلمروخصوصی وجامعه باصطالح      

عنا وماهيت تشکل های کارگری،رابطه آن با مبارزه ضدسرمايه      مازسوی ديگرچنان که می دانيم مدت هاست که سؤاالتی هم چون  
فارغ ازماهيت واهدافش واين که درخدمت کدامين هدف وجهت گيری باشد،به       - بطورعام  -داری واين که آيا دفاع از شعارتشکل مستقل    

 کننده منافع طبقه کارگر باشديا آن که بدليل خصلت عام ومسکوت ماندن رابطه اش با هدف می تواند  مورد          تنهائی می تواند تضمين
بهره برداری بورژوازی قراربگيرد،ازجمله مسائل وچالش هائی هستند که دربين فعاالن کارگری مطرح شده اند وتاکنون نيز هزاران          

ناراين مباحثات،خيره شده به واقعيت مبارزه طبقاتی هم اکنون جاری،گاهی بيش      درک. صفحه مطلب حول آن ها به نگارش درآمده است  
درواقع مبارزه نظری      .ازده ها مطلب می تواند روشنائی الزم را به بسياری ازابهامات موجود وکمک به برطرف ساختن آن ها بيافکند          

موجود نشان داده وبيان انکشاف و اوضاع واحوال آن باشد      همواره بايد بتواند معنا ومبنای وجودی خود را درپهنه مبارزات هم اکنون     
 .وگرنه هنوزاسيرگرداب بحث های تجريدی و فرقه ای بوده ومباحثات خصلت آئينی واسکوالستيک پيدا خواهندکرد    

ه   نگاه به گفتگوی عباس عبدی با ابراهيم مددی وداود رضوی ازفعاالن سنديکائی شرکت واحدازهمين منظريعنی بررسی جايگا          
 :طبقاتی وميزان صحت وسقم خودبسندگی مفاهيم مطرح شده درباال دارای اهميت است     -سياست درمبارزات جاری   

اين گفتگوکه توسط دانش آموختگان تحکيم وحدت وبا واسطه گری آن ها ترتيب داده شده است،قبل ازهرچيزپوست اندازی وماهيت               
دراينجا ديگرحتا ادای سوسيال   .کل هم طراز با ليبراليسم به نمايش می گذارد    شکل دانشجوئی را درروند تبديل شدن به تش    عملکرداين ت 

وهمين مسأله افشاء هرچه بيشترمواضع اين جريان درفازجديد دگرديسی خود به    .
سياسی برای    -ه يکی ازعرصه های مهم مبارزه طبقاتی     مثابه تسمه نقاله لبيرال ها را درراستای انزوای نئوليبراليسم وطنی، به مثاب    

 .نيروهای چپ ومدافعان برپاکردن جامعه عاری ازشکاف واستثمارطبقاتی خاطرنشان می سازد         

                ِ                            دموکراسی بی رمق  ادعائی ی هم به چشم نمی خورد 

 ديگرآن که،اين گونه تالش ها ازيکسو نشاندهده اهميت روزافزون جنبش کارگران و زحمتکشان است که ديگرحتا ليبرال ها نيز                  
 .  اديده بگيرند وبديهی است برای کنترل وسمت وسوداد به آن نمی توانند آن را ن

سه ديگر آن که گفتگوی عباس عبدی نشان می دهد که او بعنوان نماينده هوشيارليبرال ها هدف وجهت گيری مشخصی برای قالب    
 ازجنبش طبقه کارگر را     آن ها برای نيل به اين هدف خود بويژه آن بخش ها وعناصری . گيری جنبش طبقه کارگررا دنبال می کند  

 .مطمح نظرخويش قرارمی دهند که حامل زمينه های مناسبی  برای اعمال چنين نفوذی هستند     

هدف اصلی عبدی دراين گفتگو،جا انداختن اين ايده واهی درميان کارگران است که گويا علت اصلی همه دشواری ها ومصائب           
مربوط می شود که موجب پائين بودن بهره وری والجرم منشأ هرگونه          طبقه کارگرقبل ازهرچيزبه نحوه ساخت اقتصادی کشور      

گوئی که افزايش بهره وری نه به معنای تشديد استثماروشکاف طبقاتی بيشتر بلکه به معنای تخصيص    .فقروفالکت کارگران است  
مشترک  کارگران       بزعم او افزايش بهره وری،هدف مشترک ومحورهمکاری ومبارزه         !ارزش افزوده جديد به کارگران است   

 : وکارفرمايان را تشکيل می دهد و بهمين دليل اين سؤال کامالانديشيده شده ليبرال ها را دربرابر ابراهيم مددی قرارمی دهد        

البته بسياری معتقد به  . آيا آارفرما در حال استثمار آارگر است يا اين آه خير     . علت پايين بودن دستمزد را چگونه تحليل می آنيد   "
از حقوق آارگر تا سود آارخانه       .تحليل هستند آه ساخت اقتصادی ما موجب بهره وری پايين است و اين همه چيز را پايين می آورد       اين 
 عامل،مسئله مهم تری تلقی می شود؛دستمزد پايين يا ساخت اقتصاد و   2به نظر شما آدام يك از اين  . تحت تاثير همين مسئله هستند... و

 ".ران؟ نظام بهره وری در اي 

مراد عبدی ازنظام بهره وری و ساخت اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد، سوبسيد ها و بيمه  ها،وقانون کاری است که فاقد جاذبه            
 .وانگيزه های الزم برای ترغيب  کارفرمايان است  
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ضمون عينی مناسبی  البته اگرادعای داشتن درد ومشکالت مشترک جابيفتد،آنگاه مبارزه مشترک عليه پائين بودن بهره وری م  
روشن    .همکاری کارگران با دوشندگان خود فراهم می کند وآن را جايگزين بالندگی مبارزه طبقاتی می کند               -برای همکاری طبقاتی   

،هدف اصلی عبدی و  "مبارزات بورژوازی ليبرال   "است که کرخت کردن حس مبارزه طبقاتی وادغام وآميختن آن درمطالبات و   
 .ی استبورژواليبرالهای حامی و  

دراين گفتگو متاسفانه ابراهيم مددی وداوودرضوی بجای دفاع ازمنافع طبقه کارگر بدام ريشه يابی های عبدی برای مشکالت    
ازهمين رو    .کارگری باهدف جايگزين کردن بهبود بهره وری بجای مبارزه طبقاتی عليه نظام سرمايه داری وطبقه بورژوازی می افتند            

اآنون بايد پرسيد آه استثمار زمينه فشار بيشتر برآارگر را فراهم می آورد يا توسعه نيافتگی              "راين که  دربرابرسؤال عبدی مبنی ب  
 :؟ چنين پاسخ می دهند "ساخت اقتصادی و تصميمات غلط 

اگر در شرايط اقتصادی    . البته می توان گفت توسعه نيافتگی اقتصادی تاثير بسياری روی متضررشدن آارگر می گذارد        :"مددی
به عنوان مثال اين مسئله می تواند در رابطه با سياست های بانكی     . ری عمل آنيم شايد شرايط بهتری نيز برای آارگران فراهم شود         ديگ

 ."تاثيرگذار باشد

  که به دنبال صراحت بيشتری درپاسخ به سؤال خوداست می پرسد، منظورتان اين است آه آارفرما هم متضرر می شود؟         عبدی

 .....  عمده فشار همواره روی آارگران است     اما.  بله:مددی

 مورد تأکيد قرارمی  -جلوگيری ازضررهای ملی   -اودرادامه سخن خود،ايجاد تشکل های مستقل را بعنوان اهرم انجام چنين هدفی   
 .دهد

 عبدی که با دريافت پاسخ فوق گامی به مقصود خود نزديک ترشده،هم چنان درجستجوی صراحت     

 :استيافتن بيشترجهت گيری 

اما سؤال من ناظر برامر ديگری        . در اين مسئله آه تشكيالت آارگری می تواند جلوی ضرر را بگيرد شكی نيست           ...:عبدی
البته . مسئله اين است آه آيا فعاليت و تشكيالت آارگری در درجه اول عليه آارفرما است يا عليه سياست های غلط اقتصادی      .بود

. ه اشتباه است چرا آه می بينيم بسياری از صاحبان صنايع هم به اين سيستم اقتصادی معترض هستند   را يكی می گيرند آ 2بسياری اين 
 ...سؤال من در واقع جهت گيری آلی تشكيالت آارگری را نشان می دهد  از اين رو پاسخ به   

تشکل دارای اهميت   همانطورکه مالحظه می کنيد اين گفتگو نشان می دهد که برای عبدی بيش ازآن که نفس مستقل بودن   
ازنظراواگر مبارزه عليه استثماربه مبارزه عليه سياست های غلط اقتصادی تغييرجهت     .باشد،هدف آن تشکل دارای اهميت است  

بهمين .بدهد،آنگاه نگرانی ازتشکل مستقل،يعنی آنچه که مددی ورضوی مورد تأکيد قرارمی دهند،ديگرنبايد امرنگران کننده ای باشد          
در تمام دنيا اين بحث را پذيرفته اند آه يك تشكيالت مستقل آارگری آه بدون "خ به سخنان رضوی مبنی براين که دليل درپی پاس

به نظر من نبود تشكيالت مستقل نتيجه چنين وضعی است آه امروز   . دخالت دولت شكل گرفته باشد، می تواند به آارفرما نيز آمك آند  
 :می گويد" دچار آن هستيم 

ست آه امروز آارفرما نيز بايد متوجه شده باشد آه در نبود تشكيالت مستقل آارگری متضرر می شود چون اين              شكی ني:عبدی
  تحقق خواسته ها و برنامه هايی است آه سطح بهره وری را باال خواهد برد تشكيالت به دنبال

ازيکسو عبدی درکسوت نماينده  :ه اندوقتی گفتگو به اين نقطه می رسد،ظاهرا هردوطرف به توافقی مرضی الطرفين نزديک شد      
آگاه ليبرالها،با جلب توافق مخاطب گفتگو حول هدف وجهت گيری تشکلهای کارگری چاشنی خطر چنين تشکلی را بيرون کشيده است    

 حاالمی توان ازفوايد آن صحبت . ازدولت رسيده اند " تشکل مستقل"و ازسوی ديگرمددی ورضوی به هدف خود مبنی برپذيرش ايجاد   
 :کرد ونمونه همبستگی کارگران وکارفرمايان درچين را مورد سرمشق قرارداد          

بگذريم ازاين که معلوم   .( در صورت تحقق اين امر و حضور تشكيالت فراگير و مستقل، آارگر با آگاهی آار می آند         :رضوی
به کف آوردن سالح تشکل مستقل آن را    چون فراوان ديده شده که کارگران با  .نيست آقای رضوی اين اطمينان را ازکجا آورده است  
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اما اآنون مشاهده می آنيم آه در بنگاه ها و مؤسسات دولتی ما آارگر معتقد است همين           !) دوش بدوش کرده و به شليک هم پرداخته اند   
 .آه سر صبح به محل آار خود آمده،خود به خود وظيفه ای آه برايش متصور بوده است را انجام داده است    

. ل من در رابطه با اين آه مشكل ما در آجاست نيز ناظربر همين بحث بود؛يعنی بيگانگی آارگر با سيستم اقتصادی               سؤا: عبدی
. البته ممكن است برخی آارگران وضع بهتری به نسبت چين داشته باشند اما آن حس را آه آارگر چينی دارد، آارگر ايرانی ندارد         

 ...چنين حسی است و سرمايه داری هم آه حتی سود می برد، فاقد  

رضايت به بردگی طاقت فرسا توسط  کارگران    ! بله(آارگر چينی به طور آگاهانه به دستمزد پايين راضی است .  بله:ابراهيم مددی
اگر در ايران هم چنين حسی ايجاد شود يقينا مردم ايران          . چرا؟چون قصد فتح بازار جهانی را دارد    !).چين آنهم بطورآگاهانه وداوطلبانه  

سابقه چنين امری هم  !).خوشا به حال آينده کارگران ايران اگرچنين حسی پيداکنند    ( آارگران ما برای تحقق آن مايه خواهند گذاشت    و
 .اما اآنون به دليل برخی برنامه و سياست های لرزان فاقد چنين حسی هستيم   .  سال جنگ با عراق 8وجود دارد، مثل  

***** 

وی دست يابی به کدامين حس هستند؟ حس مبارزه طبقه کارگرعليه نظام استثمار يا يافتن            براستی آقای مددی و رضوی درجستج   
 !فصل مشترک با بورژوازی باصطالح بخش خصوصی برای مبارزه جهت اهداف مشترک؟     

*** 

 :يک جمع بندی فشرده

 : دهد؟گفتگوی فوق به عنوان برشی ازيک بحث ناظربرمبارزه طبقاتی هم اکنون جاری چه چپز رانشان می       

 :نشان می دهد 

که اوالمبارزه برای تشکل يابی را نميتوان بطورمصنوعی ازمبارزه برای هدف و جهت گيری کلی مبارزه طبقه        
 .وگرنه راه برای رخنه بورژوازی هموارمی گردد     .کارگرجداکرد  

که ثانيا اين مبارزه صرفا درحوزه های خرد و کوچک مطالبات محلی واوليه محبوس نمانده و          ِ                        ابعاد کالن   جهت گيری ها هم        در          
مطرح است وبهمين دليل بورژوازی بيکارنه نشسته و درتالش است تاازهم اکنون مهرخود را  براهداف طبقه کارگر وازجمله ماهيت               

 .وچهارچوب عملکرد تشکل های آن ها بکوبد   

ها درونی شده ومی تواند هم چون افساری    وثالثا تاچه حد تصورات والقاءآت بورژوازی درميان بخشهائی ازکارگران وفعالين آن     
 برای به بند کشيدن مبارزه طبقاتی عمل بکند   

ورابعا تاچه اندازه رهاکردن اين عرصه ها وواگذارکردن صحنه عمل به بورژوازی توسط فعالين کارگری ونيروهای چپ می       
قاتی عليه بورژوازی درهرلحظه آميزه ای جدانشدنی    واين که چگونه مبارزه طب.تواند ميدان را برای تاخت وتاز بورژوازی هموارکند    

 . ازمؤلفه های اقتصادی وسياسی ونظری است که الزم است  دربسترمبارزه جاری همواره مورد توجه قرارگيرد       

2008-05-15-26-02-87 

 

 

********************************************************* 
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 21ضميمه 
 رد بحران سايت   مصوبات کنگره سيزدهم در مو    

 

تخريب شخصيت ، هتاکی و افترا نه فقط در سازمان بلکه در همه جا مذ موم و مردود « -
 را صرف نظر از اينکه در داعيه های حقوقی اش بر تقی روزبه است ، اين شيوه برخورد رفيق 

  تصويب فقط چهار مخالف». حق باشد يا نباشد ، غير قابل تحمل و محکوم می دانيم

 

 در سطح تشکيالت بدون اطالع خود وی و روبنانتشار نامه ی رفيق تقی   توسط رفيق «   -
 »  .کميسيون سايت نادرست بوده است

 

 بر وجود اراده و نيروی غيبی در سازمان که با عمل بر فراز  تقی ادعای رفيق«  - 
ستن چنين اتهامات ارگانهای سازمانی ، تصميم به خفه کردن او گرفته است ، ادعايی واهی است و ب

بعالوه تمرکز . بی پايه و بدون مدرک به هر کس و کسانی که باشد ، نادرست و محکوم است 
 » .اعتراض او بروی يکی از اعضای کميسيون سايت نيز مورد انتقاد است 

  

در پاسخ به ارجاع جوانب حقوقی اين اختالف از طرف کميسيون مرکزی نظارت و «  -
 :ه کنگره ، کنگره سيزدهم بر آن است که رسيدگی به شکايات ب

 کميسيون سايت روال عمومی و مقررات تاکنونی تشکيالت را در مورد انتشار –الف   « 
 » . مقاالت رفيق تقی   بکار گرفته است

  

 بر خورد کميسيون سايت با معضل پيش آمده که نشانه های آن از پيش نيز روشن –ب  «  - 
و غير مسئوالنه بوده تا جائيکه به وضعيتی بحران آميز کشانده شده است بوده است ، کند ، ضعيف 

.«  
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 ، کليه مقاالت او ، بی هيچ دخل و تصرفی در سايت و تقی روزبهبر خالف ادعای رفيق  «  -
و يا سلب آزادی بيان از يک عنصر » سانسور « از اطالق واژه . يا نشريه  سازمان منتشر شده اند

 .». ف نظرها نداردتناسبی با اختال

 

از آنجا که ادعا شده است که آزادی بيان در سازمان ما مورد تهاجم قرار گرفته ، تاکيد  «  -
می کنيم که اساسنامه سازمان حق هر عضو را در بيان نظرات خويش بر مبنای رعايت اصل آزادی 

عايت می شود و مباحثه به رسميت شناخته  و بر خالف ادعای مطروحه ، همچنان اين آزادی ر
 » . چگونگی انتشار نظرات بر عهده نهادهای مسئول است 

 

فلج شدن کميته مرکزی در ماه های اخير در رابطه با بحران اخيرسايت و صدور  «  -
) که کميسيون نظارت نيز به آن اشاره کرده است ( صورت جلسات ناسخ و منسوخ کميته مرکزی 

 ». مورد انتقاد است 

 

 به کنگره سيزدهم در باره بحران  از دو قطعنامه ارائه شده– هردو بند ج –ر  بندهای زي–2
 :  از تصويب کنگره نگذشت سايت

  

، در دو مورد روبن در چهار چوب اجرای مقررات ، کميسيون سايت ونه تنها رفيق «   -
به بخش بدينصورت که اين مقاالت .  برخوردی تبعيض آميز داشته است  تقیمشخص دو مقاله رفيق

ديدگاه منتقل شده اند در حاليکه مقاالت مشابه از رفقای ديگر در ستون اصلی سايت درج گرديده 
 ».اند

 

 به ستون ديدگاه تقیتصميم اکثريت اعضای سايت و مسئول نشريه ، در انتقال مقاله رفيق «  -
يوه کار تا کنونی ، منطبق بر مصوبات تا کنونی کنگره و کميته مرکزی سازمان بوده و بر زمينه ش

نيز مورد انتقاد البته عدم برگزاری جلسات منظم در ماه های اخير . کميسيون سايت انجام گرفته است
 ."است

 

********************************************************* 



 

 

103

 22ضميمه 
   

 و بخونآ و رفقا تقیبرای روشن شدن مضمون اختالفات در مورد درج مقاالت رفيق  «  - 
 ، يک کميسيون حقيقت ياب از طرف کنگره انتخاب می شود و با دقت در مساله يافته هايش محسنی

و بعد از بحث های در جلسات اينترنتی با رأی اعضای )می دهد( را به اعضای سازمان ارائه دهد 
 ».تمام سازمان در باره مساله تصميم گيری شود

 

 

********************************************************* 

 23ضميمه 
 !حسن حسام خطاب به کنگره . نامه سرگشاده ر  
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*************************************************************** 

    24ضميمه 

 

 !  قعطنامه ها  درباره ضوابط حاکم بر رسانه ها

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 ١٣پيش نويس قطعنامه کنگره   
 

 سازمان انتشار مطالب در سايت و نشريه  روال در بارۀ 

 

 سايت سازمان رسانه ايست که عالوه بر انتشار  و توضيح مواضع عمومی سياسی سازمان، بنا بر جهت گيری قطعنامه  کنگرۀ         
بايد همچنان دامنه خود را در درون جنبش بزرگ کارگری ، ضدسرمايه داری و      اول به عنوان تريبونی گسترده تر عمل ميکند و 

 .برای کمونيسم بگستراند

توسط کنگره ها   ( برای آنکه جايگاه مطالبی که در سايت سازمان آورده ميشوند بويژه در رابطه با مواضع عمومی سياسی سازمان   
روشن باشد؛ تا از ابهامی که ممکن است با بکارگيری اين سايت در         ) ونديا بوسيله کميته مرکزی و  رفراندم ها تعيين شده و می ش     

. خدمت رشد بحث و گفتگو و پخته شدن نظر ميان همه مبارزان راه آزادی و سوسياليسم بوجود آيد، تا حد ممکن جلوگيری شود         
 .بخصوص که اين ابهام با انتشار گفتگوهای راديو و تلويزيون بيشتر هم می شود

 عالوه بر انتشار  نظرات مخالف اعضای سازمان، روال انتشار نظرات مخالفان و منتقدان  سازمان هم معين باشد، به   برای آنکه
 :نحو زير عمل می کنيم

 

 : در پيشانی سايت و نشريه اينترنتی عبارتی با اين مضمون نوشته می شود که -1

 

. ضای کنگره و يا کميته مرکزی مطرح می شوند مواضع عمومی سياسی سازمان راه کارگر فقط در اسناد با ام    «  
 ».نوشته های با امضای فردی و يا گفته های افراد در فايل های صوتی و يا تصويری برای سازمان تعهد آور نيستند 

 

ی    اسناد کنگره ها و بيانيه ها و اعالميه های کميته مرکزی به روال تا کنونی در محل خود در صدر سايت و نشريه منتشر م  -2
 .شوند

 : ترتيب انتشار نوشته های با امضای فردی-3
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 . آن دسته مقاالتی که مخالف با مواضع عمومی سياسی سازمان نيستند، به ترتيب نوبت و به دنبال هم  منتشر ميشوند   -الف

دگاه درج می  آن دسته مقاالتی که به نشريه وسايت می رسند و مخالف با مواضع عمومی سياسی سازمان هستند در ستون دي    -ب
 .شوند

 فايل های گفتگوهای راديوئی و تلويزيونی به روال تا کنونی با رعايت نوبت و در کنار يکديگر در يک مجموعه منتشر می     -4
 . شوند

 

 

 )پيران آزاد  ، حسين نقی پور  ،  آرش کمانگر  (    کميسيون تدوين پيش نويس قطعنامه 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 شهاب برهان . ر پيش نويس قطعنامه   
 

 

 ! رفقای عزيز

 ٠ ٠ ٨ ژوئيه ٢ ٠به دنبال مطلبی که در باره  مسائل مربوط به ضوابط موجود ناظر بر ادبيات سازمانی در تاريخ  
 . فرستاده بودم، تصميم گرفتم کمبود آن را جبران کرده و پيشنهادی اثباتی هم به دنبال اش بفرستم٢

 :نم توضيحاتی مقدماتی را بر قطعنامه پيشنهادی خدمت شما بدهمالزم می دا

-
 .متفاوت را بگيرد

ً                    ً                                         هدف اول ام از اين قطعنامه اين است که اوال  يک سند واحد و ثانيا  يک مالک واحد جای اسناد متعدد و مالک های                                          

 .مه در نظر گرفته شود توصيه و پيشنهادم اين است که اين قطعنامه در صورت تصويب، بمثابه مفاد اساسنا-

  اساسنامه فعلی آمده ١ ٢  در اين قطعنامه، موضوعاتی را گنجانده ام که يا به شکلی در بندهای گوناگون ماده -
اين موضوعات را به  دو دسته . اند، يا به اقتضای تنظيم ضوابط دقيق تر و روشن تر، بايد فرموالسيون تازه ای برايشان تهيه کرد

 .»ضوابط عمومی انعکاس نظرات از تريبون های سازمان « و » بط عمومی مباحثات تشکيالتی ضوا« : کرده ام

 : پيشنهادم اين است که در صورت تصويب، به ترتيب زير عمل شود-

 .  اساسنامه شود١ ٢جايگزين ماده »  ضوابط عمومی مباحثات تشکيالتی   « 

 .  بشود١ ٣به دنبال بيايد و ماده » ن ضوابط عمومی انعکاس نظرات از تريبون های سازما  « 
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 .  بگيرد١ ٤ اساسنامه کنونی هم شماره ١ ٣     و ماده 

 :و اما چند توضيح مضمونی

 : نقطه عزيمت را بر دو چيز گذاشته ام-

 شخصی اند و  اعضا در Web log  و نه Hyde Park Corner سازمان، نه رسمی اصل اول، تريبون های – ١
آزادی بی . بلکه بمثابه عضو حزب، يعنی متعهد به سياست های حزب می نويسند» شخص « نه بمثابه شهروند يا اين تريبون ها  

آزادی بی قيد و . قيد و شرط بيان در يک حزب، موضوعيت وجودی آن حزب را بعنوان حزبی جدا از احزاب ديگر  منتفی می کند
اين موضوع را يکی ( ده شود، اصل آزادی تعدد احزاب را نقض می کند شرط بيان در سطح جامعه اگر به داخل يک حزب تعميم دا

دو سال پيش در پاسخ به يکی از افاضات محمد اعظمی در نقد عدم رعايت آزادی بی قيد و شرط بيان در راه کارگر، به تفصيل 
 ).توضيح داده بودم

اضع حزب اش نباشد و نيز آزادی و حق  اصل دوم، اين است که حد اکثر آزادی بيان عضو تا جائی که عليه مو– ٢
او برای چون و چرا کردن در باره اين مواضع، و تالش و سهم دموکراتيک اش در ديناميسم تحول و تغيير مواضع و سياست ها، 

 .رعايت و تضمين شود

ديگر در آيند و از اين رو  به دنبال آن بوده ام  که اين دو اصل، از طريق ضوابط  روشن و نه شعار، از تقابل با يک
 .همديگر را توضيح دهند

 که بايد حل شود اين است که اگر تريبون های رسمی سازمان ملک مشاع نيستند و – و مشکل – مسأله اصلی -
اعضا بايد به رعايت موازينی التزام داشته باشند؛ و اگر اين موازين نبايد ذهنی و منتج از ظن و تفسير هر کس باشد، پس الزم 

 . ی عينی و قابل قبول برای همه پيدا کرداست مالک

 ، مستقل از برداشت ها و تمايالت و گرايشات عينینکته اصلی در قطعنامه پيشنهادی من، اين است که يک مالک  
با فردی يا گروهی؛ مالکی قابل تقويم و قابل استناد را جايگزين مالک های متعدد ذهنی، مبهم، دو پهلو، کشدار، قابل تفسير، و غال

و يا به » مواضع و سياست های مصوب و مستند « غير قابل اثبات، پيشنهاد کرده ام که عبارت است از تعهد و تقيد عضو به  
 .رسمیعبارت ديگر، مواضع و سياست های 

 بخصوص در سازمان ما که فاقد حافظه مرکزی و سيستم آرشيو و طبقه بندی اسناد است –آگاه هستم که اين مالک 
کالت خودش رو به رو خواهد بود، اما فکر می کنم در هر حال نمی شود مالکی بی نقص و معجزه گر پيدا کرد و مالک  با مش–

« ؛  »مواضع عمومی سازمان« ؛ »مواضع سازمان «  : پيشنهادی من در مقايسه با مالک هائی که تا کنون جاری بوده از جمله
بطور کيفی تفاوت دارد و همانطور که گفتم، عينی، قابل استناد و اثبات و غير  و غيره، » خط سازمان « ، »سياست های سازمان 

حال آن که در . مشکلی اگر دارد، مضمونی و در تعريف نيست، در دستيابی به هر مصوبه و هر  سند است. قابل تفسير است
 .معيارهای تا کنونی، اين هر دو عيب با هم و جود دارد

مواضع و  بودن، يک وجه قضيه است؛ وجه ديگر مالک پيشنهادی اين است که  عينی و مستند وقابل اثبات-
اين نکته مهمی است که در کلی گوئی ها در باره مواضع و سياست های . سياست های سازمان چيزی جز مصوبات آن نيست

 . مواضع را تعريف کندسازمان گاه از نظر می افتد و سبب می شود که هر کس از ظن خود و با مالک های خودش سياست ها و

 :، برای طبقه بندی مطالب، سه حالت را بايد در نظر گرفتيعنی مصوبات مستند با مالک گرفتن مواضع رسمی، -

.  مطالبی که  در تبليغ و توضيح مواضع رسمی اند– ١
 .مسئوليت شخصی قرار می گيرند

             ً                                       اين مطالب طبعا  در بخش رسمی تريبون و البته با امضا و 

لبی که موضعی رسمی در باره آن ها وجود ندارد ولی با مواضع رسمی منافات ندارند و آن ها را زير   مطا- ٢
 .اين مطالب هم  در بخش رسمی تريبون و البته با امضا و مسئوليت شخصی قرار می گيرند. سئوال نمی برد
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 مطالبی که در محور اصلی يا  مطالبی که نه مخالف ولی متفاوت با سياست ها و مواضع سازمان باشند و يا – ٣
 .قرار می گيرند» ديدگاه ها « را زير سئوال ببرند، در بخش ) يعنی مصوب و مستند ( در حاشيه، يکی از مواضع رسمی 

اين اصل هم هر چند بديهی تر از آن است که نياز به ذکر داشته باشد، اما چون تبيين قانونی ضوابط مد نظر است، 
 . د که  تبليغ و ترويج عليه مواضع رسمی سازمان در تريبون های سازمان ممنوع استبايد صراحت داشته باش

 نوامبر ۲۸ اول؛ مصوبه مصوب کنگره» قطعنامه درباره نشريات سازمانی «  در صورت  تصويب اين قطعنامه، -
( ه اول در باره مباحثات نظری قرار مصوب کنگر نشريات و سايت؛ و نيز بر موازين حاکم  کميته مرکزی دوازدهم در باره ۲۰۰۷

 .باطل می شوند و تنها يک متن واحد اساسنامه ای جای همه را می گيرد )  اساسنامه٢ضميمه شماره 

 )  اساسنامه٢ضميمه شماره (  قرار مصوب کنگره اول در باره مباحثات نظری  در رابطه با علت باطل شدن-
  ١ ٢بطور عموم، در قطعنامه پيشنهادی وجود دارند و با جايگزينی ماده توضيح ام اين است که مقررات و ضوابط مباحثات 

 . اساسنامه، موردی برای آن ضميمه نخواهد بود

 اجالس مشترک سر دبيران سايت و نشريه برای تصميم گيری که در تبصره انتهای قطعنامه آمده است بخاطر آن -
ين موارد هماهنگ و همسان عمل کنند و يکی در عمل انجام شده توسط است که اوال تصميم، قوی شود و ثانيا دو ارگان، در ا

 .ديگری قرار نگيرد و مجبور به تأسی نشود

 . برای تسهيل مراجعه و مقابله با اساسنامه، فصل دوم آن را در انتهای اين قطعنامه ضميمه کرده ام-

 

  ٢ ٠ ٠ ٨ ژوئيه ٢ ۶                                              شها ب 

 

 قطعنامه پيشنهادی به کنگره سيزدهم  

  شهاب برهان 

 

   ضوابط عمومی مباحثات تشکيالتی– ١ ٢ماده 

 نگاه انتقادی اعضا نسبت به مواضع و سياست های رسمی، الزمه حتمی پرهيز از جمود نظری و تحجر – الف 
يح، تدقيق، تکامل و همچنين تغيير مواضع و سياست سياسی سازمان و شرط هشياری و مداخله گری دموکراتيک در ديناميسم تصح

 .ها به تناسب تحول شرائط است

 

يا پيشنهاد موضع و سياستی جايگزين برای ) يعنی مصوب و مستند (   نقد و بازبينی موضع و سياستی رسمی -ب
 . به آن صورت بگيردکليت يا اجزاء آن، تا زمانی که آن موضع و سياست تغيير نکرده است، بايد با پايبندی عملی 

 

 مباحثات تدارکاتی کنفرانس های عمومی  و کنگره ها با اعالم آن توسط کميته مرکزی و حول دستور کار معين –ج 
تصميم بر اين که بحث کدام موضوعات نبايد علنی باشد، با کميته . اين مجامع آغاز می شود و بولتنی ويژه به آن اختصاص می يابد

 .مرکزی است
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احثات اضطراری مربوط به مصوبات کنفرانس های عمومی و کنگره های پيشين، قبل از آغاز مباحثات  مب–د 
تدارکاتی کنفرانس عمومی يا کنگره بعدی، تنها در صورت درخواست توسط حد اقل يک سوم اعضای سازمان يا يک سوم اعضای 

 .ن خواهد بودکميته مرکزی امکان خواهد داشت و کميته مرکزی موظف به سازماندهی آ

 

 کميته مرکزی می تواند برای سياستگزاری و تصميم گيری در جهت اجرای مصوبات کنگره و پيشبرد برنامه –ه 
 .کار خود، بحث هائی تشکيالتی با موضوعات معين و تدارک قبلی سازمان دهد

 

مصوب و ( سمی  هر عضوی می تواند برای طرح نظرات خود در درون سازمان در موضوعاتی که موضعی ر–و 
نهادهای سازمان ملزم به . در باره آن ها وجود ندارد، به ابتکار خود بحثی را آغاز کند، کنفرانس يا ميز گردی ترتيب دهد) مستند 

  .اختصاص نيرو و بودجه و عرضه خدمات در اين موارد نيستند

 

   ضوابط عمومی انعکاس نظرات از تريبون های سازمان - ١ ٣ماده 

 

تريبون ها و وسائل ارتباط جمعی که زير آرم يا  نام سازمان باشند، تريبون های حزبی اند و با تريبون های    -الف 
برای آن که حزبيت اين تريبون ها بی موضوعيت نشود و در عين حال آزادی بيان اعضا در اين . عمومی يا خصوصی تفاوت دارند

 : ومی زير بايد رعايت شوندتريبون ها  در بيش ترين حد تأمين گردد، ضوابط عم

 

 از مطبوعات، نشريات الکترونيکی، سايت ها، راديو، - همه تريبون های سازمان، اعم از رسمی و غير رسمی -ب 
  ابزارهای ترويج و تبليغ مستقيم يا غير مستقيم برنامه و سياست های مصوب ارگان -تلويزيون، اتاق های اينترنتی علنی و غيره 

 . دهای سازمان ان

 تريبون های غير رسمی چون در عين حال همچون وسيله ای برای شکستن ديوار سانسور جمهوری –تبصره 
اسالمی و بمثابه تريبونی برای جنبش های سياسی و اجتماعی مترقی نيز عمل می کنند، ضوابط  متفاوتی دارند که در آئين نامه 

 .های ويژه خودشان بيان می شود

 

؛ مصوبات هر ارگان ديگر با »)راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران « ا با امضای   مصوبات کنگره ه–ج 
امضای همان ارگان ، نظرات سردبير يا هيئت سردبيری نشريات و سايت ها، با همين امضا و مطالب اعضا با اسم يا امضای 

 .خودشان انتشار می يابند

 

 جز در صورت نمايندگی يا -و گفتارهای با هويت شخصی  مسئوليت کامل نوشته های با امضای فردی –د 
 .  با نويسندگان و گويندگان است و هيچ تعهدی برای سازمان و ديگر اعضا ايجاد نمی کند–سخنگوئی از طرف ارگان های سازمان 
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يعنی (  ابراز نظر شخصی اعضا در  اين تريبون ها در زمينه هائی که  سازمان در باره آن ها موضعی رسمی –ه 
 تا -ندارد  آزاد، و تبليغ و ترويج ايده ها و سياست های نقيض و مخالف  با مواضع و سياست های مصوب ) مصوب و مستند 

 . ممنوع است-زمانی که از طرق پيش بينی شده قانونی و تشکيالتی به موضعی رسمی تبديل نشده باشند

 

و نه الزاما (  بيرون گزين می شوند، اگر در خطوط اساسی  مطالب دريافتی از بيرون سازمان يا مطالبی که از-و 
مطالبی که نه مخالف اما مغاير و متفاوت با . مورد تأئيد سردبير مربوطه باشند، می توانند در بخش رسمی درج شوند) در جزئيات 

ديدگاه  « ٔ دهد، در بخش جداگانهسياست ها و مواضع سازمان باشند و با اين حال، سردبير، انعکاس آن ها را مفيد يا الزم تشخيص
 . درج خواهند شد» تريبون آزاد « يا » ها 

 

اختيارات .  سردبيران تريبون ها موظف به کنترل مضمونی و کيفی مطالب و مختار به طبقه بندی آن ها هستند–ز 
 . سر دبيران، محدود و مقيد به ضوابط مذکور در اين ماده اساسنامه است

ئله مضمونی يا اساسنامه ای و حقوقی يا مربوط به کيفيت مطالب  و غيره که  موجب درج  هر گونه مس–تبصره 
يا امتناع سر دبير از انعکاس آن باشد، موضوع بايد بال فاصله و قبل از اجرای تصميم، از » ديدگاه ها « مطلب يک عضو در بخش 

 طرف، تصميم گيری در اين باره با ارائه همه دالئل و در صورت عدم توافق دو. طرف سر دبير مربوطه به اطالع آن عضو برسد
 –مستندات، در اجالس مشترک هيأت سردبيری سايت راه کارگر و نشريه راه کارگر و با حضور عضو مربوطه، بدون حق رأی او 

 .  صورت خواهد گرفت–حتا اگر از اعضای سردبيری باشد 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 :يک توصيه و نه برای رای گيری و يا تصويب

 :  در  پيشانی همه تريبون های رسمی سازمان کليشه شود١ ٣ماده " د " در صورت تصويب قطعنامه باال، مضمون بند 

 جز در -مسئوليت کامل نوشته های با امضای فردی و گفتارهای با هويت شخصی  « 
  با نويسندگان و گويندگان –ت نمايندگی يا سخنگوئی از طرف ارگان های سازمان  صور

 »است و هيچ تعهدی برای سازمان و ديگر اعضا ايجاد نمی کند  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 محمدرضا شالگونی درباره ضوابط حاکم بر رسانه های سازمان. قطعنامه پيشنهادی ر 
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در نسخه قبلی، در بخش مقدمه، که به مصوبات چهارگانه اشاره شده  در . زيز، اين نسخه اصالح شده پيشنهادم می باشدرفقای ع
 . ارتباط با تاريخ يکی از مصوبات چهارگانه اشتباهی وجود داشت که در نسخه حاضر تصحيح شده است

 محمدرضا شالگونی 

 

 

 چند مالحظه و پيشنهاد يک قطعنامه 

 

ز ، من طرفدار حفظ ضوابط مصوب موجود در باره انتشار مطالب در سايت و نشريه سازمان هستم و دليلی برای تغيير رفقای عزي
اما در عين حال مالحظات . و به اين دليل نيز نمی خواستم قطعنامه جداگانه ای در اين رابطه پيشنهاد کنم. اين ضوابط نمی بينم

را قبول دارم که ضوابط موجود در چند سند پراکنده است و اين  ) ٢٠٠٨ ژوئيه ٢٠در نوشته مورخ ( رفيق   شهاب برهان  
بنابراين در آخرين فرصت . ابهامات و آشفتگی هايی به وجود می آورد که می تواند به تفسيرهای شخصی متناقض دامن بزند

و هم چن. تصميم گرفتم دفاع از ضوابط موجود را به صورت يک قطعنامه جديد عرضه کنم
اما در . نيست ، بلکه شکل گيری ديدگاه های تشکيالتی متفاوتی است که هنوز نتوانسته اند با دقت و شفافيت خود را فورموله کنند

 در کنگره آينده به هر حال ، اگر می خواهيم ضوابط دقيق تر و جامع تری تدوين کنيم ، می توانيم اين کار را با تدارک و بحث کافی
در زير سعی می کنم نظرم را در باره ضوابط موجود و نيز در باره قطعنامه های پيشنهادی رفقا بيان کنم و در پايان،  . انجام برسانيم

 .قطعنامه پيشنهادی خود را می آورم

                            ِ        ان فکر می کنم که مشکل ما نبود  ضوابط 

 

  نگاهی به ضوابط موجود  –الف 

 

توضيح داده است ، ما اکنون در موضوع مورد بحث دارای چهار ) اال در نوشته ياد شده در ب( همان طور که رفيق  شهاب برهان 
 : سند مصوب هستيم

  ) ١٢ و ١١مواد ( ، مصوب کنگره اول سازمان  اساسنامه – ١

 )  اساسنامه افزوده شده است  به ٢ضميمه شماره "که به صورت ( قطعنامه مصوب کنگره اول در باره مباحثات نظری  – ٢

 )که هم چنين مصوب کنگره اول است ( باره نشريات سازمانی  قطعنامه در  - ٣

  ).٢٠٠٧ نوامبر ٢٨به تاريخ ( قطعنامه کميته مرکزی دوازدهم  – ٤

توجه به رابطه اين اسناد چهارگانه و شرايط و ذهنيتی که ما در هنگام تدوين و تصويب آنها داشته ايم ، برای درک درست و دقيقی 
 . رداز ضوابط موجود ضرورت دا

. اساسنامه ما در کنگره اول در شرايطی نوشته شد که ما هنوز می خواستيم به ديسپلين سنتی احزاب کمونيست وفادار بمانيم
اما در عين حال ، .  کنترل کميته مرکزی بر نحوه سازماندهی بحث های سازمانی را حفظ کنيمطور اصولیبنابراين می خواستيم به 
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در نتيجه ، در همان . بحث های مربوط به سوسياليسم را تا حد امکان با گشاده نظری ادامه بدهيم می خواستيم دالئل عملیبه 
تا تصميم  ) ١٢ و ١١يعنی در مواد ( کنگره اول قطعنامه ای را تصويب کرديم که اساسنامه را ، در زمينه بحث های سازمانی 

 اين مصلحت انديشی دهنده نشان) که به اساسنامه ضميمه شده (  ٢نگاهی به متن سند شماره . بعدی به حالت تعليق در می آورد
 به موازات هم اعتبار ندارند ، بلکه سند ضميمه شده به اساسنامه ناسخ اساسنامه است و ٢ و ١پس سند های شماره . عملی است

 .تا زمانی که اعتبار دارد ، ماده های ياد شده آن را بی اعتبار می سازد

 يعنی آزادی بحث های ٢سند شماره بنياد بر به لحاظ منطقی ، " ) قطعنامه در باره نشريات سازمانی"يعنی (  ٣اما سند شماره 
اين سند . به عبارت ديگر ، اگر آزادی بحث های سازمانی پذيرفته نشود ، اين سند پا در هوا ميماند. سازمانی گذاشته شده است

 نحوه انتشار علنی مطالب مختلف و از جمله نظرات فردی اعضای سازمان را ناظر به يکی از جنبه های سند مزبور است ، و فقط
نه به لحاظ منطقی ،  نيز ٣به عبارت ديگر سند شماره . که ممکن است متفاوت يا مخالف با مواضع سازمان باشند ، تعيين می کند

 .استآن  در ادامه بلکه ٢سند شماره در موازات 

 را بر ٣يکی از ابهام های موجود در سند شماره ) در بند ج (  و  است٣ و ٢سندهای شماره  در ادامه ٤وباالخره سند شماره 
در باره مسائلی که در مورد آنها موضع سازمانی " ) در باره ادبيات سازمانیعنامه طق"يعنی  ( ٣زيرا سند شماره . ازدسطرف می 

به عبارت ديگر ، قطعنامه مصوب . د ندارد ، ساکت استوجو) يعنی مصوب از طرف ارگان های صاحب صالحيت سازمان ( رسمی 
قبول دارد هاب البته رفيق  ش. آن را تدقيق می کند است و ٣کميته مرکزی دوازدهم نيز نه به موازات ، بلکه در ادامه سند شماره 

 می داند ، ولی معتقد "رستی از لحاظ منطقی و عملی تدبير د" و آن را  را برطرف می سازد ٣که سند چهارم ابهام موجود در سند 
 بلکه از جنس تغيير آن است، به لحاظ اعتبار نه از جنس تفسير مصوبه کنگره"است که چون قطعنامه کميته مرکزی دوازدهم 

 ٣سند شماره  وارد نيست زيراهاب برهان  اما به نظر من ، اين ايراد رفيق  ش".قانونی جای بحث دارد 
 آن را تغيير نداده ٤ بنابراين سند شماره .در باره مسائلی که در مورد آنها موضع سازمانی وجود ندارد ، ساکت است برهان هابش

 ۴ البته ضعف سند شماره. پس نمی توانيم اعتبار حقوقی قطعنامه کميته مرکزی دوازدهم را زير سؤال ببريم. بلکه تدقيق کرده است
زيرا به لحاظ . اين ضعف مهمی نيستولی . يه صحبت می کند و اشاره ای به سايت سازمان ندارداين است که فقط در باره نشر

 . 

               ِ        ، به اعتراف خود  رفيق 

ً                                                                      منطقی و سياسی کامال  روشن است که طبقه بندی مضمونی مطالب در سايت و نشريه نبايد متفاوت باشد                  

     ً                                                  ِ                   مخصوصا  ترديدی نيست که ذهنيت امروزی همه ما به منطق کنترل   بيان شده در مواد . 

هم قرار دارند و به لحاظ ترتب منطقی ، هم تا اينجا من کوشيدم توضيح بدهم که اسناد چهارگانه نه به موازات هم ، بلکه در ادامه 
يعنی ما هم اکنون ضوابط مصوب و معتبری داريم که برای حل و فصل مسائل مورد اختالف . ديگر را مشروط يا تدقيق می کنند

وجود را ترديدی نيست که ما ديگر به چهار سند نياز نداريم و بايد ضوابط مصوب م. تاکنونی معيار روشنی به دست می داده است
 ١٢ و ١١در يک سند واحد جمع کنيم

اساسنامه پشت کرده و در سازمان ما کسی نيست که خواهان ايجاد محدوديت بر بيان علنی نظرات متفاوت با مواضع رسمی 
 .   آن مواد اعتقاد داريمالغای موقتی مواد ياد شده ، بلکه به ضرورت  تعليقيگر نه بهبه عبارت ديگر ، ما د. سازمان باشد

 

  نگاهی به قطعنامه های پيشنهادی  –ب 

 

به نظر من ، قطعنامه هايی که تاکنون پيشنهاد شده اند ، نه تنها آلترناتيو بهتری به جای ضوابط موجود ارائه نمی دهند ، بلکه هر 
 . را به مثابه يک سازمان ، عقب تر می برندکدام از جهتی ، ما 

 پيشنهاد می کند که ستون ديدگاه حذف شود و جز مطالبی که با امضای ارگان های سازمانی منتشر می رفيق منصور قطعنامه – ١
رفيق منصور استنباط من اين است که اين موضع اصولی . شوند ، همه نوشته های ديگر بالسويه ، نظر نويسندگان آنها تلقی شوند

بعالوه معتقد است از آنجا که نيروی کارآمد و داوطلب الزم برای بررسی دقيق مطالب رسيده به سايت و نشريه وجود . می داند
اما من دو ايراد بسيار جدی در اين . يری می تواند کار سردبيران سايت ونشريه را آسان تر و بی تنش تر سازدندارد ، چنين تدب

                              ً                                                                                     نيست ، بلکه چنين تدبيری را صرفا  به خاطر جلوگيری از مشاجرات و رنجش هايی که در نتيجه طبقه بندی مطالب پيش آمده ، مفيد 
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سازمانی که تمايزی ميان مطالب موافق و . اول و مهم تر اين که موجوديت سياسی سازمان را بی معنا می سازد. پيشنهاد می بينم
ی در رسانه های خودش نتواند از مدافعان سياست های خودش حمايت کند ، آيا مخالف با مواضع رسمی خودش قائل نشود ، و حت

می تواند موجوديت سياسی با معنايی داشته باشد؟ اگر ما به عنوان يک سازمان  از سياست های مصوب خودمان فعاالنه دفاع 

سازمان يا هويت سياسی مستقل و مشخص ادامه موجوديت بدهيم؟ من حتی يک نشريه و سايت سياسی جدی نمی شناسم که نسبت 
ميه . به نظرات موافق و مخالف با جهت گيری سياسی و نظری خود بی تفاوت بماند

ها و قطعنامه های سازمانی صورت بگيرد ، با توجه به اوضاع وانفسای کنونی ، سازمان به موجود گنگ و ناتوانی تبديل خواهد 
. شد که اگر هم موجوديت داشته باشد ، حضور فعال و پررنگی در صحنه سياست نخواهد داشت

گيری های رسمی توسط ارگان های سازمانی تدوين می شود ، ولی دفاع فعال از آنها توسط 
اعضای سازمان صورت می گيرد و بدون قلم و قدم و زبان اعضاء هيچ سازمانی نمی تواند موجوديت سياسی مؤثر داشته باشد ، تا 

 .چه رسد به رشد و اثر گذاری سياسی مطلوب

ً                                                                  نکنيم ،اصال  چرا بايد اين همه وقت و نيرو را برای رسيدن به يک  سياست سازمانی ه ً                      در بدهيم يا اصال  چرا بايد به صورت يک                         

    ً                                       ثانيا  اگر دفاع از خط سازمان فقط از طريق اعال

                  ِ         در هر سازمان سياسی   در خور 
           ً                  توجه ، مسلما  سياست ها و موضع 

در خوش بينانه ترين نگاه ، ) که با امضای رفقا پيران  ، و، ب منتشر شده  (  کميته مرکزی پيشينقطعنامه کميسيون منتخب – ٢
ندارد و همان ابهام  ) موجودمصوب  در ميان اسناد ٣يعنی سند شماره " ( قطعنامه در باره ادبيات سازمانی"چيزی بيشتر از 

ره مسائلی که موضع سازمانی رسمی در موردشان وجود ندارد ، زيرا مانند همان سند در با. موجود در آن را حفظ کرده است
به اين سکوت ) از طريق قطعنامه کميته مرکزی دوازدهم ( . سکوت می کند

ه با ايجاد ابهام ناالزم ما را به عقب بنابراين تصويب اين قطعنامه نه تنها مشکلی را حل نمی کند ، بلک. ابهام آفرين پايان داده است
. بر می گرداند
 وجود دارد؟

                                    ِ        ً  و اين در حالی است که ضوابط مصوب موجود  ما نقدا  

ً                           حتی اگر قرار باشد به عقب برگرديم و در باره مسائل ياد شده عمدا  سکوت کنيم ، اصال  چه نيازی به قطعنامه جديد                  ً                                                            

ن را بر طرف می کند و قطعنامه پيشنهادی کميسيو و نيز ٣هاب ابهام موجود در سند شماره پيشنهادی رفيق  ش قطعنامه – ٣
مطالبی که موضعی رسمی در باره آن ها وجود ندارد ولی "قطعنامه کميته مرکزی دوازدهم ، پيشنهاد می کند    ) بند ج ( 

در بخش رسمی تريبون و البته با امضا و مسئوليت شخصی ... با مواضع رسمی منافات ندارند و آن ها را زير سئوال نمی برد
. به نظر من ، اين پيشنهاد نادرست است و ما را به عقب بر می گرداند. ده شونددا" قرار

با همين روش در ستون های اصلی نشريه يا سايت آمده اند ؛ اما چنين روشی ) و از جمله بعضی از مق( سازمان 
درست نبوده و خواه نا خواه در عمل بعضی موضع گيری ها را بی آن که بحثی جمعی در باره شان صورت گرفته باشد به نام 

نامه کميته مرکزی دوازدهم را که به چنين روشی با توجه به اين حقيقت است که من  قطع. سازمان پيش برده و جا انداخته است
 .پايان می دهد ، گامی به پيش می دانم

ِ  برخالف       

ً        البته می دانم که در گذشته ما عمال  بارها                                 
                                                                                     ً                      همين روش پيشنهادی رفيق  شهاب برهان  را به کار بسته ايم و بسياری از مقاالت رفقا و مخصوصا  اعضای شناخته شده تر 

   ِ      خود  من االت

ً                                                     انتقاد کامال  علنی از مواضع رسمی سازمان عمال  به يک واقعيت رسميت يافته و جا افتاده تبديل شده است                                ً           
                 ً    ِ         همان طور که انصافا  خود  رفيق  ش

                             ِ                                                                                        قوت آن است و من در ضرورت اتخاذ  مقررات روشن در باره آنها ترديدی ندارم ، اما فکر می کنم الزم نيست هم اکنون در باره آنها 

ايراد ديگر قطعنامه رفيق  شهاب  است که کنترل کميته مرکزی را بر چگونگی علنی کردن نظرات انتقادی اعضای سازمان در باره 
و اين در حالی است که در عمل سازمان ما . حياء می کنددوباره ا) البته به صورتی تعديل شده ( مواضع و سياست های رسمی ، 

اکنون در سازمان ما حق همه اعضا برای . سال هاست آن شيوه کنترل را پشت سر گذاشته و بازگشت به آن برايش کشنده است
و اين دست آورد بسيار 

اين نيست که حق بيان ) نيز يادآوری کرده هاب ( بحث ما . ارجمندی است که نبايد تضعيف بشود
را محدود کنيم ، بلکه اين است که معيار ) و از جمله حق انتقاد آنها از مواضع رسمی سازمان ( نظرات فردی اعضای سازمان 

به عنوان نظر سازمانی شناخته نشود  یهر مطلببرای طبقه بندی مطالب مندرج در سايت و نشريه سازمانی داشته باشيم تا روشنی 
 .  سازمان ببار نياوردیبرای اعضا تعهدآشفتگی در اذهان مخاطبان و  و

  به حوزه وسيع تری می پردازد که نقطه البته الزم می دانم يادآوری کنم که در کنار ايرادات يادشده ، قطعنامه رفيق  شهاب برهان

ار حوزه ای که رفيق  چه. تصميم بگيريم ، بلکه می توانيم اين کار را با تدارک و بحث های جمعی کافی به کنگره آينده واگذار کنيم
شهاب آنها می پردازد و در ضوابط مصوب موجود و نيز قطعنامه های پيشنهادی ديگر در باره شان چيزی وجود ندارد ، اينها 

 ضرورت تبعيت همه رسانه های سازمانی از خط سياسی دوم تعيين آنچه در رسانه های سازمانی بايد ممنوع باشد ؛ اول:هستند
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؛ )  پيشنهادی او به آنها اشاره شده است ١٣که در بند های مختلف ماده ( وابط روشن در باره هر يک از آنها سازمان و تدوين ض
 يک کاسه چهارم. تا جلوی سوء برداشت ها و تفسيرهای فردی حد المقدور گرفته شود تدقيق اصطالحات به کار گرفته شده سوم

ور که گفتم ، من در ضرورت کار دقيق در باره هيچ يک از اين چهار حوزه همان ط. کردن همه ضوابط در سند واحد اساسنامه ای
ترديدی ندارم ، اما درست به همين دليل تصميم شتاب زده در مورد آنها را نادرست می دانم و پيشنهاد می کنم تصميم گيری در باره 

رک در باره آنها و نيز فرصت کافی برای بحث جمعی آنها به کنگره آينده واگذار شود و کميته مرکزی ، کميسيونی کارآمد برای تدا
 . پيش از کنگره در باره آنها تعيين کند

 

  قطعنامه پيشنهادی من –ج 
ِ                                               با توجه مالحظات يادشده ، با دفاع از مضمون ضوابط مصوب  موجود است که من قطعنامه زير را پيشنهاد می کنم بديهی است که .                                                   

ه سنجاق نشده اند و بنابراين کسانی که قطعنامه پيشنهادی زير را مفيد و کارساز می بينند ، مالحظات ياد شده در باال به قطعنام
 .متن قطعنامه پيشنهادی فقط آن بخشی است که با رنگ قرمز مشخص شده است. الزم نيست با مالحظات ياد شده من موافق باشند

 

مانی ، قبل از هر چيز بايد در خدمت تبليغ و پيشبرد سياست ها و از آنجا که سايت ونشريه راه کارگر ، مانند همه رسانه های ساز
 مواضع رسمی سازمان باشند ؛

و از آنجا که امکان ابراز نظر آزاد همه اعضای سازمان و بحث های فعال در ميان آنها و نيز ساير فعاالن جنبش کمونيستی و 
  ؛کارگری شرط حياتی پيشروی در پيکارهای سرنوشت ساز طبقاتی است

 

خود را ملزم به انتشار نظرات همه اعضای سازمان در سايت راه کارگر می داند ) راه کارگر ( کارگران انقالبی ايران  سازمان – ١
و نيز در حد امکانات خود می کوشد نظرات ساير فعاالن جنبش کمونيستی و کارگری و اخبار مبارزات ضد سرمايه داری ، ضد 

 خواهانه کارگران و زحمتکشان را در اين سايت انعکاس بدهد و نشريه راه کارگر را نيز در حد بهره کشی و آزادی و برابری
 .امکانات آن در همين راستا منتشر سازد

 

برای تمايز نظرات مختلف از مواضع رسمی سازمان و مطالبی که در تبليغ و ترويج اين مواضع درج می شوند و برای اين که  – ٢
سايت و نشريه سازمان تعهدی برای سازمان به وجود نياورد ، نحوه انتشار مطالب به طريق زير خواهد انتشار هر موضعی در 

 :بود

 . مواضع و سياست های رسمی سازمان با امضای ارگان سازمانی تدوين کننده آن منتشر خواهد شد–الف 

د ، با امضای فردی منتشر می شوند تا در همه  مطالبی که در خدمت تبليغ و ترويج مواضع سازمان نوشته يا گزيده می شون–ب 
 .جزئيات و نحوه بيان خود تعهدی برای سازمان به وجود نياورند

 مطالبی که با مواضع رسمی سازمان اختالف دارند يا به مسائلی می پردازند که سازمان در باره آنها موضعی رسمی ندارد ، –ج 
 .درج می شوند" ديدگاه"زير عنوان 
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سايت و ) يا هيأت سردبيری ( بندی مطالب و نيز جا دادن آنها در ستون ها و صفحات مختلف به تشخيص سردبير طبقه  – ٣
نشريه صورت خواهد گرفت و البته حق اعضای سازمان است که به تصميم سردبيری اعتراض کنند و سردبيری موظف است به 

 .ضو معترض حق دارد به ارگان های باالتر شکايت کنداعتراض آنها پاسخ بدهد و در صورتی که اختالف حل نشود ، ع

 

دهی بحث های جمعی که در جهت تدارک برای اتخاذ موضع سازمانی جديد  يا تغيير موضع سازمانی موجود صورت  سازمان – ۴
 که می تواند می گيرند ، در سايت يا نشريه سازمان و باز کردن ستون مخصوص برای اين بحث ها از اختيارات کميته مرکزی است

 . آن را به سردبيری رسانه مربوطه يا هر ارگانی که صالح می داند ، تفويض کند

 

بنابراين سردبيران سايت يا نشريه . مسائل امنيتی در انتشار علنی مطالب ، يک ضرورت سازمانی و مبارزاتی است رعايت – ۵
 لزوم می توانند از انتشار هر مطلبی که ممکن است خطری ملزم به رعايت اين اصل در رسانه زير نظر خود هستند و در صورت

 . رسيدگی به شکايات مربوط به اين موارد به ارگان باالتر ارجاع خواهد شد. امنيتی در بر داشته باشد ، جلوگيری کنند

 

 .    در پايان بايد از اين که اين نوشته را در آخرين فرصت می نويسم ، از همه رفقا عذر خواهی کنم

       ٢٠٠٨ اکتبر ٢٨/  محمدرضا شالگونی –                                       قربان شما  

 

 

*************************************************************** 

    25ضميمه 
 !حمله رژيم نژادپرست اسرائيل به نوار غزه جنايت عليه بشريت است  

  

شور هايی باشد که سياست و خط مشی نژادپرستانه را در مورد ملتی ديگر روزانه و بطرز علنی  اجرا  اسرائيل شايد جزو معدود ک
فشار و . پس از سقوط نژاد پرستان آفريقای جنوبی و رودزيايی،  اسرائيل اين افتخار را به تنهايی بدوش می کشد . می کند 

محاصره و تحريم اقتصادی ،ساختن ديوار های مرتفع و  . تحمل است تضييقاتی که روزانه بر ملت فلسطين اعمال می شود غير قابل
جدا کردن محالت فلسطينی و مجبور کردن آنها به گذر از ايستگاه های بازرسی، تفتيش بدنی ، تحقير و تبليغات روزمره 

دگی کنند تا عمق جنايت را شهروندان کشورهای صنعتی بايد يک روز در اين شرايط زن.نژادپرستانه گلوی ملت فلسطين را ميفشارد
افزون بر اين . بشريت بايد از خود شرم کند که در دهه اول قرن بيست ويکم مشکل نژادپرستی را هنوز نتوانسته حل کند . دريابند 

 .  فشارهای روزمره ، اسرائيل هر از چندی با آتشبارهای خود شهر های مناطق فلسطينی را به خاک و خون می کشد 

 

در اين حمالت تا  کنون صدها  نفرکشته و . ايی که از روز شنبه آغاز شده مناطقی از غزه را با خاک يکسان کرده است بمباران هو
اتاق عمل جراحی به . بيمارستان های غزه مملو از مجروحين است و ذخائر دارويی روبه اتمامند . صدها نفر نيز مجروح شده اند 
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همه اين ها درحالی است که سخنگوی ارتش اسرائيل در گفتگو با . مرگ فاصله ای ندارنداندازه کافی وجود ندارد ومجروحين با
 .فاکس نيوز گفته که اين تازه آغاز کار است 

 

 سال پيش آغاز کرد و تا امروز اين عملکرد ٦٠رژيم نژادپرست اسرائيل که جنايات خود را با قتل عام مردم روستای دير ياسين 
. داده نميتوانست بدون حمايت های مالی ، سياسی ، نظامی و تبليغاتی امپرياليست ها به حيات خود ادامه دهد جنايتکارانه را ادامه 

بشريت مترقی می بايست مبارزه ضد امپرياليستی را با مبارزه عليه .اسرائيل پايگاه نظامی امپرياليسم در منطقه خاورميانه است 
زاديخواهان ايرانی نبايد در کنار سازمان دادن مبارزه طبقاتی و تالش برای سرنگونی سوسياليست ها و آ. نژادپرستی پيوند بزند 

سازمان ما . رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی امر دفاع از خلق های تحت ستم وبه خصوص خلق فلسطين رابه فراموشی بسپارند
قيخوانۀ مردم  فلسطين برای دست يابی به جنبش تر. همدرد با خلق فلسطين جنايت جديد رژيم صيهونيستی را محکوم می کند 

حاکميت بر سرنوشت خويش، ناچار است  با تاکيد بر سنت های رزمنده  ، سکوالر و آزاديخواهانه و برابری طلبانه ، برای رهائی 
ردم فلسطين پيشروی جنبش رهائيبخش م. از چنگال ارتجاع داخلی، سرکوب دولت اسرائيل و حاميان آن، به مبارزه شان ادامه دهند

 .در گرو اين مرزبندی هاست

 

 !ننگ بر رژيم جنايتکار و اشغالگر اسرائيل و همدستان امپرياليست آن  

 

 !زنده باد حق ملل برای تعيين سرنوشت خويش 

 

 !زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم  

 

 )راه کارگر( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   

 

*************************************************************** 

    26ضميمه 
 

 )راه کارگر ( بيانيه کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   

 

 !پيرامون تهاجم اسرائيل به غزه و پيامدهای آن 
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انه رد آتش بس توسط حماس غزه نام برده می شد وبه به" جنگ" روز از آن به عنوان ٢٢اکنون کامال روشن شده آنچه که درطی 
تهاجم به غايت تبهکارانه ای که . آغازگرديد چيزی جزيک تهاجم يک طرفه و ازقبل طراحی شده اسرائيل به مردم غزه نبوده است

اسرائيل برای فاتح نشان دادن خود اعالم کرده . پس از سه هفته کشتارو ويرانگری، منجربه خروج يک جانبه اسرائيل ازغزه گرديد
.  انجام داده است-توده های فلسطينی نبود" تنبيه"که چيزی جز- که خروج  نيروهايش ازغزه را درپی دستيابی به اهدافشاست

زمان مبادرت وپايان دادن به اين  تجاوز وکشتار به دقت، بين روزهای پايانی نومحافظه کاران درکاخ سفيد و حضوراوباما درآنجا 
 حمله اسرائيل وهم سکوت پرمعنا وتأييد آميزاوباما نسبت به آن بويژه با ايراد سخنانی که پس هم چراغ سبزبوش به.تنظيم شده بود

با اين همه اين دامنه .ازبه قدرت رسيدنش ايرادکرد،همزبانی طبقه سياسی حاکم بر آمريکا  دربرابراين فاجعه  را به نمايش گذاشت
نابرابر را تعيين می " جنگ"ت که قضاوت نهائی درباره نتيجه اينمقاومت ونيزفشارسنگين افکارعمومی مردم منطقه وجهان اس

کند ونه ادعای پيروزی صددرصد اسرائيل،که نيروهايش را درپشت نوارغزه، جهت تجاوز احتمالی مجدد به حال آماده باش نگه 
کشتارو ويرانگری،درهم بی ترديد هدف اصلی اسرائيل ازاين همه وحشی گری و به حداکثررساندن خشونت جنگی و . داشته است

 .شکستن روحيه مقاومت مردم غزه  وهمه فلسطينی ها دربرابراهداف تؤسعه طلبانه اسرائيل بود

 

گرچه اکنون درپی خروج بک جانبه ارتش اسرائيل آتش بسی درنوارغزه برقرارشده است،اما ناگفته نماند که هم چنان آتش بسی 
و عامل . وقف تهاجم  يک جانبه آن است وبه همين دليل سخت شکننده است وناپايداريک جانبه،مشروط به اراده اسرائيل وحاصل ت

اصلی تهديد کننده اين آتش بس هم کسی جزخود اسرائيل نيست که با توسل به بهانه های متعدد وازجمله  تهديد به شروع حمله 
ه برای عبوراندکی دارووسائل اوليه پزشکی مجدد، درصورت ازسرگيری قاچاق اسلحه از گذرگاه هائی که بطورمحدودوکنترل شد

درواقع اين تهديدات زبانی، عملی هم شده ومنجربه گلوله باران مردم غزه ازهوا و ساحل وکشته .ومواداوليه غذائی، گشوده شده اند
 . ومجروح شدن ده ها فلسطينی گرديده است

 

ش بی وقفه گلوله وبمب ازدريا وهوا وزمين برسروروی ساکنين چنانکه می دانيم بيالن اين تجاوزنظامی درطی سه هفته و درپی بار
غزه،حدودهزاروپانصدنفرکشته،که بيش ازنصف آنهارا غيرنظاميان وبيش ازيکسومشان را کودکان تشکيل می 

ويرانی ده ها . تعدادمجروجان وسوخته شدگان توسط بمب های فسفری وغيرفسفری به بيش از پنج هزارنفر رسيد.دادند،بود
رساختمان ومدرسه وبيمارستان ولوله های آب و فاضالب وبطورکلی نابودی تأسيسات زيربنائی غزه ازديگردستاوردهای اين هزا

دامنه مادی خسارات وارده سربه ميلياردها دالرميزند بطوری که غزه احتياج به بازسازی . به شمارمی روند" ظفرمندانه"تجاوز
 .اساسی دارد

 

هم او گفته که دريک .سازمان ملل می گويد که ازماهيت نظام يافته تخريب ها درغزه شوکه شده استدبيراقدامات بشردوستانه 
ميزان نابودی ها . منطقه صنعتی به وسعت يک کيلومترمربع ساختمانها با بولدوزر وگلوله های توپ کامال با خاک يکسان شده اند

 .ا به عقب برده استبه حدی است که هرنوع فعاليت اقتصادی وسيع درغزه را ساله

 

 نسل کشی و جنايت جنگی

 

 روز از ورود خبرنگاران به داخل غزه جلوگيری می کرد،اکنون با ديداربرخی مقامات سازمان ملل ٢٢اسرائيل که برای 
نايت 

شيمون پرزقبل ازشروع حمله گفته . جنگی و آدم کشی و نقض آشکار چندين فقره از مقررات رسمی شرايط جنگی قرارگرفته است
ولی اکنون نخست وزيراسرايئل  به وزيردادگستری .بود که نگران چهره اخالقی اسرائيل درنزدافکارعمومی جهانيان نيست

          ِ                                                                                                  وگزارشگران  رسانه ها ونهادهای بين المللی وانتشار اخبار و گزارشات وتصاويرتکان دهنده،بطورجدی درمظان ارتکاب به ج
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ئی وحقوقی اقدامات الزم را برای حمايت ازسربازان وفرماندهان اسرائيلی دربرابرهرنوع دستورداده است که با تشکيل يک تيم قضا
اتهام به ارتکاب جنايت جنگی به عمل آوردو سرويس های اطالعاتی اسرائيل نيزدريک اقدام پيشگيرانه با صدوردستورالعملی به 

واين درحالی است که مقامات . ن هشدارداده اندرسانه ها نسبت به انتشار گزارشات مشخص همراه با اسامی وعکس سربازا
سازمان ملل درهمان واکنش های اوليه خود اعالم داشته اند که تا اين لحظه شاهد چنين خشونتی درسايرنقاط جهان نبوده اند 

که هرروز.وبراساس قرائن وشواهد موجود،اسرائيل درموارد متعددی آشکارا،  مقررات کنوانسيون ژنو را نقض کرده است
ازفرونشستن پرده دود بمب های فسفری  ميگذرد،بيش ازپيش ابعادجنايات حاصل ازکاربرد بمب های فسفری تغليظ شده 

 . وکشتارعمدی غيرنظاميان نمايان می شود

 

 جنگ ادامه اهداف سياسی است و سياست نيزادامه اهداف جنگی 

 

مه جانبه برای جلوگيری ازورود موادغذائی ووسائل پزشکی به پيش ازحمله جنايت کارانه به غزه، مدت طوالنی شاهد محاصره ه
واکنون با پايان . نوارغزه وهم چنين اختالف افکنی درميان فلسطينی ها توسط دولت اسرائيل و دولت های اروپائی وآمريکا بوديم

توسط " جنگ" ويا درخالل روزه همچنان شاهد تداوم اين سياست ضدانسانی واجرای شرط وشروط های مطرح شده درقبل٢٢کشتار
" چنانکه دولت اوباما ازهمان بدو ورود به کاخ سفيد ضمن حمايت ازشروط اسرائيل اعالم داشت که . اسرائيل وحاميان آن هستيم

مفهومی که گويا شامل کاربرد تجاوز و جنون -"دفاع ازخود"آمريکا به امنيت اسرائيل متعهد است وماهمواره ازحق اسرائيل برای 
امريکا و متحدانش ازبرنامه ضدقاچاق حمايت می کنند وبا .حماس بايد به شليک خود پايان دهد . دفاع ميکنيم-شی نيز ميشودآدم ک

مذاکره با مصر نيزبا همين اهداف وبرای پايان دادن به قاچاق اسلحه صورت ." اين کارحماس ديگرنمی تواند بارديگرمسلح شود
اوهم .باشد) وتشکيالت خودگردان( ارسالی وچگونگی تقسيم آن بايد دراختيارمحمود عباس کنترل گذرگاه ها و کمک های.می گيرد

ناوگان . مشابه همين سياست را اروپا نيزدرپيش گرفته است.چنين کشورهای عرب را به ايستادگی دربرابر افراط گرائی دعوت کرد
شکوک برای جلوگيری از قاچاق اسلحه و ارسال کمک های دريائی آمريکا درمنطقه به تشديد کنترل دريائی و بازرسی کشتی های م

 . مستقيم به غزه و حماس پرداخت واتحاديه اروپا و  فرانسه نيزناوچه هائی را به همين منظور به آبهای مجاور غزه ازسال داشتند

 

 سياست های اسرائيل ودولت های غربی عامل اصلی تقويت بنيادگرائی

 

لبنان موجب تقويت حزب اله وبنيادگرايان درلبنان ودرمنطقه ودرسطح جهان وازجمله تقويت مواضع همانطورکه تهاجم اسرائيل به 
جمهوری اسالمی گرديد، بی ترديد تهاجم به غزه وسرکوب بيرحمانه مردم فلسطين نيزازطريق واريزکردن دستاوردهای مقاومت به 

وقتی چفيه رهبران حماس . ی اسالمی خواهد گرديدحساب بنيادگرايان اسالمی،موجب گسترش نفوذ حماس ومواضع جمهور
دامنه برانگيختگی توده های وسيع .   هزاردالربه فروش می رود،نشانه ای ازهمين واقعيت است345درکشورهای عربی به مبلغ 

بلکه مسلمان درکشورهای عربی و سراسرمنطقه ودرکشورهای اسالمی ودرسطح جهان ودرحمايت از نه فقط  مقاومت مردم غزه  
تا آن حد که عمالموجب شکاف درميان دولت های عربی شده و کشورهائی هم چون . هم چنين ازحماس نيز بسيارگسترده بوده است

 کشورعربی نيز خواهان قطع رابطه ٢٢ کشوراز١٣موريتانی وقطر ناگزيرازتعليق روابط موجود فی مابين خود و اسرائيل گرديدند و
ورکه دامنه اعتراضات با شعارها وپالکاردهای اسالمی درکشورهائی چون ترکيه واندونزی ابعاد توده همانط.اعراب با اسرائيل شدند

 .ای و کالن پيداکرد

 

 جمهوری اسالمی ايران، استثنائی برقاعده
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  جنگ غزه را شکست طرح بين المللی وآرايش صحنه-رئيس مجلس-با وجود آنکه جمهوری اسالمی اززبان يکی اردولتمردان خود
منطقه برای مهارايران توصيف کرد و اززبان رفسنجانی آن را مقدمه جنگ سوم وفتح بيت المقدس عنوان نمود، وعليرغم تالش 

های گسترده ای که برای بسيج مردم وبه صحنه آوردن آنها درزيرچترشعارها واهداف خود به عمل آورد،اما نتوانست به هدف خود 
ت استبداد مذهبی ومشاهده بيالن وعملکرد به شدت منفی آنها،جنبش اسالمی وبنيادگرائی دربه درواقع به دليل سه دهه حاکمي.برسد

ازهمين رو رژيم به موازات هياهوی کرکننده تبليغاتی خود درمورد حمايت .اصطالح ام القراء خود بشدت منزوی ومنفورشده است
منه سرکوب،نظير توقيف روزنامه ها ومسدودکردن بيشتر ازمردم غزه وفلسطين،عمال آن را به فرصتی برای تشديد اختناق ودا

سايت ها  ومنحل اعالم کردن تشکل های مخالفين، تشديد اعدام وسرکوب وحتا حمله به گورستان خاوران برای محوپرونده جنايت 
 .خود،تبديل کرده است 

 

 صدای سوم

 

سالمی وبطورکلی  نظام های متکی به مذهب، ازاهميت تجربه مردم ايران درمورد ماهيت استبدادی و به غايت ارتجاعی جنبش ا
مطابق اين تجربه تحت هيچ شرايطی  نميتوان ونبايد صف مستقل مبارزه عليه استبداد و تئوکراسی .راهبردی بزرگی برخورداراست

يان وبنيادگرايان که ازجانب واپسگرا" مبارزه ای"وعليه سرمايه و امپرياليسم و خوی جنگ طلبانه واشغالگرانه او را با صف 
دراينجا تأکيد به . وبدليل تصادم منافع وجهان بينی آنها با مواضع ومنافع امپرياليسم وکارگزاران آن صورت می گيرد،درهم آميخت

 :چند نکته درراستای دفاع ازصدای سوم دارای اهميت است

 

ان به مقاومت ومبارزه هيچ گروه بی شک جنبش مقاومت مردم فلسطين عليه اشغال  وسرکوب سيستماتيک  را نمی تو
درواقع دفاع قاطع از .  فروکاست-والبته با درنظرگرفتن رابطه متقابل  آنها-وسازمانی،چه ازنوع بنيادگرايانه وچه هرنوع ديگر

ان خواستها و مبارزات  مردم همواره شاخصی بوده است برای ميزان نفوذ واعتبار اين گروه ها درميان مردم فلسطين ودراين مي
 به سرعت پايگاه خود درميان مردم را به سود رقيب واپسگرا –مانند الفتح –هرگروهی که تن به سازش با دشمن مردم داده است 

درهرصورت تقويت وتضمين تداوم جنبش مقاومت با اهداف وماهيت واقعا رهائی . درمبارزه،ازدست داده است" قاطع تر" ولی 
واز يکسو ومرزبندی دائمی با رويکردهای ارتجاعی اضداد داخلی جنبش انقالبی ازديگرسو، بخش،جزبا تمايزقائل شدن بين اين د

ويا به عبارت ديگر جز با دفاع قاطع ازخواست های مترقی ورهائی بخش مردم، ومنزوی ساختن گرايشات ارتجاعی 
 .  دربسترمبارزات جاری، ناممکن است

 

و به .حران غزه،نه رويدادی با ابعاد محلی،که رويدادی است با ابعاد بين المللینکته ديگر آن است که بحران فلسطين وبطوراخص ب
 همين دليل طيف بسيارگسترده ورنگارنگی از کاخ سفيد تا 

 

بن الدن وازافکارعمومی جهانی تا دولتهای ارتجاعی منطقه وازجمله جمهوری اسالمی ايران را به موضع گيری وصف آرائی می 
. ن ميان صدای سوم،صدای آزادی وبرابری ورهائی با مرزهای روشنی ازديگرصداها وگرايشات متمايزاستکه البته دراي.کشاند

صدای سوم،صدای مقاومت توده های مردمی است  که ضمن مبارزه قاطع وهمه جانبه عليه اشغال وسلطه طلبی اسرائيل وحاميان 
ه مثابه جنايتکارجنگی،اما هرگزازمبارزه همزمان عليه سيطره امپرياليست آن ، و ضمن تالش برای محکوم کردن دولت اسرائيل ب

برصفوف جبهه مقاومت غفلت نمی کند وآنرا ازهدف های رهائی بخش ومردمی - وازجمله جنبش بنيادگرای حماس–جوئی ارتجاع 
بلی مبارزه است واگردرنظربگيريم که مشخصات وضعيت وتوازن قوای موجود خود محصول مراحل ق. جنبش مقاومت جدا نمی داند
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وبه نوبه خود زمينه های توازن قوای آتی را رقم ميزند،آنگاه معلوم می شود که تحت هيچ شرايطی صدای سوم نمی تواند خود را 
 : سازمان ما، آن را به شرح زير مورد تأکيد قرار داده است١٣هم چنانکه سندسياسی کنگره .درصدا های ديگر محو ومضمحل کند

 

 مبارزه عليه همه سياست ها و برنامه های قدرت های بزرگ سرمايه داری بويژه اياالت متحده در خاور ميانه با متمرکز شدن در"
تالش برای جاری کردن ظرفيت جنبش های اجتماعی کشورهای مختلف منطقه، که با ارتجاع و امپرياليسم در گيرند، برای متحد 

 . "در سطح خاور ميانه " ی سوم صدا" شدن و همسو کردن مبارزات خود و بلند کردن 

 

 ننگ بر رژيم جنايتکار اسرائيل

 

 پيروز باد جنبش رهائيبخش خلق فلسطين

 

 زنده باد آزادی ، زنده باد برابری

 

 

 )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   

 

 

 ١٣٨٧ بهمن ١٤  - ٢٠٠٩ فوريه ٢

 

*************************************************************** 

    27ضميمه 
 

 با پشتيبانی از حقوق مردم فلسطين،  

 سياست اسرائيل دائر بر جنگ و کشتار را محکوم می کنيم 
 



 

 

127

 750 روز است که اسرائيل جنگی را برای امحاء و نابودی مردم فلسطين در غزه آغاز کرده، جنگی که تا کنون بيش از 14اکنون 
 .ی برجا گذاشته استکشته و سه هزار زخم

 

ديگری است که " هالوکاست"در واقع، در برابر چشمان ما، . اين ارقام، ابعاد واقعی اين فاجعۀ خونبار را به درستی آشکار نمی کند
 ! اسالمی بپذيريم-سازمان داده می شود و از ما هم  می خواهند آن را به عنوان روياروئی تمدن با تروريسم فلسطينی 

 

را هدف گرفته است " قوم کهتر"و نژاد پرستی عريان اسرائيل است که نابودی " آپارتايد"ۀ غزه تداوم منطقی سياست جنگ يکطرف
جنگ . جنگ اسرائيل، جنگ عام با مردمانی در محاصره و بی سالح و پناه است. و درين راه هيچ مرز و حدی را نمی شناسد

 .ليه بشريتاسرائيل تجسم عينی يک جنايت جنگی است، جنايتی ع

 

جنايتی که همچون همواره از بيعملی و خاموشی، اگر نه همدلی و جانبداری قدرتهای بزرگ جهانی و دولتهای منطقه برخوردار 
، همواره و همچنان "جامعه جهانی"و اين چنين است که اسرائيل، با برخورداری از معافيت از هرگونه کيفر و مجازات . مانده است

همۀ اين قرائن نشان می دهد که اسرائيل خواهان . را دنبال می کند" ک کردن صفحۀ هستی از وجود فلسطينينانپا"تنها هدف خود، 
 .صلح نيست

 

 . سالۀ ستم بر مردم حق طلب فلسطين را محکوم می کنيم60ما اين سياست تجاوز و کشتار و ادامۀ 

 

م،  در جهان هنوز ملتی باشد که از آزادی، به مفهوم سادۀ شرم آور است که در زمانۀ کنونی، در قرن بيست و يک"به باور ما 
 ".کلمه، محروم مانده باشد

 

مردم فلسطين برای رهايی از اشغال و رفع تجاوز مستمر به حقوق ابتدائی خود مبارزه می کنند، مبارزه ای که می بايست از حمايت 
 ه برای دفاع از حيثيت انسانی و در راه استقالل استمبارزۀ مردم فلسطين مبارز. و تقويت جامعۀ جهانی برخوردار باشد

 

ما از تحقق اساسيترين خواستهای مردم فلسطين که به رسميت شناختن موجوديت و حاکميت و استقالل آنها است پشتيبانی می 
 .کنيم

 

 در غزه به فوريت بايد حکومت آتش و سرکوب و خون . آنچه اکنون در غزه می گذرد توحشی مسلح و بربريتی خون آشام است
 .ما خواهان پايان فوری محاصره و اشغال غزه هستيم.  پايان گيرد
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سکوت در برابر جنايات جنگی اسرائيل و تجاوزات مستمر به حقوق ابتدائی مردم فلسطين نه تنها در حکم مشارکت در جرم، که 
ديشی و تضعيف هواداران عرف و دموکراسی و رشد ياری رساندن به گسترش استبداد و  خودکامگی و  تحکيم ارتجاع و تاريک ان

 .بيثباتی در مئطقه است

 

 .مرگ را از غزه، از فلسطين بيرون بايد راند 

 

 1387 ديماه 20 ــ 2009 ژانويه 9

 

 :امضا کنندگان تا کنون

 

 اله اتابک، شهناز احمد پور، يوسف آبخون، حميد آذر، مجيد آذری، ابراهيم آوخ، ميالد آريائی، پيران آزاد، آينده آزاد، سيد قدرت
سعيد ارسطو، شراره اسبقی، پويا اسبقی، جواد اسکويی، محمود اسکوئی، مريم اسکوئی، اصغر اسالمی، مانوئل اسماعيلی، آرزو 
اصغری، محمد اصغری، مسعود اصلی، علی اعتدالی، ياور اعتماد، رضا اغنمی، صادق افروز، سعيد افشار، بيژن اقدسی، يوناس 

 هادی امينيان، شاهين انزلی، فريد انصاری دزفولی، حسين انور حقيقی، فريماه ايجادی، اصغر ايزدی، مهرداد باباعلی، اکمان،
شهرام باجفی، ارژنگ بامشاد، نرگس بختياری، محسن بختياری، منيره برادران، رضا براهنی، خديجه بيژن زاده، ناصر پاکدامن، 

پايدار، حسن پويا، مينا پويا، ملک پير خضری، سيروس پيروان، اميد پيوندی، فرهنگ محمد پزشک، فيروز پور برادران، ناصر 
تاولی، علی توکلی، نصرت تيمور زاده، فريبا ثابت، تراب ثالث، حسن جعفری، محمد جاللی سحر، سيامک جهان بخش، هما جوادی، 

تم لو، علی اصغر حاج سيد جوادی، فروغ امير جواهری، نازنين جواهری شبمانی، ناصر جوهری، رضا چيت ساز، بهروز حا
حاشابيگی، علی حجت، حسن حسام، تراب حق شناس، الف حيدری، نسيم خاکسار، فتح اهللا خامنه ای،  نيکو خراسانی، هادی 
مود خرسندی، پرويز داور پناه، بهرام دوانی، حسين دوانی، حسين دولت آبادی، ابراهيم دين خواه، اکبر ذکاوتی، منوچهر رادين، مح

راسخ، نيکو ربی، سيالن رحيم، ناصر رحيم خانی، حسين رزاقی، بيژن رستگار، ب رضوانی، تقی روزبه، نيلوفر رياحی لنگرودی، 
نقی رياحی لنگرودی، تقی رياحی لنگرودی، اميد زارعيان، مجيد زربخش، عباس زرندی، مهران زنگنه، پيروز زورچنگ، حبيب 

نا سرزی، شهزاد سرمدی، بيژن سعيدپور، هدايت سلطان زاده، فريدا سهرابيان، اکبر ساعی، سعيد سالک، زهره ستوده، يوح
سوری، فرود سياوش پور، خسرو شاکری زند، محمد رضا شالگونی، مارگارت شاميريان، سعيد شاهسوندی،  ششکوهی، پروين 

ی صفا، ژاله طالب حريری، رضا طالبی، شکوهی، الف شهابی، حماد شيبانی، بهروز شيدا، کيومرث صابغی، فريبا صالح زاده، عيس
مجتبی طالقانی، بهروز عارفی، عباس عاقلی زاده، شمسی عباسی، نادر عرفانی، کورش عرفانی، محمدرضا شالگونی عزتی، گالله 
عزتی، هيوا عزتی، حسن عزيزی، سارا عزيزی، پويا عزيزی، ابوالحسن عظيمی، مريم عظيمی، مسعود علوی بحرينی، رحيم فتحی 

اران، بهروز فراهانی، حميد فرخنده، علی فرمانده، هوشنگ فرهومند، آراز فنی، برزو فوالدوند، علی فياض، جواد قاسم زاده، ب
فرهنگ قاسمی، بهرام قديمی، احمد قرنفلی، قدرت قلی زاده، دکتر جواد قدسی، پرويز قليچ خانی، شهرام قنبری، فرخ قهرمانی، 

سی الپالنت، رفعت لنگرودی، باقر مؤمنی، خليل مؤمنی، روبن مارکاريان، جبار متاعی، جليل کاظم کردوانی، ناصر کفائی،  نان
محمودی، سيمين محمودی، سيران مراديان، رضا مرزبان، فريبا مرزبان، احمد مزارعی، علی مزرعه کار، ناصر مستشار، عباس 

جر، هوشيار مهجور، اردشير مهرداد، حسين مهينی، مظاهری، ابراهيم مکی، شکوه ممتاز، مهدی ممکن، کريم منيری، ناصر مها
شريف ميرزابيگی، فرشته ميرزا بيگی، مارال ميرزا بيگی، دامون ميرزا بيگی، انور ميرستاری، حسن نادری، جالل نادری، 

حمد نوين، مصطفی ناصر، جميله ندائی، مجتبی ناظری، اسحاق نجم الدين، حميد نوذری، دکتر پرتو نوری عالء، آمادور نويدی، ا
بيژن نيابتی، خجسته هادوی، تقی هاشمی، فريده هرندی، رخساره هنر، سعيد هنرمند، دکتر حسين يحيائی، محسن يلفانی، مريم 

 يوسفی، علی يوسفی، نرگس ييالقی،
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 .گرفتن امضا ادامه دارد

 

)  فرانسه3 نقل از سايت تلويزيون کانال به( ژانويه، که ليست کامل تر امضاها منتشر می شود، آمار تلفات جنگ 18امروز يکشنبه 
 :به قرار زير است 

 

 سرباز و 10 زخمی شده اند،  و از اسرائيلی ها 5300و بيش از )  زن108 کودک، 410( کشته 1203از فلسطينی ها دست کم 
 .سه غيرنظامی  کشته شده اند 

 

 

*************************************************************** 

 28ضميمه 
  

 بود که اين گزارش با امضای دو نفر )عضو مشورتی کميسيون ( کميسيون حقيقيت ياب شامل رفقا  الف، ش، ح، و س!  توضيح
  !از رفقای يعنی الف، و ش منتشر شد

 گزارش کميسيون حقيقت ياب پيرامون بحران سايت
 

 :رفقای گرامی

م نيز مطلع شديد ، آنگاه که کنگره پيرامون چگونگی ، جايگاه و شيوه درج همانگونه که آگاهيد و از طريق گزارش کنگره سيزده
مقاالت رفقا و بويژه رفيق تقی  که حاال به اعتراض نشسته بود ، به نتيجه ای قانونمند که گونۀ مصوبه داشته باشد نرسيد؛ برآن 

رفقا الف . با فراغی آسوده ترتبعيض را دنبال کنيم موافق اعضای کنگره کميسيونی تشکيل شود که درزمانی بيشتر و .....شد که با 
چرا که اينان . بعنوان عضو مشاور اين کميسيون بدون رأی گيری پزيرفته شدند  بعنوان اعضای اصلی و رفيق س  الف  ، ش-، ح

کنگره برآن بود که از پيش وبا رأی مخفی بعنوان اعضای کميسيون مرکزی نظارت و رسيدگی به شکايات انتخاب شده بودند و حاال 
 . هم اينان وظيفه حقيقت يابی پيرامون اين مساله را هم به عهده يا بردوش بگيرند 

 پس از تشکيل کميته مرکزی جديد گزارش –  بپذيريم شش ماه -اين کميسيون مسئوليت داشته که طی مدتی نامحدود اما قابل قبول 
 . يار داشته به تشکيالت ارائه دهدخود را با بررسی تمامی نامه ها و اسنادی که دراخت

   از آنجا که بگونه ای ادغام اين کميسيون يا به زبان بهتر همراه شدن وظايف اين کميسيون با کميسيون نظارت که داوری و 
مزمان  برای مامشکل آفرين بود و حاال ه– بند اساسنامه ای –احکامش را هيچ مرجعی بجزکنگره نمی تواند تغيير دهد يا لغو کند 

بايستی حقيقت يابی ای می کرديم که جای اما و اگر بسيار داشت و گذشته ازآن سنگين مسئوليتی که هر واو اشتباه از طرف ما 
. فضا را بگونه ای به تکرار فضای زمان انتخابمان می برد

 .گونه پيوندی بين اين دو وظيفه ی کميسيونی و حتی با وجود مشکالتی در راه ، برگزار کنيم 
ً              هم از اين رو برآن شديم که جلسات را به دو بخش کامال  مجزا و بدون                                                  

              ً     هيچگونه و مطلقا  هيچ
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 بطور هفتگی - جز يکی دو استثناء  –   کميسيون حقيقت ياب جلسات خود را از تاريخ پنجم سپتامبر دوهزارو هشت الينقطع 
هماهنگی کميسيون نظارت بود ، برای اين کميسيون هم کميسيون در همان نشست اول رفيق الف را که مسئول . برگزار نموده 

چگونگی تقسيم وظايف با توجه به حجم سنگين نامه ها و اسناد در همان جلسه دستورکاراصلی بود و محدوده و شيوه . برگزيد 
 .هرچهار رفيق بر حساس بودن مسئوليت کميسيون و برسنگينی وظايف شان آگاه بودند . کار هر رفيق روشن شد 

   گزارش حاضرکه پس از ده ها نشست و در هر نشست با بيش از دو ساعت وقت ، تهيه شده است برآيند گفتگوها ، بحث ها ، 
اظهار نظرات و گاه مجادالت رفقا ومهم تر از همه بررسی کليه نامه ها و اسناد می باشد که شامل يک مقدمه و چند فصل کوتاه می 

ه گزارش بسيار مهم بوده و در واقع چکيده فصول بعدی می باشد و همينطور چگونگی و زاويه ياد آوری می شود که مقدم. باشد 
 .نگاه ما را در بر دارد 

» کميسيون حقيقت ياب « که اين گزارش را تهيه می کند  نام کميسيونی -1: مقدمه
دارد و از اين زاويه داوری اش نهايت داوری آن کميسيون را نخواهد داشت و از کميسيون مرکزی نظارت و بررسی شکايات ن

 .جانب هر مرجعی می تواند به چالش گرفته شود 

              ً        ً                 می باشد و مطلقا  و مطلقا  هيچ ارتباطی با 

                                                                              ٌ   ما از واژه تبعيض معنای واژگانی آنرا در نظر گرفته ايم و بر بار منفی اش که عمدتا  

                                ً                                                                                   بوده بيک مورد فقط رفيق تقی  منطقا  نمی بايستی محدود باشد و از اينرو نبايد بر اين بسنده شود که چون اين بار بزعم رفيق 

                                                                                           ً                    که مواضع سازمان چيست؟ بدليل اين ناروشنی ما مواضع سازمان را آن مواضعی در نظر می گيريم که عرفا  توسط رفقا پذيرفته 

نزد افراد مختلف و در اينجا » حقيقت « می باشد چندان تاکيدی نداريم چرا که » کميسيون حقيقت ياب «   برنام کميسيون که -2
بنا براين تاکيد ما بر آن چيزيست که واقع شده و دنبال يافتن واقعيت امور . اوتی می تواند داشته باشدنزد رفقای مختلف تعاريف متف

 . از البه الی اسناد هستيم

 اسناد و نامه هائی که مبنای بررسی کميسيون بوده اند همان هائست که سايررفقای تشکيالت در اختيار دارند و ما به سند ها و -3
ميسيون سايت نتوانستيم دسترسی پيدا کنيم و اين در حالی بود که طی دو نامه از همه ی رفقای سازمان خواستيم نامه های داخلی ک

که سندهای عمومی را داشت و رفيق ) دبيرخانه (....جز ر فيق امير و رفيق . که اگر سند يا نوشته ای دارند در اختيار ما بگذارند
ضمن سپاس فراوان از دو رفيق و نيز . ر اختيار مان گذاشت ، پاسخی از رفقا دريافت نکرديمش که پاره ای اسناد قابل استفاده را د

 .نامه ی رفيق تقی  ، بياد می آوريم که اسناد ما محدود بهمانهائی بوده که از پرده برون افتاده

بر آن پا فشاری می شود تاکيد ويژه -4
برای ما تبعيض و بويژه دراين گزارش يعنی تقسيم و جدا کردن بعضی از بعضی ، بين دو يا چند کس مساوی يکی يا . نداشته ايم

عرصه بعضی را امتياز دادن ، ترجيح دادن چيزی بر چيزی ديگر يا جزئی بر جزء ديگر ، امکان و فرصت کمتر و نا برابر دادن در 
 . يک چيز  واحد و مشترک و در بهترين حالت تمايز بين دو چيز

 کميسيون در اين گزارش فقط به روا داری يا نبودن تبعيض بطور کلی می پردازد و هيچ تفسيری از آنرا که در پس و پيش اين -5
 .يا آن سند يا نامه  آمده مد نظر ندارد و به آن نخواهد پرداخت

 که مسأله مورد بررسی اش ريشه در گذشته ای قبل از زمان اعتراض رفيق تقی  داشته و اگر تمايزی  کميسيون بر آن است-6

د ديگری چه بوده باشد و چه نباشد کاری ندارد و فقط اين مورد را ارزيابی اما کميسيون به هيچ مور. دامنگير او شده فرياد برآورد
 . می کند

 کميسيون خود را در اين اهليت نمی بيند و بر اين وظيفه نيست که بررسی کند اعتقاد به کار تشکيالتی نزد چه کسانی چه محلی -7
ی نيست بر پوشاندن اين يا آن نگاه به تشکيالت حزبی يا غير حزبی از اعراب دارد يا ندارد و يا اينکه تبعيض بهانه ايست يا بهانه ا

 .و جنبشی ، بلکه فقط بيک مورد خاص و بدون در نظر داشت دو يا چند نگاه بکار تشکيالتی می پردازد

آيا مواضع سازمان يعنی مصوبات کنگره ها ، .  برای کميسيون بکارگيری مواضع سازمان توسط بعضی رفقا روشن نيست-8
کنفرانس ها و کميته مرکزی؟ آيا مواضع سازمان نظرات مکتوبی است که امضاء يک ارگان سازمان را دارد؟ چه کسی تعيين ميکند 

در اين گزارش بمعنای آن مواضعی است که با هنجارعرفی سازمان خوانائی »  مواضع سازمان «بنا بر اين بکار گيری . شده است
 . دارد
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 چون اين گزارش زمانی تهيه می شود که چندين جلسه پالتاکی پيرامون معيارهای حاکم بر رسانه ها داشته ايم و طی اين جلسات -9
 ديگری غير از آنچه بوده در اين فاصله پيدا کرده است و در بسيار ناروشنی ها روشن شده است و چون سايت شکل و شمايل

 يعنی روزی 2008نهايت اين روند می تواند روی داوری ما تاثيری ورای آنچه که بايد بگذارد برآن شديم که زمان را در سوم اوت 
ن ندارد و محدود به آنچيزيست که تا سوم هم از اينرو داوری ما نظر به آينده ای بعد از آ. که اين ماموريت بما داده شد متوقف کنيم

 .اوت اتفاق افتاده

 کميسيون با توجه به تجربيات موجود از همان ابتدا بر اين تصميم بود که گفتگو های شفاهی را در يافتن حقيقت در دستور -10
ک و اصالح آن با گفته مشکل را کار خود نگذارد چرا که عالوه بر هرز انرژی تجربه می گويد که بين تير در رفته در نوشته و ح

هم از اينرو از هيچ رفيقی دعوت نکرديم که در يک يا چند جلسه کميسيون و حتی . بيشتر فرسايشی می کند تا کمک به حل آن 
 .برای توضيح شرکت کند وخود را روی اسناد مکتوب رفقا محدود و متمرکز کرديم

ما خود را در مقام قاضی و داور نمی دانيم و تنها به وظيفه .  بر نيايند  کميسيون می داند که دو کس از نزد قاضی راضی-11
با اين اميد که راهی به حقيقت يا واقعيت بيابيم هر چند بگويند . فرساينده ای که کنگره سيزدهم بر عهده مان گذاشته عمل کرده ايم

 .بوده است» نواله از باد پيچيدن « که کارمان 

ه مهم باال و با توجه حجم کار ، چگونگی ورود به قضيه و بررسی و نتيجه گيری را با تقسيم بندی زير کميسون با توجه به مقدم
 در دستور کار گذاشت ودر هر مورد ياداشت پايانی اش را آورد 

  بر خورد کنگره با مساله سايت و نامه های رد و بدل شده-الف

  مصوب کنگره اول و نشست هفدهم کميته مرکزی-ب

 سی اجمالی نامه ها و طرح سوال برای يافتن پاسخ در هر مورد مطروحه برر-ج

  تنظيم و طبقه بندی مواردی که در اسناد مهم بوده و اولويت داشته -د

  نتيجه گيری نهائی-ه

      برخورد کنگره سيزدهم : در رابطه با بندالف 

 :نظر به اينکه

 :به تصويب رسيده است بندهای زير از دو قطعنامه ارائه شده در کنگره -1

تخريب شخصيت ، هتاکی و افترا نه فقط در سازمان بلکه در همه جا مذ موم و مردود است ، اين شيوه « -
برخورد رفيق تقی  را صرف نظر از اينکه در داعيه های حقوقی اش بر حق باشد يا نباشد ، غير قابل تحمل و 

 تصويب ». محکوم می دانيم

تقی  توسط رفيق روبن  در سطح تشکيالت بدون اطالع خود وی و کميسيون سايت انتشار نامه ی رفيق « -
 تصويب » .نادرست بوده است

ادعای رفيق تقی  بر وجود اراده و نيروی غيبی در سازمان که با عمل بر فراز ارگانهای سازمانی ، تصميم  «- 
 بی پايه و بدون مدرک به هر کس و به خفه کردن او گرفته است ، ادعايی واهی است و بستن چنين اتهامات

بعالوه تمرکز اعتراض او بروی يکی از اعضای کميسيون سايت . کسانی که باشد ، نادرست و محکوم است 
 » .نيز مورد انتقاد است 

در پاسخ به ارجاع جوانب حقوقی اين اختالف از طرف کميسيون مرکزی نظارت و رسيدگی به شکايات به  « -
 :زدهم بر آن است که کنگره ، کنگره سي



 

 

132

 کميسيون سايت روال عمومی و مقررات تاکنونی تشکيالت را در مورد انتشار مقاالت رفيق تقی  –الف   « 
 تصويب » . بکار گرفته است

 بر خورد کميسيون سايت با معضل پيش آمده که نشانه های آن از پيش نيز روشن بوده است ، کند ، –ب   « 
 بند ج جزو –تصويب » .ده تا جائيکه به وضعيتی بحران آميز کشانده شده است ضعيف و غير مسئوالنه بو

  –تصويب نشده ها خواهد آمد 

بر خالف ادعای رفيق تقی  ، کليه مقاالت او ، بی هيچ دخل و تصرفی در سايت و يا نشريه  سازمان  « --
 عنصر تناسبی با اختالف نظرها و يا سلب آزادی بيان از يک» سانسور « از اطالق واژه . منتشر شده اند

 . ». ندارد

از آنجا که ادعا شده است که آزادی بيان در سازمان ما مورد تهاجم قرار گرفته ، تاکيد می کنيم که  « --
اساسنامه سازمان حق هر عضو را در بيان نظرات خويش بر مبنای رعايت اصل آزادی مباحثه به رسميت 

 ، همچنان اين آزادی رعايت می شود و چگونگی انتشار نظرات بر عهده شناخته  و بر خالف ادعای مطروحه
 ». نهادهای مسئول است 

فلج شدن کميته مرکزی در ماه های اخير در رابطه با بحران اخيرسايت و صدور صورت جلسات ناسخ و  « --
 » . ت مورد انتقاد اس) که کميسيون نظارت نيز به آن اشاره کرده است ( منسوخ کميته مرکزی 

 از دو قطعنامه ارائه شده به کنگره که به مساله تبعيض اشاره داشتند از – هردو بند ج – بندهای زير –2
 : تصويب کنگره نگذ شت 

در چهار چوب اجرای مقررات ، کميسيون سايت ونه تنها رفيق روبن ، در دو مورد مشخص دو مقاله  « -
بدينصورت که اين مقاالت به بخش ديدگاه منتقل شده اند در . رفيق تقی  برخوردی تبعيض آميز داشته است 

 ».حاليکه مقاالت مشابه از رفقای ديگر در ستون اصلی سايت درج گرديده اند

تصميم اکثريت اعضای سايت و مسئول نشريه ، در انتقال مقاله رفيق تقی  به ستون ديدگاه ، منطبق بر  « -  
 سازمان بوده و بر زمينه شيوه کار تا کنونی کميسيون سايت انجام مصوبات تا کنونی کنگره و کميته مرکزی

البته عدم برگزاری جلسات منظم در ماه های اخير و عدم وجود يک هيئت تحريريه فعال و کار آمد . گرفته است
 ». برای ارتقای کيفيت سايت مورد انتقاد است

 :  در نتيجه 

  هر رفيق در ارزيابی کميسيون جای نخواهد داشت حتی اگر مذموم باشد از بين کليه نامه ها شيوه بر خورد--       

  به چگونگی و چرائی و دير و زود هنگامی انتشار نامه ها کاری نخواهيم داشت--

 وجود يا عدم وجود گروه ، اراده يا نيروئی که به پنهان و پشت پرده اين يا آن تصميم را می گيرد يا نمی گيرد نخواهيم پرداخت --
که کنگره وجود چنين اراده و نيروئی را ادعائی واهی دانسته و ما نيز بر اين باوريم و حتی فراتر از آن می گوئيم که هيچ طرح و 

 .توطئه نقشه مند و از پيش تعيين شده ای پشت آن نبوده است

ست اما برخوردش با معضل پيش  کميسيون سايت روال عمومی و مقررات تا کنونی اش را در مورد درج مقاالت بکار گرفته ا--
اينها را کنگره تصويب کرده است اما ما بر آنيم که ابتدا همين روال تا کنونی را به . آمده در مورد مقاالت رفيق تقی  ضعيف بوده

 ارزيابی بگيريم و پس آنگاه به کندی و ضعف احتمالی بپردازيم

صحه » سانسوری « ون هيچ حصر و دخل و تصرف و نبودن هيچ نوع  کنگره بر آزادی بيان در سازمان ، درج همه مقاالت بد--
                                                              ً                                   گذاشته و بنا بر اين کميسيون نيز با باور برآن بدين مقوالت که مگرا  در نامه ها آمده است نخواهد پرداخت .
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رأی .... ه با کميسيون در جمع بند فصل يا بند الف اين گزارش که به برخورد کنگره بر می گردد ، وظيفه زير را که در کنگر
 :تصويب شده پيش روی خود ميگذارد و فقط همين وظيفه را دنبال ميکند

برای روشن شدن مضمون اختالفات در مورد درج مقاالت رفيق تقی  و رفقا يوسف آبخون و محسنی ، يک کميسيون حقيقت  « 
و بعد از بحث های )می دهد( ازمان ارائه دهد ياب از طرف کنگره انتخاب می شود و با دقت در مساله يافته هايش را به اعضای س
 ».در جلسات اينترنتی با رأی اعضای تمام سازمان در باره مساله تصميم گيری شود

 مصوبات کنگره اول و نشست دوازدهم کميته مرکزی : در رابطه با بند ب 

 مصوبات کنگره اول و نشست هفدهم کميته مرکزی: ب 

 :نظر باينکه

 : قطعنامه مصوب کنگره اول درباره نشريات سازمانی و اساسنامه همين کنگره آمده است بند های زير در-1

 تمام مطالبی که در ترويج و توضيح تصميمات ، سياست ها و رهنمود های ارگانهای سازمان يا بعنوان تدارک در جهت –ج  « --
 ».دتدوين و اتخاذ آنها نوشته می شوند با امضای فردی نويسنده انتشار يابن

 صفحات ويژه ای برای انعکاس نظرات اعضای سازمان ، فعالين جنبش کارگری و طرفداران آزادی و سوسياليسم در –د  « --

 ».ديشه های پيشرو فراهم گرددمساعدی برای مبادله تمام طيف های ان
ٌ                                                      نشريات سازمانی کشوده شود و با استقبال از همکاری قلمی همه  آنها تالش شود در نشريات سازمان ما تريبون آزاد و فضای                                                         

ٌ                                           بحث و انتقاد آزاد و مو ثر در باره سياست های سازمان ، يکی از اصول                       

آزادی مباحثه و انتقاد از سياست ها و تصميمات سازمانی در چهارچوب برنامه « : آمده است » و« اساسنامه و بند 11 در ماده --
 ».و اساسنامه سازمان

مهم سانتراليزم دموکراتيک « :  آمده است 12 در ماده --
 »:اجرای اين اصل از طريق موازين زير عملی می گردد. است که بدون آن انضباط آگاهانه کمونيستی نمی تواند تامين شود

 هر عضو سازمان حق دارد جز در موارد اطالعاتی و امنيتی نظرات و اختالفات خود را با نظرات سازمان در درون يا –الف « 
در صورت در خواست برای انعکاس درونی ، شکل ؛ و در مورد بيرونی شکل و زمان توسط .  منعکس سازدبيرون سازمان

 » .ارگانهای رهبری تعيين خواهد شد

 تشخيص موارد اطالعاتی ، امنيتی ؛ شکل ، زمان ، درونی و بيرونی بودن مباحثات از اختيارات کميته مرکزی و کميته های –ب « 
 که يک سوم اعضای سازمان ويک سوم اعضای کميته مرکزی خواهان آغاز مباحثات يا علنی شدن آن در صورتی. مناطق است

 .باشد ، کميته مرکزی موظف به اجرای آن است

 برای ايجاد امکان مستمر انعکاس نظرات اعضای سازمان در نشريه مرکزی و نشريات منطقه ای سازمان صفحه ويژه ای –ج « 
 »حجم و ترتيب زمانی درج مطالب بعهده هيئت های سر دبيری اين نشريات استتعيين . اختصاص می يابد

 » ... مباحثات بايد در چهار چوب مبانی برنامه و اساسنامه سازمان صورت بگيرد –ه » « ....د« 

 » آزادی مباحثه وانتقاد بمعنای شکاف در صفوف متحد سازمان و تضعيف تصميمات اتخاذ شده سازمانی نيست–و « 

نظر به اينکه بحران سوسياليسم ، ضرورت بازنگری عمقی و همه جانبه تئوری « :  اساسنامه آمده است 2 در  ضميمه شماره --
و پراتيک سوسياليسم را در سطح کل جهان و درايران ايجاب می کند و اين ضرورت در سازمان ما نيز که در راستای حل اين 

 رزه می کند وجود دارد ؛بحران و در راه اهداف کمونيستی خود مبا
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نظر باينکه مباحثات فوق در سازمان ما مدت کمی است که جاری شده است و پايان کنگره نه پايان اين مباحثات ، بلکه آغاز آن 
 محسوب می شود ؛

  است؛و نظر باينکه جريان آزادانه مباحثات تدارکاتی کنگره بدون محدوديت به چهار چوب معين ، بسيار مفيد و مثبت بوده

گنکره اول سازمان تصويب می کند که مقيد بودن به چهارچوب برنامه و اساسنامه در مباحثات نظری در شرايط کنونی کنار گذاشته 
شود و بجز اعتقاد به سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی از طريق يک انقالب توده ای ، چهار چوبی برای مباحثات وجود نداشته 

 » .باشد

 : در باره سياست ما در مورد نشريه می گويد– 2007 نوامبر 27 –م کميته مرکزی  قرار نشست هفده-2

رعايت اين اصل به معنای آن است که .  بدهی است که نشريه سازمان ابزاری است در خدمت پيشبرد سياست های سازمان–الف « 
 هواداران سوسياليسم و نيز راهبرد پيوند با جنبش با توجه به استراتژی اتحاد. 

های اجتماعی و طبقاتی و نيز با در نظر گرفتن متغير توان توليدی سازمان بخشی از مطالب نشريه می تواند از ميان مطلب 
 ».......ديگرسوسيا ليست ها و فعالين جنبش مترقی گزين شود

          ً                                   نشريه اساسا  بايد محصول کار رفقای سازمان باشد 

                                                                                                     ً           و بالخره مطالبی که اساس و محور آن را يا نظراتی مغاير با مواضع اعالم شده سازمان تشکيل می دهند و يا اساسا  در مورد 

ً                      ال  در ابهام است فرق آن 

                               ً                          که حاال با امضای فردی است و لزوما  تا قبل از تصويب نظرشخصی 

 به سازمان و يا مطالب انتشار يافته در ساير سايت ها صورت می گيرد ، با  گزينش مزبور که از ميان مطالب ارسال شده–ب « 
توجه به شاخص هائی هم چون کيفيت ، با در نظر گرفتن ريتم مناسب زمان انتشار ، و حجم صفحات نشريه که درهرحال هم بايد و 

ن خودمان و ديگران همراه گردد ، و نيز اولويت محدود و کنترل شده باشد و هم با نسبت مناسب و قابل قبولی  با مقاالت نويسندگا
 های سياسی سازمان در هر مرحله ، صورت می گيرد 

 موازين حاکم بر محتوی مطالب برای درج در ستونهای گوناگون نشريه هم چنان بر اساس سياست های تا کنونی سازمان –ج « 
 .دی می شوندمطابق اين سياست ها ، مطالب در سه سطح دسته بن. صورت می گيرد

  مطالب و بيانيه ها و اطالعيه هايی که با امضای سازمان منتشر می شوند–الف 

و در حدمت ) توسط کنگره ها و کميته مرکزی (  مطالب و مقاالتی که به اسم افراد و در چهارچوب مواضع عمومی سازمان –ب 
 که قيد در چهار چوب مواضع عمومی سازمان و امضاء بديهی است. ترويج و تبليغ آنها نگاشته می شوند و يا گزين می شوند

فردی به معنای آن نيست که شازمان در برابر همه محتويات اين گونه نوشته ها و در مورد تک تک اجزاء آن خود را پاسخگو می 
 .اق دهدداند و نويسنده نيز ناچار است که همه اجزاء نوشته خود را نعل به نعل با مواضع اتخاذ شده سازمان انطب

–ج 
 .آنها سياست معينی اتخاذ نشده ، در بخش ديدگاه قرار می گيرند

 :در نتيجه 

 

مطالبی که در ترويج و توضيح «  روشنی ديده می شود که بينبه» د«و » ج« با اندکی تامل در مطالب عنوان شده در بند های -- 
تمايز گذاشته شده است و » نظرات اعضای سازمان «و » نوشته می شوند....يا بعنوان تدارکات در جهت تدوين و ....تصميمات و

ولی آنچه که کام. در نظر گرفته شده» صفحات ويژه«اگرچه هر دو با امضای فردی است اما برای دومی 
است که هر دو هم با امضای » نظرات اعضای سازمان « و اين » تدارک در جهت تدوين و اتخاذ تصميمات و سياست ها « 

» ج«بنابراين فرق آن نوشته مورد اشاره بند . شخصی است 
 هنوز نظر شخصی –که آنهم حاال با امضای فردی است در چيست و چرا اولی » د«سازمان و اين نوشته بند است ونه نظر رسمی 

 ؟.قرار می گيرد» ديدگاه«يا » ستون ويژه« در ستون اصلی سايت و دومی در –
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آنجا که هنوز ابهام در --
 نيامده است هر فرد امضاء کننده – حتی در يک پاراگراف –تفاوت ايندو وجود دارد و بند جدا گانه ای در توضيح و تفسير آنها 

» د«باشد و يا هر خواننده آنرا اين همانی بند » ج«نوشته اش می تواند مدعی اين همانی بند 
 .ل همين ابهام در تفاوت چنين کنندبدلي

                                                           ٌ                                 اگر چه مصوبه همين کنگره بررسی مضمونی ايندو را در اختيار هيا ت سر دبيری گذاشته است ، اما از 

              ٌ               بداند و حتی هيا ت سر دبيری هم 

             ً                                     بنابراين منطقا  چنين استنباط می شود که اين تقيد به 

 با توجه به نکاتی که در باال آمد ، ما بر آنيم که پيرامون نوشته های اعضای سازمان چه به زعم خودشان در جهت تدارک باشد --
و چه به زعم ديگری خالف مواضع عرفی سازمان ، همواره امکان اعمال سليقه شخصی ، برداشت شخصی و نظر شخصی وجود 

 .هد داشتخوا

چهارچوب « با تقيد به » سياست ها و تصميمات سازمان«  بند و ماده يازدهم اساسنامه بر آزادی مباحثه و انتقاد پيرامون --
. تاکيد دارد و نه هر بحث و اظهار نظرديگری» برنامه واساسنامه 

. فقط پيرامون سياست ها و تصميمات سازمان است و نظرات اعضای سازمان چنين تقيدی ندارد» مه چهارچوب برنامه واساسنا«
 .  ساکت است11اما در مورد جايگاه اين نظر بند و ماده 

 بند دوازدهم از چگونگی ، شرايط و موازين مباحثه و انتقاد از سياست ها و تصميمات سازمان در بندهای الف و ب صحبت می --
صحبت می کند و » ايجاد امکان مستمر انعکاس نظرات اعضای سازمان « فراتر می رود و از » د«و» ج«اما در بند های . کند

با بندهای قبلی خودشان » د«و » ج«بنابراين دو پهلوئی بندهای . را پيش می کشد» صفحه ويژه« برای درج آنها ساکت نيست و 
 .  را نيز در بر بگيرد– انتقاد  غير از–می تواند بصراحت هر مباحثه ديگری 

» و«در بند --
ن در  و آنجا که صحبت از نظرات اعضای سازما12ماده » ه«تاکيد دارد در حاليکه در بند » در چهارچوب برنامه و اساسنامه « 

چهارچوب « ميان است اين تقيد به 

                                                                                              ً         ماده يازدهم آنجا که از آزادی مباحثه و انتقاد پيرامون سياست ها و تصميمات سازمان صحبت می شود حتما  بر قيد 

بنابراين وجود دو معيار در يک متن و از اين سطر . تغيير می يابد»  برنامه واساسنامه مبانی
به آن سطر نوعی اغتشاش ايجاد می کند که باز هم امکان اعمال سليقه شخصی را فراهم و بر آن بالتکليفی بلحاظ اجرائی سايه می 

 .عينی مکلف برسد چنان پيش می آيد که اکنون آمده استاندازد که اگر به ت

ماده دوازدهم از » ه « بند » مباحثات « ماده يازدهم و » و« بند » بحث و انتقاد « در پاراگراف پايانی ضميمه دوم اساسنامه، --
آن چيزهائيست که به » ثاتمباح« در اين قرار مصوبه منظوراز . نام برده شده است» مباحثات نظری« واژه ترکيبی يا عبارت 

مورد نظر ماده » مباحثه و انتقاد «بر می گردد و نه » ضرورت باز نگری عمقی و همه جانبه تئوری و پراتيک سوسياليسم«
« ،يکبار بمعنای عام » بحث و انتقاد«يکبار به معنای » مباحثات « يازدهم يا مباحثات بند ه ماده دوازدهم و بنابراين واژه

 .بطوراعم مطرح شده» تئوری و پراتيک« درچهارچوب » مباحثات نظری« يکبار هم بمعنای و» مباحثات

 برنامه و اساسنامه بايد مبانیفقط مورد بند ه ماده دوازدهم که حاال در چهار چوب » مباحثات«  با توجه باينکه از ميان معانی --
باشد در صفحه ويژه جای می گيرد ، اساسنامه وضميمه اش پيرامون

جای می » مباحثات« 
 .گيرد

                                ً                        بقيه معانی سکوت کرده اند و لزوما  جای اين سئوال باقيست 
ً                                                                                             که مثال  مقاله هفت تپه رفيق تقی  و بويژه در جمالتی که به مسائل جاری برنمی گردد ، در کدام يک از معانی       

ً                    ازبين می رود و عمال  نوشته های پيرامون »                   

، فقط به مطالبی اشاره می کند که در مطلبی که در سه سطح دسته بندی می شوند » ب«  نشست هفدهم کميته مرکزی در بند --
تبليغ و ترويج مواضع عمومی سازمان نوشته می شوند و با امضای فردی هستند و مطالبی را که بعنوان تدارک در جهت تدوين و 

وجود در با اين حذف ابهام م.  کنگره اول حذف می کند– بند ج –اتخاذ آنها و باز هم با امضای فردی نوشته می شوند ، از مصوبه 
« نظرات اعضای سازمان « و » .....تدارک در جهت « مصوبه کنگره پيرامون 

اگر چه اين قرار معضل آن ابهام . ميرود» ديدگاه « يا » ستون آزاد« ، » صفحات ويژه «يعنی » د « به بند » ...تدارک در جهت
نونی اشکال دارد و کميته مرکزی حق تغيير در مصوبات کنگره ها را ندارد و فقط در تفسير آنها دست را حل می کند اما بلحاظ قا

بنابراين ما برآنيم که اين قرار کميته مرکزی قانونی نبوده و آن ابهام در شخصی بودن يا نبودن نوشته های در قالب بند . باز دارد
 .يستمصوبه کنگره اول هنوز بقوت خود باق» د« و » ج«
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را که عين » مطالبی که در ترويج و توضيح تصميمات ، سياست ها و رهنمود های ارگانهای سازمان «  همين نشست عبارت --
تغيير داده است تا با جای دادن آن با عبارت » در چهار چوب مواضع عمومی سازمان « عبارت مصوبه کنگره اول است به عبارت

 – شخص – داده که خود را محدود نعل به نعل مواضع روشن اتخاذ شده نکند و هم به دبير روشن مصوبه ، هم به نويسنده اجازه

 .ره و نه مفسر آن مصوبه استنيز بلحاظ قانونی خالی از اشکال نيست و مغاير مصوبه کنگ
               ٌ                                                                                                           يا دبيران يا هيا ت تحريريه اجازه داده که نوشته را به اختيار در ستون آزاد قرار دهند يا ندهند و از طرف ديگر اين تغيير عبارتی 

                                                                  ً                               نتيجه کلی اين بخش چنين است که با توجه به مصوبات و اساسنامه ، مسلما  همه ی نوشته های اعضا به بخش --
  ٌ                                                            هيا ت های تحريريه نوشته های اعضا را بررسی مضمونی می کنند و نفس 

ِ      و بويژه عبارت بسيارک شدار                     

                                                                                     ً                           نيستيم که بر واقعيت تبعيض يا عدم آن در تمامی اين دوره انگشت بگذاريم يا نگذاريم و اساسا  کنگره چنين وظيفه ای باين 

                                     ً                             ً                                         درتمامی اين مواردی که سئوال کرديم قطعا  و نيک دالنه می گوئيم که مطلقا  آهنگ و قصد داوری نداريم که شايد سئواالت 

     
. رسمی نمی روند و ستون ازاد هم وجود دارد

 : اما . عليرغم ابهامات برای ستون آزاد ضوابط رسمی وجود دارد.  قانونی است–نکار  فقط نفس اي–اين بررسی 

 هنگام اجرا و آنگاه که قصد رعايت اين ضوابط به ميان می آيد ، وجود فراوانی اسناد بلحاظ تعدد و نا همخوانی --     
سوژه مشخصی دارند ، بر ابهامات و اغتشاشات آنها در بعضی موارد ، تعابير و تفسير های متفاوتی که هر يک از آنها بر 

در گرفتن تصميم اجرائی جای پای محکمی می گذارند که اجرا کننده را دچار بالتکليفی می کند و در نتيجه کار را به اعمال 
 .سليقه و تفسير شخصی می کشد

چهارچوب برنامه « ری همچون  اين مالک های گونه گون و متفاوت از کنگره اول تا کنون و وجود عبارت کشدا--    
در راستای سياست ها و اهداف « ، » در راستای برنامه « ، » چهارچوب مبانی برنامه و اساسنامه « ، » و اساسنامه 

باعث گيج سری رفقای » مواضع عمومی سازمان « يا » مواضع سازمان« » سازمان 
ما بر آن . وظيفه دسته بندی نوشته ها را برای محل درج دارند ، از طرف ديگر شده استنويسنده از يکطرف و رفقائی که 

آيا در اين : را بخود می دهيم که سئوال کنيم کميسيون نداده و تالش اش بر يک دريافت تک مضمونی است ؛ اما اين حق 
مدت هيچ مورد ديگری و بدليل همين ابهامات اتفاق نيفتاده است؟ آيا اگر در همين مورد مشخص جای رفيق روبن  رفيق 

  يوسف آبخون از صدر-تقی  وظيفه دسته بندی نوشته ها را داشت مقاله هفت تپه در ديدگاه قرار می گرفت؟ و آيا مقاله ر
به ديدگاه نمی رفت؟ آيا موارد ديگری بوده است که  رفيق روبن  و می گوئيم با محمدرضا شالگونی دل سوزی و حسن نيت 

مقاله ای را درجايگاهی قرار دهد که بدليل ابهام دراسناد سليقه شخصی اش عمل کرده است؟ آيا خود رفيق تقی  هم با 
نکرده است؟ چرا وقتی پای اين دو رفيق به ميان آمده بحران زا شده؟ همان دل سوزی و حسن نيت و دقت چنين کاری را 

ريافت خود بر اينکه گونه اگر پاسخ سئواالت ما مثبت باشد آنگاه است که بر د. ما مشکل بخشی از ديگر اعضا هم باشد
 که ما برآنيم که به رغم تفاوت نگاه به مسائل تشکيالتی با پاک –گونی اسناد ابهام آفرين است و بر داشت و سليقه شخصی

 . بجای ضوابط روشن عملکرد داشته است-نيتی کامل عمل کرده است

   بررسی اجمالی نامه های رفقا و تالش برای دريافتن پاسخ سئواالت -ج 

ٌ   ج دو م  .تقسيم می کنيم " " و " ج نخست "  اين بخش را بلحاظ زمانی به دو     

  در مورد  مقاله افشاء  گفتگوی يک ليبرال با دوکارگر  -ج نخست

 :نظر باينکه 

پس از چند روز با : "  سئوال کرده است – نه کميسيون سايت – از رفيق روبن  2008 رفيق تقی  در تاريخ نوزدهم ماه مه -
شاهده درج مطالب در سايت مشاهده کردم که مقاله من در مورد افشاء گفتگوهای يک ليبرال با دو کارگر در ليست مقاالت باالی م

دليل چنين حذفی چيست ؟ آيا سياست حذف مقاالت من بيک رويه پايدار تبديل شده است؟ ديگر آنکه کدام نهاد ! سايت غايب است 
 ....." ؟ .....ی سايت داده است  که چنين اختياراتی را به مسئول فن

به اعضای کميسيون سايت ، پيرامون نامه باال مدعی می شود که رفيق روبن  به نامه و *  -   
 - نقل به مضمون برای جلوگيری از اطاله کالم –سئواالت وی پاسخ نداده است 

ٌ             رفيق تقی  در نامه دو م ژوئن خود                      
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 نوشته ، ضمن اشاره به عدم پاسخ به نامه و سئواالتی از 2008که يازدهم ژوئن " ين بحرانگزارشی از تکو"  رفيق تقی  در -   
بنظر شما آيا با توجه به سنت و روش جا افتاده سازمان در پاسخ به نامه ها، اين بی اعتنائی را : " اعضاء سازمان می پرسد
 " چگونه بايد تبيين کرد؟

ضابطه کميسيون سايت : " ت آمده است .ت. به ک– اتفاق آراء بدون شرکت ر تقی  – در مصوبه بيستم ژوئن کميسيون سايت -  
اين بوده است که نوشته هائی از اعضاء يا بيرون از سازمان که در چهار چوب مواضع سازمان بوده " مقاالت" در رابطه با ستون 

 ." يا با آن همسو باشند، در ستون مقاالت درج شوند

 }. منظور است 2008ل اشاره نمی شود ، هر آنجا که به سا*  {

اگر چه در رابطه با اينکه معيارهای تشخيص کدامند صحبتی نشده مالک های :"  در همان پاراگراف دوم اين مصوبه آمده است -
هر چند  –

درج می شوند، از ديد خوانندگان ، " مقاالت "  در ستون -با امضای فردی
                                        ٌ                                                                 روشن و توافق شده ای وجود نداشته است ، ام ا همه اعضای کميسيون سايت در اين توافق نظر داشته اند که مطالبی که 

 ."مورد تائيد سازمان تلقی می شوند

کميسيون سايت مدعی نيست  که اين ضابطه دقيق و بی خدشه اجرا شده و امکان هيچ خطائی از طرف : "  همانجا آمده است -  
 " . ...هيچ يک از اعضای تحريريه نبوده است ،

 ژوئيه دو هزار و هشت که در هر دو مورد 23ت به تاريخ . ت . ب  مسئول ک- در نامه کميسيون سايت و در پاسخ نامه ر-  
 :  سه رفيق گزارش داده اند- مساله عبدی-.." افشاء گفتگوی "  تقی  پاسخ داده است به مساله مربوط به -مقاالت ر

 مريم در همان تاريخ استناد کرده و می     -مه خود به رفيق روبن  به عين ای ميل  ر رفيق تقی  ضمن اشاره به نامه نوزدهم    -  
-ضمن آنکه ر:" نويسد 

-23تقی   . او فقط آنرا مناسب ستون کارگری ديده است ک  . اميل او ديده نمی شود
7-2008" 

                                                       ً                                            مريم در اميل خودگفته است که در ستون کارگری باشد و مطلقا  نشانی از اينکه آن را از باال حذف کنيد در  
ً                            ه من از اين بابت اصال  مساله ای نداشته و ندارم                       

                                             ً                           بنابراين مقاله در باالی صفحه نيامده بود که بعدا  به پائين انتقال داده شود 

                                 ً                      آنچه را که من تبعيض می خوانم دقيقا  در اين جا نهفته است 

:  ژوئيه نوشته شده و با استفاده از فعل گذشته به ای ميل قبلی خودش اشاره دارد ، چنين است 24 ايميل رفيق مريم در تاريخ -   
 بودم و اگر اين نادرست بوده مسئوليت من است و با سالم الزم است ياد آوری کنم که من اين مقاله را به بخش کارگری فرستاده" 

 2008-7-24مريم .  . ربطی به رفيق روبن  ندارد 

 روبن  چنين بود که -راميلی که آن هنگام به اعضای کميسيون سايت زد خطاب به :"  رفيق تقی  از رفيق مريم نقل می کند -   
 ."وی مطلب عبدی را در بخش کارگری قرار داده است، و خودت هر طور مناسب ميدانی عمل کن

سئوال او اين . تااينجا برای من در اين که در ستون کارگری و يا مقاله قرار بگيرد مساله ای نبوده است :"  بعد نتيجه می گيرد-  
لی نوشته های رفقای سازمان و از جمله خود من، حال چه کارگری باشد و چه سياسی در به بعد است که چرا مطابق روال معمو

)"                                                            (قسمت باالی سايت قرار نگرفت 
 به کميسيون سايت و بعنوان مسئول فنی ضمن اشاره به چگونگی نصب مطالب در سايت  ژوئيه خود29 رفيق روبن  درگزارش -

 مريم مقاله را در بخش کارگری بدون -من نيز بر مبنای انتخاب ر:" که با کد بندی سر دبير روز بوی ارسال می شود، می نويسد 
بر اساس روال کاری نصب : " و در پائين می نويسد." د که در پائين توضيح داده خواهد ش. آنکه بطور اتوماتيک در باال قرار دهم

به طور اتوماتيک در راس سايت ) حتی اگر توسط غير عضو نوشته شده باشد( مطالب در سايت اعالميه های سازمان و مقاالت 
يک در راس سايت جای هيچ کدام بطور اتومات...) نظير مطالب کارگری، اخبار، اعالميه های گوناگون( مطالب ديگر . جای می گيرند

 ....."  ميل خود يادداشتی برای باال بردن مطالب مزبور ارسال کند-نمی گيرند مگر آن که سر دبير روز همراه با ای

 يعنی يک   – خود به رفقای سايت در تاريخ سيزدهم ژوئن – ياداشت - ميل- رفيق روبن  در عين حال و در همين گزارش به ای-   
 ح صحبت کردم و از او پرسيدم که علت -رفقای عزيز من ديروز با ر:"  اشاره می کند و می نويسد–ين گزارش ماه و نيم قبل از ا

 تقی  چيست ؟ او توضيح داد که ابتدامقاله را در سايت درج کرده است و بعد از آن تيترهای  -ظاهر شدن و بعد غيب شدن مقاله ر
 تقی  در بخش مقاالت بوده است آن را از باالی صفحه حذف و در قسمت  -قاله ر امير را دريافت کرده است و چون در تيترها م-ر
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.مقاالت قرار داده است 
 !" اين هم از حذف شدن مقاله  . فاده قرار نمی گيردمقاالت به آرشيو می رفت به خاطر حجم و فشار کار اکنون ديگر مورد است

ً           من به رفيق  ياد آوری کردم که کدبندی مقاالت در رديف باال قرار ميگيرد و نوار مقاالت که قبال  از آنجا                                                                                       

" و " خود سری"  که در آن از دو واژه - رفيق تقی  2008 رفيق روبن  در همين گزارش با نقل عين نامه نوزدهم ماه مه -    
ی  پاسخ ندارم زيرا    تق-من به نامه ر : "  می نويسد–استفاده شده بود و ما در نقل خود بجای آنها نقطه چين گذاشتيم  " مميزی

همانطور که از نامه من مشاهده می کنيد من بطور کتبی به شما گفته بودم که به نامه های توهين آميز و خارج از نزاکت وی پاسخ   
 ."نخواهم داد 

 طبقه مريم در کاتگوری کارگری-از آنجا که مقاله عبدی توسط ر:" هيات تحريريه سايت در جمع بندی و جواب خود می نويسد-  
 روبن  به عنوان -در چهار چوب مواضع سازمان  قرار داشته است لذا ر)  مريم -ر( بندی شده بود و بنابراين از نظر سردبير روز

 ." مسئول فنی بايد همزمان با نصب مقاله در ستون کارگری آن را در باالی  سايت قرار می داد

ه در آينده مسئول فنی عضو هيئت تحريريه سايت باشد و يا نه هيئت برای جلوگيری از هر گونه ابهام و صرف نظر ازاين ک"
تحريريه سايت مقرر می کند، که بجز ستون ديدگاه ها و مباحثات ، کليه مقاالت اعضای سازمان صرفنظر از آن که در کدام 

 ."                                                     کاتگوری سايت طبقه بندی می شود بايد توسط مسئول فنی همزمان در راس سايت نيز قرار داده شود
 - تقی  و اشاره به جلسه بيستم ژوئن کميسيون سايت-هيآت تحريريه پس از توضيح پيرامون علت تاخير در پاسخ اعتراض ر-

و در آخرين پاراگراف همين  حاال و در اين گزارش بيست و سوم ژوئيه -تقی  هم نوشته شده بود-تاريخی که قبل از آن مقاله دوم ر
. کميسيون تبليغ و ترويج در عين حال نظر کميسيون سايت را در باره مقاله عبدی خواسته است :" جمع بندی و جواب می نويسد
               ."        اين مقاله با اکثريت آراء بر آن است که اين مقاله بايد در ستون ديدگاه جای می گرفت  مجددکميسيون سايت پس از بررسی

 .خط تاکيد از ماست 

 رفقا روبن  ، مريم و امير در فاصله روزهای بيست سوم تا سی ام ژوئيه و هر کدام با توضيح خودشان رآی و نظر داده اند            -     
ً                                    که اصال  مقاله عبدی با دو باره خوانی آنها   – يا بررسی مجددشان  –      

ٌ   وئن کميسيون سايت و آنهم بعد از دو اعتراض رفيق تقی  در دو م                                                         

ٌ     در اينجا اين سئوال از رفيق روبن  می تواند مطرح باشد که چرا در فاصله نوزدهم مه تا دو م ژوئن که نامه دو م ر                  ٌ                                                                                    

    ََ

مطرح کرده است که در جريان اين مقاله نبوده و نمی تواند بعنوان مطلع چيزی  شهاب-بايستی به ستون ديدگاه می رفت و فقط ر
 . بگويد

 

 :در نتيجه

از باالی سايت بوده " مقاله عبدی" آنچه مسلم است نامه نوزدهم ماه مه رفيق تقی  که در بر گيرنده سئوالی در مورد حذف -  
است هرگز پاسخ مشخصی نگرفته است و فقط درمصوبه بيستم ژ

در . ژوئن به کميسون و يازدهم ژوئن با سئوال از اعضای سازمان، اشاراتی به چگونگی درج مقاالت و آنهم بطور کلی شده است 
که پاسخ نداده ام چرا که توهين آميز اين مورد رفيق روبن  در چرائی عدم پاسخ، به نامه های رفيق تقی  اشاره می کند و می گويد 

 . و خارج از نزاکت بوده است 

 تقی  نوشته --
 است به نامه های توهين آميز وی است ؟ شد، باين نخستين نامه و هر چند با وجود دو واژه نامطلوب جواب ندادی و اشاره 

و بيست روز قبل از اين » ...مبارزه کارگران هفت تپه «- رفيق تقی  از کميسيون سايت هم حاال در بيستم ژوئن که مقاله دوم -  
ی دومی تاريخ نوشته شده و همين دومی مشکل آفرين شده ، جلسه تشکيل ميدهد ، اين سوال مطرح است که چرا قبل از غوغا

 و سوال رفيق تقی  روشن نشد؟» مقاله عبدی« تکليف 
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 از کميسيون سايت که به اتفاق آرا تصويب کرده است که ضابطه اش در رابطه با ستون مقاالت نوشته هايی است که با -      
ست ، اين سوال مطرح مواضع سازمان همسو باشند و در عين حال صحبت از نبودن مالک های روشن و توافق شده در اين مورد ا

از ديد خوانندگان « است که حاال که اذعان بر ناروشنی مالک ها داريد ضابطه شما در اين مورد مشخص چه بوده است؟ آيا عبارت 
يک ضابطه ، معيار يا مالک دقيق است؟ و چه سنجش پذيرفته شده و حقوقی مشخصی برای » مورد تاييد سازمان تلقی شوند

 وجود دارد؟» دگان ديد خوانن« تشخيص 

 از کميسيون سايت که حاال در همين مصوبه مدعی است که ادعای بدون خدشه اجرا شدن اين ضابطه را ندارد و امکان خطا را -  
بطور مشخص نظر بر با يا بی خطا » مقاله عبدی« 

به » ...هفت تپه « -ت يعنی زمانی که مقاله  دوم رفيق تقی  .ت.بودن نداده؟ و 
بايستی در راس سايت قرار می گرفت و هم می گويد در بررسی مجدد » مقاله عبدی« مناقشه اصلی تبديل شده، هم نظر ميدهد که 
 ت که حاال خدشه دار اجرا شدن ضوابط را نشان ميدهد از کجا می آيد؟بايستی به ستون ديدگاه می رفت؟ اين تناقضا

                                                    ً             از طرف اعضای تحريريه باز می گذارد پرسيدنی است که اوال  چرا در مورد 
     ً                                       ثانيا   چرا يک ماه بعد و در پاسخ نامه مسئول ک

                    ً                             ً                          کارگری فرستادم و اصال   باالی صفحه نيامده بود که بعدا  به پايين انتقال داده شود

          ً                                                                                                        است و کامال  بديهی است که مقاله مزبور در باالی سايت بوده و هم از اينرو ادعای رفيق تقی  بر مبنای اينکه از باال حذف شده 
                                    ً    مسائل فنی سايت از نظر اين بررسی قطعا   ثا

      ً  که اصال   

               ً                             حاال ما  وا قعا  به داليل فنی اش کاری نداريم 

ت،  رفيق تقی  مدعی است که مساله اش اين نيست .ت.در نامه بيست و سوم ژوئن کميسيون سايت در پاسخ به مسئول ک-      
بق روال معمولی از قسمت باالی در ستون مقاالت يا کارگری قرار گيرد بلکه اعتراضش باين است که چرا مطا» مقاله عبدی« که 

رفيق مريم هم می نويسد که من مقاله را به بخش . سايت حذف شده و در باالی سايت قرار نگرفته و اينرا تبعيض می خواند
و ادعا و حاال سوال اينست که کدام يک از اين د. 

 درست است؟

 رفيق روبن  به سوال باال چنين پاسخ ميدهدکه مقاله را بر مبنای انتخاب رفيق مريم در بخش کارگری بردم بدون اينکه بطور -    
پاسخ رفيق روبن  روشن است و از اينرو ادعای رفيق تقی  بر مبنای اينکه مقاله از باالی سايت حذف . اتوماتيک در باال قرار دهم

در تاريخ سيزدهم » !رفيق ح« رفيق روبن  در همين گزارش و در پاراگراف بعدی به ايميل خود به :  اما.  نادرست ميباشدشده
ژوئن اشاره ميکند و ميگويد که از او سوال کردم که علت ظاهر شدن و بعد غيب شدن  مقاله رفيق تقی  چيست و اوپاسخ ميدهد که 

اين پاسخ هم روشن .اين مقاله را در بخش مقاالت آورده بود، آن را از باالی صفحه حذف کردمبا دريافت تيتر های رفيق امير که 

 .نوی است و فقط به واقعيات می پردازيم. درست ميباشد

چون مقاله توسط رفيق مريم در :  ژوئيه خود در عين حالی که جمع بندی ميکند۲۳هيات تحريريه سايت در همين پاسخ -   

تهميد حاال قرار نگرفته و خوب بايد : اما. لذا بايد  هم زمان درباالی سايت قرار می گرفت... کاتگوری کارگری طبقه بندی شده و
آن ديده شود و از اينرو در پاراگراف دوم جمع بندی می نويسد که بجز ستون ديدگاه و مباحثات کليه مقالت اعضای سازمان 

و خوب برای اينکه مساله حل شود تنها راه حل اينست که . صرف نظر از کاتگوری هم زمان بايد در راس سايت قرار داده شود
ت می نويسد .ت.از اينرو کميسيون سايت با اکثريت آرا در پاسخ ک!  مقاله به ديدگاه برود کاتگوری رفيق مريم  بهم بخورد و

البته توضيح ميدهد که با بررسی مجدد باين نتيجه رسيده است و . بايستی به ستون ديدگاه می رفت» مقاله عبدی « 
. ايت که دو ماه قبل صورت گرفته بود درست بوده استيعنی اگر بررسی مجددی نبود معلوم نمی شد که اين حذف از باالی س

 – در پانزدهم ماه مه در باالی سايت قرار ميگيرد و يکی دو روز بعد ––مقاله ای 
رسند که ما اعضای کميسيون  از آن باال حذف ميشود و تازه از دو ماه بعد باين رای و نتيجه می –حداقل قبل از نوزدهم مه 
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. آيا بهتر نمی بود همان اشتباه فنی ر! سايت دو ماه قبل هم موافق حذف بوديم اما به بررسی مجدد احتياج داشتيم
 نبايد در باالی سايت می آمد دليل می آوردند؟

        ً  ح که اصال   

 دست آورد ها و دشواری ها :  پيرامون مقاله مبارزه کارگران هفت تپه-ج دوم

 :ظر به اينکه  ن

 را دارد و آنرا در همان روز که خود 2008رفيق تقی  مقاله ای پيرامون موضوع باالمی نويسد که تاريخ سی ويکم ماه مه 
 . سر دبير روز سايت بوده بعنوان مقاله برای نصب يا درج در سايت می فرستند

نامه ای به رفقای هيآت  آن است در روز اول ژوئن رفيق روبن  که مسئول فنی سايت و در عين حال عضو هيأت تحريه -   
بر اين عقيده " داليلی"  مريم مسئول اين هيأت و با استفاده از نقش دوم خودش می نويسد و با -تحريريه سايت و توجه ويژه ر

کنونی خودش می است که مقاله رفيق تقی  به رغم انتخاب خودش برای ستون مقاالت و در روز سر دبيری اش ، تبليغ مواضع تا 
بنابراين قبل از هر اقدامی برای نصب پيشنهاد می کند که اين مقاله در ستون .  تلقی شود مواضع سازمان باشد و نمی تواند 

رفيق روبن  مقاله باال را با رنگی کردن جمالتی که به زعم وی با مواضع سارمان نمی خواند ضميمه کرده . ديدگاهها درج شود 
 .  از همه ی رفقای تحريريه نظر خواهی کرده است ودر همان روز هم

پاسخ رفيق مريم موافقت .  رفيق روبن  در همان روز و از طريق ايميل پيشنهاد خودش را با اعضای تحريريه در ميان می گذارد -
ی بطور ضمنی طی پاراگراف رفيق شهابدر پاسخ خود که همان تاريخ اول ژوئن را دارد، نمی گويد در ديدگاه بيايد يا نيايد ول. است 

 : های زير نظر موافقت مشروط خود را می دهد 

مغاير با مواضع رسمی سازمان نمی بينم صريح من در قسمت های رنگی شده از نوشته رفيق تقی  توسط رفيق روبن  چيزی    " 
مثل (  بصورت سئوالی مطرح شده است 

اگر اين مقاله يک تحليل کلی در باره مسائل عمومی جنبش کارگری يا ارزيابی و تحليل نسبت : پارگراف بعدی) " سنديکای هفت تپه
به گذشته يک حرکت مشخص می بود، چندان فرقی برايم نداشت  که در ستون مقاالت يا ديدگاه ها درج شود ولی 

                          ً       ٌ                                           ً و آنچه هم که مطرح شده غالبا  با اما   و اگر ها و احتياطات، بطور غير قطعی و بعضا 

حاوی اين مقاله 
و رفيق امير با ....."  و اين کار مسئوليت سنگينی با خود داردرهنمودها و توصيه ها به يک حرکت جاری و در جريان است

 . پيشنهاد رفيق روبن  موافقت می کند

نمی کند و نظر    
رفيق که سردبير روز هم بوده ملحوظ نمی شود و مقاله با نظر اکثريت هيآت تحريريه سايت به ستون ديدگاه ها می رود و از 

 از نامه های - البته جمالت حقوقی–با اين شرح مختصر بعنوان سابقه امر ، اکنون فرازهائی . اينجاست که ماجرا شروع می شود 
 :رفقا می آيد 

   ٌ                                                                                                   ام ا بهر دليل که حاال ما را با آن کاری نيست اين ايميل توسط رفيق تقی  دريافت نمی شود يا او آنرا دريافت -

ٌ                                       يق تقی  در نامه دو م ژوئن خود خطاب به رفقای کميسيون سايت                   
    ً                                                                                ثالثا   و مهمتر از همه هيچ وقت قرار نبوده مقاالتی که به عنوان امضاء فردی و توسط اعضاء 

 که در ششم ژوئن توسط رفيق روبن  در بيرون از کميسيون –رف
: " ...  می نويسد –شد " افشاء" 

مواضع تشکيالت تلقی شود و همه موارد آن منطبق با مواضع سازمان باشد صد در صد شود سازمان و به ميل خود نوشته می 
 - خط تاکيد از ماست-..."  

از نظر حقوقی همواره روشن بوده است که نظر کامل و دقيق سازمان را تنها با امضاء خود :" (  در همين نامه می نويسد -  
 .)" هم در عمل بطور مطلق، و نه نسبی ، نه اجرا شده است و نه قابل اجرا است گر چه حتا اين. سازمان می توان مشاهده کرد

تا چه رسد به اينکه اين رآی گيری به شيوه های ..... آيا می توان روی حقوق پايه ای اعضا رآی گيری کرد؟ :"  همانجا -  
 ."ل ها ودفاع فرد مورد نظر گرفته شود شناخته شده ، باسمه ای، باندی و تله پاتيک و بدون مبادله رو در روی استدال
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 مقاالت اعضاء اگر در چهار چوب موازين سوسياليسم از امروز ، سرنگونی رژيم ضد انقالبی -2: "  همانجا و بعنوان پيشنهاد -  
ئوس اصلی و در هم شکستن ماشين دولتی ، دموکراسی و آزادی بی قيد و شرط و مبارزه عليه امپرياليسم جهانی باشد، اين ها ر

 ."برنامه سازمان هستند و بديهی است می توانند و بايد به مثابه مقاالت اعضاء در سايت و نشريه چاپ شوند

نوشته شده ضمن تاکيد بر حقوق پايه ای اعضاء که  برهان  رفيق تقی  در نامه ششم ژوئن خود که در پاسخ نامه رفيق شهاب-  
ن تاکيد بر اينکه اختالف شخصی و بيادماندنی ای با رفيق روبن  ندارد، در مورد حول نقض آن نمی توان رآی گيری کرد و ضم

  شهاب-در خاتمه بايد يک اشتباه خود را تصحيح کرده و از بابت آن از ر: " چگونگی عدم دريافت ايميل رفيق روبن  می نويسد
مبنی بر   شهاب-د ر پی نامه ر.  روبن  نيز پوزش بخواهم -تشکر کنم و از ر

از .  شهاب نشان داد که به هر حال ارسال شده و نمی توان آنرا حاشا کرد-
 ...."  نا وارد است روبن  -همين رو ادعا و اتهام من در مورد اين مساله به ر

ً     وجود اسم من در ليست اميل ها با وجود آنکه قبال  دو                                             
                                           ٌ       سه بار چک کرده بودم و چيزی نيافته بودم ، ام ا سند ر

ٌ                                           روبن  از مسئول سايت نظر خواهی صورت گرفت ، ام ا بداليل زير اين تصميم گيری نيز مخدوش است                                              
ً                                                        اوال  مثل بقيه موارد، نشستی برای بحث و تصميم گيری حول بحث و     

    ً                                         ثانيا  در اين نظر خواهی تنها نظر مثبت دو رفيق 

                                                                      ً              جمع و سازمان تنها با امضاء خود است که هر موقع الزم ديد مواضع اش را صريحا  اعالم می کند 

ٌ                                        رفيق تقی  در نامه بيستم ژوئن خود که به برداشت رفيق روبن  از قطعنامه کنگره او ل می پردازد در مورد بند ج اين قطعنامه                                                                              
  ً                                                        ام ا  نگاهی به اين بند نشان می دهد که خود شامل دو فقره هست  

     ً                              ماهيتا  امر پسينی است و نه پيشينی و 

    ً                                                                    اساسا  مصاديق اين دو، يعنی مواضع عمومی و تحليل زنده رويدادهای جاری با هم 

) مقاله عبدی(در مورد مقاله هفت تپه  گرچه بر خالف مورد پيشين : "  در گزارش خود ار روند بحران می نويسد  رفيق تقی -   
-اين بار بنا به درخواست ر

:شته باشد و نمی تواند مهر اکثريت را بر پيشانی خود دا
 روبن  که چرا بايد به ديدگاه برود، با توجه به اهميت و حساسيت اين قبيل قضاوت ها -تصميم گيری حول بحث روی ادعای ر

 هم توسط او به کميسيون ابالغ صورت نگرفت و مسئول کميسيون هم حول تشکيل چنين جلسه ای فراخوانی نداد و گزارشی
از رفيق مريم هيچ نظر کتبی و مرئی .  رويت گرديد - روبن  و امير–(......) نشد

 - داليل ر شهابنيز می شد بروشنی فهميد که از-و بطريق اولی ارائه هيچ دليلی بصورت مکتوب و قابل رويت ديده نشد و از پاسخ ر
 پس در مجموع اين مورد تصميم گيری ----روبن  مبنی بر عدول نوشته من از مواضع سازمان قانع نشده و ادعای وی را رد کرده 

 ."هم بلحاظ احراز اکثريت و قانونی بودن روند آن غير قانونی بوده است 

و اينکه سازمان تا کنون در مورد اين مجادالت موضع  در همين گزارش ضمن بر شمردن داليلی دو گانگی برخورد با دو مقاله -  
مشخصی نگرفته و ضمن اينکه تاکيد دارد که مواضع عمومی و شناخته شده سازمان دفاع از تشکل های مستقل کارگری بوده، 

نجا  در عين و در هما" با کدامين معيار يک نوشته در رديف مقاالت آمده و ديگری در رديف ديدگاه" چنين سوال کرده است که 
 همه اعضاء و نه فقط اکثريت است  ، - با ديکته درست مشاع–سايت ارگان سازمان و ملک مشاء " حاليکه تاکيد کرده است که 

در بقيه موارد . : " می نويسد
 " ند نظر و تحليل خود را و باورهای خود را بابتکار  خود می نويسند اين افرادند که دار

  -
 - تشريح و تفسير مواضع سازمانی و ب–الف : : "می نويسد 

پس تا اينجا معلوم می شود که عضو می تواند با امضاء . مطالب و موضوعاتی که تازگی داشته و به نوعی جنبه تدارک دارند 
 "خودش مطالبی بنويسد که سازمان هنوز در مورد آنها تصميمی نگرفته و جنبه پسينی دارد و نه پيشينی 

تحليل مشخص از ... .... تحليل مشخص از رويدادهای مشخص : " مه می دهد  بعد ادا-  
.... و . شرايط مشخص را نمی توان تابع انديشه ها و مواضع از قبل تعيين شده کرد و بين ايندو رابطه خطی و مکانيکی کشيد 

صوصيات تازه و بدون اينکه ربطی به تمايالت نويسنده داشته باشد با يافته های بعضی مواقع خود واقعيت ممکن است با يافتن خ
.... و . پيشين سازمان مطابقت نداشته باشد 

 ." يکسان نيستند

امل ترويج و توضيح مواضع سازمان و تشريح آنها باشد و هم در مورد مطالب اعضاء سازمان ، هم می تواند ش:" ...  در ادامه-  
" و ." ....   جنبه تدارک را پيدا کند -... -موضوعات و رويدادهائی باشد که تازگی داشته و در عين حال برای تصميم گيريهای آتی

 بلکه امضاء        ً                      فردی صرفا  مهری است برای تشريح  ." امضاء فردی به معنای نظر فردی نيست " چرا که بگفته رفيق روبن  
 ." هر کس بخواهد نظرش را بگويد ، بايد برود به ديدگاه و در قالب مواضع خارج از سازمان طبقه بندی شود. مواضع سازمان 



 

 

142

" و" د" قطعنامه می داند واز اينرو به وظايف تحريريه برای بند های " ج "  رفيق تقی  مقاله هفت تپه را جنس مصاديق بند -  
قطعنامه در انتهای خود تنها به وظايف تحريريه در مورد دو بند  د  و  ه  آنهم در حطيه های صرف رعايت : " اشاره دارد" ه

 سخنی – همان بند ج – 3...اولويت ها و امکانات مالی و فنی اشاره دارد 
 ." من اين سکوت در رابطه با بند ج را با روح و منطق حاکم بر اين قطعنامه خوانائی دارد بگمان (...) نگفته است 

  ٌ                                               ام ا در مورد وظيفه تحريريه و رابطه اش بااجرای بند  

ً                        در راستای سوسياليسم است ولی اصال  ربطی به تشريع و ترويج                                

    ً           مطلقا  هيچ ربطی 

ً                                           رفيق روبن  در نامه او ل ژوئن خود خطاب به رفقای هيآت تحريريه و ر                      

ٌ          رفيق روبن  در ششم ژوئن نامه دو م ژوئن ر                               

ٌ   در پاسخ سئوال او ل که بر مقوله وجود قواعد برای کار رسانه ای سوار است، پس از آوردن قطعنامه مصوبت کنگره او ل                                                                                          ٌ                
ً   بنابراين روشن است که اوال ،                         

 رفيق تقی  در ادامه همين نامه به عملکرد سايت اشاره دارد که صدها مقاله خود وی در ليست مقاالت جای  داشته اند و به -  
ديدگاه نرفته اند و ليستی از مقاالت ديگران بر می شمارد که 

سازمان ندارند  ليکن بدرستی در ستون مقاالت آمده و به ديدگاه نرفته است  و در نامه ديگرش در پاسخ به گزارش رفيق امير به 
و " به مواضع رسمی سازمان ندارد "  روبن  اشاره دارد و می گويد که - توسط ر– لوگزامبورگ –" رزا" مقاله 

 . در ليست مقاالت درج شده است ... 

 تقی  در مقاله ای که برای سايت -ر:  مريم می نويسد --
ت ، مواضعی  که نمی تواند مواضع سازمان در روز خود به عنوان مقاله ارسال کرده است مواضع تاکنونی خود را تبليغ کرده اس

با توجه به موارد فوق من پيشنهاد می کنم که اين مقاله :" و پس از توضيح چرائی اين نظر خودش به رفقا می نويسد ." تلقی شود
کارگزار " قط و در پايان يادآوری می کند که اينرا بعنوان عضو هيآت تحريريه می نويسد و او ف." در ستون ديدگاهها درج شود 

 . مقاله رفيق تقی  را هم با رنگی کردن بخش هائی ضميمه می کند. سايت نيست " فنی 

 تقی  را که به کميسيون سايت نوشته بود در اختيار تشکيالت می گذارد و در --  
در هر دو مورد در هيئت سر دبيری سايت . تون ديدگاه درج شده است  تقی  در س-در دو مورد مقاله ر" " پايان توضيح می دهد 

بحث و رآی گيری شده و نظر اکثريت بر آن بوده است که نوشته ها بخاطر مغايريت با مواضع رسمی سازمان بايد در ستون ديدگاه 
 . ..." درج شود 

: " و در صفحه بعد همين نامه می نويسد " رسال می کنيم در هيئت تحريريه سايت ما ايميل ها را گروهی ا: "  رفيق می نويسد -  
حتی اگر من به سهو ايميل را نفرستاده بودم و يا مطلب را بجای مقاله در ديدگاه قرار داده بودم می بايست بر اساس روال تا کنونی 

يا جلسات هيئت سر دبيری سايت بحث کرده به شکل متمدنانه والبته بر مبنای قوانين حاکم بر مناسبات کار جمعی در تبادل ايميلها و 
 تقی  با نظر اکثريت مخالف بود می توانست بر اساس -اگر ر. و مساله را بر اساس قواعد موجود تشکيالتی حل و فصل کرد 

 ." اساسنامه مساله را با کميته مرکزی و در نهايت کميسيون نظارت مرکزی ارجاع دهد 

تقی  است که -ابتدا بايد بگويم که مشکل کنونی سايت مشکل ر: " ت می نويسد .ت.ه رفقای ک رفيق روبن  در شانزدهم ژوئن ب-  
با انکار مصوبات و سبک کار الاقل هفده سال اخير سازمان تالش می کند نقطه نظرات متناقض و آشفته خود را به سايت سازمان 

 : سئوال طرح می کند و جواب می دهد4و سپس ." تحميل کند

 رفيق-  
ترويج و توضيح .  امضاء فردی به معنای نظر فردی نيست : "  اساسنامه می نويسد12و بند ج ماده 

به اين معنا ست که ضمن آن که چهار چوب کلی  مسائل مطرح شده بايد در راستای توضيح خط و برنامه سازمان با امضای فردی 

 ." تعهد ايجاد  نمی کند 
                                     ٌ                                                                و ترويج سياست های رسمی سازمان باشد ام ا نحوه توضيح و شرح و بسط مطلب سالئق و سبک فردی برای اعضای سازمان 

ٌ                         رفيق  در پاسخ سئوال دو م مبنی بر رعايت اين قوا عد در نشريه با آوردن فاکت هائی پاسخ آری می دهد و در پاسخ اين سئوال  -                         
که آيا همين  روال درسايت  مبنای کار بوده است يا نه ؟ ضمن بر شمردن چگونگی طبقه بندی مطالب و نوشته های رسيده پاسخی 

در مواردی که چنين اختالفاتی در هيات " :مشابه دارد  و در پاسخ سئوال چهارم که به موارد اختالف بر می گردد، می نويسد 
سايت ارگانی پنج نفره بوده . تحريه سايت وجود داشته نظر خواهی شده و تصميم بر اساس رای اکثريت به اجراء نهاده شده است 

 .خط تاکيد از ماست ...." نظر داده اند يکايک آنها که در نظر خواهی ها 

ت ضمن ياد آوری اينکه بدليل تنظيم وقت رفقا در اين اواخر تشکيل .ت . خود به رفقای ک رفيق مريم در گزارش هفدهم ژوئن -    
" جلسه سايت ممکن نشد و ضمن گزارش ديگر مواردی که مقاالت اينجا و آنجای سايت قرار گرفته اند به مورد مشخص مقاله 



 

 

143

مقاله . نظر داده اند و نظر اکثريت اجرا شده است  در هر موردی که رآی گيری شده همه –8: " رفيق تقی   می نويسد " هفت تپه
 تقی  گفته است که ايميل مريم -ر. هفت تپه رآی گيری شد و من نيز نظرم را گروهی فرستادم و به همه اعضای سايت رسيده است 

 . نرسيده است من ايميل خود را می فرستم 

 رفقا شهابو امير را آورده که –  يا ايميل های -رفيق روبن  نامه ها رفيق مريم ضمن تکرار ايميل خود مبنی بر موافقت با نظر -  

 . دانست و دومی با نظر رفيق روبن  اعالم موافقت کرده است 
ٌ                                                                               اولی تاريخ او ل ژوئن و دومی تاريخ دو م ژوئن را دارد و اولی موافقت صريح خود را اعالم نکرده و می توان موافقت مشروط اش                        ٌ             

ٌ  رفيق مريم نامه سو -                  

ً                                          عمل حل کنيم، بايد باز هم رويش فکر کرد و راه پيدا کرد چون عمال  می بينيم که گيری در اين رابطه وجود دارد                                                             

 : به رفقای سايت را ضميمه کرده است که فراز يا پارگرافی از آنرا می آوريم   شهاب-م ژوئن ر

چه باشد ، روی معيارهائی که رفيق تقی  در اين نامه اش پيشنهاد کرده می شود فکر کرد " نظر سازمانی"  اين که چهار چوب -"
د چون در هر حال در همان چهار چوب کلی و مبهم هم جای تعبير و بحث کرد ولی به گمان من با اين معيارها مشکلی حل نمی شو

تا به امروز هم بی معيار نبوديم ولی مشکل اين است که معيارها، رياضی و ميليمتريک . و تفسير و برداشت متفاوت وجود دارد 
 جنبش سوسياليستی زمان ما، بايد در بحث ها باز و آزاد باشيم ؛ اين هم يک پرنسيب است و هم بويژه نياز حياتی. نيستند 

اين که آزادی بيان اعضا و مسئله نظرات رسمی سازمان را در سايت و نشريه چگونه در . تشکيالت ما و جنبش کارگری ماست 
 ". 

 :در نتيجه

دريافت ، برداشت و تعبير و تفسير تک تک رفقا از : آنچه که بی ترديد در همه نوشته ها و گزارش های رفقا ديده می شود  -  
هم از اينرو . و دو بند بعدی دارند " ج " مصوبه کنگره اول سازمان است که بنوعی متفاوت است و هرکدام تفسير خود را از بند 

 هر عضوی می تواند – مصوبه از مقوالت درقالب جنس قديم است که هنوز سايتی  وجود نداشته  البته–است که بدليل اين ابهام 
مدعی شود که مقاله اش تدارک درجهت تدوين سياست بوده و هم زمان عضو ديگری آنرا مغاير اين ادعا بداند و بگويد نظر 

 . درج شودشخصی و مواضع شخصی نويسنده است که بايد در جايگاه خودش در رسانه ها 

" چهار چوب مبانی " ،"، مواضع عمومی سازمان "مواضع سازمان " ، " چهار چوب نظری سازمان "  بنظر ما مفاهيمی مثل -   
مفاهيمی هستند باز و قابل بحث و بايد روی آنها با دقت و وسواس کار شود تا امکان تفسير و تعبير " مواضع رسمی سازمان " و 

 - و البته تا حدودی–در حال حاضر فقط مصوبات سازمانی می تواند . صی در تبيين آنها پيش نيايد شخصی و اعمال سليفه شخ
سازمان چهار چوب کلی و عمومی " مواضع عرفی" نوعی معيار تصميم گيريها باشد در عين حالی که می توان با در نظر داشت 

 . ای هر چند ناقص مقاالت را تدوين کرد

چوقت قرار نبوده مقاالت با امضاء فردی صد در صد مواضع تشکيالت تلقی شود ، روی حقوق پايه ای  ما هم بر آنيم که هي-
ما هم بر انيم که نظر کامل و دقيق سازمان با امضاء سازمان می باشد و نيز موافقيم که بر اساس مصوبه . اعضاء رآی گيری شود 

ه در مباحثات نظری کنارگذاشته شود  ولی آنچه رفيق تقی  ميگويد کنگره اول حتی مقيد بودن به چهار چوب برنامه و اساسنام
 . آمدن آنها در ستون مقاالت است 

رفيق تقی  بدون هيچ دخل و تصرفی چاپ و درج شده و مضايقه ای در حق ايشان نبوده است و بنابراين " هفت تپه " مقاله -  
.ه باشد حق نمی تواند محلی از اعراب داشت"تضييق" صحبت ايشان بر 

رفيق هم بر آن تاکيد شده است ، تمايز قائل شدن و يا تبعيض روا داشتن بر او برای درج مقاله اش  در جائيست که بزعم رفيق 
ن مقاله ايشان به پائين ترين ستون سايت در واقع آنچه قابل تآمل است و بايستی مورد مداقه قرار گيرد رفت. جای اين مقاله نيست 

 . يعنی ديدگاه است 

  ٌ                                                 ام ا آنچه که در اينجا حائز اهميت است و در نوشته های  

ً                                            که روی آن بحث شد، هيآت تحريريه بحثی نکرد و اصال  جلسه ای نداشت که بحث کند و فقط رآی گيری شد                                              

و آنچه مسلم .  آنچه مسلم است بر خالف ادعای رفيق تقی  رآی گيری صورت گرفته است و نظر رفيق مريم هم مکتوب است -   
رامون چالش های فعالين پي" بر خالف مقاله قبلی رفيق تحت عنوان " هفت تپه " است بر خالف ادعای رفيق روبن  روی مقاله 

بنابراين . " کارگری
تصميم گيری اکثريت اگر چه قانونی بوده است ولی بردن مقاله به ستون ديدگاهها و يکشبه و بدون دريافت نظر نويسنده که در 
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 جای تآمل است و سئوال بر می انگيزد - حتی اگر رفيق تقی  ايميل را دريافت کرده باشد يا نباشد–بير روز بوده است عين حال سرد
 .

عملی اينچنينی دست را باز می گذارد که شايد سليقه ای شخصی و برداشتی شخصی اعمال برای هر گونه داوری مبنی بر سرعت 
 . شده باشد 

ٌ                      مقاله سی و يکم مه نوشته می شود ، او ل ژوئن به ديدگاه می رود و نامه اعتراضی رفيق تقی  تاريخ دو م ژوئن را دارد و خوب                                                           ٌ                                   

ً                                   بوده باشد و اصال  مساله او نيست که باشد يا نباشد بل               

ٌ          مشمول بند ج مصوبه کنگره او ل می شود                           

ٌ تشکل های مستقل، موضع رسمی ای که جنبه مصوبه داشته باشد در موارد مشابه داشته است و آيا مصوبه کنگره او                                                                                                    

                                             ٌ                                                                         حتی در مواردی چند گانه بامطالب رسيده که با ام ا و اگر ها و تفاوت های اندکی در تحليل ، مشابه هم بوده اند، روا داشته شده 

             ٌ      نشده است ، ام ا آيا 

ٌ    نکته ای که قابل تامل و گاه موجب تحير است توسل همه ی رفقائی که در اين ماجرا  نوشته ای دارند به مصوبه کنگره او ل                                                                                                              

  ٌ                                                                                            ام ا آنچه که ديده می شود برداشت رفقا بصورت دو گرايش مشخص از مصوبه است که گاه حتی به تفسير شخصی  
                                                          ٌ         اگر بر وجود گرايش چشم ببنديم که در محدوده وظايف ما نيست ام ا می توان. 

ً                                 که ما قبال  بندهای الف و ب آنرا آورده ايم           

ُ        مه ر امضاء                                    ً                                                      ميگويد که او می خواهد امضاء فردی صرفا  مهری باشد بر تشريح مواضع سازمان و اگر رفيقی حاضر نشد  

                 ٌ                                                                                                    معلوم بوده است ام ا آيا نمی بايست با آگاهی بر نظر بقيه او هم نظر خود را حتی اگر در اقليت  يک نفر باشد بدهد يا بهر طريق

سازمان بوده يا نبوده ، چيزی نيست که مورد مجادله رفيق تقی  " مواضع تاکنونی" در چهار چوب  " هفت تپه"  اينکه مقاله -   
که صحبت او از دو گانگی برخورد با دو مقاله است و تمايز قائل شدن بين 

آنها و بر آن است که مقاله اش نه تشريح و تفسير مواضع سازمانی که مطلبی است که تازگی داشته و جنبه تدارک دارد و بنابراين 
جه به ابهام موجود در مصوبه که قديم هم بوده بايد ديد که برداشت هر رفيق و با تو. 

است چيست؟ مقاله هفت تپه  هر چند در چهار چوب مواضع عرفی سازمان نبوده ولی بايد ديد که آيا سازمان تا کنون جز دفاع از 
 هر چند –ل 

 پاسخگوی چند گانگی و آشفتگی برخورد با مقاالت می باشد؟ آيا و آنجا که معيارها با ترازوی -برای زمان خودش کامل بوده باشد
دقيق به سنجش گرفته نمی شوند می توان به وزن دقيق يک مقاله پی برد؟ آيا تحليل رويدادهای روز هر چند با عرف تحليل های 

ا آنچه در گذشته موضع عرفی سازمان بوده يکی است ؟ اگر نيست چه بايد کرد؟ رفيق روبن  می گويد به ستون سازمان نخواند ب
 . ديدگاه ها برود و رفيق تقی  بر می آشوبد که مقاله است و حق پايه ای عضو و بايد در ستون مقاالت جای  گيرد

ندی مطالب سايت آشفتگی هائی وجود داشته و برخوردهای دو گانه و  ما بر آنيم وخود رفقای سايت هم اذعان دارند که در طبقه ب-
 .

 آيا اين برخورد هم می تواند از مصاديق آن باشد ؟ 

کميسيون " اکيد وتائيد کرد که برخوردهای رفيق روبن  از ابتدای ماجرا تا پايان آن که مراجعه به  اگر چه می شود گفت و حتی ت-
" توهم توهين " بوده است بلحاظ حقوقی خالی از اشکال بوده است و مثل رفيق تقی  دچار..." مرکزی نظارت 

به نعل مطابق مصوبات رسمی و حتی مواضع عرفی دانست يا اينکه بر می توان برداشت و تفسير او را از مواضع سازمان نعل 
 سليقه شخصی اش بايد نيم نگاهی داشت ؟ 

   -
کردن خود به آن بر حقانيت و قانونی بودن نظر و رای و  نوشته شان مهر وبخش هائی از اساسنامه است که رفقا با مصلوب 

.تصديق می زنند
يم حتی يک جمله مصوبه را با  دو هم می رسد 

 بر –- اساسنامه12رفيق روبن  با آوردن مصوبه و فقط بند ج ماده . برداشت ببينيم 
 به سفارش آنست که امضاء فردی به معنای نظر فردی نيست که بنظر ما اين برداشت از اساسنامه می تواند غلط باشد آنگاه که فرد

رفيق تقی  به نقد نظر رفيق روبن  . ارگان سازمانی مقاله نمی نويسد و بلکه روی مساله مشخصی تحليل مشخص خودش را دارد 
درست " " 

باشند " خط سازمان" پرسيدنی است که آيا همه مقاالت بايستی در ترويج . خارج از مواضع می رود کند نوشته اش به ديدگاه و 
يامقاله ای می تواند ضمن حفظ خط عمومی و مبانی برنامه ای سازمان تحليل مشخص نويسنده را از يک رويداد مشخص در بر 

 داشته باشد؟ 

فاتی درهيآت تحريريه نظر خواهی شده و تصميم بر اساس رآی اکثريت به  بر اساس ادعای رفيق روبن  در صورت بروز اختال-   
 .اجرا در آمده و می گويد سايت ارگانی پنج نفره بوده و تاکيد می کند که يکايک اعضاء نظر داده اند 

ايميل را جواب نداده سئوال اينست که آيا در مورد مقاله هفت تپه هم يکايک اعضاء نظر داده اند؟ آيا اين توجيه که رفيق تقی  
کافيست يا بايستی بهر طريق نظر کتبی او را هم که سر دبير روز بوده حتی با تاخير در نصب مقاله جويا می شديد؟ هر چند نظر او 

 
 ممکن نظر او و حاال گرفته شود؟ 
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که به ديدگاه رفته " پيرامون چالش های فعالين کارگری "  آخرين سئوال اينکه چرا به رغم اعتراض رفيق تقی  روی مقاله -  
 بوده که است ، مساله از خانه کميسيون سايت بيرون نمی آيد ولی اينجا بلوا بپا می شود ؟ آيا شيوه تصميم گيری در آنجا بگونه ای

بر رفيق تقی  چاره ای جز پذيرش نبوده ؟ پس چرا اينجا بهمان گونه عمل نشده و شيوه ديگری در پيش گرفته شده که موجب 
 شورش رفيق حتی در عرصه زبان پاکيزه شده است ؟ يا خواهيد گفت که آنجا زخمی بوده که اينجا سرباز کرده ؟ 

 .ه و برخورد ارگانهای باالتر را در پی داشته تنظيم و طبقه بندی موارد ی که مهم بود-د

 : نظر باينکه

و بطور مشترک با بخشی از اعضای " شکايت رفيق تقی "  کميته تبليغ و ترويج دو جلسه در ماه ژوئن برای رسيدگی به -
 اين قرار 5 در شماره . عضو کميته در بيستم ژوئن انتشار داد  .... عضو از...کميسيون سايت برگزار نمود که قراری باتصويب 

 ما معتقديم سازمان ما از بدو تاسيس بر اهميت و ضرورت تشکيل اتحاديه های مستقل کارگری به عنوان اصلی -5:" می خوانيم 
ترين ظرف تشکل يابی توده ای طبقه کارگر پای فشرده و ادبيات سازمانی مملو از نقد نظرات مخالف سنديکا در درون جنبش چپ 

بنابراين تا زمانی که اين نظر در کنگره سازمان تغيير نکرده، هر مقاله مخالف اين سياست، بايد در ستون .  است کارگری بوده
 تقی  هم به دليل زير گرفتن ايده سنديکا و هم به دليل دفاع از شعار کنترل -بر اين مبنا ما معتقديم مقاله ر. ديدگاه جای داده شود 

از اينرو اقدام اکثريت کميسيون سايت و سردبير نشريه را . ست در بخش ديدگاه جای داده می شد می باي) در اين شرايط( توليد 
 ....." مورد تائيد قرار می دهيم 

 قطعنامه مستقلی داده اند ضمن ارائه پيشنهادی قطعنامه ای در شماره يک – حسين نقی پور   و  - رفقا و– اقليت همين کميته -
 با احتساب مقررات موجود سايت ومستقل از آنکه در رابطه با مقاله رفيق تقی  -2: "  نوشته اند2ه قطعنامه خودشان در شمار

جمعی تصميم گرفته شده باشد يا فردی، عدم درج اين مقاله به روال معمول و انتقال آن به بخش ديدگاه ها به خاطر زوايائی که 
ی داشته است را نادرست می دانيم و بحران سازی مصنوعی و غير نوشته رفيق تقی  در يک  بحث باز حول موضوعی غير مبان

ضروری
 ." عنوان مصوبه ناميده نشده است 

                                                                        ٌ                                  اسناد سازمانی ما همواره بر ايجاد تشکل های مستقل کارگری تاکيد کرده اند ام ا تشکل مشخصی از اتحاديه کارگری به . 

قرار کميته تبليغ و ترويج در مورد بحران " جلسه سی و پنجم کميته مرکزی که بيست و پنجم ژوئن -                     ً  رگزار می شود، اساسا  ب
: می دهد که در شماره يک آن آمده است " جهت جلو گيری از بحران وحل آن " را در دستور کار دارد و نظر خود را " اخير سايت

رای گيری مشخص نمودند که ت پس از گفتگو و. ت.   خود را نسبت به کليات نظر اکثريت و اقليت کگرايشم  .اعضاء ک" 
  – خط تاکيد از ماست -."       داشتند گرايشم به نظر اقليت . اکثريت اعضاء ک

ت نظر واحدی وجود نداشته باين مساله هم اشاره می .ت.  درهمين جلسه ضمن اينکه می گويند نسبت به تمام موارد نظر اقليت ک-
رهای گوناگون وجود دارد و پيشنهاد می شود که چون در زمان تصويب ، 

استفاده از سايت و تلويزيون وجود نداشته، بايستی در مورد سبک کار رسانه های سازمان کار کارشناسی صورت گرفته و ابهامات 
 . آن بر طرف شود

ٌ       شود که نسبت به قطعنامه مصوبه کنگره او ل تفسي                                     

                                          ً         و آنهم در شرايطی که  نتيجه رای گيری  صرفا  بيانگر 

ٌ                                                    نامه سرگشاده درون تشکيالتی در دو م ژوئيه انتشار می يابد که امضای رفقای واحد فرانسه                                 

:" ن کميته مرکزی اعتراض دارد وطی نامه ای می نويسدالف عضو کميته مرکزی بر انتشار گزارش بيست و پنجم ژوئ- رفيق ح-   
 ميم قرار شد گزارشی از اين نشست ارائه 35که در نشست (...) بر اين نظر بوديم ) امير ، ن، ب ومن ( چهار تن از رفقای ميم 

م ژوئن بر مسئوليت کميته و سئوال می کند که علت اينهمه عجله برای انتشار اين گزارش چه بوده است ؟ و در بيست و نه" ندهيم 
" 35مرکزی تاکيد دارد که انتشار شتابزده و خارج از ضوابط مقررگزارش 

است ، خطر گسترش بحران را در پی دارد و ضمن ابراز نگرانی پيرامون آن مساله به شکل انتشار اعتراض شديد " تعيين گرايش 
 . دارد

 بلژيک را با قيد به صفت فردی –-   
در اين نامه پيشنهاد می شود که پيگيری جنبه های عمومی سياسی و حقوقی اختالفات، از داوری روی شکايت انجام شده . را دارد

برای دعوای مشخص هم پيشنهاد و تشکيل يک کميسيون را می کند که با بررسی . خالقی آن منفک شود و جنبه های اجرائی و ا
 .  قرار دهد –آنموقع کنگره –همه جوانب اين پرونده نتايج را در اختيار سازمان 
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. را در پای خود دارد -   
 از  سوی رفقائی که نظرشان در اقليت 35در مورد انتقاد گزارش :" پيرامون انتقاد به انتشار گزارش سی و پنجم می نويسد

قرارگرفته بود صحبت شد و مشخص شد که پيشنها د به تعويق افتادن انتشار پروتکل توسط آنها که پس از رای گيری مرکزيت 
درگزارش همين جلسه ضمن ضميمه کردن ." به دليل اشکال کامپيوتری مسئول جلسه، به رای گذاشته نشدصورت گرفته بود، 

مصوبه کنگره اول و قرار نشست هفدهم کميته مرکزی توصيه شده است که مکان ستون ديدگاه تغيير کند و با باز کردن سايت 
 و خواسته شده که مسئوليت گزينش و تعيين جايگاه مطالب جلوی چشم باشد، باکس ويژه مباحثات کارگری در سياست ايجاد شود

 . روز به عهده سر دبير آن روز باشد

ٌ                                                   جلسه سی و ششم کميته مرکزی هم در روز دو م ژوئيه تشکيل می شود که گزارش آن تاريخ دهم ژوئيه                                        

ٌ     کميته مرکزی که در تاريخ نهم ژوئيه برگزار شد و يازدهم ژوئيه انتشار يافت در پاسخ به سئوال او ل ر                                                                                           

                   ً                      کميته مرکزی، صراحتا  پاسخ مثبت داده است 1

ً        مورد اعتراض بوده است ، در اين گزارش جای نخواهد داشت چرا که قبال  مورد م                                                              

      ً                                               نهايتا  رفيق روبن  در شانزدهم ژوئيه شکايت خود را به 

ٌ                                                                                      بخش او ل همين گزارش آمده و فقط جوانب حقوقی قضيه باقی ميماند که اکنون جزو وظايف  اين کميسيون       

 رفيق روبن  در سوم ژوئيه و در پی دريافت نتيجه نشست سی و پنجم کميته مرکزی با ارسال نامه ای باين کميته خواهان -   
:"  نوشت – که حاال فقط اين بند باين کميسيون مربوط است – رسيدگی و پيگيری اين کميته پيرامون شکايت اش شد و در بند اول

 آيا کميته مرکزی معتقد است که معيارها در ارتباط با درج مطالب در سايت سازمان الف، قطعنامه در باره نشريات مصوب اولين -1
 " است يا نه ؟ 2007 نوامبر 28کنگره سازمان، ب ، قرارکميته مرکزی منتشره در 

 روبن  می -37 نشست -   
 خود، به سئوال اول وی مبنی بر معيار 36در رابطه با پرسش اول رفيق، کميته مرکزی با انتشار پروتکل نشست :" نويسد 

ديگر فرازهای پاسخ به . " 7قرار عملکرد نشريات بر اساس مصوبه کنگره اول و 
رفيق تقی  که " بخش هائی از شيوه برخورد " رفيق تقی  يا " شيوه برخورد " نامه رفيق و همچنين اشکاالت آنها و از جمله 

داقه قرار گرفته است و کميسيون مرکزی نظارت 
 .و رسيدگی به شکايات طی سئوالی همان مصوبه سی و هفت را بلحاظ قانونی مالک قرار داده است 

. " ارجاع داد" کميسيون مرکزی نظارت و رسيدگی به شکايات " -   
که نتايج آن در . اين مساله در کنگره مورد بررسی قرار گرفت . در بيستم ژوئيه پاسخ رفيق را داد...." رکزیکميسيون نظارت م

کميسيون حقيقت  " –
 .  می باشد –" ياب

 :درنتيجه

ميته تبليغ و ترويج بر اساس اين اعتقاد که ادبيات سازمانی بر ضرورت تشکيل اتحاديه های کارگری پای  قرار اکثريت ک- 1  
. فشرده، می گويد که تا زمانی که اين نظر در کنگره سازمان تغيير نکرده، هر مقاله مخالف آن بايد در ستون ديدگاه جای گيرد

ری بعنوان اصلی ترين ظرف تشکل يابی طبقه کارگر  و مملو بودن ادبيات سئوال اينست که به رغم اهميت تشکل های مستقل کارگ
 – به رغم درست بودن يا نبودن اش –سازمانی از نقد نظرات مخالف سنديکا، در کدام کنگره سازمانی و بطور رسمی اين سياست 

در واقع اين سياست که ادبيات سازمانی تصويب شده که حاال رفقا بر آنند که تا تغيير آن در کنگره سياست رسمی سازمان است ؟ 
مملو از آنست جز در ادبيات عرفی سازمان درکدام ارگان رسمی سازمانی مصوبه بوده که حاال کنگره ای بخواهد به تغيير يا عدم 

 تغيير آن رای بدهد؟ 

مقاله رفيق تقی  دريافت کرده اند که  از همين رفقا پرسيده می شود که از کدام جمالت، عبارات، فرازها و حتی پاراگراف های - 2  
وی ايده سنديکا را زير گرفته؟ آيا بهتر نبود که رفقا در قرار خود مستند صحبت کنند و نقل قولی از رفيق تقی  بعنوان سند بياورند 

مهم ترين مطالبات  يکی از - سنديکا–البته می دانيم که خواست مستقل :" تا فردا رفيق تقی  نگويد که در مقاله من آمده  است 
 ؟"آنهاست و ضرورت دارد که طرح آن تا تحقق و تثبيت تشکل های مستقل ادامه يابد

 پرسش ديگر از رفقا می تواند اين باشد که آيا رفقا به نفی کلی اين مقاله باور دارند يا بر آنند که بخش هائی از آن با -3    
" مواضع سازمانی"  سازمانی نمی خواند– يا بقول خودشان نظر –مواضع 

از کدام منظر و باکدام تفسير؟ آيا فقط دو مورد نامبرده که انتقادی است به بخشی از روند و درون مايه مقاله ، رفقا را بر آن داشته 
 . مور تائيد قرار دهند –" بقولی پرتگاه  " – آخرين ستون که با استمداد از ادبيات سازمانی بردن آنرا به ديدگاه و حاال يعنی

ٌ                                    ؟ اگر رفقا بر دو می باور دارند آنگاه پرسيدنی است که                 
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 پرسش ديگر از رفقا اينست که آيا هنگام صدور قرارشان برروند تشکيالتی رفتن آن و شتاب در زمان برای انتقال آن به ديدگاه             -4
 و چگونگی رای کيری دقت و وسواس الزم را بکار برده اند يا نه ؟ 

اسناد سازمانی ما همواره بر ايجاد تشکل های مستقل کارگری تاکيد "  همچون دو رفيق اقليت معتقدند که  آيا اکثريت رفقا-  5   
يا نه ؟ اگر پاسخ نه است آيا رفقا آن مصوبه " 

 رد، می توانند به تشکيالت ارائه دهند؟ای را که بر شکل مشخص اتحاديه کارگری تاکيد دا
           ٌ                                                             کرده اند ام ا شکل مشخصی از اتحاديه کارگری به عنوان مصوبه ناميده نشده است 

                                ً ت اتفاق نظر وجود نداشته چرا اساسا 

ً                                                              اصوال  امر رای گيری روی گرايش در کميته مرکزی مسبوق به  سابقه است ؟     

                                 ً                                                                              رفقا ی کميته مرکزی می توانند اساسا  از گزارش دهی خودداری کنند يا رفيق خواسته است که همراه با گزارش نشست بعدی در 
                                           ً                                         اختيار دبيرخانه برای انتشار قرار گيرد؟ اساسا  چرا بايد انتشارگزارش به تعويق می افتاد؟

                                      ً                                          مه سر گشاده رفقای پاريس وبلژيک که اساسا  جنبه های حقوقی و عمومی سياسی اختالفات را 
ٌ                                                      از جنبه های اجرائی و اخالقی منفک کرده و برای رسيدگی به دو می پيشنهاد يک کميسيون راکرد، فقط بخش مقدمه را و آنهم                                                         

ٌ                     آيا رفقای طرف اختالف به اين اشاره کميته مرکزی باور دارند که نسبت به قطعنامه مصوب کنگره او ل تفسيرهای گوناگون -                                                                                         

ٌ          که در زمان کنگره او ل ابهام                     
           ً                                                                                     ف کند؟ ظاهرا  چنين است که با تشکيل کميسيونی در اين مورد و يعنی روال انتشار مطالب در سايت و نشريه 

                                                                                        ً             سازمان و پيگيری آن درجلسات پالتالکی بر چنين پذيرشی تمکين دارند ولی آيا مقبوليت آنرا تماما  می پذيرند؟ 

 آيا از نظر رفقا بحث مربوط به سنديکا در درون سازمان ما و حتی در فرايند بزرگتری در ميان فعاالن کارگری بسته شده -  6  
 است يا بايد آنرا بحثی باز تلقی کنيم  و با مرز بندی ای اين چنينی در آنرا نبنديم ؟ 

ت به رای گيری اقدام کرده . ت . کزی درجلسه سی و پنجم خود بر گرايش اکثريت اين کميته بر نظر اقليت ک رفقای کميته مر- 7   
پرسيدنی است که آيا در ارگانی مثل کميته مرکزی می توان روی گرايش هم رای گيری کرد؟ اگر نسبت به تمام موارد نظر . اند 

  روی آن رای گيری شده است ؟ . ت . اقليت ک

 ت بودند چرا مستقيما و صريحا به آن رای ندادند؟.ت.اگر اکثريت اعضا کميته مرکزی موافق نظر اقليت ک

و اگر نسبت به تمام موارد اين نظر توافق کامل نبوده چرا به گرايش توسل جستند ورای گيری را تا پخته شدن آن در جلسه بعدی 
 تا بجای واژه گرايش که ميانه است و قاطع نيست ، از واژه دقيق نظر اکثريت کميته مرکزی استفاده کنند؟ آيا به تعويق نيانداختند

 

 تشکيالت ارائه نشود ؟ آيا  به35 الف  می نويسد که با سه رفيق ديگر بر اين نظر بوده اند که گزارش نشست - چرا رفيق ح-8

 

 چرا رفيق روبن  از تمامی نا- 9  

انه از همان ابتدا شيوه طرح اعتراض و برخی واکنش های متاسف" بطور ناقص مورد توجه قرار داده است ؟ آيا در مقدمه نيامده 
دور " و سپس عبارت نقل قول شده رفيق روبن که " زود رس در قبال آن، پيگيری موضوع رااز روال درست و قانونی خارج کرد

راف کامل که تمامی درجهت تکميل آن ذکر شد؟ چرا رفيق روبن  از يک پاراگ" زدن ارگانها و در عمل انجام شده قرار دادن آنها
" جمالتش در پيوستگی کامل بايکديگر قرار دارند فقط آن  بخش را انتخاب کرده که نزديک به مقصود وی بود؟ آيا  آمدن لغت 

باين هدف نبوده که از همان ابتدا با انتشار نامه درونی سايت در سطح تشکيالت موضوع را از روال قانونی خارج کرده است " ابتدا
امه سرگشاده از علمکردهای غير قانونی رفيق روبن  صحبت کرده جز آنکه گفته است واکنش های زود رس اجازه نداده ؟ کجای ن

 که موضوع در روال قانونی پی گير شود؟ 

   10 
وجود دارد؟ آيا رفقا می پذيرند که در آن زمان سايتی وجود نداشته که حاال ستون ديدگاهی در قعر آن جای گرفته باشد؟ آيا رفقا می 

-پذيرند که بايستی برای سبک کار رسانه ها قرار های جديدی به تصويب برسد که ابهامات موجود
 را بر طر–نبوده اند 

 

ميسيون نظارت از کميته مرکزی پاسخ خود را نگرفت  که  آيارفيق روبن  که با شکايت به کميته مرکزی و سپس ک- 11   
معيارهای همان مصوبه کنگره اول و نشست هفده کميته مرکزی است ؟ و از کميسيون مرکزی نظارت روی شيوه برخورد رفيق 

 .تقی ؟ اگر چنين است فقط مساله تبعيض يا عدم آن ميماند که همه صفحات گذشته اين گزارش روی آن متمرکز بوده 

 نتيجه پايانی 



 

 

148

نتيجه گيريهاومصوبات ارگانهای ذيربط     با توجه به تمامی مطالب باال، مقايسه اسناد مصوبه، مقايسه و نقل قول از نامه های رفقا،

ها و مصوبات بعدی، تفسيرهای گوناگون از مصوبات، احتمال اعمال سليقه شخصی و در نهايت عملکرد آشفته گونه سايت که 
 -است" حقيقت ياب"  با تاکيد برنام کميسيون که -و با توجه به تعريفی که اعضای اين کميسيون. مورد تائيد خود رفقا نيز می باشد 

با احترام به همه رفقائی که در اين گزارش از آنان نام برده شده يا نشده و با . اژه تبعيض داده انداز و..." کميسيون نظارت" و  نه
چشم بستن بر اين يا آن رابطه شخصی بين اين يا آن عضو کميسيون با تمامی رفقا و با در نظر داشت اينکه اگر جای رفيق روبن 

 : اشت ، بر آنيم که وتقی  عوض می شد باز هم در نتيجه پايانی تفاوتی ند

ٌ                            ، بر آيند نتايج کنگره ، توجه به ابهامات موجود يا ناموجود در مصوبات ، در نظر گرفتن مولفه مه م زمان، چگونگی انتشار نامه                                                                                           

                                                                                                              ً     دوم به رفيق الف اطالع داد که بدليل مشکل فنی در کامپيوترش نمی تواند در جلسه حضور داشته باشد و اضافه نمود که اساسا  با 

رفقا الف و شبر آنند که در اين مورد مشخص و فقط اين مورد که ماموريت آنها بوده است، نسبت به رفيق تقی  و مقاله اش در 
 . قياس با مقاالت مشابه تمايز وجود داشته و تبعيض اعمال شده است 

 . الف  بر آن است که تبعيضی اعمال نشده است-رفيق ح

 :مدو تذکر الز

فعاالنه شرآت آرده و رای خود را اعالم نمود اما برای جلسه ” آميسيون حقيقت ياب ” الف در تمامي جلسات -رفيق ح : 1تذکر  

در جلسه نهای تصحيح گزارش حضور يافت و با اعالم مجدد مخالفت با کليت انتشار .  مخالف استکليت گزارش و انتشار آن
در صورت دريافت اين ياداشت تا محدوده زمانی اين . (گزارش بر آن بود که خود ياداشتی ضميمه گزارش کند که پذيرفته شد

 )رسيده باشدگزارش آن را ضميمه خواهيم کرد هر چند کميسيون به پايان ماموريتش 

 عنوان عضو مشاور در بعضی جلسات شرکت داشت ولی بدليل مسافرت طوالنی در جلسات اصلی تصميم گيری سرفيق  : 2تذکر 
 . حضور نداشت بنابراين رای مشورتی رفيق در گزارش نيامده است

 .د تعطيل می باشدبا اين مصوبه کميسيون حقيقت ياب به پايان ماموريت  خودش می رسد و از اين تاريخ به بع

 88/1/21 -  09/4/9کميسيون حقيقت ياب 

 نکته پايانی

نکته ای که بر آن تاکيد داريم جزو چهار چوب وظايف تعيين شده توسط کنگره نمی باشد بلکه گونه ای ! رفقای عزيز سازمان
به روندی " و رسيدگی به شکاياتکميسيون مرکزی نظارت " اظهار نگرانی اعضای اين کميسيون و حتی حاال می توانيم بگوئيم 

رفيقی مقاله ای می نويسد و به ستون ! ببينيد: است که چند ساليست آغاز شده و اکنون به بحران و حتی شکنندگی رسيده است 
ائين مقاله در باال قرار نمی گيرد و به پ. رفيق ديگر بر آن است که جای اين مقاله در ستون ديدگاه است . مقاالت سايت می فرستد 
از ژوئن دو هزار و : حاال نگاه کنيد که اين باال و پائين و فقط همين بهانه چه پی آمدهائی داشته است . ستون های سايت می رود

کميته مرکزی بجای وظايف جاری اش باين . ده ها نامه و گزارش و مصوبه و فقط در اين مورد نوشته شده. دارکستر قرار گرفته ان
کميسيون مرکزی .  و به اجبار پيوسته و حتی در تصميم گيری دچار گيج سری شده است - باال زدن يا با تم پائين نواختن–ارکستر 

 ای بحرانی را که می رفت به نتايج ناهنجاری برسد، بشدت تحت تاثير قرار داده ، کنگره. نظارت نيز باين آشفته بازار پيوسته است 
در نهايت کميسيونی تشکيل شده که اينان نيز شش ماه تمام در . بگونه ای که پاره ای از وظايف اش را به کنگره بعدی منتقل کرده

 تبعيض بوده يا نبوده يا باال چنين بوده يا نبوده و پسا نهايت جلسات هفتگی با هم کلنجار رفته اند که حاال چه بکنند؟ بگويند پائين
 برگ نامه و گزارش اين مدت ورق به ورق مطالعه و بررسی شده که اين چند صفحه گزارش تهيه شود که در پايانی با 293اينکه 

! دو خط نوشته شود که تبعيض بوده يا نبوده

ً                                                       هفت تا کنگره همه سازمان آرشه تار اين موسيقی شده اند و عمال  ديگر فعاليت های سازمانی اگر نه تعطيل که زير سايه اين                                                          

 آيا چنين بوده؟؟

 الف و ش 
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  کميسيون نظارترمشاوس عضو . نامه ر

 در باره گزارش کميسيون حقيقت ياب

ِ           جهت  پيوست به گزارش  کميسيون  حقيقت ياب          ِ                ِ   

ِ              آن چه در زير می آيد برگرفته از متن گزارش  کميسيون است                                          

  

:پيش درآمد  

 که وقت کش بود و بی –ای را به گرده ی کميسيون نظارت نهاد که خود از پس چند و چون آن برنيامد کنگره وظيفه
–حاصل   

:درآمد  

برجسته کرد تا در جستجوهاش به آن دست يابد، " حقيقت ياب"کاری کميسيون کنگره ، اما يک وظيفه روشن را بر پيشانی 
هايی بودند که بسيارند و در حوصله هر کسی نيز نيست که همه را يکجا گرد يابی و گردآوری سندها و نوشته و آن دست

ی و چراها ، اماها و اگرهای ای را پيش روی ما گذاشت ، فارغ از هر گونه داورپس کنگره با دانستگی چنين وظيفه. آورد
بدين سان ما به . ها و جستارهای ما با تکيه بر خرد همگانی به داوری بنشينندتا اعضا پس از گفتگو درباره يافته! دارکش

:.بود" کار گل"کاری آغازيديم که به قولی   

کميسيون در جمع بند فصل يا بند الف اين گزارش که به برخورد کنگره بر می گردد ، وظيفه زير را که در کنگره با  .... رأی 
 تصويب شده پيش روی خود ميگذارد و فقط همين وظيفه را دنبال ميکند:

 مضمون اختالفات در مورد درج مقاالت رفيق تقی روزبه  و رفقا يوسف آبخون و حشمت محسنی « برای روشن شدن ، يک 
کميسيون حقيقت ياب از طرف کنگره انتخاب می شود و با دقت در مساله يافته هايش را به اعضای سازمان ارائه دهد ( می دهد)و 

 بعد از بحث های در جلسات ... با رأی اعضای تمام سازمان در باره مساله تصميم گيری شود.»

.گيری باال ، بيان کرده استکنگره جهت و سوی  حرکت و روش کاری ما را به روشنی در رأی   

 

:ورود به متن  

آنچه را که رفقای کميسيون حقيقت ياب به صورت متنی کشدار و پر از اماها و اگرها و چراها و پرسشهای بسيار به 
اند، هزار تويی است که همه را يکجا به کام خود می برد و در پيچ و خم اماها و اگرها صورت نظر کميسيون گرد آورده

.که حتی به يک چرايی پاسخ گويدبی. گرداندگرداند و میگرداند و میکه خروجی ميسر باشد ، میهاش بیشو پرس  

:خروج از متن ورود به حاشيه  

تعريفی که از واژه تبعيض داده شده اگر کمی دقت شود  جز معنای تبعيض به مفهوم همگانی و پذيرفته شده آن ، معنای 
. آيدديگری از آن بدست نمی  

 

:خروج از حاشيه و ورود دوباره به متن  
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:يستی و اما و اگر و چرا بگويم اينسترودرباخواهم بیآنچه را که می  

سر به چاه ويلی دارد که نه هاروت را و نه ماروت را ازچنبره ی پيچاپيچ و . مند نيستاين گزارش هدفمند است اما روش
.آدمی به هيچ عرب و عجمی در اين گير و دار بند نمی شودتو در توی آن خالصی نيست و در پايان آن دست   

 

:فرود  

بر اين نظرم که اگر کميسيون . پسندم و نه روش بکار رفته در آن رابه همين دليل و دليل های بسيار ديگر نه متن را می
زارش گرهی از کار آخر اينکه بر اين باورم که اين گ. آمدشد  شايد اندکک توفيقی بدست میبر همان وظيفه خم می
من اين ردای داوری را از .به يار که نمی رسيم هيچ ، از دوست هم  واميمانيم : گشايد، و به قولی فروبسته ی  ما نمی

دوش نحيف وامی نهم و در نتيجه گيری  آن ، خود را سهيم نمی دانم و ناکارايی و ناکارآمدی ی  يک ساختار را به گردن 
پيشاپپش پوزشخواه رفقا هستم ، زيرا من گزارش را به دليل های باال که يادآوری کردم ، امضاء .زم اين يا آن فرد نمی اندا

.نمی کنم ، گرچه می دانم به عنوان عضو علی البدل از رأی تأثير گذار برخوردار نيستم   

 بامهر و سپاس و درودهای رفيقانه                    

 س عضوعلی البدل کميته حقيقت ياب   

ِ      هامشی بر متن  باال             

ِ                              اين حس  بد آهنگ مدت ها بود که در من .       

:  

ُ ّ    من دو خطا را بر خود نمی بخشايم و بر هردو م ق رم                                           :  

 نخست آن که اين نامه را پيش از انتشار گزارش کميسيون حقيقت ياب نوشته بودم ،اما از پيوست آن به گزارش کميسيون 
 خودداری کردم

وم آن هم با اين بهانه که نمی خواستم وارد جنگ حيدری ها و نعمتی ها  ش
.ريشه دوانده و رشد کرده بود  

 دويم آن که در پای گزارش کميسيون من دوسطر : به صورت زيرآورده بودم   

چون رفيق س عضو مشاور کميسيون دارای رأی نبود چنان چه ضرورت داشته باشد نظر خود را در مورد اين متن در جلسه های 
. صورت نوشتاری بيان خواهد کردپالتاگی يا به  

:که رفقای گزارش دهنده به شکل زير ديگرش کردند   

رفيق س بعنوان عضو مشاور در بعضی جلسات شرکت داشت ولی بدليل مسافرت طوالنی در جلسات اصلی  : 2تذکر 
. تصميم گيری حضور نداشت بنابراين رای مشورتی رفيق در گزارش نيامده است  

تن را بی دريغ به تيغ . خود را سزاوار بدترين سرزنش ها می دانم و بر خويش نمی بخشايم اين خطا رادر مورد دويم من 
من عهد خود را با خود شکستم ، که روزش ديگر بار .اين خالف عهدی بود که با خود داشتم . دادم » سانسور « تميز 

دداشت ممکن است آزردگی هايی را فراهم آورد پيشاپيش گرچه می دانم اين يا.نيايد وچو آمد به طرفـةالعينی عمرش نپايد 
  .پوزشخواه همه ی آزردگانم
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*************************************************************** 

    29ضميمه 
 !روبن  در باره گزارش کميسيون حقيقت ياب نامه اول   . نامه اول و دوم ر

 

 از روبن  برای درج  داخلی

 2009 آوريل 11

 

 !کشف يک باند فراسازمانی: گزارش کميسيون حقيقت ياب 

 

نظر رفقا الف و ش يا . کميسيون حقيقت ياب پس از سپری شدن هفت ماه نتايج تحقيقات خود را در مورد مصوبه کنگره منتشر کرد
الف  معتقد .ح . در حالی که رتبعيض شده است ) نقد عبدی و هفت تپه( تقی. اکثريت اين کميسيون اين است که در مورد دو مقاله ر

کميسيون آن چنان عجله داشته " ظاهرا. س نيز نظری نداده است. است که تبعيض نشده و با گزارش تنظيم شده  مخالف بوده و ر
 . الف  نشده است.ح. است که حتی منتظر دريافت نظر ر

 کميسيون يعنی نظر رفقا الف و ش برخورد می کنم و من در اين نوشته، که تالش خواهم کرد هر چه کوتاه باشد،و به نظر اکثريت
 . نقل قول از کميسيون را به رنگ آبی می آورم . اشاره من به کميسيون، اشاره به اکثريت آن يعنی رفقا الف و ش  است

  

می باشد، می من از مقدمه ارائه شده توسط کميسيون که  هدفش اثبات ناسخ و منسوخ بودن ضوابط حاکم بر رسانه های سازمان 
و در ( تقی روزبه . همانطور که می دانيم مصوبه کنگره درباره کميسيون حقيقت ياب ناظر بر آن است که دو مقاله ر). 1(گذرم

به لحاظ مضمونی مورد بررسی قرار گرفته و روشن شود که آيا تشخيص ) همين رابطه مقاالت رفقا يوسف آبخون  و محسنی
 رده بندی آنها به ديدگاه و مقاالت درست بوده است يا نه؟  کميسيون  ترجيح داده است که عليرغم اکثريت کميسيون سايت درباره

کميسيون سايت روال عمومی و مقررات تاکنونی تشکيالت را در مورد انتشار مقاالت رفيق " مصوبه صريح کنگره درباره اين که
گزارش . حقايق ناگفته  در اين عرصه را کشف و برمالء سازد متمرکز شود وی شيوه تصميم گيریبه رو" تقی بکار گرفته است

بيانگر آن است که  کميسيون  به چنان حقايقی  در ارتباط با نقض شيوه های اصولی تصميم گيری دست يافته  که ديگر نيازی به 
 کشف اش شده اند پرهيز اگر چنين باشد نبايد از بررسی آن چه که رفقا مدعی! بررسی مضمونی مورد نظر کنگره  نخواهد بود

بدين ترتيب در اين نوشته من  همراه رفقا به بررسی دالئل ارائه شده توسط کميسيون می پردازم تا صحت و سقم اين اتهام . کرد
 .سنگين  روشن شود

 

 !کشف باند توطئه گر درون سازمانی يا باز هم ترور شخصيت   
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دم گ
و فر

.-

و

تقی  وجود ندارد اما .  که هيچ اراده فراقانونی برای حذف مقاالت راگر چه کنگره در مصوبه خود آشکارا اعالم کرده است
کميسيون حاصل : کميسيون مدعی است که  در رابطه با مقاله عبدی چنين باند توطئه گری را با دليل و مدرک کشف کرده است 

 :ا نقل می کنم  ارائه کرده است که من آن ر"جمع بندی" تحقيقات خود را در رابطه با مقاله عبدی زير عنوان

 

ريم در تاريخ -  "  ارد ، چنين است  24 ايميل رفيق  ذشته به ای ميل قبلی خودش اشاره   ژوئيه نوشته شده و با استفاده از فعل 
ستاده بودم  اگر اين نادرست بوده مسئوليت من است  : "  با سالم الزم است ياد آوری کنم که من اين مقاله را به بخش کارگری 
شود طی به رفيق روبن  نداردو رب داده که  به  بود نيامده صفحه باالی در مقاله انتقال     2008-247مريم .  ابراين                                              ً                            بن        بعدا پائين

رفيق روبن  به سئوال باال چنين پاسخ ميدهدکه مقاله را بر مبنای انتخاب رفيق مريم در بخش کارگری بردم بدون اينکه بطور ...."
پاسخ رفيق روبن  روشن است  از اينرو ادعای رفيق تقی  بر مبنای اينکه مقاله از باالی سايت حذف . دهماتوماتيک در باال قرار 
در تاريخ سيزدهم » !رفيق ح« رفيق روبن  در همين گزارش و در پاراگراف بعدی به ايميل خود به :  اما. شده نادرست ميباشد

علت ظاهر شدن و بعد غيب شدن  مقاله رفيق تقی  چيست و اوپاسخ ميدهد که ژوئن اشاره ميکند و ميگويد که از او سوال کردم که 
اين پاسخ هم روشن . با دريافت تيتر های رفيق امير که اين مقاله را در بخش مقاالت آورده بود، آن را از باالی صفحه حذف کردم 

اينرو          ً                                                            کام  بديه   مق         از بوده و هم سايت باالی در مزبور اله که است ی ال و ادعای رفيق تقی  بر مبنای اينکه از باال حذف شده است
می. درست ميباشد ت ا ط به و است ی قطعا ی ر اين نظر از ت فنی قعيا  پردازيم. مسائل رس    ثانو   فق و                                      ً                                        ساي    ب

چون مقاله توسط رفيق مريم در کاتگوری :  ژوئيه خود در عين حالی که جمع بندی ميکند23هيات تحريريه سايت در همين پاسخ -
د تهميد آن ديده حاال قرار نگرفته و خوب بای: اما. لذا بايد  هم زمان درباالی سايت قرار می گرفت...  طبقه بندی شده وکارگری
 و از اينرو در پاراگراف دوم جمع بندی می نويسد که بجز ستون ديدگاه  مباحثات کليه مقالت اعضای سازمان صرف نظر از شود

اتگوری رفيق . ت قرار داده شودکاتگوری هم زمان بايد در راس ساي اه حل اينست که   خوب برای اينکه مساله حل شود تنها 
اصال.ت.از اينرو کميسيون سايت با اکثريت آرا در پاسخ ک! مريم  بهم بخورد و مقاله به ديدگاه برود  که نويسد می مقاله « ت

. بايستی به ستون ديدگاه می رفت» عبدی 

و
ک ر و

وم
         ً                 

يدهد که  با بررسی مجدد باين نتيجه رسيده است  يعنی اگر بررسی البته توضيح 
لوم نمی شد که اين حذف از باالی سايت که دو ماه قبل صورت گرفته بود درست بوده است  حاال ما  وا –مقاله ای . معمجددی نبود 

ر نداريم اش فنی  حداقل قبل از نوزدهم مه – روز بعد  در پانزدهم ماه مه در باالی سايت قرار ميگيرد و يکی دو–ا
 از آن باال حذف ميشود و تازه از دو ماه بعد باين رای  نتيجه می رسند که ما اعضای کميسيون سايت دو ماه قبل هم موافق –

سا. آيا بهتر نمی بود همان اشتباه فنی ر! حذف بوديم اما به بررسی مجدد احتياج داشتيم در باالی ايد اصال   که يت می آمد دليل  ح
می آوردند

ی     ً                            قع  به داليل   کا

نب                       ً        
و

  پايان نقل قول از گزارش کميسيون حقيقت ياب"؟

 

 :خالصه آن که کميسيون نتيجه گيری خود را در دو قسمت ارائه کرده است

 :قسمت اول

 . تقی  مدعی است که مقاله او از باال ی صفحه حذف شده است

 .ال نرفته تا پائين کشيده شود اما مريم، روبن  و امير می گويند که اين مقاله هيچ گاه  با

مقاله ابتدا . تقی  درست است . می گويد که اين ای ميل نشان می دهد که ادعای ربه ای ميل من در ارتباط با ح  کميسيون با اشاره 
 .باال رفته و سپس پائين کشيده شده است

 : قسمت دوم

دو ماه بعد از . ت  ناچار است پاسخی  ارائه دهد.ت.ئوال کهئيت تحريريه به خاطر سواالت متعدد و نيز س:  کميسيون می گويد
يا  توجيحی برای دسته گلی که به آب " تمهيدی"آنها بايد. واقعه،  جلسه کميسيون  متشکل از روبن ، مريم و امير تشکيل می شود
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کميسيون می . د از اول به ديدگاه می رفتباي" بنابراين راه چاره را در اين می بينند که بگويند مقاله عبدی اصال.داده اند پيدا کنند
ح خرد می کردند اگر چه نظر کميسيون، مسئله فنی ثانوی است و . گويد که بهتر نبود که کاسه کوزه ها را بر سر اشتباه فنی ر

 . ربطی به اصل مسئله ندارد

 

 .حال يک به يک به بررسی ادعای کميسيون می پردازيم

 : قسمت اول

.  اظهارات ح توسط من نشان می دهد که مقاله ابتدا در باالی سايت قرار گرفته و سپس پائين کشيده شده استاز نظر کميسيون نقل
تقی  درست و اظهارات مريم، روبن  و امير . از نظر کميسيون اين همان مدرک غيرقابل انکاری است که نشان می دهد ادعای ر

 !غير واقعی و يا به بيان روشن تر دورغ

  

 چرا .  استکذب محضه دالئل زير معتقدم که ادعای کميسيون در استناد به ايی ميل من در رابطه با ح  اما من ب

 انجام شده، 2008 را دارد و ربطی به طبقه بندی مقاله عبدی، که در ژوئن )2(2007  ژوئن 13، ای ميل من به ح تاريخ "اوال
يعنی در !    نشانده اند2008يک سال ناقابل پيش کشيده و آن را در سال  در ادعای کميسيون زمان اين نامه   به اين ترتيب.ندارد

 .ح از مدت ها قبل با سايت همکاری نداشت. مقطع زمانی که ديگر ر

در . امير به سايت ارسال شده است. تقی  در روز سردبيری ر.  نوشته ر 2007، از ای ميل من روشن است که  در سال "ثا نيا
 . مريم ارسال شده بود.  در روز سردبيری ر2008 در  سال  حالی که مقاله عبدی

تقی  را در کاتگوری مقاالت قرار داده است در . امير به عنوان سردبير روز نوشته ر. باز هم از ای ميل روشن است که ر" ثالثا
 . مريم نوشته عبدی را در کاتگوری کارگری قرار داده بود. حالی که ر

در حالی که در نصب مقاله عبدی مسئول فنی سايت روبن  بوده . ح است . ی دهد که مسئول فنی روز ر، ای ميل نشان م" رابعا
و دومی مربوط به . ح به عنوان يکی از مسئوالن فنی   با سايت سازمان همکاری داشت . زمانی است که ر اولی مربوط به. است

 تنها مسئول فنی من از مدتها قبل، الاقل در يک سال و نيم اخير،  اين که. زمانی است که روبن  تنها مسئول فنی سايت بوده است
ت مطرح شده است و اعضای کميسيون که در دوره های اخير از اعضای .ت.سايت هستم بارهای بار درگزارشات سايت و ک

ت، کميسيون . ت.تعدد کمراجعه شود به گزارشات م( کميسيون نظارت بوده اند بهتر از همه کس اين را می دانند و بايد بدانند
 ...)!مريم در جلسات عمومی پالتاکی. سايت، گزارشات ر

 يا کاتگوری ، چه به لحاظ عدم انطباق موضوع، چه به لحاظ عدم انطباق تاريخبنابراين مدرک مورد استناد کميسيون  چه به لحاظ 
بی . اقد سنديت و همانطور که گفتم کذب محض است بی اعتبار ، فمسئول فنی  وچه به لحاظ عدم انطباق عدم انطباق سردبير روز

شک با ديدن آن چه در باال آوردم برای هر رفيقی اين سئوال مطرح می شود که چرا کميسيون حقيقت ياب که داوری خود را درباره 
نه در " ون اصوالپاسخ من اين است که کميسي. مقاله عبدی بر روی اين فاکت قرار داده متوجه اين همه تناقض در آن نشده است

 است و بنابراين با ديدن مدرکی که  بزعم آنها کذب ادعاهای در پی اثبات خطا کاری روبن  بهر قيمت بودهپی کشف حقيقت بلکه 
آن هم کميسيونی که در . روبن  را اثبات می کند از حول حليم در ديگ افتاده و در باره اين همه تناقض دچار کورچشمی شده است

 .ر مورد ساده ترين مسائل دهها سئوال مطرح می کند و يا بقول معروف مو را از ماست می کشدگزارش خود د

 

 :قسمت دوم

 !کشف باند ضدتشکيالتی توسط کميسيون
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مرک

 محکوم کردن من بهر قيمت نسبت داد اما بی شک  برای اگر  قسمت اول را بتوان به برخورد غيرمسئوالنه و جانبدارانه کميسيون
کميسيون متاسفانه در قسمت اول داوری .رد کميسيون برخوردی فاجعه بار در حد ترور شخصيت تمام عيار استقسمت دوم برخو

خود باقی نمی ماند بلکه  قسمت اول  را پايه ای می کند برای يک اتهام زنی سنگين که ديگر کاربرد کلمه تبعيض درباره  آن  
 .تعارفی بيش نيست

ای توجيه پائين کشيدن مقاله از باال به پائين پس از دو ماه تشکيل جلسه داده و در پی تمهيد و يا  کميسيون ادعا می کند که  ما بر
 :به سخن روشن تر. از اول بايد در ديدگاه می رفت" تمهيد ما اين می باشد که بگوئيم که مقاله عبدی اصال. توجيه  بر می آئيم

آنها ابتدا مقاله را از . ه کرده است که متشکل است از  روبن ، مريم و امير باندی فرا سازمانی و مافيائی در  سايت سازمان الن
پس از دو ماه نشسته اند و برای حل . مقاله باال نرفته که پائين بيايد" به دروغ مدعی شده اند که اصال. باالی سايت حذف کرده اند

اما اگر ادعای کميسيون . گويند مقاله بايد از اول حذف می شدتناقض خود و فرار از پاسخ گوئی  با هم قرار و مدار گذاشته اند که ب
در مورد اول، يعنی باال رفتن مقاله و آن گاه پائين آمدن آن الاقل مبتنی بر يک مدرک غير مستند و غير معتبر است ادعای توطئه 

! ک حتی ازنوع غيرمعتبر و غير مستند آن بر هيچ فاکت  و مدر" روبن ، مريم و امير بر کدام فاکت يا  فاکت ها استوار است؟ مطلقا
خواندن پس کله  ما سه نفر در آن .   استوار است- و آن هم به بدترين شکل ممکن خود-اين داوری  تنها و تنها بريک پيشداوری

 به دالئل الزم نمی بيند " بزعم کميسيون  توطئه آن قدر روشن و مسلم و غيرقابل انکار است که  اصال ! 2008 ژوئيه 23جلسه 
اين باند فراسازمانی در مورد مقاله عبدی حتی اشاره ای ولو مختصر بکند چه برسد به اين که به دالئل طرح شده پاسخ گفته و 

ما در ارائه دالئل خود درباره اين که چرا مقاله عبدی بايد به . صحت و سقم آنها را در ترازوی داوری و حقيقت يابی قرار دهد
تقی  تشکل توده ای کارگری را بر مبنای لغو کار مزدوری تعريف می کند و اين تعريف . نشان داده ايم که ر" صاديدگاه برود  مشخ

مغاير مصوبات سازمانی ما و از جمله در مخالفت صريح با گزارش سياسی کنگره دوازدهم سازمان ما بوده است که در گزارش 
 بخشی مربوطه را نقل کرده ايم " خودعينا

بر پايه گمانه زنی غيرمسئوالنه و خواندن پس کله  سه رفيق سازمانی وارد می "  اين اتهام سنگين و شرم آور را صرفا کميسيون
کند بدون آن که در طول اين همه مدت  بخود زحمت سئوال و تحقيق از ما را بدهد، حال از طريق ای ميل و يا احضار برای تحقيق 

دل کميسيون ترجيح می دهند که بدون هيچ مدرک و دليلی ، بدون پرس و جو از متهمين،  و اما قاضيان عا.... مستقيم در جلسه  
به طور غيابی حکم اشد مجازات را  صادر ) دالئل ما که چرا مقاله عبدی بايد در ديدگاه می رفت( بدون حتی  اشاره به دفاعيات آنها

 ! کنند

 

   مقاله هفت تپه و اعمال سالئق شخصی روبن  

 برخوردار نبوده و بنابراين ناچار است اعتراف کند - مانند مورد عبدی- در مورد مقاله هفت تپه از امکانات تحريف قبلیکميسيون
" اگر چه می شود گفت و حتی تاکيد وتائيد کرد که برخوردهای رفيق روبن  از ابتدای ماجرا تا پايان آن که مراجعه به " که 

زی نظارت  نشده " توهم توهين "  بلحاظ حقوقی خالی از اشکال بوده است و مثل رفيق تقی  دچاربوده است..." کميسيون 
 اما عليرغم اين واقعيت که همه چيز به طور قانونی طی شده است بايد به هر حيله  در دل دوست رهی  کرد و روبن   را ..."است

آيا  "د بنابراين کميسيون می گويمتهم به اعمال سالئق شخصی کرد می توان برداشت و تفسير او را از مواضع سازمان نعل به ا
 "نعل مطابق مصوبات رسمی و حتی مواضع عرفی دانست يا اينکه بر سليقه شخصی اش بايد نيم نگاهی داشت ؟

  ٌ      ام   

ان مقاله هفت تپه  هر چند در چهار چوب مواضع عرفی سازم"  اما ببنيم که کميسيون خود درباره مقاله هفت تپه  چه می گويند
 موضع رسمی ای که جنبه مصوبه داشته باشد در موارد جز دفاع از تشکل های مستقلنبوده ولی بايد ديد که آيا سازمان تا کنون 

سازمان هيچ ربط و نيم ) يا مواضع مرسوم(  پس بنابراين نه فقط برداشت و تفسير روبن  از مواضع عرفی.  "مشابه داشته است
) يا مواضع مرسوم( بلکه کميسيون نيز معتقد  است که مقاله هفت تپه در چهار چوب مواضع عرفینگاهی به سليقه شخصی ندارد 

خارج از عرف . سازمان نبوده  و به اين ترتيب در اتهام اعمال سليقه شخصی توسط روبن  با تناقض غيرقابل حلی مواجه می شود 
يا ( تا اين جا در باره مواضع عرفی. ا از سوی کميسيون گالب استتقی  از نظر روبن  اعمال سليقه فردی است ام. دانستن مقاله ر
کميسيون مدعی . اما آخرين حبل المتين  کميسيون آويزان شدن به موضع رسمی مراجع سازمانی است! سازمان) مواضع مرسوم

،
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ک و

ه
م دو

ل های مستقل توده ای تشک" است که سازمان ما در مورد سنديکا تا کنون هيچ مصوبه ای نداشته و همواره از انديشه عمومی
 کميته تبليغ و ترويج دو "ت  به شرح زير را نقل می کنند.ت. ک2008کميسيون مصوبه ماه ژوتن . دفاع کرده است " کارگری

ميسيون سايت برگزار نمود که " شکايت رفيق تقی " جلسه در ماه ژوئن برای رسيدگی به   بطور مشترک با بخشی از اعضای 
 ما معتقديم -5:"  اين قرار می خوانيم 5در شماره . ر عضو از شش عضو کميته در بيستم ژوئن انتشار داد قراری باتصويب چها

ای مستقل کارگری به عنوان اصلی ترين ظرف تشکل يابی توده  سازمان ما از بدو تاسيس بر اهميت و ضرورت تشکيل اتحاديه 
ملو از نق بنابراين .  نظرات مخالف سنديکا در درون جنبش چپ کارگری بوده است ای طبقه کارگر پای فشرده  ادبيات سازمانی 

بر اين . تا زمانی که اين نظر در کنگره سازمان تغيير نکرده، هر مقاله مخالف اين سياست، بايد در ستون ديدگاه جای داده شود 
می ) در اين شرايط (  دفاع از شعار کنترل توليدهم به دليل و ل زير گرفتن ايده سنديکا تقی  هم به دلی-مبنا ما معتقديم مقاله ر

از اينرو اقدام اکثريت کميسيون سايت و سردبير نشريه را مورد تائيد قرار می دهيم . بايست در بخش ديدگاه جای داده می شد 
ار اکثريت کميته  قر- "در مورد ماجرای درج مقاله هفت تپه در ديدگاه می گويد. ت.ت.کميسيون در جواب مصوبه صريح ک....." 

تبليغ  ترويج بر اساس اين اعتقاد که ادبيات سازمانی بر ضرورت تشکيل اتحاديه های کارگری پای فشرده، می گويد که تا زمانی 
يدگاه جای گيرد سئوال اينست که به رغم اهميت . که اين نظر در کنگره سازمان تغيير نکرده، هر مقاله مخالف آن بايد در ستون 

 مستقل کارگری بعنوان اصلی ترين ظرف تشکل يابی طبقه کارگر  و مملو بودن ادبيات سازمانی از نقد نظرات مخالف تشکل های
 تصويب شده که حاال رفقا بر – به رغم درست بودن يا نبودن اش –سنديکا، در کدام کنگره سازمانی و بطور رسمی اين سياست 

مان است ؟ در واقع اين سياست که ادبيات سازمانی مملو از آنست جز در ادبيات آنند که تا تغيير آن در کنگره سياست رسمی سا
صوبه بوده که حاال کنگره ای بخواهد به تغيير يا عدم تغيير آن رای بدهد؟  "عرفی سازمان درکدام ارگان رسمی سازمانی 

و
د

ز
م

اتحاديه می باشد و در "  پرولتاريا اساساصرفنظر از اين که از نظر مارکس و انگلس و مارکسيسم تشکل توده ای صنفی طبقاتی 
اين عرصه می توان نوشته های متعددی از مارکس و انگلس نقل کرد اما بگذاريد ما در اين جا به اسناد کنگره های سازمانی و 

رج از کشور از همانطور که رفقا می دانند از اولين شماره انتشار نشريه راه کارگر در خا. اسناد کنگره اول سازمان اشاره کنيم 
ت گفته است  نشريات و ادبيات سازمانی ما مملو از تبليغ  اهميت و ضرورت سنديکا بوده و .ت.  همانطور که ک1363فروردين 

اتحاديه ، "با  مقاله  ) 1363فروردين (  اولين شماره راه کارگر در خارج از کشور. مبارزه فکری با مخالفين سنديکا بوده است
همان مقاله ای که سازمان اقليت، ما را بخاطر آن طی اعالميه (  منتشر شد)3("ی تشکل صنفی طبقاتی پرولتارياپاسخی مناسب برا

و از ) ای رفرميست اعالم کرد و به نيروهای خود دستور داد ما را از مراکز تجمع نيروهای سياسی درخارج از کشور بيرون بريزند
 اولين کنگره سازمان در گزارش 1370 سال بعد در مهرماه 7درست .  شده استآن پس اتحاديه به طور منظم تبليغ و ترويج 

در همين جا الزم است يادآوری کنيم که عليرغم :" عملکرد خود که به تصويت کنگره اول رسيده و انتشار علنی پيدا کرد می گويد
چپ ايران بود که فعاالنه به مسائل کارگری می درک اشتباه سالهای اوليه، سازمان ما حتی در آن هنگام يکی از معدود جريانهای 

توجه " مخصوصا. پرداخت و بهتر از غالب آنهائی که در اين حوزه فعال بودند، منطق سازماندهی توده ای کارگران را درک می کرد
عف ما در آن دوره والبته ض. به اهميت و معنای شوراهای کارگری و مجامع عمومی کارخانه در دوره انقالب بسياری ارزشمند بود 

، به مسئله اتحاديه کارگری و ضرورت و جايگاه درست بر اهميت و نقش شوراهای کارگری" اين  بود که در کنار اين تاکيدات کامال
 در سازماندهی مبارزات 60تالشهای ما در دوره بعد از سال . بطور کامل بی توجهی کرديم"   تقريباآن در مبارزه طبقاتی کارگران،

به نقل از درباره اوضاع سياسی ...."( .ی و پيوند با جنبش کارگری، براستی يکی از درخشان ترين ستونها ی کارنامه ماستکارگر
اين هم از موضع رسمی سازمان و آن هم اولين  )! 22و وظائف عمومی ما، گزارشات، قطعنامه ها ، قرارها و پيام ها، صفحه 

بنيان گذاری سازمان ما با نگاه به ترازنامه سازمان،  تصويب مبانی،  برنامه و کنگره سازمان که در حقيقت نوعی کنگره 
سازمان بلکه مواضع رسمی سازمان ما و ) يا مرسوم( به اين ترتيب نه فقط مواضع عرفی! اساسانامه، مبانی تاکتيکی  بوده است

می دهد که سازمان راه کارگر مدافع سنديکا به عنوان  سال اخير نيز بر اين گواهی 25بر مبنای آن تبليغ و ترويج سازمان ما در  
 . مناسب ترين تشکل صنفی طبقاتی کارگران بوده است

طرح !   مصوبه کنگره سيزدهم درباره کنترل توليد .در ارتباط با مقاله هفت تپه کميسيون يک نکته مهم ديگر را مسکوت می نهد
ت .ت.و اکثريت ک) به جز تقی ( تقی  به ستون ديدگاه   بود که رفقای سايت.  رشعار کنترل توليد يکی ديگر از دالئل ارسال مقاله

اما پرسيدنی است که چرا کميسيون در باره آن سکوت کرده و آن را به عنوان يکی از دالئل قوی برای . بر روی آن توافق داشتند
در ارتباط با .پاسخی برای اين سئوال وجود ندارد. اثبات درست بودن جای گرفتن مقاله هفت تپه در ستون ديدگاه نپذيرفته است

که به تصديق خود کميسيون (  سال گذشته25سازمان در الاقل ) يا مرسوم( پايان اين بخش بايد بگوئيم آيا همان مواضع عرفی 
 به ديدگاه فرستادن و مصوبه کنگره سيزدهم درباره کنترل توليد کافی نبود که حقانيت) ادبيات سازمانی ما مملو از تبليغ ان است
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اما همچون مورد عبدی مسئله کميسيون نه کشف حقيقت بلکه . تقی  را اثبات کند؟  از نظر من آری، صددرصد کافی بود. مقاله ر
 اثبات اعمال تبعيض توسط روبن  است 

 

ی ، القاء از طريق طرح تق. درباره روش کار کميسيون گفتنی، نقض مکرر مصوبات کنگره، نقض بی طرفی و جانبداری آشکاراز ر
 ! لذا به همين جا نوشته ام را به پايان می برم. اما پرداختن به همه آنها نوشته را طوالنی می کند.... . سئوالهای با ربط وبی ربط 

 

********************************************************** 

را مبنای ارزيابی ضوابط قرار داده اند  تا اين نتيجه را القاء کنند که  اين رفقا نه مصوبات کنگره که نظرات شخصی خودشان )1(
همواره امکان " هيچ منطقی روشنی بر ضوابط رسانه های سازمان وجود ندارد و بنابراين در اين بازار هرج و مرج از نظر آنها

کميسيون " ست که کنگره گفته است اين در حالی ا   ."اعمال سليقه شخصی ، برداشت شخصی و نظر شخصی وجود خواهد داشت
 "!   را در مورد انتشار مقاالت رفيق تقی  بکار گرفته استو مقررات تاکنونی تشکيالت روال عمومیسايت 

 

)2(              

من در همانطور که . ح و من . در آن دوره سه مسئول، کار فنی را ميان خود تقسيم کرده بودند که عبارت بودند از رفقا مريم  ، ر
. ر. تقی  به عنوان مقاله ابتدا در راس سايت می آيد سپس حذف می شود و به باکس مقاالت می رود. نامه توضيح داده ام نوشته ر

رانت خواران فنی، مستبد، ( تقی  بدون پرسش و تحقيق طبق عادت هميشگی اش اکيپ فنی را مورد فحاشی قرار می دهد
.  می پرسم و او توضيح می دهد که ابتدا مقاله را در راس سايت گذاشته سپس چون از رح. من مسئله را از ر....). خودرای

همان مقاله را به صورت کاتگوری مقاالت دريافت کرده  فکر می کند که مقاله بايد از باالی سايت حذف شده و ) سردبير روز(امير
 :اين هم نامه نقل شده توسط من. در باکس مقاالت قرار داده شود

 

 

        ٢٠٠٧ ژوئن ١٣  

 !                   به رفقای سايت 

                 

تقی  . ح صحبت کردم و از او پرسيدم که علت ظاهر شدن و بعد غايب شدن مقاله ر.                  رفقای عزيز من ديروز با ر
امير را دريافت کرد است و چون در . ن تيترهای رچيست؟  او توضح داد که ابتدا مقاله را در سايت درج کرده است و بعد از آ

 .    تقی  در بخش مقاالت بوده  است آن را از باالی صحفه حذف و در قسمت مقاالت قرار داده است. تيترها مقاله ر

  از آن جا مقاالت به "                 من به رفيق يادآوری کردم که کدبندی مقاالت در رديف باال قرار می گيرد و نوار مقاالت که قبال
 !اين هم از حذف شدن مقاله . آرشيو می رفت به خاطر حجم و فشار کار آکنون ديگر مورد استفاده قرار نمی گيرد

 

 … تقی  عليه من و رفقای فنی سايت پاسخ دهم.                 همانطور که گفتم شايسته خودم نمی دانم که به فحاشی های ر
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 آدرس زير )3 (

http://www.iran‐archive.net/rahe_kargar/rahekargar_nashrie/rahekargar_001.pdf 

  

 

 

  در باره کميسيون حقيقت يابروبن . رنامه دوم 
 از روبن

 برای درج در خبرنامه درونی

 2009 مه 24

 

 

 نگاهی به جوابيه رفيق الف به نقد من بر گزارش کميسيون حقيقت ياب

 

هيچ يک تا کنون نتوانسته اند نام مشخص و موارد اتهام مشخص برای وجود " اتهام نامه سرگشاده" می دانيم که امضاءکنندگان 
يک مرکز فراسازمانی، فراقانونی و در سايه که عامل اختناق و مظهر همه چيزهای ضدکمونيستی و ضدانسانی  در سازمان است، 

الف در مورد  وجود . از قبل از مکاشفه ر)  نفر...حاال (  نفر  ....اگر فرض کنيم که هيچ کدام از امضاءکنندگان نامه .اقامه کنند
الف به عنوان امضاء کننده . خبرنداشتند نمی توان انکار کرد که خود ر) همراه با نامهای مشخص و دالئل مشخص( چنين مرکزی

در " اتهام نامه سرگشاده"امات سنگين اين نامه تنها کسی بوده است که دالئل مشخصی برای اثبات اين رهبری درسايه و تائيد اته
 .چنته داشته است

پس از انتشار گزارش کميسيون حقيقت ياب من نقدی بر آن نوشتم ونشان دادم که اين گزارش به جای حقيقت يابی ، عامدانه به 
قبل ) يقت ياباعضای کميسيون حق( الف  و س -رفقاج . پرونده سازی عليه سه نفر از اعضای کميسيون سايت پرداخته است

اما . با برخوردی مسئوالنه و صادقانه بر اين گزارش خط بطالن کشيد رفيق ش. تکليف شان را با اين گزارش روشن کرده بودند
رفيق الف، به عنوان تنها مدافع گزارشی که خود تهيه کرده است به آن چه که کرده به خود می بالد و به شکلی کاسبکارانه به من 

او در نوشته خود به توجيه تراشی هايی برای فرار از ...". اگر تو تاريخ گزارش را پس بگيری ، من نيز " که پيشنهاد می کند
در مورد همه آنها ئی که هنوز معتقد به اين افسانه هستند . پاسخگوئی چنگ انداخته که من در اين نوشته به آنها خواهم پرداخت

  De te fabula narratur ! (1 )تنها می گويم 

 

 سابقه مناقشه 

که در ( مقاله او در باره مصاحبه عبد ی : اختالف و مناقشه رفيق تقی  با هئيت سردبيری سايت بر سر دو نوشته او شروع شد
که با رأی اکثريت هئيت ( و مقاله در باره هفت تپه ) ستون کارگری سايت قرار گرفته بود بدون اين که در باالی سايت قرار بگيرد

 ).ايت در ستون ديدگاه گذاشته شده بودسردبيری س
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کميسيون تبليغ و ترويج به عنوان ارگان مسئول سايت موارد مناقشه را بررسی و اعالم کرد که گذاشتن مقاله هفت تپه در ستون 
مبارزه (يق تقی ديدگاه درست بوده است ، اما در باره ادعاهائی که رفقا رسول و وريا مطرح کرده بودند و نيز دليل گذاشتن مقاله رف

عليه بهره کشی يا برای بهبود بهره وری؟ نگاهی به گفتگوی دو تن از فعالين سنديکای شرکت واحد و عباس عبدی از اين پس به 
کميسيون سايت برای پاسخ به . در ستون کارگری ، خواهان توضيح از کميسيون سايت شد)  طور خالصه نوشته درباره عبدی

 با شرکت من ، مريم و امير تشکيل جلسه داد و برای اولين بار به عنوان 2008 ژوئيه 31ره در باالخ. ت.ت. سئواالت  ک
در آن جلسه همه بر اين نظر بوديم که . ارسال کرد. ت. ت. کميسيون ، مسئله را بررسی و نتيجه جلسه را به رفيق ب ، مسئول ک

 که 2008 ژوئيه 31بخشی از گزارش نشست .  قرار می گرفت
همان روز در خبرنامه درونی انتشار يافت ، گزارش ويژه من ، به عنوان مسئول فنی سايت بود که در آن چگونگی دريافت نوشته 

مه، در مورد سوالهائی و درادا. مريم به عنوان سردبير روز و نصب آن در ستون کارگری سايت را توضيح داده بودم. عبدی از ر
در سال (ح  . تقی  در اين باره پاسخ نداده ام  ،  ايميلی که مربوط به صحبت من با ر. که از من شده بود که چرا به  پرسش های ر

تقی  به گروه فنی سايت ،  گفته بودم که از . درآن ايميل من ضمن اشاره به توهين های بی پايه ر.بود را نقل کرده بودم) 2007
 تاريخ 2008 بجای ژوئن  به اشتباه گزارش من به عنوان مسئول فنی. اين پس به پرسش های توهين آميز وی پاسخ نخواهم داد

.  می باشد، درست است2007ح که مربوط به  سال . اما تاريخ ايميل صحبت با ر)  اشتباه تايپی( را برخود دارد 2007
الف در گزارش کميسيون حقيقت ياب ، دو . باره صحبت ام با رفيق ح باعث می شود که رهمين ايميل نقل شده در گزارش من در 

حادثه متعلق به دو سال مختلف را به صورت حادثه مربوط به مقاله عبدی ، ادغام نمايد و از آن به عنوان مدرکی برای بافته های 
 .عجيب وغريب خود استفاده کند

ً                                نوشته مربوط به عبدی اصال  از اول می بايست در ستون ديدگاه                       

    ً  ظاهرا  

 

 پاسخ رفيق الف به نوشته من

نيم رفيق الف در رد انتقادات من به گزارش کميسيون حقيقت ياب چه نوشته است؟ ادعای من اين بوده و هست که گزارش اما ببي
 پاسخ رفيق الف به اين ايرادات من چيست؟  . کميسيون حقيقت ياب پنج ايراد بزرگ دارد که کل گزارش را بی اعتبار می سازند

 

ن ايراد من به گزارش کميسيون حقيقت ياب اين بود که ماموريت احاله شده از طرف اولي.  بی اعتنايی به ماموريت کنگره– 1
الزم است يادآوری کنم که کنگره سيزدهم در باره روال تصميم گيری در انتشار مقاالت رفيق . کنگره را آشکارا ناديده گرفته است

 : تقی  موضع روشن و قاطعی اتخاذ نموده و اعالم کرده بود

 ." ايت روال عمومی و مقررات تاکنونی تشکيالت را در مورد انتشار مقاالت رفيق تقی  بکار گرفته استکميسيون س "

 : و مصوبه کنگره در باره ماموريت تعيين شده برای کميسيون حقيقت ياب چنين بود

يسيون حقيقت ياب از در مورد درج مقاالت رفيق تقی  و رفقا يوسف آبخون و محسنی، يک کم مضمون اختالف برای روشن شدن"
طرف کنگره انتخاب شود و با دقت در مساله يافته هايش را به اعضای سازمان ارائه دهد و بعد از بحث های کافی در جلسات 

 )تاکيد من ". ( اينترنتی با رای اعضای سازمان درباره مساله تصميم گيری شود

ً                                                            اوال  کنگره سيزدهم در باره روال انتشار مقاله های رفيق تقی  نظر ه    
    ً                                               ثانيا  ماموريت مشخص و دقيقی به کميسيون داده که چهار 

نگاهی به اين دو مصوبه جايی برای ترديد باقی نمی گذارد ک
. روشنی داشته و بنابراين دليلی نداشته آن را به بررسی مجدد بفرستد

 .  گيری در باره آنها درست بوده يا نهمقاله را بررسی کند و با توجه به تفاوت های موجود در مضمون آنها ، ببيند تصميم 

 . گزارش خود اعالم کرده که تنها اين مصوبه کنگره را مبنای کارش قرار می دهد5خود کميسيون حقيقت ياب نيز در صفحه 

کرده ، اگر وظيفه  ای که کنگره برای کميسيون قائل شده اين بود و کميسيون نيز همين وظيفه را به عنوان تنها وظيفه خود تائيد 
پس در مورد نوشته مربوط به عبدی ، کميسيون می بايست تنها و تنها وارد بررسی مضمونی شده و اگر دالئلی برای مخالفت با 

 . نظر کميسيون سايت در باره نوشته مزبور پيدا کرد ، اعالم نمايد
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ين مصوبات را ناديده گرفته است ، به حرف من اين بوده و هست که گزارش کميسيون حقيقت ياب ماموريت صريح محول شده در ا

ی پرداخته ، 

پاسخ رفيق الف به . بپردازد ، ولی منکر اين حقيقت شده که دفاع از اتحاديه های کارگری موضع رسمی و مصوب سازمان ماست
و ترجيح می دهد وارد اين بحث نشود و موضوع ماموريت مشخص کنگره سيزدهم در البالی مشاجرات اين انتقاد من چيست؟ ا

 .فراموش گردد

ً                                                                                     ً                اين ترتيب که اوال  به جای چهار مقاله ياد شده در مصوبه کنگره ، فقط به دو مقاله رفيق تقی  پرداخته ؛ ثانيا  در مورد نوشته                 
                                             ِ                                                        مربوط به عبدی ، با زير پا گذاشتن ماموريت مشخص   داده شده از طرف کنگره ، نه فقط به بررسی روال تصميم گير

ً                     ً                                                                  بلکه مضمون نوشته را کامال  مسکوت گذاشته ؛ ثالثا  در مورد مقاله مربوط به هفت تپه هر چند ناگزير شده به مضمون نوشته                         

 

 دومين ايراد من به گزارش کميسيون حقيقت ياب اين بود که اشتباهی در فهم . ادغام دو حادثه و اختراع يک حادثه خيالی– 2
ن اشتباه ، فرصتی برای تحريف عامدانه حقيقت به وجود آورده که گزارش را حوداث مربوط به مناقشه و آشفتگی های ناشی از اي

 .
است و آن را با روايت کميسيون سايت در باره نحوه  2008ام با رفيق ح اين برداشت را کرده که آن صحبت مربوط به حادثه سال 

تصميم گيری در مورد مقاله مربوط به عبدی ادغام کرده و نتيجه گرفته که بين آن چه من از ح نقل کرده ام و آن چه کميسيون 
 ! سايت در باره مقاله مزبور گفته تناقض وجود دارد

                                     ً                           اشتباه اين بوده که نويسنده گزارش ظاهرا  از ايميل من در باره صحبت                                  ً                    آشکارا به جانبداری کشانده  و تماما  بی اعتبار کرده است

 : و می گويداما ببينيم جواب رفيق الف به اين ايراد من چيست؟ ا

 نوشته 2008آيا شجاعانه می پذيری که تاريخ باالی گزارش ات که به کميسيون سايت در مورد مقاله عبدی رفيق تقی  در سال "
 اگر چنين کردی آن گاه من هم می پذيرم .ی صفحه دوم نامه ات را پس بگيرشده است، اشتباه است؟ اگر می پذيری بنويس و تمام

 را با توجه به تاريخ 2007 از ضميمه همين گزارش و فقط آوردن نقل قول به سهو تاريخ سيز دهم ژوئن که در آوردن نقل قول
 گزارش 15، 14، 13م فقط در نقل قول چرا که در نتيجه گيری اين بخش در صفحات می گوی. علظ اصل گزارش قاطی کرده ام

 قبل از ميالد هم بود در نتيجه 2007که حاال اگر تاريخ آن سال نقل قولی آمده .اين نقل قول محلی از اعراب ندارد" آمده اساسا
 ".گيری ما فرق نمی کرد

ً                                                    اوال  مگر پذيرفتن تاريخ اشتباهی يک گزارش شجاعت الزم دارد؟   

    ً                                                              ثانيا  ادعای رفيق الف که اشتباه اش فقط به نقل قول خالصه می شود ، ناد

ً                                                  در کاتگوری کارگری بوده اصال  باال نرفته ، ولی از ايميل روبن  در باره ح روشن و      ً                               کامال  بديهی است که مقاله مزبور در با                         

    ً                                                  ثالثا  رفيق الف ادعايی می کند که به نظر من الفی بيش نيست

شايد از نظر رفيق الف چنين باشد ، اما از نظر من حيف است ! 
ن ندارد  که گزارش من در باره مقاله مربوط به عبدی در سال بديهی است و نيازی به گفت. آدم مفاهيم را از معنای شان تهی سازد

اما گرو کشی رفيق الف فقط مضحک و رقت آور بودن نحوه برخورد .  در باالی آن سهوی است2007 نوشته شده و تاريخ 2008
 .او را به نمايش می گذارد

زيرا او با قاطی کردن تاريخ دو حادثه ، گمان . رست است
کرده که در تصميم گيری راجع به مقاله مربوط به عبدی عالوه بر مريم و روبن  ، پای امير و ح نيز در ميان بوده است و نتيجه 

 به طور ضمنی حکم داده که گرفته که ادعای مريم و روبن  با مضمون ايميل روبن  در باره صحبت با ح تناقض دارد و بنابراين
رفيق الف می گويد ، مريم و روبن  مدعی هستند که نوشته مربوط به عبدی چون : دقت کنيد. مريم و روبن  حقيقتی را می پوشانند

الی "
معنای اين حرف به حد کافی روشن " .سايت بوده و هم از اينرو ادعای رفيق تقی  بر مبنای اينکه از باال حذف شده درست ميباشد

الف عزيز ، می بينی ؟ تو نمی توانی فقط اشتباه در نقل قول را پس بگيری ، بلکه مجبوری . مريم و روبن  دروغ می گويند: است
نکند اينجا هم . زده ای پس بگيری) من و مريم( دقتی در خواندن و فهميدن مطالب مربوطه ، به ما دو نفر اتهامی را که از سر بی 

  پيش از ميالد و پس از ميالد را عوضی گرفته بودی ، نمی توانستی اين فرضيات مسموم 2007اگر ! می خواهی گروکشی بکنی؟
 !ذهنيت جانبدار تو فرصت داده که آن چه را که می خواستی ببافی به 2008 با سال 2007را ببافی ، اما عوضی گرفتن سال 

من به عنوان تهيه کننده گزارش همان زمان هم اين ":او می گويد. 
اشاره به آن در به سهو است و  را زده است ولی بر آن بودم که خطائی 2007 تاريخ 2008روبن  را ديدم که بجای . خطای ر

اين را به عنوان ارفاق . من هنوز هم معتقدم که او از سر بی دقتی و به اشتباه دو حادثه را يکی کرده.". ..گزارش شايسته نيست



 

 

160

 و به او نمی گويم ، بلکه معتقدم هيچ آدم عاقلی نمی آيد با دستکاری عمدی واقعيت هايی که همه دست اندرکاران قضيه از چند
الف را جدی بگيريم و بپذيريم که او علی رغم توجه . اما اگر ادعای ر. چون شان خبر دارند ، خود را به مضحکه ديگران تبديل کند

به خطا بودن تاريخ تايپ شده در باالی گزارش ، ما را به تناقض گويی يا دروغ گويی متهم کرده ، مسئله ابعاد ديگری پيدا می کند 
. و بايد نتيجه گرف

 !  " شجاعانه"خودش نيست و گرنه اين چنين 
    ً                                           ظاهرا  رفيق الف هنوز متوجه معنای ضمنی بافته های            ً                                         ت که او عمدا  و آگاهانه اتهام دروغ به ديگران بسته است

                         ِ             در باره هوش و حواس خود داد  سخن نمی داد

 

ون حقيقت ياب اين بود که ادغام اشتباهی دو  سومين ايراد من به گزارش کميسي. ناديده گرفتن تناقضات غير قابل چشم پوشی– 3

 ح بوده يا روبن ؟  مسئول فنی روز– سردبير روز امير بوده يا مريم؟ دوم –اول : تناقضات غير قابل چشم پوشی اينهاست. می شد
– مقاله در ستون مقاالت گذاشته شده بوده يا در بخش کارگری؟ چهارم –سوم 

ی و بوده؟  آيا رفيق الف متوجه اين چهار تناقض غير قابل چشم پوشی نشده است؟ اگر نشده باشد ، بايد نتيجه گرفت که با بی مباالت

گرفت که ريگی به کفشش بوده و به محض برداشت اشتباهی از تاريخ مورد بحث ، درنگ را جايز ندانسته و با کله به نتيجه گيری 
 از آنجا که من مدرک محکمی ندارم و معتقدم نسبت دادن چيزی به کسی بدون مدرک کافی ، کاری است .دلخواه خودش پريده است

و گرنه او می بايست برای رفع ابهام در اين .  غفلت بی ترديد نقش داشته استگذاشته شده اند و ذهنيت جانبدار رفيق الف در اين
 .موارد ، از افراد ذی ربط در اين قضيه پرس و جو می کرد

                                                                             ً                                        حادثه متعلق به دو سال متفاوت ، به نتيجه گيری های متناقضی می انجاميده که قاعدتا  هر بررسی کننده ای می بايست متوجه آنها 

ً             مقاله باال بوده و بعد پائين آمده يا اصال  باال نرفته                                        

                                                                 ً                                                غير مسئوالنه گزارش خود را سرهم بندی کرده ؛ اما اگر متوجه شده و عمدا  از اين سئواالت ناگزير گريخته باشد ، بايد نتيجه 

                                                            ً                                                           غير اخالقی ، ناگزيرم شق اول را بپذيرم و بگويم اين تناقضات عمدا  ناديده گرفته نشده اند ، اما با بی مسئوليتی چشم گيری کنار 

 چهارمين ايراد من به گزارش کميسيون حقيقت ياب اين بود که نويسنده گزارش بدون . نتيجه گيری مغرضانه بی مدرک– 4
                      ً   هرگونه مدرک و دليل رسما  س :ه عضو کميسيون سايت را به توطئه چينی و توجيه پردازی متهم کرده است

چون مقاله توسط رفيق مريم در کاتگوری :  ژوئيه خود در عين حالی که جمع بندی ميکند۲۳هيات تحريريه سايت در همين پاسخ "
 آن ديده شود تمهيد ال قرار نگرفته و خوب بايدحا: اما. لذا بايد  هم زمان درباالی سايت قرار می گرفت... کارگری طبقه بندی شده و

و از اينرو در پاراگراف دوم جمع بندی می نويسد که بجز ستون ديدگاه و مباحثات کليه مقالت اعضای سازمان صرف نظر از 
وری رفيق تنها راه حل اينست که کاتگو خوب برای اينکه مساله حل شود . کاتگوری هم زمان بايد در راس سايت قرار داده شود

مقاله « .ت.از اينرو کميسيون سايت با اکثريت آرا در پاسخ ک! مريم  بهم بخورد و مقاله به ديدگاه برود                   ً  ت می نويسد که اصال   
 البته توضيح ميدهد که با بررسی مجدد باين نتيجه رسيده است و يعنی اگر بررسی .بايستی به ستون ديدگاه می رفت» عبدی 

 حاال ما  وا –مقاله ای . ی شد که اين حذف از باالی سايت که دو ماه قبل صورت گرفته بود درست بوده استمجددی نبود معلوم نم
 حداقل قبل از نوزدهم مه – در پانزدهم ماه مه در باالی سايت قرار ميگيرد و يکی دو روز بعد –

ه بعد باين رای و نتيجه می رسند که ما اعضای کميسيون سايت دو ماه قبل هم موافق  از آن باال حذف ميشود و تازه از دو ما–
. آيا بهتر نمی بود همان اشتباه فنی ر! حذف بوديم اما به بررسی مجدد احتياج داشتيم

 ).تاکيدات من ( "می آوردند؟

   ً                            قعا  به داليل فنی اش کاری نداريم 

        ً                                 ح که اصال   نبايد در باالی سايت می آمد دليل 

      ً                 ، رسما  ما را به چيدن 
 و 2محسوب می شود ، برمبنای اشتباه ياد شده در ايراد " الف گيت"ت و به معنای واقعی کلمه اين قسمت که اوج پرونده سازی اس

. برای الپوشانی حقيقت متهم می کند" تمهيد"3بی مباالتی آشکار در برخورد به تناقضات ياد شده در ايراد 
ً                   لجن مال کردن کامال  آگاهانه و عامدانهت ، بلکه اين اتهام زنی ، ديگر محصول اشتباه يا بی مباالتی نيس  سه عضو کميسيون سايت                 

او ما را متهم می کند که چون هيچ دليلی برای باال نفرستادن مقاله مربوط به عبدی نداشتيم ، آگاهانه نشستيم و تمهيد چيديم . است
 من با تأکيد دارم می گويم که او برای اين اتهامات هيچ .و نقشه کشيديم
در اينجا ناگزيرم باز از او بخواهم که اگر . من از او دالئل اين ادعا را خواسته ام ، ولی او از پاسخ طفره رفته است. بهم بافته است

ود وجود داشته و نوار صحبت ما سه نفر به شايد در جلسه ما دستگاه شن. دليل و مدرکی برای اين ادعای خودش دارد ، ارائه بدهد
 ژوئيه نمی توانسته وجود داشته 31شايد او بگويد جز اين ، دليل ديگری برای موضع گيری ما در ! دست رفيق الف افتاده است؟

 باشد؟ 

                                ً                     ليل و مدرکی ندارد و اينها را عمدا   برای خراب کردن ما د
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ً                                                                                         اما اوال  در بهترين حالت ، چنين ادعايی جز يک فرضيه در ذهن رفيق الف چيز ديگری نيست ، فرضيه ای که ا       
    ً                                                                                      ثانيا  ادعای او حتی به عنوان يک فرضيه هم قابل دفاع نيست ، اين ادعا جز يک اتهام زنی ناشی از 

                 ً                          ِ                                                                     يک ذهن بی غرض حتما  در می يافت که حتی در نبود  هر نوع مدرک ، چنين کاری فقط می تواند يکی از شقوق احتمالی باشد و نه 

همان طور که مارکس تأکيد می کرد ، کارگران نه صرفًا با گرويدن به انديشه های مجرِد اين يا آن متفک

مبارزات روزمره کارگران برای بهبودهای هر چند ُخرد را به نام انقالب و سوسياليسم نفی ميکنند ، با نيت هر چند خير ، به روند

                                     ً                                اگر رفيق الف يک لحظه به ماموريت صراحتا  تعيين شده برای کمسيسيون حقيقت ". 

                                                  ِ                                                           من جای اين مقاله ديدگاه است ، اما چون خودم نيز حال   الم شنگه ديگری را نداشتم ، با تصميم سر دبير روز کنار آمدم

  ِ                        خود  همان مشاجراتی که در اي

و آن را تا حد يک 
. مدرک و دليل ارتقاء داده است

حتی اگر دليلی برای اثبات درستی ارزيابی ما در باره مقاله ياد شده وجود نمی داشت ، بازهم . سوءظن چيز ديگری نمی تواند باشد
. ک ذهن بی غرض بالفاصله نتيجه نمی گرفت که ما نشسته ايم و آگاهانه برای ماستمالی و توجيه کار ناحق مان تمهيدی چيده ايمي

اگر او فقط يک لحظه می توانست جانبداری . به چنين فرضيه بافی ها و گمان زنی هايی نياز نداشتاما رفيق الف . تنها شق ممکن
و تقالی خودش را برای يافتن يک باند فرا سازمانی در کميسيون سايت کنار بگذارد و برای بررسی چند و چون ارزيابی ما به متن 

به هر کاری " شمردن دندان های اسب"اما او برای فرار از . ينی داردمقاله مراجعه بکند ، در می يافت که ارزيابی ما مبنای ع
او با مراجعه به متن مقاله مربوط به عبدی در می يافت که در آنجا رفيق تقی  مبارزه برای تشکل مستقل کارگری . دست زده است

ح قطعنامه کنگره دوازدهم سازمان است و اين نقض صري. را در صورتی قابل دفاع می داند که چنين تشکلی ضد سرمايه داری باشد
توجه به افق های گسترده نبايد به بی اعتنايی به مبارزات اقتصادی ، صنفی و روزمره و محدود اين يا آن بخش ": که می گويد

ر بزرگ ، . کارگران باشد
آنهايی که اکنون . بلکه با پيکارهای روزمره برای منافع ملموس خودشان است که به افق های گسترده تاريخی دست مييابند

  
مسلم است که جنبش سوسياليستی طبقه کارگر بدون تئوری و . تکوين همبستگی طبقاتی کارگران آسيب ميزنندپايه ای و توده ای 

آگاهی سوسياليستی نميتواند موجوديت پيدا کند ، اما آگاهی سوسياليستی نيز بدون همين مبارزات روزمره کارگران نميتواند کارگری 
شود و به نيروی دگرگونی تاريخی تبديل گردد

اما . ياب از طرف کنگره سيزدهم توجه می کرد و فقط نگاهی به متن مقاله مورد بحث می انداخت ، می توانست اين را دريابد
ن سايت بوده که همه چيز را فراموش افسوس که او چنان غرق در جستجوی خود برای يافتن يک باند فرا سازمانی در کميسيو

 . کرده بود

اما بگذاريد يک بار ديگر به اين سئوال جواب بدهم که ما چرا از همان اول ، مقاله مربوط به عبدی را در ستون ديدگاه نگذاشتيم؟ 
ره از طرف رفيق تقی  به حقيقت اين است که رفيق مريم به عنوان سر دبير روز ، برای اجتناب از دعوايی که احتمال می داد دوبا

راه بيفتد ، مقاله را به ستون کارگری فرستاد تا نه در ستون ديدگاه باشد و نه مانند مقاالت ديگر در باالی سايت قرار بگيرد ، بلکه 
ه به نظر من همان موقع به او گفتم ک. مانند بعضی از مقاالت ديگر  بدون رفتن به باالی سايت ، فقط در ستون کارگری قرار بگيرد

اين اولين . 
طبق مقرراتی که تا آن زمان مبنای کار ما بود مطالب طبقه . باری بود که نوشته  يک عضو در مقوله کارگری طبقه بندی می شد

ی ستون کارگری در صورتی به باالی سايت می رفت که سردبير روز طی يادداشتی به مسئول فنی اعالم می کرد که بندی شده برا
متأسفانه کوتاه آمدن ما نه تنها جلوی دعوای ديگری را نگرفت ، بلکه رفيق تقی  را . مطالب مزبور را در باالی سايت برجسته کند

و از " هم چوب را خورده ايم و هم پياز را"ن باره در گرفت ، ما را متقاعد کرد که . جری تر کرد
روبرو شديم ، در جلسه سه . ت. ت. بنابراين وقتی با سئوال ک. همان اول می بايست با قاطعيت بر مقررات پافشاری می کرديم

ت بررسی کرده و هر سه نفرمان به اين نتيجه رسيديم  نفره ای که برای پاسخ به آن تشکيل داده بوديم ،  مضمون نوشته را با دق
می بينيد که هيچ تمهيدی برای پوشاندن حقيقت در کار نبود ، بلکه ما . که مقاله از اول می بايست در ستون ديدگاه قرار می گرفت

 . مصمم شده بوديم که به هر قيمت که شده روی مقررات مصوب سازمان بيايستيم

 

پنجمين ايراد من به گزارش کميسيون حقيقت ياب اين بود که در انکار . زمان در دفاع از اتحاديه های کارگری انکار سياست سا– 5
 .

در شرايط مشخص ( قاله مربوط به هفت تپه را هم به دليل طرح شعار کنترل توليد زيرا گزارش در رد موضع کميسيون سايت که م
سئوال اينست که به رغم ": و هم به دليل مخالفت با اتحاديه کارگری ، در ستون ديدگاه قرار داده بود ، اعالم می کرد که ) کنونی 

 کارگر   مملو بودن ادبيات سازمانی از نقد نظرات اهميت تشکل های مستقل کارگری بعنوان اصلی ترين ظرف تشکل يابی طبقه
مخالف سنديکا، در ک

ً                                  ً                              اين حقيقت که دفاع از اتحاديه های کارگری سياست کامال  شناخته شده سازمان ما بوده ، دقيقا  به موضع رفيق تقی  پيوسته است                                                  

و
انی و بطور رسمی اين سياست م  که حاال  تصويب شده– به رغم درست بودن يا نبودن اش –دام کنگره ساز

 ).تأکيد من". (  رفقا بر آنند که تا تغيير آن در کنگره سياست رسمی سازمان است
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 توجه به"... : ون حقيقت ياب از سند اصلی کنگره اول سازمان دليل آوردم که می گويدمن در رد نظر گزارش کميسي
والبته ضعف ما در آن دوره اين  . اهميت و معنای شوراهای کارگری و مجامع عمومی کارخانه در دوره انقالب بسيار ارزشمند بود 

و ت بر درست تاکيدات اين ر در  شوراهای کارگری، به مسئله اتحاديه کارگری و ضرورت و جايگاه آن بود که
کرديم ی بی ت ل ر ق  کارگران، طبقاتی ا  در سازماندهی مبارزات 60تالشهای ما در دوره بعد از سال .  

درباره اوضاع "به نقل از ( ..."..کارگری و پيوند با جنبش کارگری، براستی يکی از درخشان ترين ستونها ی کارنامه ماست
  ).22، گزارشات، قطعنامه ها ، قرارها و پيام ها، صفحه " سياسی و وظائف عمومی ما

مخصوصًا 

  کنا   کامًال    اهمي  نقش
وجه  ريبًا بطو کام  رزه   ت مب در

 شکل سازماندهی طبقه کارگر اتحاديه يا  تنها کجای اين مصوبه گفته است که:"اما رفيق الف در رد استدالل من می گويد
" ؟..سنديکاست که شما آن را برفرق ما می کوبيد

های کارگری بود ، بعد از اين که مصوبه سازمانی را به او نشان می دهيم ، می گويد اين مصوبه نگفته که ما تنها از اتحاديه دفاع 
 ! می کنيم

ً                                            می بينيد؟ رفيق الف که قبال  منکر موضع رسمی سازمان در دفاع ا ز اتحاديه                          

آری ترديدی نيست که ما از انواع تشکل های ! ه نمايش می گذاردرا ب" حقيقت يابی"اين نمونه ديگری از تعهد رفيق الف به 
کارگری ، از شورا و مجمع عمومی کارکنان واحدهای اقتصادی گرفته تا تعاونی های کارگری و صندوق های وام کارگری ، پاتوق 

ايگاه و وظايف خاصی قائل هستيم و های کارگری و غيره ، دفاع می کنيم و نه فقط از اتحاديه کارگری ، اما برای هر يک از آنها ج
که مخالفت ! اما آيا از اين چه نتيجه ای می شود گرفت؟ که از اتحاديه کارگری دفاع نمی کنيم؟. آنها را در مقابل هم قرار نمی دهيم

حث بر سر ب! انصاف و توجه به منطق هم خوب چيزی است ، رفيق الف! با اتحاديه کارگری با موضع سازمانی ما همخوانی دارد؟
اين نيست که ما اتحاديه را تنها شکل سازماندهی کارگری می دانيم ، بحث بر سر اين است که ما از ضرورت و اهميت اتحاديه های 
کارگری در مبارزات طبقاتی کارگران دفاع می کنيم و بنابراين حتی اگر در کنار آن از هشتصد نوع سازماندهی ديگر هم دفاع کنيم ، 

 .مخالفت با اتحاديه های کارگری را همخوان با موضع سازمانی مان بدانيمباز نمی شود 

جالبتر از همه اين است که رفيق الف البد برای اين که درمقابل استدالل من کم نياورد ، می گويد که به عنوان عضو اين سازمان ، 
 آيا با علم به اين که دفاع از اتحاديه های کارگری پس من ناگزيرم بپرسم ،! اسناد کنگره اول را خوانده و از آن خبر داشته است
؟ "تصويب شده... در کدام کنگره سازمانی و به طور رسمی اين سياست "موضع رسمی سازمان است ، از ما می پرسيديد که 

 "! حقيقت يابی"آفرين به اين 

 

يدی است بر اين حقيقت که گزارش او نه حقيقت  توجيهات رفيق الف در پاسخ به نقد من تائدر پايان فقط مجبورم اضافه کنم که 
 . يابی که تحريف عمدی و آگاهانه حقايق بوده است

 

************************************************************************* 

 !اين داستان توست که بازگو می شود).  1(
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 عضو کميسيون حقيقت ياب به کميسيون    الف -ح .  نوشته ر
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 در مورد گزارش آميسيون حقيقت ياب 

 :از آنجا آه ! رفقا 

 :  پيشنهاد آتبي ذيل آه به آنگره سيزدهم سازمان ارايه شده بود-1

يق روبن ، در دو مورد مشخص دو مقاله رفيق تقی برخوردی تبعيض در چهار چوب اجرای مقررات، کميسيون سايت ونه تنها رف'' 

بدينصورت که اين مقاالت به بخش ديدگاه منتقل شده اند در حاليکه مقاالت مشابه از رفقای ديگر در ستون اصلی . آميزداشته است

 ''.سايت درج گرديده اند

 .از جانب آنگره رد شد و به تصويب نرسيد

 :سيزدهم سازمان، ماموريت آميسيون حقيقت ياب به صراحت از قرار ذيل روشن شده است بنا برمصوبه آنگره -2

 ، يک کميسيون حشمت محسنی  و يوسف آبخون  رفيق تقی و رفقا  برای روشن شدن مضمون اختالفات در مورد درج مقاالت ''

و بعد از بحث ) می دهد(ضای سازمان ارائه دهد  يافته هايش را به اعحقيقت ياب از طرف کنگره انتخاب می شود و با دقت درمساله

 )تا آيدات از من است ( '' .های در جلسات اينترنتی با رأی اعضای تمام سازمان در باره مساله تصميم گيری شود

 :لذا روشن است آه

 . از نظر آنگره سيزدهم سازمان، مساله بررسي تبعيض، ماموريت آميسيون حقيقت ياب نبوده است-الف

، محسنی و آبخون، تفیيسيون حقيقت ياب موظف بوده است آه با بررسي آارشناسانه در مورد مقاالت مورد مشاجره رفقا  آم-ب
. حقيقت انطباق اين مقاالت و مواضع مندرج در آن با مواضع سازماني و يا عدم انطباق آنها را با ارايه داليل مستدل روشن مينمود

و يا بدون اين آد منتشر ميشدند، راي آميسيون حقيقت ياب مي '' ديدگاه''قاالت مي بايست زير آد به بيان ديگر در مورد اينكه اين م
 . بايست صادر مي شد

. جهت تحقق اين مهم بهتر آن ميبود آه آميسيون حقيقت ياب ازيك گروه آاري آارشناسانه براي بررسي اين مقاالت بهره مي جست
بيراهه رفته و با غرق شدن درمصوبات گذشته و حال آنگره، ) ن يكي ازاعضاء اصلي آنو م(اما متاسفانه آميسيون حقيقت ياب 

مصوبات آميته مرآزي و اساسنامه سازمان و نشان دادن تناقضات آنها وهمچنين با جستجو در نامه هاي برخي رفقا در رابطه با 
و مقايسه آنها، از پرداختن به وظيفه اصلي آميسيون موضوعات مورد مشاجره و تحقيقات روانكاوانه در رابطه با اين نقل قولها 

 .حقيقت ياب غافل شده است

امري آه از جانب آنگره سيزدهم سازمان (  تبعيضي اعمال نشده است تقی روزبهدر رابطه با درج مقاله رفيق : لذا من با بيان اينكه
 . رش انتشار يافته آميسيون حقيقت ياب بعهده نميگيرم، اعالم ميدارم آه هيچگونه مسوليتي در قبال گزا)نيز پذيرفته شده است

 با درودهاي رفيقانه

  الف - ح
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 06/ 05/ 2009 ، شنبه چهار

 ش.  نامه دوم ر
 :با سالم به همه رفقا

                                   ٌ                                         می دانم چند نکته را روشن کنم و ضمنا   به سهم خود بگويم که در کجا ايستاده ام . الزم. رفقا با وجود جو موجود 

                                 ٌ                من نظرم اين بود که اين گزارش اساسا  گرايش دارد به 

ً                                   اشاره کردم اما اين در شرائطی بود که همه نامه ها کامال  خوانده نشده بود و من فقط برداشت خ                                                    

                     ً   در همين مورد هم تقريبا   

                                      ً                                            پس قضيه برايم قبل از اينکه بخواهد واقعا   درستی يا نادرستی قضاوتمان را اثبات کند  ج

 ماه طی جلسات متعددی تالش فراوانی کرد که از البالی نامه های داشته در بياورد که حقيقت 7-6کميسيون حقيقت ياب حدود 
 . فقا قرار دهداتفاق افتاده چه بوده و بعد از دست يابی به واقعيت آن را در اختيار ر

با خواندن جمع بند .  قرار شد که جمع بند گزارشات ما را رفيق الف با خط زيبا و دقت بسيار بااليشان ارائه دهند که اين کار هم شد
. گزارش ، ما ضمن تشکر از تالش رفيق الف هر کدام نظراتمان را داديم

فيق تقی در صورتی که من نظرم نه در دفاع يا رد کسی بلکه مطرح کردن ناشنيده هايی بود که ممکن است رفقا ی سازمان سمت ر
همين کار را هم . از آن خبر نداشته باشند از اين رو با رفقا مطرح کردم که من اصالحاتی دارم که در جلسه بعد انجام خواهم داد

ظرم را مطرح کردم که شامل حذف و اصالحاتی بود که از نظر من تعادل نامه را حفظ می کرد و کردم و در جلسه بعد موارد مورد ن
رفيق الف عزيز .. در واقع شايد بيشتر از اينکه موضع کميسيون را داشته باشد موارد يافته توسط کميسيون را به نمايش ميگذاشت

دارم که هر طور که می خواهم نامه را اصالح کنم و حتی بدون هم ضمن تائيد کامل آن حتی به من گفت از طرف او من چک سفيد 
رفيق الف عزيزدرست می گويد که اول بار من به وجود تبعيض . نظر ايشان که مسئول کميسيون بود، آن را به دبيرخانه بفرستم

ودم را از نامه های رفيق تقی ارائه 
اما بويژه و متاسفانه بعد از پخش گزارش مواردی اتفاق افتاد که من متوجه شدم . م دادم ولی بهر حال روی نظرم تا به آخر بود

ن اين نامه  يکی از آن موارد اصرار زياد رفيق الف برای ارائه گزارش قبل از نامه سر گشاده بود که من در جريا. ناپختگی کردم 
سوم امضای رفيق الف در زير . دوم اشتباهی بود که در تاريخ يکی از نامه ها وجود داشت و متن نامه هم بسيار مهم بود. نبودم

من در جريان تهيه گزارش کميسيون نظارت قبل از کنگره به رفيق الف و رفقاتی . که آنهم برای من مهم بود. نامه سر گشاده بود
 که برای اعتماد بيشتر عليرغم اينکه ما هر کدام نظر داريم  ولی در رد يا تائيد نامه های بحث برانگيز شرکت ديگر مطرح کردم

. بهر حال رفيق الف نامه پاريس را امضا کرد. احساسم اين بود که قضاوت ما را خدشه دار ميکند. نکنيم
جود مشکالتی که ما در تشکيالت داريم و به هر حال قضاوت ما در اين مقطع حساس است جلسات آخر باز هم تاکيد کردم که با و

اما راستش متن نامه سرگشاده  را که ديدم و امضای رفيق الف عزيز ، نسبت به گرايش .بهتر است امضايمان پای نامه ای نباشد 
اينجای قضيه احساس کردم که رفيق تحت تاثير .  شدماو که همچنان از قبل از کنگره در يک خط معين ادامه داشته دچار ترديد

موضوعی ميباشد و من هم که به او اعتماد کامل همراه با احترام زياد دارم بدون اينکه خودم درست فکر کنم دارم با رفيق همراهی 
نبه غيرعادالنه آن را برجسته .می کنم 

به اين دليل . متا سفانه من نه تنها اصالحاتم را انجام ندادم بلکه قضاوتی را تاييد کردم که از نظر من عدالتش مورد ترديد بود. کرد
 می زنم با دست رفقا من در زندگی ياد گرفته ام که اگر با دستی. بال فاصله از رفيق روبن  و ساير رفقای سازمان عذر خواهی کردم

ديگر بگيرم من به رفيق روبن  يا هر رفيق ديگرم ممکن است  انتقادهايی داشته باشم که دارم ولی به هيچ وجه خواهان ضعيف 
 . سال زندان بودنم هستنه کردن و يا ازکار انداختن رفقايم نيستم گرو اين حرفم 

 . در مورد نامه رفيق حسن
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رفيق بسيار عزيز تو که داستان زندگی . ه ای به من کرده ای و گفته ای که من در هم شکسته ام رفيق حسن عزيز در نامه ات اشار
من را شنيده ای و خوب می دانی که داستان من و عزراييل همچنان ادامه دارد و نه تنها به اين زوديها قصد بريدن يا درهم 

اما رفيق عزيز شايد به .  ن جان سختی را از خودم نشان می دهمشکستن را ندارم بلکه برای رو کم کنی هم که شده به هر قيمت اي
علتش فضايست که در آن . من در اين مقطع کم آوردم ولی علتش آن نيست که شما عزيز فکر کرده ای . لحاظی  حق داشته باشيد

و از شما ياد گرفتم که .... از حسن عزيز من . گرفتار شده ايم و يکی از مبتکرين اين فضا متاسفانه رفيق وبرادرم حسن می باشد
اگر چه  بر حق يا ناحق )همراه (آيا روش شما در جمع کردن امضا!. 

اب  حسن عزيز من در زندان با پوست و گوشتم آموختم  که در زندگی به دنبال مقصر نباشم ، ايا وقتی شرايط خر ؟باشد درست بود
است و به نفع ما نيست ما بجای پيدا کردن ريشه ها بايد مقصر فرضی می تراشيديم و همه کاسه کوزه ها را بر سر يک عده خراب 

حسن جان تو خود زندان را ديده ای و می دانی که هميشه کسانی که . می کرديم انگار ما خود بدور از همه ضعفهای موجود بوديم
رفيق حسن عزيز؛  تو ، رفيق محمدرضا شالگونی .! آيا آنها حق داشتند. يا رفقای خود را می دانستندکم می آوردند مقصر رهبران 

، رفيق روبن  ، رفيق تقی و ساير رفقای ديگرم همه از نظر من يک عده انسانهای شريف ، بزرگ و با گذشتی هستيد که تا بحال 
بران جنبش يا از نزديک آشنا بودم يا در زندان در کنار شان زندگی فراموش نکنيد که من با خيلی از ره( جنبش کم داشته است 

اما همانطور که اشاره کردم در اين مقطع کم ) . کرده ام  به ويژه آنها را در شرايط سخت هم ديده ام پس در هوا حرف نمی زنم
ک نسل مفيد آنهم در شرائطی که تمام هم و چراکه بعد از سی و اندی سال و  آنهمه باال پايين کردن ها يعنی  نزديک به ي! آوردم 

غم همه ما تالش برای ايجاد زندگی بهتر مردممان بوده وهست، شايد بتوان گفت در آموزشگاهی قرار گرفتيم که فقط در مقاطعی 
 از روشها و ! خاص  از تاريخ بوجود می آيد  و ما در آن هستيم ؛ اما نتيجه چه شد 

حسن جان در آن لحظاتی که در انتظار مرگ بسر می بردم می دانی چه چيز مرا ! کلماتی استفاده ميکنيم که ای وای بر من و ما
ما حتی . رفيق عزيز آنچه مرا بشدت آزرده کرده از بين رفتن اعتماد است ! عشق به شما و آرمانتان!. روی پا نگه می داشت
آيا . کار کنيم !!  نگه نداشتيم چگونه بعد از اين ماجرا باز هم می توانيم با هم زير يک سقف با آرامش حرمت رفت و آمد را هم

 !. تضمينی هست که رفيق کنار دستی من در عين حال که به من لبخند می زند به فکر ديگری خالف  من مشغول نيست

                                     ً               حتا اگر با دشمنم خواستم روبرو شوم حتما  رو در رو باشد

                          ً            می مبينيم برای پيشبرد ظاهرا  همان اهداف

ً                                              پس مسئله بنظر کامال  جديست و با سالم و صلوات هم نمی شود حل و فصلش .                   

.   و اگر به هر شکلی جمعش کنيم ديگر آن آب پاک اوليه نيست.به هر حال کاری کرديم که مثل آب ريخته نميشود آن را جمع کرد
قبل .( رهبران در سايه است ...رفقا ی عزيز به زعم من  رفيقمان محمدرضا شالگونی  در اين دعوا يا فرد اصلی و يا يکی از افراد

ز رفقای ديگر کميسيون به موضوع تبعيض از اينک ادامه بدهم تاکيد می کنم همانطور که در اول نامه اشاره کردم من اول بار قبل ا
را به منافع جمع ترجيح بدهم در آن مقطع هم آن ...) ر روبن (در تشکيالت در گزارشمان اشاره کردم پس اگر قرار بود منافع افراد 

 اصلی ولی يکی از امروز برای من بسيار سنگين است که رفيقی مورد اتهام می باشد که در واقع اگر نگوئيم فرد). نظر را نمی دادم
حال رفيق محمدرضا شالگونی که تکليفش به لحاظ موقعيت روشن است حتی اگر .مهمترين افراد اين سازمان بوده و همچنان هست

فردی مثل من هم مورد اتهام قرار می گرفت بايد از طرف رفقا واکنش نشان داده می شد  منظورم اين است که بايد تکليف متهم و 
اگر بخواهيم قضيه را با سکوت يا من برداشتم .شن می شد تا بعد از قضاوت نهايی بدانيم که می شود کار کرد يا نهموارد اتهام رو

بگذرانيم از نظر من ادامه کار ماثر نيست چرا که من با کسانی دارم کار می کنم که نميدانم چه می گويند يا ... چيزی ديگريست و
نفر نسبت به نامه سر گشاده واکنش مثبت نشان داده اند هر چند که کمتر ....  تا بحال . واستچه می خواهند و در واقع اعتماد در ه

کسی است که تمام جزئيات   نامه را قبول کرده باشد
 . کرد

اما چون در اين وسط اتهاماتی رد و بدل شده ، .ض و غرضی را دامن بزنيمرفقا من قبول می کنم  که ما بحث متمدنانه و بدون بغ
ابتدا بيايد تکليف اتهامات و متهمين را روشن کنيم و مشخص شود هر کس کجاست و خطا کار اگر وجود دارد موقعيتش چه خواهد 

امه هامان چيست و اگر همه اينها به بگويم که چه فکر ميکنيم و برن) شرايط مسموم( بود بعد از حل اين موضوع  بقول نامه 
 . سالمتی تمام شد حاال در کنار اين بی اعتمادی که در جريان است بخاطر ارمانهای بزرگترمان با تحمل به مبارزه ادامه بدهيم

 06/ 05/ 2009 ، شنبه چهار با درود   

اضر نيستم مويی از سرش کم شود ولی خطا و رفيق محمدرضا شالگونی ضمن اينکه جای برادرم را بلحاظ احساسی پر کرده و ح*
 انتقاد داشتن مربوط می شود به منافع مردم و در آن صورت هيچ خدايی باالتر از مردم زحمتکش وجود ندارد
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     32ضميمه 
 نامه سرگشاده درونی  

 ازمان   رفقای عزيز کميته مرکزی س 

  اعضای عزيز سازمان  ۀ همو 

  ما راه کارگری ها همچون جزء کوچکی از اردوی عظيم کار، سی سال است که   . مبارک است. آری، راه کارگر سی ساله می شود   
 نابرابر می جنگيم و در مسير آرمان با شکوهمان که سرنوشت نهائی انسان آزاد     سرمايه و ارتجاع جهانی و داخلی در آرايشی عليه 

 .                    شده فرداست،به راهپيمائی ادامه می دهيم 

ياران ما چون  .  پر سنگالخ سخت ودشوار اما بادرد بسيار،عزيزانی را از دست داده ايم  ۀدر اين راهپيمائی سی ساله وبراين جاد  

د، جانانه برسر پيمان ايستادند و   بيشمارانی ديگر که سودای سوسياليسم وآزادی،سودای زندگانی بهتر برای انسان در سر داشتن   
 .دليرانه سر باختند

اينک ما، مابازماندگان آن به خاک خفته گان که ازميان آتش و خون اين مسير طوالنی با همه افت وخيزها، برگ ريزان ها، 
ايم؟                                                خطاهای جبران ناپذير و جانفشانی های کم نظير، سرشار از آزمون و خطا عبور کرده ايم، به کجا ايستاده  

که ترک پيمان کنيم ورشته دوستی ورفافت بگسليم؟ چه برمارفته است که نهال دشمنی می کاريم         ! راستی را به کجا ايستاده ايم رفقا  
 ايم؟ برآن رودخانه ای که قراربود ورشته دوستی پاره می کنيم؟ برما چه رفته است ياران که چون بيگانگان  جداسری پيشه کرده

؟ نه، مابه مرگ اين عزيزتن درنخواهيم داد و مصمم ايستاده ايم   !به دريا بپيوندد، چه رفته است که جوبياری ميرنده گشته است
 .               تاهراقدام نابخرادنه ای را که دراين ميرائی نقش ايفا می کند، خنثی کنيم 

                                         !            رفقای عزيز 

آيا برای عزيزان ما دانسته !  وامروزه اين کج انديشی ها تنها مسيرتالشی ونابودی سازمان راهموار می کند  گذشته ها گذشته است
م بنام سوسياليسم    نيست که تيشه به ريشه 

 ؟ ! اول به اين سوۀوآزادی؟  آنهم با اينهمه نقد برگذشته؟  آنهم با اين همه دستاورد دموکراتيک در درون سازمان از کنگر 

                                                   ُ                                خود می زنند ونهالی را که به درخت تبديل کرده ايم، ازب ن به خاک می اندازند، آنه       

 .                                                دهيم ما به اين روند تن درنمی. نه، روند تالشی سازمان، سرنوشت محتوم ما نيست   

 !  رفقا 

در چنين هنگامه ای که فضا سنگين است و  .  فضای مسموم چند ماهه اخير، نفس کشيدن را بر اعضای سازمان سخت کرده است 
نه نتها نبايد .  پپش از آنکه همه مان در اين فضا خفه شويم، بايد سکوت را شکست . کشنده، اکثريت اعضای  سازمان خاموش اند

 .     کم جلوی آن ايستادبه اين فضا تن در داد که بايد مح
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ما عليه بی حرمتی ها، عليه توهين   .  اعتراض می کنيم  -که شماری اندک آنرا پرورانده اند -ما امضاء کنندگان اين نامه عليه اين فضا

و ها و تحقيرها، عليه زبان تلخ و غيررفيقانه   .       عليه دست اندازی به دست آوردهای دمکراتيک سازمان اعتراض می کنيم  

و بی ترديد همچون . ما عليه همه چيزهای بد، همه چيزهای غيرکمونيستی، همه چيزهای غيرانسانی وغيررفيقانه اعتراض می کنيم 

                             .       هيچکس ارجحيتی برديگری ندارد 
                                                                                                      ً             اکثريت قاطع اعضای اين سازمان معتقديم، صاحبان اصلی اين تشکيالت تک تک رفقای عضو سازمان هستند و هيچکس،مطلقا             

 !                                               رفقای عزيز 

سازمان راه کارگر، عزيز ما نيست چون ظرفی است که ما درآن جا خوش کرده ايم وتا بدين جايش کشانيده ايم، عزيز است چون   
ده  دوران ساز سوسياليسم و اگر درميان جنبش کارگری و ساير  وسيله سالم، نجيب ومناسبی است در خدمت راهپيمائی بزرگ بر جا

  محصول چند نام آشنا يا -که با سرفرازی بايد گفت دارد -جنبش های اجتماعی رو به رشد ميهن دربند ما ايران نامی وجايی دارد   
فروکرده اند وچه آنها که چه آنها که چهره درغبارخاک  . محصول جانفشانی های تک تک راه کارگری هاست  . چند مقاله نيست 

هم ازاين روست که راه کارگر عزيز    .دراين راهپيمائی حاضرند و چه حتی يارانی که به حق و به ناحق امروزه درکنار ما قرارندارند
 .              ماست و از آن تک تک ماست

و مصوبات  کنگره ها تعريف می کند و ) که بايد اصالح و ترميم و بروزشود(اين سازمان عزيز خودش را با برنامه واساسنامه  
 .                         مبانی روشن و پذيرفته شده ای دارد، نه تفسير دلبخواهی و متلون اين رفيق يا آن رفيق 

در اين چارچوب است که همه اعضای سازمان حق دارند بدون چون و چرا وبدون قيدوشرط هر چه خواستند بنويسند و هرچه        
 وفادار  – تأکيد می کنيم در عمل   -هرگونه ابرازنظروعقيده ازطرف تک تک اعضای سازمان ما تازمانيکه در عمل     . گويندخواستند ب

انديشيدن . به اين چهارچوبند، بدون قيد و شرط آزاد است وبايد حاکميت چند صدائی درچارچوب يادشده باال به رسميت شناخته شود 
آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های     و راه گشائی کردن برای رسيدن به افق   

هم از اين روست که انديشه ورزی در سازمان   . متفاوت است، اين در نبايد برروی هيچ رفيقی بسته بماند و امری انحصاری نيست  
 .       مانه تنها نبايد سرکوب شود که صد البته بايد مورد تشويق هم قرار بگيرد

تشخيص اين امرهم البته تنها به مديريت قانونی سازمان، کميته مرکزی      . تنها مالک ما وفاداری به تصميم اکثريت درعمل است
ونه . وکميسيون نظارت در فاصله دوکنگره مربوط می شود،  نه افراد و نهادهای غيرمنتخب که درواقع کارگزاران مرکزيت هستند 

براين اساس و ويژگی هاست که ما باتأکيد قاطع برقانونيت، عليه  حذف، تبعيض، اختالف   . -اشته باشداگروجودد-رهبری در سايه 
 .تراشی، فکرکشی، امتيازدهی وامتيازستانی، نابرابری ها و پيش داوری ها اعتراض می کنيم   

 !                                              رفقای عزيز 

کار رفقائی اين شده است که به تعبير و تفسير نوشته ها و        .  ماه مشکل ساز و انرژی سوز شده است      در اين چند" ديدگاه"مقوله 
هرچند اين بحث دردرون سازمان ما به درستی ادامه دارداما ما گمان می کنيم      . بپردازند"  ديدگاه"ممهور شدن يا نشدن آنها به مهر  

مواضع :    " ر لوحه رسانه های سمعی وبصری و نوشتاری ما آورده شودکه به جای تن دردادن به اين مشکالت کافی است به س
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رسمی سازمان با امضاء نهادهای رسمی آن اعالم می شوند و مسئوليت نوشتار وگفتار رفقای عضوسازمان به صفت فردی، بعهده           
     ".                            خود ايشان است ومسئوليتی رابرای سازمان دربرنخواهد داشت 

 !                                     رفقای عزيز 

مسئله اين است    .                                            ً                                                         ما نيزچون همه شما به وجود اختالفات نظری عموما  شکل نيافته واقفيم وبه هيچ وجه قصدالپوشانی آن رانداريم   
 . مطرح کنندکه دارندگان نظرات بايد بتوانند  ديدگاههای خود را در فضائی رفيقانه و با فرصت های برابر  

نه با سنگربندی های . در صورت استقرارفضای رفيقانه و برابراست که مبارزه نظری سالم فرصت عرض اندام پيدا خواهد کرد     
و هول دادن رفقائی که گمان می رود ! و زير فضای پرتنش و مرعوب کننده، چرا بجای اتهام زنی ها، تخريب کردن ها! مصنوعی 

ن باال نمی زنيم وروی اختالفات کارنمی کنيم؟ آيا چون  حذف و جداسری سهل تر است به آن پناه برده به کژ راهه می روند، آستي
ايم؟ آيا نمی شود به قيمت حذف جاذبه  دلربائی های روزانه که جز روزمرگی و فرصت سوزی باری ندارد، مسئوالنه نشست و کار 

م شکست؟ آيا تنها در صورت سازماندهی مبارزه نظری در يک فضای    جدی و اقناعی کرد؟ وفاصله با همرزمان سی ساله را در ه  
 رفيقانه و برابر با هدف وصل و نه فصل نيست که سرانجام هر رفيقی امکان می يابد تا نظراتش را شفافيت بيشتری  ببخشد ؟  

ليه روشهای ويرانگر خواهيم ما امضاء کنندگان اين نامه به صفت فردی و مستقل از جايگاه تشکيالتی خود اعالم می کنيم که ع  
ايستاد و بيش از اين نه سکوت می کنيم و نه تمکين می کنيم و از همه همدالن معترض که متأسفانه فرصت تماس با آنان فراهم  

 پايدارباشيد. نشده دعوت می کنيم تا با امضای خود در زير اين نامه، با ما همصدا شوند

                   

 م وآزادیزنده باد سوسياليس

 زنده باد اتحاد رزمنده راه کارگری ها

 )راه کارگر( پايدار باد سازمان پر افتخار کارگران انقالبی ايران

 2009 آپريل 10 برابر با 1388فروردين 22

 

ن آن اگر چه رفقا تقی روزبه و پيران آزاد نامه سرگشاده را امضاء نکرده بودند اما پس از انتشار نامه به صف مدافعا! توضيح
 !پيوستند
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    33ضميمه 
  آوريل يعنی زمان انتشار نامه سرگشاده14فهرست مباحثات درون سازمانی از سپتامبر تا پايان 

  

  بهروز فراهانی         -ر:  مهمان بحران گرجستان و جنبه های بين المللی آن  سخنران، سپتامبر        9

   بررسی برنامه کارکميته مرکزی دردور جديد             ، سپتامبر23

 یبحران مالی جار:موضوع ، اکتبر         14

 وابط حاکم بر رسا نه های سازمان    ضوع ، اکتبر          موض28

   انعکاس اليحه جديد خانواده درجنبش زنان، نوامبر          موضوع 9

  جلسه دوم    –   ضوابط حاکم بر رسا نه های سازمان ، نوامبر    25

 انتخاب اوباما و تاثير آن بر وضعيت سياسی خاور ميان  و رابطه ايران و آمريکا :موضوع ، دسامبر        8

  جلسه سوم –  ضوابط حاکم بر رسا نه های سازمان ، دسامبر     موضوع، 16

  مختلف اين  حمله اسراييل به غزه وبررسی جنبه های: ، ژانويه      موضوع، 13

         انتخابات رياست جمهوری  :   موضوع، ژانويه      موضوع، 20

 صدای سوم و رابطه آن با بحران فعلی فلسطين:  موضوع فوريه        موضوع،10

  بحران  اقتصادی و رابطه آن بامسله مسک فوريه        موضوع، 24

    بلم، نگاهی به سوسيال فرم جهانی در:  موضوع،  مارس     10

   2بخش -بحران  اقتصادی و رابطه آن بامسله مسکن مارس       موضوع 24

 بايد بطور مستقل مورد 67عام سال  آيا قتل -2  ن  گزارش کارکرد تلويزيون برابری وبحث روی آ-1 مارس       موضوع 31
  قرار گيرد؟60دل قربانيان کشتار دهه   درتاکيد قرار گيرد يا اينکه بطور کلی 

  -بحران  اقتصادی و رابطه آن بامسله مسکن: آوريل      موضوع  14 

  

در اين جلسات اعضا ی سازمان در باره موضوعات مورد بحث به طور فعال به اظهار نظر پرداخته و نقطه نظرات انتقادی و يا 
ات بويژه در ارتباط با حمله اسرائيل به غزه خصلت بسيار فعالی پيدا کرد که بطوری که اين مباحث. پيشنهادی خود را مطرح کرده اند

اين فاکت ها نشان دهنده بی اعتباری . رفقای مختلف ده ها صفحه مطلب به طور درونی درباره موضع درست درقبال آن نوشتند
. می باشد...  که قادر به صحبت کردن نيستند وکامل ادعاهای نامه سرگشاده درباره  سکوت کشنده، خفه شدن اعضای سازمان

 .بيهوده نيست که مدافعان نامه سرگشاده نتوانستند حتی يک مورد فاکت در ارتباط با اثبات مدعای خود بياورند

 

 



 

 

170

 

 

*************************************************************** 

    34ضميمه 
 

ارچوب عمومی مصوبات سازمان بوداند در دوره پس از کنگره سيزدهم تا انتشار نامه نوشته های اعضای سازمان که در چه
در اين دوره چهار نوشته از اعضای سازمان به عنوان ستون ديدگاه . سرگشاده ، يعنی طی نه ماه،  در ستون مقاالت درج شده اند

3آزاده ارفع درباره کار خانگی ، .  مقاله ر2يسم و مذهب،شالگونی در مورد سوسيال. ، مقاله ر1طبقه بندی شده اند که عبارتند از 
 .تقی روزبه به عنوان هشت مارس. ،  مقاله ر4شهاب برهان درباره انقالب بهمن و باالخره . ،  مقاله ر

رار گرفته  اول بنا بردرخواست نويسندگان آنها در ستون ديدگاه قسه مقاله که در ستون ديدگاه قرار گرفت  چهار مقاله ای از اين 
سازمان در باره آنها موضعی نداشته و بنابراين " است زيرا در اين نوشته ها نکات تازه ای مطرح شده است که ضرورتا

 .نويسندگان آنها نخواسته اند نظرات خود را به سازمان تحميل کنند و نيازی به اين کار نيز نداشته اند

ی است که در طی نه ماه پس از کنگره سيزدهم بنا بر تصميم  کميسيون سايت بايد در اين تنها  مقاله ا!  تقی روزبه.   اما مقاله ر
مقاله ای که  در مخالفت صريح با گزارش کنگره سيزدهم و نظر اکثريت اين کنگره نوشته شده و به . ستون ديدگاه قرار می گرفت

ی گيری نهاده شد و با سه را ی در برابر دو رای به اين نوشته در کميسيون سايت به را. تبليغ نظر اقليت کنگره پرداخته بود
تقی از انتشار مقاله خود در سايت راه کارگر منصرف شد و آن را در سايت های ديگر . اما ر. عنوان ستون ديدگاه طبقه بندی شد

ه ديدگاه انرژی سوز شده اين فاکت ها نيز به نوبه خود نشان می دهند که ادعای نامه سرگشاده در مورد اين که مسئل. منتشر کرد
 . است تا چه اندازه بی پايه و فاقد سنديت است
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  35ضميمه 
 

نامه سرگشاده بالفاصله موجی از عکس العمل خودجوش و گسترده  در ميان رفقای سازمان به وجود 
ه بيست و هشت نفر از اعضای سازمان با انتشار نامه در بولتن داخلی،  در کمتر از يک هفت. آورد

برخی از رفقا طی هفته اول چند نامه .مخالفت خود را با ادعاها و اتهامات مندرج در نامه اعالم داشتند
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. نوشته اند که برای پرهيز از پرحجم کردن اين گزارش تنها يک نمونه از نامه هايشان  را نقل می کنيم
پريسا ، جالل نادری: مه های رفقا براساس زمان انتشار دريک هفته اول به ترتيب زير می باشد نا

 پروين شکوهی، آزاده ارفع، ارژنگ بامشاد، علی يوسفی، منصور نجفی، جواد، صادق افروز، آزاديان
رز رفيق البر، رفيق نصراهللا قاضی،رفيق حميد،رفيق رحيم، رفيق بهناز آزاد، و بهروز بابائی 

                 !رفيق مسعود پيوندی، . رفيق عبداهللا،  رفقا ن و م،دماونديان، رفيق اکبر شالگونی
  ! رفقای يک واحد سازمانی

 

 

 !جالل نادری. ر

 2009دوازدهم آوريل 

 

 ا زجالل نادری

 !چرا امضا نمی کنم

ع از چيزهای خوب و مرزبندی با چيزهای  بد می توان با وجود اينکه با بسياری از مسائل کلی مطرح شده در اين نامه  مثل دفا
موافق بود ولی امضای نامه ای که قطعا حق رفقا بوده ولی به نظر من فضای تشکيالت را به شدت مسموم می کند به دو دليل 

 شمارم مشخص زيرمجاز نمی

ان سرکوبگر و در سايه مطرح می کردند در     همانند تالش رفقايی در کنگره سيزدهم که بدون اشاره مشخص افرادی را به عنو
 .اين نامه نيز اين تالش مسموم مشاهده می شود

    دوم که به نظرم خيلی مهمتر می باشد اين است که مجاز بودن اتخاذ تاکتيکهای مختلف و نه داشتن نظرهای مختلف چه معنايی 
ک انحالل طلبی کامل است نه نجات سازمان و ايجاد روابط دارد و چه ربطی به سازمان دارد و به نظرم اين ي"  نه سازمان"جز

 .دوستانه و رفيقانه

 جالل نادری

  

 

 پريسا آزاديان . ر

  2009دوازدم آوريل 
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 رفقای عزيز سازمان

 پريسا آزاديان   

کميسيون حقيقت  تعدادی از رفقای سازمان در اعتراض به وضعيت موجود وهم زمان با انتشار گزارش
،امون بحران سايتياب پير

اين که معيار اين رفقا برای تماس فقط با تعداد معدودی .  امضای ان توسط بقيه اعضای سازمان شده اند
که اين نامه را امضاء اما برای من بعنوان کسی . از اعضا پيش از انتشار اين نامه چه بوده است، بماند

نخواهد کرد، سواالت و نکاتی مطرح  شده که شايد پاسخ به آنها به شفافيت بيشتربحث دراين رابطه 
 .کمک کند

ً                                    با ابراز نگرانی اقدام به انتشار نامه  سرگشادۀ درونی کرده اند وخواستار                                       

                                           ً                                ما نيزچون همه شما به وجود اختالفات نظری عموما  شکل نيافته واقفيم وبه هيچ وجه 

رفقا،  در نامه آمده است که ما ياران بيشماری را در اين راهپيمايی سی ساله از دست داده ايم و ابراز -1
به نابودی سازمان و در نتيجه  پايمال شدن خون عزيزان از کرده ايد که در مقابل هر اقدامی که منجر 
سوال من اين است که آيا امضا نکردن اين نامه به معنای .  دست رفته مان شود ايستاده گی خواهيد کرد

اين است که  من کمر به نابودی اين سازمان بسته ام؟ لحن اين نامه چنين وانمود ميکند که هر کس که با 
برای من بسيارباعث تعجب است که تعدادی از .     عليه شما و در نتيجه سازمان استشما نيست پس بر

بی حرمتی ها، توهين ها و "امضا کنندگان،  در گنگره سيزده حاضر نشدند حتی يک انتقاد ناچيز به  
 . که توسط يکی از رفقا در مقابل رفقای ديگر بکار رفت بکنند"  زبان تلخ و غيررفيقانه ای

سوال من اين است که علت سکوت تاکنونی شما .  ا،  مطرح کرده ايد که بايد سکوت را شکست رفق-2
جه بوده ودرمقابل چه چيزی؟  چه عاملی باعث شد که به سکوت خود  در  اين زمان مشخص خاتمه 

 دهيد؟  

بر جاده  در خدمت راهپيمائی بزرگ "  در نامه شما آمده است که سازمان راه کارگروسيله ای است  - 3
همه اعضای سازمان حق دارند بدون چون و چرا وبدون " و ادامه ميدهيد که  "  دوران ساز سوسياليسم

مادامی که مبانی  برنامۀ سازمان را زير "  قيدوشرط هر چه خواستند بنويسند و هرچه خواستند بگويند
ری سوسياليسم را دارند و آيا طبق اين نظر تمامی کسانی که ادعای تالش برای برقرا.  سوال نبرند

 تعدادشان هم کم نيست ميتوانند در يک سازمان و در کنار ما برای برقراری سوسياليسم مبارزه کنند؟

: " درنامه آمده– 4
دگان نظرات بايد بتوانند  ديدگاههای خود را در مسئله اين است که دارن. قصدالپوشانی آن رانداريم

در نامه شما چنين وانمود شده که انگار لحن خود ."  فضائی رفيقانه و با فرصت های برابر مطرح کنند
اين نامه و موضع ان کامأل بی طرفانه است و درک ارائه شده از تشکيالت و سياست  در آن از 

 .محورهای اصلی اختالف نيست

محصول جانفشانی های . محصول چند نام آشنا يا چند مقاله نيست" أ کيد می کند که سازمان   نامه ت-5
اصرار بر خصلت جمعی تشکيالت بجاست، اما امضا کنندگان نامه در ." تک تک راه کارگری هاست
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از کنايۀ واضح جمله باال که . تالش برای رد کيش شخصيت نقش افراد و شخصيتها را هم رد ميکنند
از طرف عضو ساده ای مثل من  مطرح می شد آيا به "  ديدگاه"ريم، سوال اينست که آيا اگر بحث  بگذ

مهم اند، و بسيار " چند نام آشنا يا چند مقاله" همين اندازه در باره آينده سازمان ابراز نگرانی می کرديد؟  
د که درآن نقش رهبری يا خوشحال می شوم که اگر رفقا به سازمان يا جنبشی اشاره کنن. هم مهم اند

 . شخصيتها مهم نبوده است

که سازمان ما است روی ظرف تمرکز "  ظرفی" و "  وسيله" 6
. در اين شرايط،  التيماتم داده شده جای بحث حول محتوای ظرف را نميگيرد.  می کند تا محتوای آن

،  رفقای امضا کننده روشن ميکردند که دقيقا به دنبال حفظ "حفظ"ه ايکاش به جای هشدار و تهديد دربار
 چه هستند وبه چه بهايی ؟

ً                            نامه  سرگشاده در تالش برای حفظ  -     

 

 با درود های رفيقانه  

  پريسا آزاديان  

 2009 آوريل 12

     

 صادق افروز . ر

 2009دوازدهم آوريل 

   

 سازمان انقالبيون يا پاتوق خانوادگی

 حسين نقی پور.نگاهی به نامه سرگشاده ر

اين نامه گويا قبل از آنکه برای همگان ارسال شود برای اشخاصی . حسين نقی پوراز طريق دبيرخانه بدستم رسيد .سرگشاده رنامه 
حسين نقی پور .من از ر. يک نوع حرکت آهسته خزنده برای ابراز قدرت . معينی فرستاده شده و امضای تاييدی هم گرفته است 

 بود ؟ مگر تمام امکانات در اختيار شما نيست ؟ مگر نمی توانستيد از طريق جلسات سوال می کنم چه احتياجی به اين حرکت
انترنتی هر مطلبی و ايرادی می بينيد بيان کنيد؟مگر نمی توانستيد از طريق همين دبيرخانه هر اعتراضی داريد بيان کنيد ؟ پس 

ی؟ چرا جمع آوری امضا و سياهی لشکر؟چرا مثل يک چرا حرکت آهسته خزنده ؟ چرا پچ پچ در گوشی و پستوي: سوال اين جاست 
 کمونيست انقالبی شجاعانه به صحنه نيامديد و از آنچه می پنداشتيد صحيح است دفاع کنيد؟چرا کودتا  ؟

 حسين نقی پور می پردازم به واژه های بکار رفته در اين نامه و محتوی آن .پس از برخورد به نحوه اعتراض ر

ما اينجا با واژه های متداول سازمان های مارکسيستی . ترک پيمان کرده اند ) مشخص نمی کند چه کسانی( ا می گوييد بعضی ه. 1
مسلم است منظور از پيمان ، عهد و وفا با ترکيب خون دست به شيوه مافيای ايتاليا و سامورايی های ژاپن و قلندر .سر وکار داريم 
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ميزان وفاداری ما .پيمان ما همان برنامه و اساسنامه ما ست . عود و بيژن هم نيست ها و لوطی ها نيست ، از نوع وفاداری به مس
وفاداری به . پيمان شکنان همان هايی هستند که خطوط برنامه ای مارا زير پا می گذارند .ايستادگی روی خطوط برنامه ای ماست

 راه پيمايی طوالنی اگر قرار است بعضی از دوستی ها و در اين. منافع پرولتاريای ايران و جهان ، ايستادن  بر سر پيمان است 
فرقه ای .متاسفانه برخی از ما به سازمان به عنوان فرقه نگاه می کنند !سالم و عليک های خانوادگی گسسته شود ما را چه باک 

گر با يک سازمان سياسی در اينصورت دي. که بايد اختالفات نظری اش را ماست مالی کند که به فالن يا بهمان شخص بر نخورد 
فرقه ای که هر . فرقه ای خواهيم بود که بنا بر عادت هرچند يکبار جلسه می گذارد و تفريح می کند . جدی روبرو نخواهيم بود 

 .روز آب می رود و از رودخانه عظيم اش تنها آب باريکه ای می ماند که در دورنمای کويری خشک خواهد شد 

من سوال را به خود شما برمی .  عظيمی که قرار بود به دريا بپيوندد به جويی ميرنده تبديل شده استمی گوييد آن رود خانه. 2
آيا غير از اين است که اگر سازمان به جای تالش برای پيوستن به جنبش عظيم . گردانم جواب اين سوال را خود شما بدهيد

 ساله يا 40حفظ روابط فرقه ای و از نوع عشيره ای و دوستی زحمتکشان و گسترش مبارزه ايدئولوژيک درون و بيرون خود به 
 ساله باشد و بر اختالفات سرپوش بگذارد نتيجه ای جز از دست دادن نيرو خواهد داشت؟ آيا مگر نه اين است که سياست های 30

د فداييان از مرگ بار ترين به غايت غلط ، راست و نادرست سازمان در ائتالف با نيروهای راستی مثل اکثريت و دمکرات و اتحا
موجب شده تا آن رودخانه پرشور به جوی باريکی . سال فعاليت خود به آن دست زده 30سياست هايی بوده که سازمان در طول 

وقتی در رسانه تان می آييد و می گوييد برويد جلوی بيمارستان ميالد که گنجی .تبديل شود ؟دالئل را دراين جا ها جستجو کنيد 
برال خودش را به مردن زده تظاهرات کنيد و بيمارستان ميالد را ای ميل باران کنيد انتظار داريد يگان کمونيست ها به شما نئولي

 . حسين نقی پور واقع بين باشيد .ملحق شود ؟ ر

ر مشخصا بگوييد به حسين نقی پو.ر. بعد در پرانتز می نويسيد بايد اصالح شود . می گوييد به برنامه سازمان افتخار می کنيد .3
حسين نقی . از همه رفقايی هم که اين نامه را امضا کرده اند سوال می کنم وقتی ر. کدام بند  برنامه معتقيد و کدام را قبول نداريد 

 ؟ مشخصا نمی گويد کدام بند از برنامه سازمان را قبول دارد و کدام را ندارد چگونه امضای خودشان را پای نامه گذاشته اندپور 

از بی حرمتی صحبت می کنيد ولی خودتان به عزيز ترين و از خودگذشته ترين افراد سازمان که بيشترين وقت و زمان را برای .4
معرفی و پيشبرد اهداف سازمان و انعکاس اخبار جنبش زحمتکشان و انطباق مقاالت فرستاده شده به سايت با خطوط سازمان  

رفقای سايت از .خطاب می کنيد " عده ای که کارشان خواندن مقاالت است "و آنها را با صرف می کنند بی احترامی می کنيد 
بی احترامی به اين رفقا و پاشيدن بذر شک و ترديد نسبت به عمکرد اين .زحمتکش ترين و ارزنده ترين کادر های سازمان هستند 

 .رفقا کار درستی که نيست هيچ ، شرم آور است 

استفاده " ديدگاه " با قاطعيت می گويم اگر بخواهيم سازمان جدی سياسی باشيم بايد از .دارد " ديدگاه  " می گوييد چرا سايت. 5
ولی اگر رفيقی يا رفقايی به جمع بندی های جديدی رسيده اند که . در ست است که هر عضوی می تواند مقاله اش را بفرستد .کنيم 

در غير . شخص شود که اين نظرات جديد ، نظرات فردی است و نه نظرات سازمان اصال ربطی به برنامه سازمان ما ندارد بايد م
همان طور هم که رفيق جالل نادری مطرح کرد .  اينصورت روی ما به عنوان يک سازمان جدی سياسی حساب باز نخواند کرد 

 .مواجه خواهيم بود " نه سازمان " بلکه با يک " سازمان"ديگر  نه با يک 

  2009يل دوازدهم آور

 صادق افروز

 

 

 رفيق جواد 

 2009 آوريل 12
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 در باره نامه سرگشاده جمعی از رفقا

 

متاثر زيرا نامه  با طرح انبوهی اتهامات . خواندن نامه سرگشاده جمعی از رفقا مرا به شدت حيرت زده و در عين حال متاثر کرد
نامه شما تعداد زيادی . آنهم تحت عنوان دفاع از تشکيالتگنگ و تهديد ها ی مکرر به شدت فضای سازمان را تخريب ميکند، 

 . سوال برای من بوجود می آورد که من فقط چند تای آن را مطرح ميکنم

 

شما انبوهی اتهام سنگين رديف کرده ايد که نه مضمون آنها روشن است، نه کسی يا کسانی که آنها را مرتکب شده معلوم است و 
 : آنها ذکر شده است و اگر بخواهم آنها را تکرار کنم بايد بيشتر از دو سوم نامه را نقل کنمنه حتی يک مورد مشخص برای 

سوال من اين است . شما نوشته ايد در چند ماه اخير فضای مسمومی در تشکيالت ايجاد شده که نفس کشيدن را دشوار کرده است
 جلوی نفس کشيدن چه کسی يا کسانی را گرفته اند؟ چه کسانی که در چند ماه اخير چه اتفاقاتی افتاده است؟ چه کسی يا کسانی

 فضای سنگين و کشنده بوجود آورده اند؟ 

به بی حرمتی ها، توهين ها و تحقيرها، زبان تلغ و غير رفيقانه و  دست اندازی به دست آوردهای دمکراتيک «شما نوشته ايد 
 همه اينها را که گفتيد چه کسانی مرتکب شدند؟ . اعتراض داريد»  انهسازمان و همه چيزهای غيرکمونيستی، غيرانسانی و غيررفيق

قانونيت،  تبعيض، اختالف تراشی، فکرکشی، «چه کسانی رهبری درسايه بوجود آورده اند؟ چگونه؟ موارد مشخص زير پا گذاشتن 
 شده اند؟ کدام است و  چه کسانی مرتکب آن ها » امتيازدهی و امتياز ستانی، نابرابری و پيش داوری

. هستند»ناانسان «  شما با اين شيوه طرح گنگ انبوهی اتهام ، درواقع عده ای را متهم ميکنيد که محور شر و ضد کمونيست و
اين عده را هم معلوم نمی کنيد چه کسانی هستند، اما قطعا طرف مقابل شما هستند و همه اتهاماتی را که نام برديد آنها  و تنها آنها 

البد هرکس هم . ند و شما عين حق و فرشته نجات تشکيالت هستيد و خون شهدا را هم پشتوانه اعتبار خود کرده ايدمرتکب شده ا
 . ست و حق ندارد خود را در تالش های رفقای مانده يا از دست رفته سهيم بداند» آنها«اين نامه را امضا نکند از 

تا آنجا که من در جريان هستم در چند ماه . وغ و دوشاب را به هم  دوخته ايدشما با ارائه اين کارنامه مغشوش از چند ماه گذشته د
گذشته عده ای تالش کردند بحث کنند، برخی هم متاسفانه کار را به توهين و اتهام زنی کشانده اند و بايد توهين مذموم شمرده شود 

اره اصول کار تشکيالتی است نبايد گرفت و نبايد رفقا را از جلوی اين بحث را که در ب. تا بحث بتواند به شيوه سالم ادامه پيدا کند
 .  به نظرمن کارشما درست برعکس جلوی بحث را می گيرد. وجود اختالف نظر در اين حوزه ترسانيد

ز وقتی شما امضا جمع ميکنيد و مينويسيد ما خاموش نخواهيم ماند و محکم خواهيم ايستاد برای من اين سوال پيش می آيد  هدف ا
 چيست؟ جلوگيری از بحث ؟ مرعوب کردن؟ تهديد؟ تدارک انشعاب؟ » لشکرکشی«اين 

رفقا با اين روش ميخواهيد به سالم سازی فضای سازمان و جريان يافتن بحث دمکراتيک کمک کنيد؟  آيا بهتر از اين ميتوان به 
 تخريب فضای سازمان و جلوگيری از هرگونه بحثی کمک کرد؟

 

رخورد تخريبی، در نامه شما مسايل ديگری هم هست که برای من  تعجب آور است که رفقای سازمان حاضر غير از اين روش ب
.  فقط به يک نکته اشاره ميکنم.  ولی همان روش برخورد آنقدر مهم است که من به بقيه نمی پردازم.باشند زير آن امضا بگذارند

» افق آرمانی «فقط کافی است که » لف در مسيرهای متفاوت شنا کنندتاکتيک های مخت«شما سازمانی ميخواهيد که اعضايش با 
آن افق آرمانی هم که سوسياليسم است که از حزب توده تا حزب کمونيست کارگری آن را چشم انداز خود . مشترکی داشته باشند

 ست؟ اگر ممکن باشد خوب است؟ آيا ميخواهيد راه کارگر را به ظرف مشترک برای همه آنها تبديل کنيد؟ آيا ممکن ا. ميدانند



 

 

176

شما هم آزادی بی قيد و شرط بيان در درون تشکيالت ميخواهيد هم آن را مشروط کرده ايد به . نامه شما پر از تناقض هم هست
شما هم ميخواهيد اعضای سازمان برابر باشند هم مسئوليت فردی را به جز برای کسی . وفاداری به برنامه و اساسنامه و مصوبات

شما از يک طرف قبول ميکنيد تشکيالت محصول جان فشانی تک تک راه کارگری هاست نه .  قلم ميزند به رسميت نمی شناسيدکه
از طرف ديگر فقط آنها که قلم ميزنند و يا نامی دارند حق دارند مسووليت فردی داشته » چند نفر که نامی دارند و قلم ميزنند«

تازه  منظور از اين  . ند ميتوانند يک نظر درميان جمع باشند، البته بدون مسووليت فردیبقيه اگر توی کميته ای نشست. باشند
آيا کسانی هستند که نامی دارند و قلم . اشاره به چند نفر که نامی دارند و قلم ميزنند چيست يا کيست؟ خوب است صراحت بدهيد

 به آنها که قلم ميزنند و نامی دارند آنقدر حق ميدهيد که جايی ميزنند حقوق ويژه ای طلب کرده اند يا اعمال ميکنند؟ از يک طرف
ولی متاسفانه آنقدر فضا را آشفته . اين مهم ترين نکته بحث های شماست«. برای حق تشکيالت برای تبليغ و ترويج نمانده است

ميخواهيد به عده ای که نامی دارند و ، از طرف ديگر به نظر ميرسد »کرده ايد که برای اين بحث مهم فقط در پرانتز جا مانده است
من تاکيد ميکنم به حق و سهم برابر همه اعضا چه آنها که ميتوانند قلم بزنند و چه آنها که نميتوانند . قلم ميزنند اخطار بدهيد

يالت ميگذارند معتقدم، اما اين را هم يادآوری ميکنم اين امر با کوچک کردن آنها که دانش، انديشه و قلم خود را در خدمت تشک
چه اين سرمايه فکری باشد چه . کسی که ميخواهد از تشکيالت دفاع کند بايد از سرمايه های آن دفاع کند. تامين نمی شود

 . غيرفکری و در حوزه های سياسی و اجرايی ديگر

 که نمی کنم، و بعالوه کامال مخالف اگر با همه اين انتقادات که به اين نامه دارم آنرا امضا نکنم،. در آخر يک سوال ديگر هم دارم 
حذف، تبعيض، فکر کشی، امتيازدهی و امتياز ستانی، نابرابری، توهين ، «که هستم، آيا  متهم نمی شوم به دفاع از /آن باشم 

ا دستبرد آيا حق دارم تالش های جان باختگان و بازماندگان سازمان را متعلق به خود بدانم يا به سهم شم» ..تحقير، ايجاد خفقان
 زده ام؟  

 

 جواد 

 2009 آوريل 12

 

   رفيق منصور نجفی 

 2009 آپريل 13  

                                                ! سازمان عزيزرفقای  بهبا سالم و عرض ارادت

 !نکاتی در رابطه با نامه سرگشاده اخير 

 عاقبت به سکوت چند ماه خودشان پايان داده و نظراتشان را در نامه  که بسيار سپاسگزارم اخيرنامه سرگشادهاز نويسندگان  -* 

پپش از آنکه همه مان در اين فضا خفه شويم، بايد سکوت را "  اين نامه ادعا ميکند که  .ای ارائه داده اند
   ً    متا سف . شدمد،  اتهامات ارائه شده، همراه نبواسناد و مدرک نامه سرگشاده با از اينکه .  نامه را خواندم  ". .شکست
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 پيشنهاد( محتوای آن نامه سرگشاده  بخشی از که در صورت رسميت يافتنزيرا.  من تنها به اين مورد ختم نميشودتاسف -* 

 که  و کم جذبه ، چهرای رسمی، و يا با، سازمان ما بی چهره)ارائه شده در مورد چگونگی درج مقاالت در سايت و نشريه سازمان
 .  گرديد تبديل خواهد ای رسمی ميتوان نظراتش را جستجو کرد،تنها در اطالعيه ه

تنها مالک ما وفاداری به تصميم " :   سرگشاده مورد اشاره قرار گرفته ، از اين قرار است نامهموارد ديگری که در -* 

نقاط مشترک . ا نيستند نقاط مشترک م     ً  الزاما   اين اظهار نظر به اين معنا است که حتی مصوبات نيز " . . استملاکثريت درع

 که اگر کسانی مايل بودند   باشد  بدين معنا ميتوانداين به چه معنا است؟.   به آن ميپردازدعملما آن است که اکثريت سازمان در 
چند حاکميت " با تکيه بر ،)حتی اگر ناقص مصوبات و اشتراکات باشد ( درعمل بر سر درک خودشان از مصوبات عمل کنند 

 ).حتی اگر مغاير مصوبات ومشترکاتمان باشد. (  نمودخواهند خودشان را سازماندهی عمل ،" صدائی

 متوجه شوند که اکثريت اعضاء به گونه آنان عمل نموده اند، آنگاه گذشته از اين که مصوبات  اگر در عملسپس اين بخش از رفقا،
 عمل ديگر رفقای سازمان را غير منطبق بر نظرات سازمان و اشتراکات ما تا لحظۀ قبل از عمل چه بوده است، ميتوانند نظر و

تنها مالک ما وفاداری به تصميم اکثريت: " . اعالم نمايند   درعمل                                           ً              به اين گفته رفقای نويسنده نامه سرگشاده مجددا  توجه نمائيد 
 .".است

.  روبرو گرداند"بحث بعد از عمل " و يا " بحث بعد از انقالب "  خطر  ميتواند ما را با شيوهاشکال اين
در حالی که تا کنون باور داشته ايم که اگر . با آينده ای ناروشن روبرو خواهد کرد سرنوشت سازمان مان را امری که به نوبه خود 

  نظر اکثريته، آنگاه که اين پروسدر پايانسپس بتدا بايد بحث و تبادل نظر کنيم و اهم بخواهيم، نظرمان را در جائی تغيير دهيم، 
 . يمنزب معلوم شد، آنگاه به نام سازمان دست به عمل سازمان

ً   کار اين است که عمال                     

                           ِ                     دارند و آزاد اند که در موارد  مورد اختالف، نظرشان 

  "تنها مالک ما وفاداری به تصميم اکثريت درعمل است "اينکه رفقای نامه سرگشاده لطف کرده و در رابطه با  تشخيص اينکه
اهدا نموده اند، چيزی از اشکاالت ی وکميسيون نظارت  مديريت قانونی سازمان، کميته مرکزه مثابه مدالی بهب  رامالک وفاداری

اميدوارم که . نقشی والئی اهدا نموده اند کميته مرکزی برعکس در اين رابطه بنظر ميرسد که به. احتمالی فوق الذکر نمی کاهد
 .اشتباه برداشت نموده باشم و رفقای نامه سرگشاده با تذکری دوستانه مرا از اشتباه بدر آورند

يک صدا و ، با )که به واقع نظر اکثريت اعضاء آن سازمان است ( هر سازمانی با ارائه نظرات تصويب شده اش  -* 

پس از آنکه در عرصه اجتماع بکرات درستی نظر و عمل آن سازمان به اثبات رسيد، .  در عمل اجتماعی شرکت مينمايدمتحدانه

در اين مسير است که سازمان مفروض امکان خواهد . ی را متوجه خود نمايدآنگاه اين سازمان، شانس اين را دارد که اقبال عموم
طبيعی است که نظرات احتمالی ديگر، در درون اين سازمان، ميتوانند، حق . يافت که آتوريته خود را در جنبش اجتماعی تثبيت نمايد
در اين پروسه است که در يک مناسبات .... مايند و منتشر ن) نظر اقليت را(

در اين مورد  .  دمکراتيک، نظر اقليت امکان خواهد يافت در صورت اقناع اکثريت اعضای سازمان، به نظر سازمانی تبديل شود
در .  گرفته انددر سازمان، روش مورد اشاره در سطور باال را زير "  چند صدائیحاکميت" رفقای نامه سرگشاده با تاکيد بر 

، "چند صدائیحاکميت "صورت تصويب 
 .که بدنبال درک نظرات سازمان هستند، امری محتمل خواهدبود

               ً                                                              در بيرون و بعضا  درون سازمان نيز، فرارسيدن دوران اغتشاشات فکری در ذهن آنانی 
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 هر چه خواستند اعضای سازمان حق دارند بدون چون و چرا وبدون قيدوشرط" اشاره نامه سرگشاد در مورد 
.... هرگونه ابرازنظروعقيده ازطرف تک تک اعضای سازمان ما. بنويسند و هرچه خواستند بگويند

چند  حاکميت" در عين حال که مورد تائيد من و اساسنامه سازمان نيز هست، ربطی به " .بدون قيد و شرط آزاد است

 .ندارد " صدائی

که آتوريته نظری سازمان را در اذهان عمومی مغشوش نمايد، در سازمان ما  در  ارائۀ يک حرف صحيح و رسيدن به نتيجه ای 
             ً                                       امری که مطمئنا  خواست رفقای نويسنده نامه سرگشاده نيست  ..بهترين حالت، نقض غرض است

 ،از  کننده در سازمانفضای خفه-*                       ً                                                     اما، آنچه مرا بسيار متا ثر و متاسف نمود، لحن آمرانه و تهديد آميزی است که از  

تمکين نخواهند . بعد از اين  سکوت نخواهند نمودميگويد که .  صحبت مينمايدايستادگی در مقابل ويرانگری
چه کس و   ! فضای خفه کننده کدام است؟ بدون اينکه قبل از ارائۀ اين تهديدها، و يا الاقل بعد از آن، بطور کنکرت بنويسد که.کرد

ً     اصوال  چه و  !؟تمکين کرده اند!  تا کنون سکوت نموده انددر چه موردینی چه کسا! ؟. يا کسانی ويرانگری ميکنند    

ِ ِ  شيوه نگارش              

    ً     واقعا  ما                                                                    ً                                              که اين بار  رفقائی ، بدون ارائه شواهد، قرائن و يا سند و مدرکی، مجددا  آن ادعاها را  پرچم کرده و به اهتزاز در آورند

                                           ً                   ما نيزچون همه شما به وجود اختالفات نظری عموما  شکل نيافته واقفيم

نيروی خفه کننده ای در سازمان ما وجود دارد که عده ای را خفه کرده، به سکوت کشانده و يا وادار 
ه گيری شيوه کسانی که استدالل ميکنند و سپس نتيج" از ظن خود شو، يار من" به تمکين نموده است؟ 

 .مينمايند، نيست

  ، نظر يکی از رفقا، در رابطه با مرکز غيبی توطئه گر،  با اکثريت قاطع رد شد، تصور نميکردم 13بعد از آنکه در کنگره   -* 

 .
 ؟.را چه ميشود

تاسف بار است که در سازمان ما، ابتدا بارانی از اتهامات در فضای درون سازمانی پراکنده شود، بدون آنکه مصداق آن اتهامات  

 سنگربندی های: "آيا ارائه اتهاماتی که در سطور فوق به آنها اشاره شد و يا اتهاماتی از اين دست . نيز، هم زمان ارائه گردد
کمکی به ايجاد "   !تخريب کردن ها" ، " اتهام زنی ها" ، "فضای پرتنش و مرعوب کننده" ، !"مصنوعی

 فضای رفيقانه مينمايد؟ 

و خود رفقای نويسندگان نامه سرگشاده نيز .  اين واقعيت دارد که در مواردی در بين اعضای سازمان، اختالف نظر وجوددارد

" . : "  بدينگونه بر آن اذعان نموده اند

انديشه ورزی در سازمان مانه تنها "  ميرساند که رفقا را با اين نتيجه گيری ،اما زمانی که استنتاج صحيح فوق الذکر
 ميکنم ؛ آيا رفقای نويسنده ، از خودم سئوال" .نبايد سرکوب شود که صد البته بايد مورد تشويق هم قرار بگيرد

                                                          ً                     ، اين اتهام را بر صفحه کاغذ نقش نموده اند؟  اين رفقا تلويحا  مدعی شده اند که در سرکوباين اتهام، با توجه به معنای واقعی 

 به آيا درک من و اين رفقا از سازمان مان،  بر يکديگر انطباق دارد؟  راستش اگر من! سازمان ما انديشه ورزی، سرکوب ميشود
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چه برسد به اينکه . ميشود، حتی يک روز نيز سکوت نميکردمسرکوب اين نتيجه رسيده بودم که در سازمان ما انديشه ورزی 

 . تمکين نمايم

من رفقائيکه با پراکندن چنين اتهاماتی، به واقع خودشان، رفقايشان و سازمان مان را تحقير می نمايند، پوپوليست، فرصت طلب و 
اما آنچنان . نويسندگان اين تهامات نارفيقانه ، متاسفانه، رفقای کمونيست من هستند. در پستوهای سازمان نميشناسميا النه کرده 

در اختالف نظرها غرق شده اند، آنچنان در ارائه شواهد، قرائن و اسناد مفروض مرتبط با اتهاماتی اين چنين وحشتناک اهمال نموه 
کوتاه سخن انچنان به بيراهه رفته اند که توگوئی تالطمات در .  نامه سرگشاده، چوبين شده استاند، که ناچار شمشير انتقادشان در

 .ليوان آب را، توفان در ليوان آب تصور نموده اند

، نابرابری ها و امتيازدهی وامتيازستانی، فکرکشی، اختالف تراشی، حذف، تبعيض ؛عليه رفقا نوشته اند که  -* 

آيا عاقالنه نبود که ابتدا در رابطه با اتهامات فوق الذکر، با ارائه مدارک، تالش مينمودند که . يکنند مپيش داوری ها اعتراض
 ؟.استحکام احتمالی نظرشان را اثبات نمايند

ُ   من ميدانم که برخی از رفقايمان بر اين نظر هستند که در سازمان ما، در رابطه درج مقاالتی در زير ک د  ه تبعيض واقع شد" ديدگاه"                                                                                           
پس از آن نيز بنابر . هر چند که همين موضوع در کنگره سازمان نيز مطرح و از جانب کنگره رد شد! حرفشان محترم. است

.  مورد بررسی قرار گيردمضمون مقاالتیمصوبه همان کنگره قرار شد که  
 .تصميم گيری شود"  ديدگاه"رابطه با قرار گرفتن و يا قرار ن

       ً                                          که منطقا   ميبايست در رابطه با تک تک آن مقاالت، در 
ُ   گرفتن آن مقاالت در زير ک د                        

   ُ                    از ب ن به خاک می اندازند

                                                                        ُ            اما، اين اتهامات غير مستقيمی را که رفقا نثار خودشان نموده اند، از بيخ و ب ن نادرست مي. 

" دارد؟  چه کسی اختالف تراشی ميکند؟ چه کسی  "  اختالف تراشی" اين چه ارتباطی با ! اما انصاف هم چيز خوبی است

 فاسد بورژوائی ميکند؟ چه کسی امتياز دهی و امتياز ستانی ميکند؟ اين اتهامات صفاتی است که اليق سازمان های " فکر کشی

آيا سازمان ما در چنين سراشيبی قرار دارد؟ . مورد عمل قرار ميگيرد) تماميت خواه ( اتهاماتی است که در سازمان های  . است
اگر واقعيت با تصوير سياهی که نويسندگان نامه سرگشاده ترسيم نموده اند، انطباق داشته باشد، آنگاه، ما و شما در اين سازمان 

يکنيم؟ معطل چه هستيم؟ سکوت و تمکين ميکنيم و خود را کمونيست و طرفدار خود سامان يابی طبقه کارگر معرفی چه کار م
 ميکنيم ؟ 

آيا رفقای نويسنده نامه سرگشاده، آنچنان خلع سالح شده بوده اند، آنچنان مرعوب شده بوده اند که در طول چندين ماه گذشته، اين 
؟ چرا اين رفقا، با نگارش نامه ای با اتهاماتی غير واقعی خود و . از سوسياليسم  تحمل نموده اندهمه درد و  مرض را بنام دفاع
 رفقايشان را تحقير مينمائيد؟

" ايا رفقای نويسنده نامه سرگشاده، در واقع شاهد بوده اند  که برخی از رفقايشان، تبر برداش تيشه به ريشه خود ميزنند و  -* 

، و اين رفقا ، سکوت پيشه نموده بودند ؟ ") " سازمان را ( تبديل شده است " نهالی را که به درخت
 تمکين نموده، و خود را همچنان کمونيست مينامند؟

 . دانممن رفقايم را کمونيست ميدانم
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رفقای معترض ما، آنچنان غرق در پختن آش شده اند و آنچنان روغن داغی بر روی اين آش ريخته اند که پای خودشان را هم 
 .سوزانده اند

. اين رفقا توجه ندارند که با وارد آوردن چنين اتهاماتی، به واقع، بر خالف ميل قلبی شان، سازمان را به لجن کشيده اند
  ميشود؟چه

    ً        واقعا  ما را 

  ُ   ازب ن 

آيا نويسندگان نامه سرگشاه تصور مينمايند که ! زشت ونازيبا اين  است که از جمله، خطاب نامه به کميته مرکزی سازمان نيز هست

.  ؟ فرض کنيم که اتهامات ارائه شده، واقعيت داردکميته مرکزی سازمان، در تمام ماههای گذشته هيچ کاره بوده است

 . از دو حال خارج نيست

افکندن " به خاک " و " " يا کميته مرکزی بر  سرکوب انديشه ورزی در سازمان ،  بر بيرون آوردن ريشه سازمان : الف 
تعبير و تفسير نوشته ها و ممهور شدن يا نشدن آنها به  "،  به  حذف  امتيازدهی وامتيازستانی،  فکرکشی، اختالف تراشی، آن،

 و سکوت و تمکين نموده اشراف داشته.... ، و  اند"شکل ساز و انرژی سوز شده م" که کسانی توسط " " ديدگاه"مهر 

بعوض آنکه کنگره فوق العاده را فرابخواند تا کنگره، بعنوان باالترين مجمع سازمانی، ريشه اين نابسامانی ها را .! ( است 
 .) بخشکاند و آمرين و عامالن اين فجايع را بر سرجايشان بنشاند

 و بی خيال در رابط با اينهمه سرکوب ، انرژی سوزی، مشکل اشراف نداشتهيته مرکزی بر موارد فوق الذکر يا کم: : ب 

                                                 ُ                        بنام سوسياليسم و آزادی در انتظار فرارسيدن روزگار پ ر بارتری نشسته بوده است.....  . و فکرکشی، اختالف تراشیسازی،  

ً   کميته مرکزی چه انتظاری دارند؟ آيا چنين کميته مرکزی  اصوال                                                           

ّ         بنظر من در اين مورد نيز قلم سرخوش نامه سرگشاده، آنچنان شيفته بهم پيوستن کلمات نامه بهمديگر شده است، که از ح د معقول                                                                                                            

     ً                                                                                     مطمئنا  او نيز از سر دلسوزی چنين قلم بر کاغد آورده است و ديگران نيز بر آن مهر تائيد زده اند

در هر دو صوت  رفقای نويسنده نامه سرگشاده، از چنين
 شايستگی رسيدگی به اين همه اتهامات سنگين را دارد؟

امری که شايسته شخصيت صاحب قلم نويسنده نامه سرگشاده .کزی  را نيز زير گرفته استناخواسته کميته مر. خارج شده است
اما هرگز نبايد . . نميباشد

 مايل  هستند کمونيست و خادم کارگران و زحمتکشان بويژه برای کسانی که. فراموش کنيم که هدف وسيله را توجيح نميکند 
 .باشند

ُ   در باره ک د کميته مرکزی مصوبه سازمان، موارد اثباتی شان در رابطه با " خاک بر سر کردن " رفقا ميتوانستند بدون  -*          

تقاضای جلسه پالتاکی نمايند و انتظار داشته باشند، در ص.  را ارائه دهندو ديگر موارد،" ديدگاه"
 .اعضاء را بدست آورد، به ضوابط سازمانی تبديل شود

                   ً         ورتی که  نظراتشان را ی اکثرت 

آنگاه مدعی ، اتهاماتی بشدت غير رفيقانه را پراکنده نموده اندتاسف بار اينست که اين رفقا، در نامه شان 
، قد علم هعليه بی حرمتی ها، عليه توهين ها و تحقيرها، عليه زبان تلخ و غيررفيقانميشوند که ؛ 
 .!خواهند نمود
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 که در اين نامه -به کسانی در سازمان (  به نظر من اين رفقا با لحن تهديد آميز ، وارد کردن اتهاماتی که ماهيتی ارتجاعی دارد
ست، ، استفاده از اصطالحاتی زشت در رابطه با آنچه به زعم آنان بر سازمان ما مسلط ا.)  

  بويژه آنکه نارفيقانه به طور .نه  در مسير تنش زدائی ، بلکه در خدمت دامن زدن به تشنجات گام نهاده اند

 .نيز اشاره نموده اند! ) مرکز غيبی ؟ ." ( اگروجودداشته باشد-رهبری در سايه" غير مستقيم به 

ِ                       بصورت اشباح  در سايه ارائه شده اند           

ِ                 سی  مورد مشاجره است  

    ً                   عموما  شکل نيافته واقفيم

    ً                                                                   واقعا  در کجا ايستاده ايم؟ که بعوض قلم زدن در رابطه با درد رنج کسانی که 

آيا پسنديده نبود که رفقا بعوض . اما، آنچه در اين ميان به کناری گذاشته شده است، همانا  مواضع سيا
بعوض تالش های فراوان و برقراری ارتباطات گسترده با تعدادی خاص،  و جمع آوری امضاء ها، برای ! کاری اين چنين کارستان

فراکسيون، نام برده شده که حق مسلم آنان است و در اساسنامه سازمان نيز از آن بنام ( متنی اين چنين نادرست و تحقير آميز، 
اختالفات نظری   به وجود"همت ميکردند و در رابطه با اختالفات نظری که خودشان آنرا بدين گونه فرموله نمود اند، )  است 

،  دست باال ميکردند و الاقل نظرات اثباتيشان را با ارائه مقاله ای وزين به ديگر رفقايشان عرضه " 
 ؟. نمودندمي

ياران ما چون بيشمارانی ديگر که سودای . بادرد بسيار،عزيزانی را از دست داده ايم" رفقا بدرستی اشاره کرده اند که ؛ 
و آنگاه " .سوسياليسم وآزادی،سودای زندگانی بهتر برای انسان در سر داشتند، جانانه برسر پيمان ايستادند و دليرانه سر باختند

 ".به کجا ايستاده ايم؟" ه سئوال نموده اند ک

ياران بسياری از ما و ديگران، با سودای ( 
بعوض . از ميدان بدر کنيم" حريف" جان شان را  برای پيروزی آنان فدا نمودند ، قلم بر کاغد ميکشيم که ) سوسياليسم در سر

در ابطه باتغييرات ) و نه اتهامات واهی را( ه قلم فرسائی ها آيا شايسته نبود که نويسندگان نامه سرگشاده پيشنهاداتشان را اينهم
ارائه مينموديد و خواستار پيگيری آن ميشديد؟ جاری شدن اين همه تحقير از قلم اين رفقا، بر هيچ کميته مرکزی مورد پسندشان به 
 .کمونيستی روا نباد

 منصور نجفی: احترام به خاطره جانفشانی های تمامی خانباخته گان راه آزادی و رهائی طبقه کارگر با 

 

 .همه تاکيد ها از من است: توجه 

  شکوهی  و بهروز بابائی  پروینرفقا 

 2009 آپریل 12  

 ! امضاء نمی کنيم نامه سرگشاده اخير تعدادی از رفقا راچرا

 

نامه ی سرگشاده ای از همه ما خواسته اند که این نامه ی تعدادی از رفقای سازمان در 

ی که از طریق  در شرایط؛ چرا در ابتدا این سئوال مطرح می شود. سرگشاده را امضاء کنيم
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گيرد ،از  نامه در اختيار تمامی رفقای سازمانی قرار ارتباط سریع اینترنتی می توانست این 

 ؟ اند قا محرم و برخی نامحرماز رفخشی مگر ب. این امکان استفاده نشد

 در اختيار همگان قرار می گرفت تا امکان انتخاب  ابتدا این نامه،اگر حسن نيتی در کار می بود 

 .آگاهانه بوجود می آمد

اما جدا از این شيوه ی مخفيانه برای رای جمع کردن و دور زدن بخش زیادی از رفقای 

رفقا در بخش بزرگی از .  جای سئوال داردتشکيالتی، در نامه مسائلی مطرح شده است که

 بخشی )بدون آنکه صادقانه روشن نمایند، چه کسانی مخاطب آنها هستند ( نامه سرگشاده

 چه کسانیاین رفقای توطئه گر . از تشکيالت را به توطئه و سياست حذف متهم کرده اند

صحبت . ی روبرو هستند همه بدانند که با چه کسانتا ؟هستند؟ چرا آن ها را نام نمی بردید

کردن در ایماء و اشاره و اتهام زنی عليه رفقای سازمانی، کاری جز به وجود آوردن فضای 

 عليرغم آن که امضاء کنندگان نامه تالش کرده اند خود را .انجام نميدهدمسموم و غيررفيقانه 

و غير مظهر خوبی و پاکی و نيکی قلمداد کنند و دیگران را مظهر همه ی چيزهای بد 

 این لحن و این تقسيم بندی ، با هر نيتی که باشد ،کمونيستی و  غيرانسانی و نارفيقانه

 . تالشی برای متحد نگاه داشتن تشکيالت نيست

 تعدادی از رفقای با تجربه و قدیمی سازمان را با  است کهدر این نامه سرگشاده تالش شده

 حمله های این چنين غيررفيقانه به سرمایه چنين شيوه ا ی ، یعنی. ایما و اشاره تخطئه کنند

  به ریشه زدنهای فکری و سياسی سازمان، با هر نيت و قصدی که باشد، چيزی جز تيشه

 .  ی سازمان نيستها

در این نامه درک خاصی از تشکيالت ارائه شده است که در آن هرکس می تواند هر تاکتيکی 

این دیگر نمی شود . که خواست شنا کندرا که خواست به اجرا بگذارد و در هر مسيری 

 . این درک تنها انحالل طلبی می تواند نام بگيرد.، بلکه یک کلوپ سياسی خواهد بودسازمان

در همين نامه آمده است که تنها مالک وفاداری به تصميم اکثریت در عمل هست و تشخيص 

 است که مرکزیت درست. آن هم به عهده مرکزیت هست نه افراد و و نهادهای غيرمنتخب

اما آیا نهادها و ارگان هایی دیگر . سازمان مسئول هدایت سازمان در فاصله دو  کنگره هست

که از ميان داوطلبين و توسط مرکزیت انتخاب شده اند، ارگان های دارای حقوق و وظایف 

 چطور شده است که به یک باره تمامی نهادها و ارگان های تشکيالتی ؟.تشکيالتی نيستند

مگر قرار است که مرکزیت عليه این ارگان ها و نهادها دست به . غيرمنتخب نام گرفته اند

 اقداماتی بزند؟
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از این رو ما این نامه ی سرگشاده را در راستای وحدت تشکيالت نمی دانيم و متأسف هستيم 

 و به همين دليل از امضای آن. که بخشی از رفقای تشکيالتی نيز آن را امضاء کرده اند

 خودداری می کنيم

 با درودهای کمونيستی 

  شکوهی  و بهروز بابائی  پروین

 2009 آپریل 12  

 رفيق  علی يوسفی 

 2009 آوريل 13

 چرا امضا نمی کنم؟

در يک ارزيابی ساده . نامه سرگشاده جمعی از رفقای سازمان ، نکات انسانی و عاطفی بسياری دارد 
اصلی  آن قصد ی جزجلوگيری از انشعاب نداشته وبرای اين انگارانه به نظر می رسد که مبتکرين 

منظور حتی از نام و نشان برخاک افتاد ه گان نيز بهره جسته اند تا ديگران را تشويق به پيوستن به 
 ولی آيا اين همه ماجرا ست؟. اين جمع نمايند

ند را ندارم ولی رفقا قصد توهين به شعور و دانش امضا کنندگان ويا کسان ديگری که قصد پيوستن دار
شمائی که اين نامه را امضا کرديد متوجه باری که نامه دارد شده ايد؟ شما را توجه می دهم به اينکه ! 

 .در تشکيالت ما جمع کردن امضا حساب و کتاب درستی ندارد

 شخصا اين نامه را امضا نمی کنم چونکه فراخوان دهنده و يا دهنده گان بشدت فرقه ائی و گزينشی
 .عمل کرده اند

. يا با مائی و يا برمائی کرده است . امضا نمی کنم چرا که شيوه نگارش نامه  مرعوب کننده است 
افراد امضا کننده ، ويا بعبارتی . و اين يک فاجعه است . اتهام نزده است ، بلکه رای صادر کرده است 

فراد محکوم، که اتفاقا انگشت هئيت منصفه ، همگی شخصيت حقيقی و حقوقی دارند ولی مجرمين و ا
 .شمار هم هستند و خون تشکيالت را در شيشه کرده اند، نام ونشانی ندارند

انديشيدن و راه گشائی کردن " امضا نمی کنم چرا که اعتقاد به اين دارم آجر بر آجر بند نمی شود ، اگر
ف يا بيان و اتخاذ تاکتيک برای رسيدن به افق آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در مسيرهای مختل

 .باشد" های متفاوت است،

 ....امضا نمی کنم چرا که 
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رفقای فراخوان دهنده شما هم اينک با انبوهی از سواالت وابهاماتی که  نامه شما دارا است ، که قصد 
که هدف وقصد تان  در آينده و در برخورد با مجرمين تشکيالتی، مثال اين. تکرار نيست ، روبرو هستيد 

آيا در نهايت قصد خنثی کردن آنان را داريد و يا حذف شان ؟  اين ازجمله سواالت اينجانب است که 
 .لطفا به آن هم پاسخ دهيد 

از نهاد برگزاری جلسات سازمان تقاضا می شود تا هرچه زودتر به برگزاری جلسه ائی در همين زمينه 
 .اقدام نمايند

 موفق باشيد

 رفيق ارژنگ باشاد 

 2009وريل  آ13

 الف ـ بامشاد: از

 به دبيرخانه سازمان 

 برای درج در بولتن داخلی

 

 به نام دفاع ازسازمان عليه سازمان

 

متنی سراسر احساسی  و با " مديريت قانونی سازمان"چهار نفر از اعضای کميته مرکزی يعنی اکثريت 
فقای سازمان، را به امضاء رسانده و  نفر ديگر از ر....توسل به خون رفقای به خاک افتاده،  به همراه 

که فرصت تماس با آنان فراهم نشده، امضای " همدالن معترض" در اختيار سازمان قرارداده اند تا همه 
 . خود را پای آن بگذارند و با اين رفقا همصدا شوند

که هيچ تمامی متن نامه، تالشی است برای مسموم کردن فضای تشکيالت و سرشار از اتهام زنی هايی 
از آن جا که بخشی از امضاء کنندگان اين متن يا در . فاکت و دليلی برای اثبات آن ارائه نشده است

حضور دارند، بالطبع بايد با اشرافی که بر " کميسيون نظارت"و يا " مديريت قانونی سازمان"جايگاه 
 .کليت تشکيالت دارند، اتهامات خود را بصورتی مستند ارائه می دادند

 گسسته اند؟ " رشته دوستی"کرده و " ترک پيمان"  کسانی  چه

 می کارند؟" نهال دشمنی" چه کسانی هستند که 

 پيشه کرده اند؟" چون بيگانگان جداسری " چه کسانی هستند که 
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 انجام دهند؟" اقدامات نابخردانه" چه کسانی هستند که می خواهند

 را هموار می سازند؟"  و نابودی سازمانکج انديشی ها مسير تالشی"چه کسانی هستند که با 

 سازمان می زنند؟" تيشه به ريشه" " سوسياليسم و آزادی" چه کسانی هستند که به نام 

نفس کشيدن را بر اعضای "در سازمان به وجود آورده اند و " فضای مسموم"چه کسانی هستند که 
 ؟"سازمان سخت کرده اند

 ازمان ايجاد کرده اند؟در س" فضای سنگين و کشنده" چه کسانی 

 ؟"شماری اندک"چه کسانی هستند اين 

چيزهای بد، همه چيزهای غيرکمونيستی، همه چيزهای غيرانسانی، و "چه کسانی هستند که طرفدار همه 
 هستند و در اين سازمان جاخوش کرده اند؟" غيررفيقانه

تيازدهی و امتيازستانی، حذف، تبعيض، اختالف تراشی، فکرکشی، ام" چه کسانی هستند که طرفدار
 هستند؟" نابرابری ها و پيش داوری ها

 ايجاد می کنند؟" سنگربندی های مصنوعی و زير فضای پرتنش و مرعوب کننده"چه کسانی هستند که 

اتهام زنی ها،تخريب کردن ها، هول دادن رفقائی که گمان می رود به کژراهه "چه کسانی هستند که با 
   کار نمی کنند؟روی اختالفات" می روند

 پناه برده اند؟" حذف و جداسری" چه کسانی هستند که به 

شده " جاذبه دلربائی های روزانه  که جز روزمرگی و فرصت سوزی نيست"چه کسانی هستند که اسير 
 اند؟

 روی آورده اند؟ " روش های ويرانگر"چه کسانی هستند که به 

سی اين است که چه شده که رفقا چنين برآشفته گشته و از مجموعه ی اين سئوالت که بگذريم سئوال اسا
چه شده که تهديد به ". محکم بايد جلوی آن ايستاد"که " بايد سکوت را شکست" و تهديد کرده اند که

انشعاب و يا اخراج می کنيد؟  اگر چنين جريان قدرتمند خبيثی در تشکيالت نقش آفرينی می کند و همه 
 گذاشته است، چرا تاکنون سکوت کرده ايد؟ اين جريان چه قدرتی دارد که شما قوانين تشکيالتی را زير پا

را مجبور به مهر سکوت بر لب زدن کرده است؟  کدام نيرو و قدرت و نهاد و ارگانی وجود دارد که 
فضای مسموم چند " حتی مرکزيت سازمان را نيز مرعوب کرده است؟ رفقا از چه سخن می گويند؟ 

ه به چه مسائلی دارد؟ در اين چند ماهه چه اتفاق خاصی افتاده است که ما در جريان اشار" ماهه اخير
نيستيم؟  چرا همه چيز در ابهام بيان شده است؟ چرا با شمشير به جنگ آسياب های بادی افتاده ايد؟ چرا 

 روشن سخن نمی گوئيد؟ 
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قای سازمانی، و کشاندن تشکيالت امضاء کنندگان نامه سرگشاده، با ليست کردن اين اتهامات به ديگر رف
بر سر دوراهی يا امضای اين متن و يا پذيرش اين اتهامات مسموم و سنگين، عمأل تشکيالت را به سوی 

تنها آن هايی که قصد تحميل يک انشعاب بر تشکيالت را دارند می توانند چنين . انشعاب هدايت کرده اند
نوک آن روان می شود را بر سفيدی کاغذ جاری سازند و آن بی مهابا مهار قلم را رها کرده و هر چه بر 

گاه چهره مظلوم و بی گناه بر خود بگيرند و خود را مظهرپاکی و نجابت ورفاقت و همه خوبی های و 
آن ها که چنين بی مهابا ياران سی ساله را به چنين . همه خصائلی کمونيستی و رفيقانه و انسانی بدانند

می کنند، چگونه می خواهند در کنار آن ها کار و فعاليت تشکيالتی کنند؟ وقتی اتهامات سنگينی متهم 
همه چيزهای بد، همه چيزهای غيرکمونيستی، همه چيزهای " رفقا در نوشته شان ديگر رفقا را مظهر 

يا می دانند، چگونه می خواهند با آن ها فعاليت متحد تشکيالتی را ادامه دهند؟ آ" غيرانسانی و غيررفيقانه
اين خراب کردن همه پل ها نيست؟  آيا اين دعوت آشکار به انشعاب نيست؟  رفقای امضاء کننده نامه 

چرا ديگران را متهم به کارهای . سرگشاده، از رهبری در سايه سخن گفته اند؟ کدام رهبری در سايه؟ 
! ر آفتاب می دهد نکرده می کنيد ؟ نحوه سازماندهی در جمع آوری اين امضاء ها، نشان از رهبری د

روشن است که اشکالی  ندارد عده ای از رفقا . اينجا ست آن رهبری در سايه که به زير آفتاب آمده است
در پيش رفته ترين حالت، چنين ارتباطاتی به يک جمع . بر سر موضوعاتی با هم تبادل نظر کنند

همانطور که حق . مأل قانونی استفراکسيونی تبديل خواهد شد که حتی در اين صورت هم چنين اقدامی کا
امضاءکنندگان نامه بوده است که به شکلی فراکسيونی با هم تماس بگيرند و تبادل نظر بکنند و از طرق 

رفقا می توانستند از اين ارتباطات يک جمع فراکسيونی . مختلف برای گسترش دامنه ی امضاءها بکوشند
 با هم متحد شده اند و تشکيالت را هم مطلع سازند به جای تشکيل داده و اعالم کنند که حول کدام محورها

آن که اين ارتباطات را به امضای نامه ای برای اتهام زنی به ديگر رفقا و سازماندهی يک انشعاب تبديل 
نهادهای " يا چرا به يک باره نهادها و ارگان های تحت نظر و منتخب کميته مرکزی سازمان، .  کنند

ته اند؟ مگر تمامی نهادها و ارگان های سازمانی بايد منتخب کنگره ی سازمان باشند؟ نام گرف" غيرمنتخب
حذف،  تبعيض،اختالف " چه شده است که به يک باره تمامی افراد و نهادهای کارگزار مرکزيت به 

می متهم شده اند؟  آيا متوجه بار کلمات نمی شويم و يا " تراشی ، فکر کشی، امتيازدهی و امتياز ستانی
آيا جمع امضاء کنندگان نسبت به بار اين اتهامات نا آگاه بوده اند؟ . شويم وآگاهانه آن را به کار می گيريم

آيا جمع امضاء کننده نامه ازتاثير به شدت مخرب اين نامه نا آگاه بوده است؟ از اين متن چنين مستفاد می 
اگر چنين است، . يالتی گرفته شده استشود که  يک تصميم آگاهانه برای بر هم زدن قواعد بازی تشک

 .تنها می توان اميد داشت که همه ی اين جمع در اين تصميم آگاهانه شريک نباشند

زدن چنين اتهامات سنگينی که تنها می توان در حق دشمن روا داشت، تنها نتيجه ی يک تصميم آگاهانه 
 خط تشکيالتی کامأل متغاير با سنت در اين دفاع، يک. برای بر هم زدن قواعد بازی تشکيالتی نيست

انديشيدن :" امضاء کنندگان نامه سرگشاده، نوشته اند. های تشکيالتی سازمان نيز به خوبی بيان شده است
و راه گشايی کردن برای رسيدن به افق آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در مسيرهای مختلف يا بيان 

ر نبايد بر روی هيچ رفيقی بسته بماند  و امری انحصاری و اتخاذ تاکتيک های متفاوت است، اين د
خب در کجای دنيا می توان يک تشکيالت اقدام گررا سراغ گرفت که تاکيتک های گوناگون در ". نيست
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يک موضوع داشته باشد؟  اين بدان معناست که مثأل تشکيالت به کارگران فالن کارخانه توصيه کند که 
ی ديگری از تشکيالت هم زمان خواهان کنترل کارگری شود و بخش تحصن را سازمان دهند و بخش

به اين می گويند تشکيالت؟ اين که هر رفيقی برای خودش . ديگر تشکيالت خواهان پايان اعتصاب شود
تاکيتک تعيين کند و به نام سازمان انتشار دهد، ديگر چرا به تشکيالت نياز هست؟ به نظر می رسد رفقا 

را رسميت ببخشند " نه تشکيالت"  از ايده تشيکيالت خداحافظی کرده و تالش می کنند در اين نامه ديگر
 .و آنگاه خود را وارثان خون ياران به خاک افتاده نيز می دانند

تبديل شده است، نتيجه سال ها " جويباری ميرنده"واقعيت اين است که اگر امروز تشکيالت ما به 
 که تمامی کارکردهای يک تشکيالت رزمنده را از آن تهی کرده است" نه تشکيالت"حاکميت خزنده خط 

مسئول همه نابسامانی های کنونی تشکيالت، آن رفقايی هستند که سال هاست برای جا انداختن ايده . است
تالش کرده اند و در فضای کم کاری طرفداران فعاليت تشکيالتی، تشکيالت را به جايی " نه تشکيالت"

 s. تبديل شده است" جويباری ميرنده"رسانده اند که به 

بايد از رفقا پرسيد وقتی طرفدار آن هستيد که هر رفيقی خودش تاکتيک تعيين کند و منتشر سازد ديگر 
چرا به تشکيالت نيازهست؟ وقتی اعتقادی به کار جمعی و فعاليت همسوی جمعی وجود ندارد و 

مقدور باشد ديگر چه نيازی به "  های متفاوتاتخاذ تاکتيک" و "  شنا در مسيرهای مختلف"قرارهست 
 . ارگان های هدايت گر و هم آهنگ کننده وجود دارد

 :بنابراين

 به دليل اتهامات سنگينی که اين نامه عليه بخشی از تشکيالت وارد ساخته، بدون آن که  روشن شده باشد 
ات رسيده است،فضای  مسموم و اين بخش کدام رفقا هستند،و اين اتهامات توسط کدام ارگان ها به اثب

 مخربی را سازماندهی می کند

به دليل ناروشنی نامه و عدم ارائه ی فاکت هايی که در چند ماهه اخير اتفاق افتاده است، تا جائی که 
امضاء کنندگان را به محکم ايستادن در مقابل بخش ديگری از رفقا تشويق و فضای تقابل آشکار را 

  برنامه ريزی کرده است؛

و حمله گستاخانه به طرفداران فعاليت " نه تشکيالت" به دليل دفاع آشکار آن از جريان طرفدار 
 تشکيالتی، 

 به دليل تالش آگاهانه برای بر هم زدن قواعد بازی تشکيالتی و تحميل يک انشعاب بر تشکيالت،

 مشترک  سپرده اند می  از تمامی رفقايی که دل به فعاليت سازمانيافته تشکيالتی در راه آرمان های
 .خواهم که مسئوالنه برخورد کنند

 با درودهای رفيقانه
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 ارژنگ بامشاد
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 رفيق آزاده ارفع 

2009 آوريل 13  

 

      از آزاده ارفع 

 2009سيزدهم آوريل 

      به اعضای سازمان  

 !  درباره نامه سرگشاده  

 

اما فراکسيون و کارکردهايش   . در سازمان ما فراکسيون مجاز است    . بشکل مخفی و غيرقانونی صورت گرفته است         اين اقدام 
به اين دليل روشن که فراکسيون يک گرايش فکری در دورن سازمان است نه سازمانی در     . بايد علنی باشد و نه مخفی و پشت پرده 

به همين خاطر است که  مقرارت مربوط     .  از اعضای ديگر داشته باشد  ه کارشو نحو به مخفی کردن ارتباطات  داخل سازمان که نياز  
اين . به فراکسيون در سازمان ما اعالم می کند که کليه جلسات فراکسيون بايد علنی بوده و شرکت همه  اعضاء در آنها مجاز باشد 

 قاره ها برای جلب امضاء عده ای خاصی     که اين نامه توسط چه کسی نوشته شده، توسط کدام ارتباطات در شهرها، کشورها و    
برای ما اعضاء غيرخودی   ... سازماندهی شده ، افراد به چه نحو به خودی و غيرخودی تقسيم بندی شده  و سازماندهی شده اند،    

در واحدی که  " مثال. حسين نقی پور برای انتشار درونی نامه را به دبيرخانه فرستاده است. من فقط می دانيم که ر. روشن نيست
 هم تا لحظه ديدن اين نامه از وجود چنين - به عنوان غير خودی-من عضو آن هستم به افراد خاصی گفته شده در حالی که روح من   

اين اقدام . به خاطر همين برخورد توطئه گرانه و ايجاد فضای غيررفيقانه من در جلسه واحد شرکت نکردم. اقدامی خبر نداشته است
بنابراين نقض صريح اساسنامه  سازمانی است   . سيون غيرقانونی با روابط مخفی و تشکيالت در داخل تشکيالت استايجاد يک فراک

که من بر اساس اين اساسنامه  قبولش دارم و عضوش هستم  و تا زمانی که در کنگره سازمان اين اساسنامه تغيير نکرده به آن     
 .وفادارم

ت ممکن در حد ترور شخصيت به يک عده  زده شده است بدون آن که  با ذکر نام و موارد            در اين نامه  سنگين ترين اتهاما 
اين کار ترورشخصيت درسطح گروهی و جمعی است و چه بلحاظ اخالقی، چه بلحاظ   . مشخص امکان دفاع از خود به آنها داده شود 

ين يک دمکراسی ليبرال کاری غيرقانونی، محکوم و اوليه ترين پرنسيپ  های احترام متقابل در کار جمعی و چه بلحاظ حتی قوان
يا  ( با تاسف چهار نفر از اعضای کميته مرکزی که بايد حافظ و مجری اساسنامه سازمان باشند از امضاء کنند گان . مطرود است

م من قادر نيستم به  البته بخاطر مخفی بودن اين اقدا . اين اقدامات غيرقانونی و سازمان شکنانه هستند  ) شايد سازمان دهنده گان 
اگر چه امضاءکنندگان نيز چون خود . صورت قطعی در مورد اين که چه کسی سازمان دهنده بود و چه کسی امضاء کننده نظر بدهم 

 . از کادرهای با سابقه هستند با پذيرش اين نقض قانونيت به اندازه سازمان دهندگان آن مسئوليت فردی و جمعی دارند  
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سازمان به طور عادی مباحثات و تدارک کنگره در جريان بود وقرار است بزودی کنگره تشکيل شود امضاء      در حالی که در 
اين هم رفقائی که به اصطالح     . کنندگان از طريق تهديد می خواهند مباحثات را در وسط کار قطع کرده و نظر خود را تحميل کنند    

اين عدم درک .  که بايد با تهديد و اتهام، نظری را به يک سازمان تحميل کرد آخه در کجا ديده شد. پرچم دمکراسی را بلند کرده اند  
و گا ه بصورت ليبراليسم خود را ) مشاهده می شود" که درنامه رفقا عينا( درست از دمکراسی گاه به استالنيسم منجر می شود 

 .نشان می دهد

يل کنند؟ رفقا معتقدند که تشکيالت بايد يک فوروم بحث باشد و     اما حاال کدام نظر را با زور و ضرب می خواهند به سازمان تحم   
تشکيالت مورد نظر رفقا حتی ضوابط يک انجمن دمکراتيک را هم  . طبق نامه رفقا هر گرايشی هر تاکتيکی که خواست به پيش ببرد

آيا . و برای سوسياليسم پيش ببرد ندارد چه برسد که تشکيالتی باشد که بخواهد مبارزه طبقاتی کارگران را عليه جمهوری اسالمی   
 !اين چيزی جز انحالل سازمان است؟ تنها می توانم تاسف عميق خودم را از اين اقدام سازمان شکننانه اعالم کنم  

    

 

 

 رفيق بهناز آزاد 

 2009 آوريل  14

 

 

 چرا امضا ء نمی کنم  

 

 سرگشاده و جواب رفقا کار من کنترل ايميل ها و خواندن نامه .... تمام وقت ...  آخر هفته 
 ..... به اين نامه بود 

 

 به خودم می پيچيدم که چه ميشود ؟ چه بايد کرد ؟آيا راه حلی وجود دارد؟ 

 

 من يکروز قبل از دريافت نامه سرگشاده با دو يا سه رفيقی که امضاء کننده اين 
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ی کنم که اين نامه بودند تلفنی در ارتباط با مسائل ديگری صحبت کرده بودم ولی تعجب م
 رفقا هيچ اشاره ايی به اين نامه و يا مطرح کردن آن نکردند همين طور دو رفيقی که 

 در کميته تشکيالت می باشند و همين مسئله خودش يک تبعيض و خودی و غير خودی 

 است و جالب است که زمانيکه نامه ارسال می شود ياد آوری می کنند برای اطالع آن  

 !به آنها وجود نداشته است رفقايی که دسترسی 

 

 بهتر است که اين رفقا شفاف و روشن مطرح نمايند اين اتهامات را برچه مبنايی و به   

 چه کسانی جو خفقان بوجود آورده اند ؟ رفقا کمی منصف . کداميک از رفقا می زنند

 .تباشيد در سازمان ما جه کسی جلو ی کسی را گرفته و آزادی بيان او را سلب نموده اس

 

 بدرستی درون سازمان "ديدگاه"رفقا ی نامه سرگشاده خود اذعان می دارند که بحث 

 من نمی فهمم اگر اين را واقف هستيد دادن اين نامه اين چنينی درست  . ما  ادامه دارد 

 همزمان با نامه کميسيون حقيقت ياب چه معنی می تواند داشته باشد ؟

 .مع کردن امضاءرفقای خودی از قبل طراحی شده آيا غير از اين است که اين نامه و ج 

  

 

                                              با درودهای رفيقانه    

                                                بهناز آزاد    

14/4/09 

 

 رحيم . ر
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 2009 آوريل  13
 

 از رحيم    به اعضای سازمان از طريق خبرنامه داخلی 

در ميان امضاءکنندگان نامه، نام چهار تن از .  نامه ای با امضای بخشی از اعضای تشکيالت بصورت درونی منتشر شده است    اخيرآ
در اين نامه . در اين نامه بخشی از تشکيالت به اتهامات گوناگون متهم شده است . اعضای کميته مرکزی سازمان نيز ديده می شود 

اولين سئوالی که برای  . ت را خفه کرده است و امکان حرف زدن را از ديگران گرفته است     آمده است که اين بخش کوچکی تشکيال 
من به عنوان يک عضو کميته مرکزی پيش می آيد اين است که اگر چنين حوادث ناگواری در تشکيالت جريان دارد که زندگی عادی  

ز آن اطالع دارند، چرا اين جريان را  به کميته مرکزی  تشکيالت را مختل کرده است و چهار نفر از اعضای کميته مرکزی سازمان ا
 کميته مرکزی که به بررسی عملکرد شش ماهه تشکيالت پرداختيم اين رفقا از فضائی که          29سازمان نيامده است ؟ چرا در جلسه   

صحبتی به ميان  " در نامه تعريف کرده اند هيچ صحبتی نکردند، ازاقليتی که نفس کشيدن خودشان را ناممکن کرده است اصال   
آيا درست نبود که اين فضای وحشت و خفقان را با ذکر مشخص عامرين وعاملين و اقدامات آنها به کميته مرکزی ارائه    . نياورند

می کردند تا کميته مرکزی با بررسی مشخص گزارش روشنی از عملکرد اين اعضای خاطی به تشکيالت می داد؟ به جای آن  اين    
ه مرکزی سازمان در يک جريان مخفی ودور از چشم بقيه اعضای کميته مرکزی به جمع آوری امضاء روی        بخش از اعضای کميت

اين کدام صداقت و اعتماد و اخالق کار رفيقانه و جمعی است که شما از سوئی مصوبه ای را تصويت می کنيد که در آن   . آورده اند
ضعی تحت نظارت ما بوده است و از طرف ديگر همزمان در جمع ديگر     اعالم می شود که در شش ماه گذشته همه چيز به بهترين و   

 اعالم می کنيد  که در تشکيالت فضای ترور و خفقان توسط عده ای حاکم شده است؟    

در اين نامه آمده است که گويا ارگان ها و نهادهای زير مجموعه کميته مرکزی نهادهای غيرمنتخب هستند و به گونه ای برخورد 
مگر نه اين است که تمامی نهادها و ارگان های کارگزار کميته مرکزی سازمان توسط         . ه آن ها خودسرانه اقدام می کنند  شده است ک

کميته مرکزی از ميان داوطبين انتخاب شده اند؟ و اين نهادها گزارش فعاليت خود را بطور مرتب در اختيار کميته مرکزی سازمان     
ر از اعضای کميته مرکزی سازمان، در اين نامه به گونه ای پوشيده، نهادها و ارگان های زير  گذاشته اند؟ حال چه شده که چهار نف

مگر اين نهاد ها و ارکان ها، به تازگی تشکيل شده و سابقه کارکرد در       . مجموعه کميته مرکزی را غير منتخب  معرفی می کنند   
تشکيالتی، تقريبأ بيش از ده سال است که سابقه ی فعاليت   در حالی اين نهادها پس از تصويب مصوبات . تشکيالت نداشته اند

 .دارند

 : کميته مرکزی که ديروز به سازمان ارسال شده و ما به اتفاق آراء  گفته ايم   29باز هم اشاره می کنم به گزارش جلسه  

رفقا از زوايای مختلف به تهيه شده بود ، ... ر. در ارتباط با جمعبندی از عملکرد شش ماهه ک م که پيش نويس آن توسط ر"
در يک جمعبندی کلی اين نظر طرح شد که ک م از جنبه نظارت بر عملکرد ارگانها و بررسی دقيق گزارشات  . بحث پرداختند 

  ..."کميته های سه گانه ، برخورد فعالی داشته 

 که چرا در جريان بررسی عملکرد     سوال من از چهار رفيق کميته مرکزی که اين نامه را امضاء کرده اند باز هم   اين است    
م و نظارت بر ارگان های سه گانه و تصويب مصوبه باال هيچ صحبتی از غيرمنتخب بودن ارگانها، از عملکرد   . شش ماهه ک

 -خودسرانه آنها و از تمام اتهاماتی که در نامه سرگشاده مطرح کرده اند طرح نکردند؟ اين در حالی است که مدعی شده ايم           
آيا شما عضو دو کميته مرکزی هستيد و دو جمع بند .  که برخورد فعالی از جنبه نظارت بر اين ارگانها داشته ا يم-یبه درست

از عملکرد ارگانهای سه گانه داريد؟ در کميته مرکزی رسمی از عملکرد ارگانها رضايت داريد و در کميته مرکزی در سايه     
 .نيد؟ اميدوارم که در باره اين تناقض به تشکيالت توضيح بدهيد می دا... عملکرد آنها را شر و خودسرانه و 

 

نکته مهم اين که روال عادی کار تشکيالت و کميته مرکزی در چند ماه اخير هيچ تفاوتی با گذشته نکرده بود و حتی ستاد برگزاری   
ت، چه حوادث جديدی پيش آمده است که  کنگره نيزفعاليت خود را آغاز کرده و مباحثات کنگره نيز در دستور کار قرار گرفته اس
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چهار نفر از اعضای کميته مرکزی ناگهان مطرح کرده اند که بايد يکی از مواد مهم کار کنگره بايد بيرون کشيده شده، بحث ها  
 : " در حين مصوبه زير اعالم نکردند29چرا اين را در جلسه . متوقف شود و درباره آن تصميم فوری گرفته شود 

 :وم  دستور س"

  از رفقای کميته تشکيالت خواسته شده که هر چه سريعتر ، ستاد برگزاری کنگره را از 14در ارتباط با تدارک اوليه برای کنگره 
همچنين قرار شد   . ميان داوطلبين در زير مجموعه خود ايجاد کنند و روند تشکيل و فعاليت اين ستاد را منظما به ميم گزارش نمايند  

 ".  را تشکيل دهد 14  در آينده نزديک ، از ميان رفقای داوطلب ، کميسيون تدوين پيش نويس سند سياسی کنگره  که کميته مرکزی 

من به عنوان عضوی از کميته مرکزی سازمان، اين اقدام چهار نفر از اعضای کميته مرکزی سازمان را نه اقدامی در جهت حل          
ين اقدام عمأل کميته مرکزی را از جايگاه خود به عنوان رهبر کل سازمان که       مشکالت سازمان بلکه اقدامی بحران زا می دانم و ا      
 .بايد از قانونيت در تشکيالت دفاع کند، خارج می کند 

 با درود

 رحيم

 2009ـ04ـ13

   الف -حميد. ر

 2009 آوريل 14

 

 سخني آوتاه پيرامون نامه سر گشاده  

   الف -حميد 

با  آن، '' همصدايي''  نفر از رفقاي سازمان و درخواست از ساير رفقا براي ...با امضاء انتشار نامه سر گشاده !  رفقاي عزيز
. برخي رفقا در واآنش به اين نامه سرگشاده، از جهات مختلف به آن پرداخته اند آه بسيار روشنگر است. بسيار تامل برانگيز است

 سا له سازمان داشته 30 سهمي در اين راهپيمايي سخت و دشوار من نيز آه بزعم نويسندگان و امضاء آنندگان اين نامه سرگشاده
تا . آه بيش از دو دهه آن زير سيطره و خفقان رژيم در داخل آشور بوده است، حق خود ميدانم به آن بپردازم و نكاتي را بيان آنم

مت راهپيمائی بزرگ بر جاده دوران ساز وسيله سالم، نجيب ومناسبی در خد'' باشد رفقايي آه به نيت حفظ سازمان آه بدرستي آنرا 
 .، به همچو اقدامي دست زده اند،  به عاقبت آار خود انديشيده باشند''از آن تك تك ماست''ميدانند آه '' سوسياليسم

صيف ودرتو'' . اعتراض می کنيم-که شماری اندک آنرا پرورانده اند-ما امضاء کنندگان اين نامه عليه اين فضا'': رفقا نوشته اند
و طرفه آنكه اين . ''نفس کشيدن را بر اعضای سازمان سخت کرده است ''آه '' آشنده''و '' سنگين'' ،''مسموم'' :فضا هم نوشته اند

بايد سکوت را '' و مي خواهند آه ! صورت گرفته است'' در چند ماهه اخير'' وقايع بزعم نويسندگان و امضاء آنندگان نامه 
 نمي آنند آه اين شمار اندآي آه اين فضاي مسموم و خفه آننده را بوجود آورده اند چه آساني هستند اما بر ما معلوم! ''شکست

وچرا تا آنون در مقابل آنها سكوت اختيار آرده بودند؟ و اآنون بنا به چه مالحظاتي سكوت خود را شكسته اند، آنهم با انبوهي از 
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سخن مي گويند ،آدم در ميماند آه اين '' رهبري در سايه'' ند؟ اين رفقا وقتي از اتهامات و بي هيچ نشاني از متهم و دريغ از يك س
ميزنند ولي خوداقدامي غير قانوني انجام '' قانونيت'' چگونه است آه اين رفقا دم از. استهزا و آنايه ويا اتهام را چگونه بايد دريابد

نيست آه  نامه سر گشاده آه ) اگرنگويم مضحك(نيست؟ آيا جالب ميدهند؟ آيا شيوه تهيه نامه و امضاء جمع آردن تامل برانگيز
 عضو اصلي ويك عضو مشاور،يعني اآثريت 4( عضو آميته مرآزي 5خطاب به آميته مرآزي و اعضاء سازمان نوشته شده،

ي است آه درآخرين امضاء آنندگان آن هستند و در واقع خودشان خطاب به خود نامه نوشته اند؟ و جالب تر اينكه اين در حال)م.ك
در يک جمعبندی کلی ... در ارتباط با جمعبندی از عملکرد شش ماهه ک م '' :      آميته مرآزي آمده است30-29-گزارش نشست

اين نظر طرح شد که ک م از جنبه نظارت بر عملکرد ارگانها و بررسی دقيق گزارشات کميته های سه گانه ، برخورد فعالی 
ما  درسازمان ''انديشه ورزی''م پاي نوشته اي را امضاء آرده اند آه اشعار ميدارد .ديگر اين رفقاي كولي از سوي . ''داشته

برفضاي '' تبعيض، اختالف تراشی، فکرکشی، امتيازدهی وامتيازستانی، نابرابری ها و پيش داوری ها '' و شودمي ''سرکوب''
آميته مرآزي را يا اين نامه سر گشاده را؟ وآيا اين به  ، پروتكل رسمي  حال بايد از اين رفقا آدام را پذيرفت. سازمان حاآم است

 اعتبار آميته مرآزي سازمان مي افزايد؟

عليه دست '' جا دارد از رفقاي دست اندرآار نامه سر گشاده  آه به دستاورد هاي دمكراتيك سازمان اذعان دارند و مي نويسند 
نه سکوت می '' : ، پرسيد آه چگونه است با تهديد آشكار مي نويسند'' اعتراض ميكنيماندازي به دستاورد هاي دمكراتيك سازمان

؟ به بيان ديگر آيا اين رفقاي عزيز ميدانند آه معناي فرياد و تمردشان چيست؟ و نتيجه منطقي و طبيعي ''کنيم و نه تمکين می کنيم
 چنين سياستي چه خواهد بود؟ 

 با درودهاي رفيقانه

  الف -حميد

 2009 آوريل 14

 

 

 رفيق نصراهللا قاضی 

 2009 آوريل 14

  قاضی  از نصراهللا

  وجهت اطالع رفقای سازمان   ...خطاب به رفقای حوزه

 ردر مذمت يک شيوه کا

  با سالم
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 ....ما  ... نامه جمعی از رفقا را خطاب به اعضاء سازمان خواندم و با حيرت متوجه شباهت آن با متن نامه تهيه شده توسط حوزه  
که قرار بود به کميته مرکزی فرستاده شود و عاللخصوص شباهت آن به واژه های استفاده شده در صحبت های چند رفيق در  

از جمع " . عليه روشهای ويرانگر خواهيم ايستاد " و يا " حفظ دستآورد های دمکراتيک سازمان  "  برای مثال . جلسه حوزه شدم 
  .نفر نامۀ اعتراضی را امضاء کرده اند .... در روز پنج آوريل ؛.... نفری آن روز در جلسه حوزه  ....

  در روز سيزده ام آوريل طی تماس های تلفنی با کليه اعضاء تشکيالت درحوزه جويا شدم که 

    چرا رفقايی که مشغول جمع آوری امضاء بوده اند با من تماس نگرفته اند ؟ مگر نه اينکه در نامه آمده است که    

 .يدو بعد نامه ادامه ميدهد  حاال بيائيد و امضاء کن" تأسفانه فرصت تماس با آنان فراهم نشده که م " 

سئوال کردم که آيا من عضو حوزه ويکی از مسؤلين انتخاب شدۀ حوزه توسط شما نيستم؟ اگر هستم پس چرا من را جزء رفقای               
 ديد؟خود ندانستيد و من را در جريان نگذاشتيد؛ چرا من را حذف کر

جواب ها را به نوبت تماس با اين رفقا در ذيل ميآورم تا ساير رفقای سازمان با برخورد رفقای حوزه ای من آشنا گردند و بهتر در    
 !يابند کدام شيوۀ کار باز دارنده و مذموم است

 

من هم . ر با من تماس گرفتند دو سه رفيق ديگ. من هيچ نميدانم. من نميدانم: رفيق اول که عضو کميته مرکزی هم هست جواب داد
از ديگران بپرسيد . توطئه ای در کار نبوده. نميدانم چه شد. همين طوری شد . همين طوری پيش رفت . با تمام نامه موافق نيستم

 ؟چرا به شما نگفتند 

ه ای از طرف چند تن   روز پنجم آوريل عازم جلسه حوزه بودم که رفيق امضاء گيرنده به من زنگ زد و گفت که نام  : رفيق دوم گفت
از رفقا در بارۀ بحران تشکيالتی آمده و قبأل صحبتش را با تو کرده ام حاضر است وقتی رسيدی آن را به تو ميدهم اگر موافق       

به نظر من . پس از پايان جلسه حوزه،  نامه را خواندم و به او زنگ زدم و گفتم امضاء نميکنم. بودی نامت را در پای آن بگذار
 .چه بسا که شما امضاء ميکرديد . ا کار ناشايسته ای کردند که شما را در جريان نگذاشته اند  اين رفق

منظور رفيق دوم در  ( امروز متوجه شدم که رفيق امضاء گيرنده چند بار با رفيق ديگرم  . با منهم تماس نگرفته اند: رفيق سوم گفت
ن نامه تماس گرفته ولی صحبتهايشان خصوصی بوده و هيچ يک مرا در  که اين روزها در يک خانه زندگی ميکنيم در باره اي) باال

شايد من را از    . حاال پس از انتشار آن نامه، رفيق هم خانه ام گفت که با اواز چند روز پيش صحبت کرده اند     . جريان نگذاشته اند 
 اندشايد بدنبال نام افراد به خصوصی بوده اند و نام من را نميخواسته . خود نميشناختند

در همان روز جلسه حوزه در روز پنجم آوريل رفيق امضاء گيرنده نامه اعتراضی را به من داد و من امضاء        : رفيق چهارم گفت 
چون من در سازماندهی اين حرکت نقشی نداشتم نميتوانم بگويم چرا از شما نخواستند امضاء کنی؛ اما پس از نتيجه گيری            . کردم

که اين نتيحه گيری در راستای همان نامۀ اعتراضی است لذا در فرصتی به رفيق امضاء گيرنده    بحث در حوزه؛  من متوجه شدم 
  !گفتم حال که نظر همۀ رفقا در همان راستا است چرا نامه اعتراضی را با همه در ميان نميگذاری؟ وی گفت نه وقتش حاال نيست   

جلسه حوزه حضور بيابم اما رفيق امضاء گيرنده همان روزجلسه به        من به دليل گرفتاری خانواده گی نتوانستم در   : رفيق پنجم گفت
 ! به نظر من رفقا کارشان درست نبوده که شما را در جريان نگذاشته اند  . من زنگ زد و نظر مرا خواست من گفتم امضاء نميکنم

 !ممن در جلسه نبودم و چون نکات مبهم و نا روشن در نامه است من امضاء نميکن : رفيق ششم گفت 

  رفيق هشتم و نهم که جمع آوری امضاء و تهيه متن حوزه را در اختيار داشتند در مسافرت بسر ميبرند 

اميد است تا اين دو رفيق پس از بازگشت از سفر به اينجانب محبت ورزند و مثل هميشه با رو بوسی اوليه به من پاسخ دهند که   
و رفيق نشسته بودم چرا من را حذف کرديد؟ به من دسترسی داشتيد چرا از من          چرا چنين رفتار کردند؟ من که ساعت ها کنار شما د     

  پنهانکاری کرديد؟
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آن . مسلمأ نامه اعتراضی رفقا نبود  . آن چه بود. مرا با بوسه از محل حوزه تشکيالت بدرقه کردند اما چيزی را از من مخفی کردند       
رفقا شما شنيديد که من خالقانه در بحثهای بحران . ز من پنهان کردنداين رفقا عدم اعتمادشان به من را ا . نامه سمبليک است

واقعأ چه . من نگرانم. چرا پس از سی سال در خدمت راه کارگر بودن من را اينگونه از خود پس زديد .تشکيالتی شرکت کردم   
  ؟کاربايد کرد

يوه کارنيز علنی کنيد و توضيح دهيد تا ساير رفقای     رفقا همانگونه که نامه اعتراضيتان را علنی کرديد نيت تان را از اين ش      
از آنجا که ممکن است برخی از رفقای تشکليالت پس ازخواندن اين نوشته ، بر     . تشکيالت هم قانع شوند که کار شما درست بوده   

درراستای حل بحرانی ( الطفأ اين بحران ر. داشت خوبی از رفتار شما نکنند لطفأ خود توضيح دهيد چرا کارتان پسنديده بوده است 
منتظر توضيح دو رفيق ميمانم و بعد به تشکيالت مينويسم که چرا نامه شما . که بين خود و من ايجاد کرد ه ايد حل کنيد ) تشکيالتی

  !را امضاء نخواهم کرد

  با ايمان به راهمان 

  قاضی نصراهللا

 چهارده آوريل دوهزارونه

 رفيق البرز  دماوندی 

 2009 آوريل 15

 با سالم 

جدی است و پاسخ جدی ) و به خصوص سند اشتباهی ارائه شده (روبن به نظر کميسيون . اوال به نظرم می رسد ايرادات ر
 .جالل به درستی خاطرنشان کرده الزم است صريحا پاسخ داده شود  . می طلبد، و همان طور که ر

 :در نامه آمده است.  اوريل  تعجب می کنم14دوما من از پاسخ رفقا م و حسين نقی پور به اعتراضات در تاريخ  

بار ديگر جمعي در برخورد به فضاي ناسالم و تبعيض آميز کنوني راه و روش ارعاب و مسموم کردن فضا را در پيش        "
 "گرفته اند

هن خود به خود اين مفهوم را به ذ) و نه افرادی" ( جمعی"اين که . خود اين عبارت نوعی جوسازی برعليه مخالفان است
جمعی گرد هم آمده اند تا امضا   . خواننده متبادر می کند که گويا يک دسته بندی در برابر امضا کنندگان صورت گرفته است   

و با اين حربه حمله به جلو از پاسخ   . کنندگان پاک نيت نامه را که هيچ انگيزه ای جز خيرعمومی نداشته اند، مرعوب سازند
 : شکل و هم محتوای جمع آوری امضا مطرح شده، طفره روند به سواالت جدی که هم در رابطه با

طبيعي خواهد بود که زوايايي از نامه براي رفقا روشن نباشد که طبيعتا در جلسات عمومي باز خواهد شد و روي آن تک "
 ".تک رفقا مبسوط صحبت خواهند کرد

ی پاسخ به ناروشنی ها و نه موکول کردن آن به     به جا) يا امضا کنندگان نامه(سوال من اين است که چرا اين نگارندگان  
 :آينده ای نامعلوم، ديگران را به ايجاد جو پليسی متهم می کنند

ولي کوبيدن اين اقدام و خفه کردن اين صدا با جو پليسي و با توسل به مصوبات و مقرارات تفسيربردار کنوني کمکي به ما  "
 ".نمي کند

اگر کسی در برابر اقدام ما سواالتی را مطرح کرد و با اين اقدام مخالف بود و آن را . من منظور از جو پليسی را نمی فهمم
 . مغاير اصول همکاری سازمانی می دانست، بايد او را به ايجاد رعب و وحشت و بانی جو پليسی معرفی کرد   
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 :در نامه آمده است

داريم ولي مشکالتي داريم بر سر قانون بندي مناسبات     بهتر است بپذيريم که ما همگي به کار جمعي و حفظ تشکيالت اعتقاد      "
که اين  .  سال پس از آخرين اصالحيه آن امروز کامال جوابگو نيست و تفسيربردار شده است و بايد به روز شود  ٢٠تشکيالتي که 

 کرد و اجازه تنفس به اما پيش از آن نيز بايد فضاي تشکيالت را باز. وظيفه کل تشکيالت است که در اسرع وقت به آن بپردازند
 ".ديگران داد

نمی دهند، " اجازه تنفس"را بسته اند، به ديگران " فضای تشکيالت " "جمعی"انگار که . روح حاکم بر نامه کامال گوياست
 ... ديگران دست می زنند و " خفه کردن"و " کوبيدن"ايجاد کرده اند، به " جو پليسی"

و در هر حال دردي داشته اند که آنها را مجبور به واکنش کرده ("ت، مظلوم نمايی نامه بسيار ماهرانه و با بازی با کلما
، آن چنان نمايی از اين تشکيالت به دست می دهد که انسان را به ياد مخوف ترين سازمان های جاسوسی می اندازد        ")است

 :ه دم خروس در پايان آمده استالبت. که در آن هيچ چيزی خارج از اراده افراد خاص امکان بروز و ظهور نمی يابد

 نفره و حتي رفقاي ديگر  ناراحت هستيم وقتي مي بينيم که تعداد معيني از رفقاي   ....من و جمع . بگذاريد مثال کوچکي بزنم"
را تبعيض ما تفسير ا ين رفقا را قبول نداريم و اقدام آنها  . سايت در آن باال به داوري نشسته اند و مقاالت را دسته بندي مي کنند   

آيا اگر رفقاي ديگري داوطلب اداره سايت شوند و توازن گرايش موجود بهم بخورد و تفسيرهاي ديگري از مصوبات    . آميزمي دانيم
مي بينيد که ما . قبول کنيد شما هم ناراحت مي شويد. تشکيالت حاکم شود خود اين رفقاي سردبيري موجود معترض نخواهند شد 

اما پيش از آن نمي توانيم تفسيرخودمان را عين مصوبات بدانيم و ديگري را  . ردن فرمولهاي خود داريم بيش از هميشه به روشن ک
 ".پس بهتر است فضا را پيش از پيش براي هم باز کنيم و از ارزش گذاري يک سوي بپرهيزيم. ضد آن

پس هيچ . ر تشکيالت حاکم نيستاوال چون تفسيرهای گوناگونی از مصوبات وجود دارد، پس هيچ اصلی ب . عجب استداللی
يک . سردبير هم نمی خواهيم . پس هيات تحريريه نمی خواهيم. کس حق ندارد از يک نظر به عنوان نظر سازمان دفاع کند  

هر  . همين و بس. نفر را استخدام کنيم که هر نوشته ای از هر يک از اعضای سازمان که رسيد را فورا در باالی سايت بزند 
فقط کافی است با مبانی . مان است نظری دارد که هيچ کس حق ندارد بگويد مغاير نظر سازمان استکس که عضو ساز

 . همه اعضا هم که مبانی را قبول دارند وگرنه عضو سازمان نمی شدند که  . خوب اين هم که مشخص است . سازمان بخواند

 :اين عبارت استثانيا چيزی که در اين پاراگراف به خوبی در عين بيان پنهان می گردد 

 توازن گرايش موجود بهم بخورد

در باره آن هم در کنگره مفصال صحبت و     . اکنون گرايشی در سازمان وجود دارد که گرايش اکثريت است  . مسئله همين است 
البته اگر گرايش اکثريت سازمان به سمت  . منظورم همان بحث سازمان های عمودی و افقی است. رای گيری شده است

رگردد و مثال مبلغ حذف سازمان های عمودی و جايگزينی آن با تشکالت افقی گردد، در آن صورت سردبيری سايت     ديگری ب
اما توقع اين که . و نشريه يا هر ارگان مسول ديگری طبيعی است که اين نظر را به عنوان نظر سازمان مد نظر قرار دهد

 شود که در باال گفتم، يعنی سازمانی که به تعداد اعضايش در     نظر اقليت هم به عنوان نظر سازمان مطرح شود، همان می 
چون هيچ کس نمی داند که کدام نظر، نظر سازمان    . سازمانی که هيچ کس آن را جدی نخواهد گرفت. همه موارد نظر دارد

اصل اعتقاد داريم که بحث من تنها اين است که يا به اين . من نمی گويم که نظر اقليت ارزشی کمتر از نظر اکثريت دارد    . است
من برخالف برخی از   . تکليف خود را با اين موضوع روشن کنيم . نظر سازمان نظر اکثريت است يا به آن اعتقادی نداريم  

رفقا معتقد نيستم که نظر ديگران، چه اقليت و چه اکثريت، هر گاه با نظر من موافق نباشد، يا با نظری که من نظر سازمان          
نظر تک تک افراد مهم است اما نظر سازمان نظر   . می خورد " آشغال دانی"است و به درد " آشغال"د، می دانم موافق نباش
 . تک تک افراد نيست

اما پيش از آن من ترجيح می دهم     . زياد است ... نفر، نظر کميسيون و   ... البته صحبت در باره اين نامه، نامه قبل با امضا   
که يه عنوان يکی از مبانی تصميم گيری قرار گرفته چه  " سند اشتباه"ن با موضوع ابتدا صبر کنم و ببينم که ايا کميسيو

 .  مطرح شده پاسخ دهد الف -ح. س و ر. در عين حال کميسيون بايد به مواردی هم که توسط ر. برخوردی می کند
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 البرز دماوند ی

 2009 آوريل 15

 

 

  رفيق علی اکبر شالگونی 

      2009 آوريل 15

 ! سازمان به رفقای

 علی اکبر شالگونی 

 

نامه سر گشاده درونی   "  تن از رفقای سازمان ، مطلبی را با عنوان       ...!             رفقای عزيز 

. منتشر کرده ، داليل انتشار نامه را بر شمرده و اعتراضات خود را به وضع موجود مطرح کرده اند           " 

 . ها و نبايد ها اعالم داشته اند و در پايان چاره کار را به صورت بايد    

     ً    اخيرا      

ً                                  به نظر من ، ادعای تنظيم کنندگان نامه کامال  پا در هواست ، به دالئلی ک                                                 

ِ    رفقا در مقابل من                      

تنظيم کنندگان نامه مشخص نکرده اند اعتراضشان به چه کسا نی است ، و لی از قرائن شمرده شده و        

که رفقا با ايما و اشاره گفته اند ،   " شماری اندک "پيشنهاد مطرح شده ، احتمال می دهم که يکی از آن  

اگر يکی از الزمه های . تشکيالتی مسؤوليتی نداشته اممن باشم ، هرچند سالهاست که در هيچ نهاد  

حال پاسخ . را داشته باشم " نه بد " حقيقت گوئی صراحت است ، پس بگذاريد الاقل يکی از چيز های     

 .من به تنظيم کنندگان نامه و امضا ء کنندگان آن  

در ابتدای نامه ،    : ه مطرح ميکنم  

خود را بازماندۀ مبارزه سی ساله راه کارگر و ياران به خاک       ..." پيمان شکن و "

اعتراض و شکايتی ندارم ، ولی متاسفم که از نام رفقای شهيدمان که در . افتادۀ مان معرفی می کنند 
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رد طرح شان جهت کنار گذاشتن برنامه و اساسنامه سازمان ،          نبردی نابرابر به خاک افتادند ، برای پيشب      

من فقط در خلوت و تنهايی خودم  زمزمه می     . آن هم بدون ادامه بحث درون تشکيالتی ، استفاده کرده اند  

 " که شهيدان که اند اين همه خونين کفنان؟: " کنم 

 : می کنند تنظيم کنندگان نامه سرگشاده  در ادامه ادعای خود را چنين بيان  

که نهال ... که ترک پيمان کنيم ورشته دوستی ورفافت بگسليم؟ ! راستی را به کجا ايستاده ايم رفقا" 
و ... که چون بيگانگان  جداسری پيشه کرده ايم؟... دشمنی می کاريم ورشته دوستی پاره می کنيم؟ 

 .  " ايفا می کند، خنثی کنيممصمم ايستاده ايم تاهراقدام نابخرادنه ای را که دراين ميرائی نقش 

اگر .         رفقای عزيز ، در اين پارگراف واژه ها و مضمون اعتراض ها هيچ کدام سياسی نيست 

دوستی و رفاقت فردی در نظر است که مساله ای شخصی است ، ولی اگر مسائل سياسی و تشکيالتی 

 برنامه و مصوبات تشکيالتی است ؟ پشت کردن به " جداسری"يا " ترک پيمان" است ، آيا  منظور از

چرا که شما چاره کار را در . اگر منظور اين باشد ، شما بايد به اين سؤال خودتان پاسخ بدهيد ، نه من

انديشيدن و راه گشائی کردن برای رسيدن به افق " : جدا سری ميدانيد، همانطور که اعالم داشته ايد 
يرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های متفاوت است، اين آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در مس

  ."در نبايد برروی هيچ رفيقی بسته بماند و امری انحصاری نيست

و تنظيم کنندگان متن نه به خاطر .                                        ً                      اما به نظر من اين واژه های غيرسياسی عمدا  به کار گرفته شده اند

چرا که در آخرين کنگره . سی را برگزيده اندانشاء نويسی بلکه  با هدفی سياسی اين لحن غير سيا

تقی روزبه مبنی بر وجود نيرويی فرا تشکيالتی در سازمان، اکثريت  سازمان در مقابل ادعای رفيق 

رفقای امضاء کننده اين نامه ، عليرغم ميل خود ، به دليل نبود هر نوع مدرک و سندی  سکوت اختيار 

زشی دست يافته اند که در آن مچ سه تن از اين باند درون تشکيالتی کردند ، ولی اکنون آنها به سند با ار

گرفته شده و تنظيم کنندگان اين سند نشان می دهند که چگونه اين سه نفر باهماهنگی شيادانه برای حذف 

" آری رفقا ، اشاره من به سندی است که . نوشته رفيق تقی روزبه سند سازی و تو طئه کرده بودند

آيا تصادفی بود که بال فاصله بعد از انتشار گزارش کميسيون . انتشار داده است! " ت ياب کميسيون حقيق

و سند ساخته و پرداخته آن ، نامه سرگشاده منتشر شد؟  اگر پاسخ رفيق روبن مارکاريان !" حقيقت ياب " 
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شکيالتی را ( را ثابت نمی کرد " حقيقت ياب"رسوايی سند سازی کميسيون 

 2008 اتفاق افتاده ، به اشتباه  در موضوعی مشابه که  يک سال بعد يعنی در ژوئن 2007که در ژوئن 

، آگاهانه و عامدانه از طريق خواندن " توطئه"به وقوع پيوسته ، ادغام کرده و آنگاه برای نشان دادن 

خته و به آنها نسبت داده تا مضمون افکار پس کله سه عضو کميسيون سايت در آن تاريخ ، سناريويی پردا

، اکنون در پاسخ سؤاالت اعضای )  را کنار بگذارد13صريح ماموريت محول شده از طرف کنگره 

حيرت زده سازمان که می خواهند بدانند که اين سناريو از کجا آمده ، بالفاصله سند تبه کاری سه عضو 

واقعيت اين است که در چند ". ست ها را کيسه کنندما"کميسيون سايت را نشان می دادند تا اعضاء ديگر 

ماه اخير حادثه ای پيش نيامده ، بلکه فقط تنظيم کنندگان نامه سرگشاده فکر می کردند که موقعيت مناسبی 

به همين دليل هم هست که  زبان عاطفی آغاز نامه بالفاصله تبديل می شود به نشان دادن . پيدا کرده اند

ستاده ايم تاهراقدام نابخرادنه ای را که دراين ميرائی نقش ايفا می کند، خنثی مصمم اي"... :عضله 
و باز به همين دليل است که خطاب به اين نيروی تبه کار  نا مرئی هم چون پدری دل سوز   ".کنيم

 : نصيحت می کنند و همچون ناجی فدا کار و در عين حال مقتدر گوشزد می نمايند که 

ً        که موضوعی  کامال  ساده ت               

کرده ايم، ازُبن به خاک می اندا

                                                !     رفقای عزيز" 

 و امروزه اين کج انديشی ها تنها مسيرتالشی ونابودی سازمان راهموار می  گذشته ها گذشته است
خود می زنند ونهالی را که به درخت تبديل  آيا برای عزيزان ما دانسته نيست که تيشه به ريشه! کند

زند، آنهم بنام سوسياليسم وآزادی؟  آنهم با اينهمه نقد برگذشته؟  آنهم 

؟ نه ، روند تالشی ! اول به اين سوۀبا اين همه دستاورد دموکراتيک در درون سازمان از کنگر

 . " دهيم ما به اين روند تن درنمی. سازمان، سرنوشت محتوم ما نيست

را می بخشند ، سر زنش و نصيحت " شماری اندک"ه ، اين می بينيد ، رفقای تنظيم کننده نامه سرگشاد

چون اهريمنانی نا مرئی  در همه جا " شماری اندک"ولی اين . می کنند و به آنها هشدار می دهند 

تو گوئی هر چه اهريمن سياه . حضور دار ند و از دست آن ها آب خوش از گلوی کسی پائين نمی رود 

 :ه نجيب و پدرانه ناجی بر جسته تر خواهد شد تر و ترسناک تر تصوير شود ، چهر

 !  رفقا" 



 

 

200

در چنين هنگامه .  فضای مسموم چند ماهه اخير، نفس کشيدن را بر اعضای سازمان سخت کرده است
پپش از آنکه همه مان در اين . ای که فضا سنگين است و کشنده، اکثريت اعضای  سازمان خاموش اند

نه نتها نبايد به اين فضا تن در داد که بايد محکم جلوی آن .  تفضا خفه شويم، بايد سکوت را شکس
 .     ايستاد

ما .  اعتراض می کنيم- که شماری اندک آنرا پرورانده اند-ما امضاء کنندگان اين نامه عليه اين فضا

و عليه بی حرمتی ها، عليه توهين ها و تحقيرها، عليه زبان تلخ و غيررفيقانه عليه دست اندازی به  

 .        دست آوردهای دمکراتيک سازمان اعتراض می کنيم

ما عليه همه چيزهای بد، همه چيزهای غيرکمونيستی، همه چيزهای غيرانسانی وغيررفيقانه اعتراض 
و بی ترديد همچون اکثريت قاطع اعضای اين سازمان معتقديم، صاحبان اصلی اين تشکيالت . می کنيم

چکس،مطلقًا هيچکس ارجحيتی برديگری ندارد . "يتک تک رفقای عضو سازمان هستند  و ه

                                                       ً                                  انگشت شماری بودند که نه تنها  با بی حرمتی هايی که مشخصا   توسط رفيق  تقی روزبه صورت گرفته 

                                         ً             آيا رفقای تنظيم کننده نامه سرگشاده  واقعا   باور دارند . 

، مطلقاً  هيچکس ارجحيتی بر ديگری ندارد ؟
                                                              ِ                         رفقای ديگرشان در واحدها و ارگان تشکيالتی مشترک مخفی کردند ؟ اول   باده و چنين  بد مستی ؟ 

                 ً                       واندن های آن کامال   درست می بود ، آيا آن 

رفقای عزيز ، حداقل دو نفر از امضا کنندگان اين نامه سرگشاده در آخرين کنگره سازمان  جزو رفقای 

با آوردن داليلی ، آن بی حرمتی ها را توجيه کردند و مورد دفاع قرار بود ، مخالفتی نکردند ، بلکه 

ولی مسأله اين است که بقيه امضاء کنندگان نامه سرگشاده ، بر خالف رأی خود در کنگره گذشته . دادند

مبنی بر مخالفت با بی حرمتی ها ، توهينها و تحقير ها ، در همين نامه همان اتهام ها و بی حرمتی های 

و . از اعضا سازمان نثار کرده اند " شماری اندک "ح شده از طرف رفيق  تقی روزه را به اين مطر

اند ، حتی امکان پاسخ گوئی " شماری اندک " بدتر از آن ، با روشن نکردن هويت افرادی که جزو اين 

همچون اکثريت قاطع "که را هم از آنها گرفته اند
پس چرا نامه شان را از  "....  اعضای سازمان معتقدند ، 

 

ا بر انگيخته که رفقای معترض طی نامه های نفره سؤاالت بسياری ر.... رفقای عزيز سازمان ، اقدام 

 . پس من فقط  به چند سؤال اکتفاء می کنم. درونی آن ها را مطرح کرده اند 

چرا رفقای تنظيم کننده نامه سرگشاده در سازمان دهی اين اقدام ، شکل غير تشکيالتی را برگزيده اند؟   

فرض کنيم که سند کميسيون حقيقت ياب با تمام پس کله خ
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کار نا بخردانه مسؤوالن کميسيون سايت را از طريق مجاری تشکيالتی نمی شد مورد رسيدگی قرار داد؟ 

. م. 

.م.ز اعضای ک تن ا4نظارت داشته اند؟ پس چرا 

از خفقان غير قابل تحمل را امضاء کرده اند و با رفقای تنطيم کننده نامه هم نظر شده اند؟ اين شيوه جمع 

آوری امضاء و اين لحن و زبان ستاد جنگی برای چيست؟ چرا به بخشی از اعضای سازمان چنين 

ی زده می شود و بی شرمانه ترين توهين ها بر آن ها روا داشته می شود بی آنکه نامی از اتهامات سنگين

آنان برده شود و امکان دفاع به آن ها داده شود؟ و باالخره ، چرا عليه روند بحث دمکراتيک درون 

 تشکيالتی در باره ضوابط  انتشار مطالب در سايت سازمان اين چنين اقدام می شود؟ 

ِ                                                در  آخرين گزارش مرکزيت  سازمان ننوشته اند که به همه نهاد های تشکيالتی         ِ         مگر خود  رفقای ک                      

ً                                           که عمال  اکثريت آن را تشکيل ميدهند ، نامه شکوائيه        

                                          ً                                   به نظر من ، تنظيم کنندگان نامه سرگشاده عمدا  به شيوه ای ضربتی و مخفی برای جمع 

ِ                                                شيوه بدون سند  کشف  يک باند مافيايی در سايت نمی توانست به ثمر برسد     ِ            

ِ  چرا که در غير اين صورت ، در نهايت و بر فرض درست بودن کشفيات                                                             

                                                                    ِ   ،  معلوم می شد که مجرمان سه نفر بيش نيستند ، بی آن که کمکی به پيشبرد  

ِ  اما آنها که از کشفيات  .                      

                       ِ                      به پرونده تبه کاران باند  مافيايی النه کرده در 

 

يز ، به نظر من  برای يافتن پاسخ اين سؤاالت ، نه به ادعا ها بلکه به اهداف مطرح شده در رفقای عز

رفقای تدوين کننده نامه سرگشاده نه تنها می گويند ستون ديدگاه نباشد بلکه خواهان . نامه بايد توجه کنيم 

و اتخاذ تاکتيک های حاکميت چند صدائی در چهار چوب مبانی و شنا کردن در مسيرهای مختلف يا بيان 

. متفاو ت هستند 

آوری امضاء و اعالم آن از طريق ايجاد اين فضای خصمانه دست زده اند ، زيرا فکر می کرده اند که 

و البته اين . سازمان شانس پيروزی ندارداهداف و پالتفرم شان در شرايط بحث آرام و دموکراتيک در 

از همين روست که تنظيم . 

کنندگان نامه سرگشاده حاضر نشده اند و به نظر من حاضر نخواهند شد ، اعضای باند مافيايی را که به 

آنها .  نام ببرند و موارد اتهام شان را با ارائه دليل برشمارندنيستند ،" شماری اندک"قول خودشان جز 

ترجيح می دهند که در باره جرائم اين باند کشف شده ، با عباراتی کلی و مه آلود و از طريق مجاری 

. غير تشکيالتی صحبت کنند

"کميسيون حقيقت ياب"

کميسيون "ضربتی اهداف و پالتفرم رفقای تنظيم کننده نامه سرگشاده شده باشد

ان داده اطالع داشته اند ، از هول حليم در ديگ افتاده اند و نامه ای را با تدارک مخفی سازم" حقيقت ياب

انتشار يابد و شمار نا " کميسيون حقيقت ياب"اند تا بال فاصله بعد از انتشار تحقيقات درخشان و مستند 

" شماری اندک"معلومی از اعضای سازمان را با اسم رمز 
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کميسيون "آنها مطمئن بوده اند که ب. کميسيون سايت سازمان سنجاق کند

آيا ( که هدايت کننده اصلی مافيای سايت هستند " رهبری در سايه"و اين نامه سرگشاده ، " حقيقت ياب

 در جوابيه ای به کميسيون 13يادتان هست که رفيق تقی روزبه  در هفته پيش از برگزاری کنگره 

، ) در سايه سند دارد ولی هرگز سندش را نشان نداد؟ نظارت مرکزی گفت که در اثبات اين رهبری 

تصادفی نيست که تنظيم کنندگان . اللمانی خواهند گرفت و ديگر نخواهند توانست صدايشان را در بياورند

، " رهبری در سايه"و اشاره به " شماری اندک"نامه سرگشاده ، بعد از بر شمردن جنايات آن 

آنها راه مسکوت گذاشتن قضيه را به تبه کاران  ..."  ها گذشته استگذشته "بزرگوارانه می گويند که 

هر کدام از  غير  :در سايه و نيز هر کسی که نسبت به آنها همدلی و توهمی داشته اند ، نشان می دهند 

شماری اندک"امضا کنندگان نامه سرگشاده يا همدالن آن 

می توانند تنها با گذاشتن يک امضاء در پای نامه سرگشاده ، تغيير ماهيت بدهند و " ماری اندکش"در آن 

اين . به مبارزی برای هر چيز خوب تبديل شوند" غير انسان"و همکار " غير کمونيست" ، " بد"از آدمی 

 هم می راه حل چنان دموکراتيک و سخاوتمندانه و بخشش گرانه است که حتی اعضای مافيای سايت

پذيرش پالتفرم : توانند با يک امضاء از مجرم به شاکی تبديل شوند ، البته با يک شرط کوچک وناچيز

 ! رفقای تنظيم کننده نامه سرگشاده

                     ِ         ا انتشار همزمان آن سند  درخشان 

        ِ                               و حتی خود  افراد در مظان اتهام به عضويت " 

 

در خانۀ خودمان  . رفقای عزيز ما به هر حال اکنون با کودتائی عليه دمکراسی تشکيالتی مواجه شده ايم 

با . امضا به ما ديکته می کنند .... ها ، بايد و نبايد هائی را  به زور با فضا سازی و موجی از نا سزا 

کمونيست . اعالم انشعاب از ما می خواهند برنامه انحالل سازمان مان را به نام نجات سازمان بپذيريم 

 بودن پيش کش ، کدام انسان آزاده ای می تواند به چنين شرطی تن بدهد؟

 15.04.2009 شالگونی      با درودهای رفيقانه  علی اکبر

 رفيق مسعود پيوندی  

 2009هفدهم آوريل 

 ! سابقه نداشته است " مطلقافرهنگ و اخالقی که در سازمان نجيب ما در سی سال گذشته
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رفقای معترض از جوانب مختلفی به اين نامه . چند روزی است که از عمر نامه سرگشاده می گذرد 
دم که نکات بر حق اين رفقا را که مورد تاييد من هم هستند دوباره    من لزومی ندي. برخورد کرده اند 

اين نامه . تکرار کنم ؛ ولی پس از مشاهده نامه رفقا ياور اعتماد و م اين ضرورت را احساس کردم   
چون افزون بر اتهامات واهی و نامشخص و کلی گويی نامه سرگشاده اتهامات . جای تامل داشت 

از . من خود را ملزم ديدم که با اين نامه برخوردی داشته باشم    . ه است جديدی را نيز مطرح کرد  
ياور همکاری داشتم کم وبيش با افکار ايشان آشنايی  . آنجايی که در دو دوره در کميته مرکزی با ر

م به عنوان امضا ء کننده  . لذا ايشان را محاطب قرار می دهم اگر چه بسياری از سواالت به ر.دارم 
 . مه و عضو کميته مرکزی نيز مربوط می شود  مشترک نا

  "  .........رفقای معترض به نامه سرگشاده :" نوشته اند 

"... :در همين زمينه رفيق آزاده نوشت  . اوال من کسی را نديدم که اعتراض کند که چرا نامه نوشته ايد  
ه شده است بدون آنکه با در اين نامه سنگين ترين اتهامات ممکن در حد ترور شخصيت به يک عده زد 

 ) از نامه اول رفيق آزاده ارفع("ذکر نام و موارد مشخص و امکان دفاع از خود به آنها داده شود 

 نفر عضو کميته مرکزی که     4رفيق رحيم نيز به درستی به خاطر همين امر اعالم کرده که تا موقعی که      
 .ر جلسات کميته مرکزی شرکت نخواهد کرد  امضا کننده اين نامه هستند موارد اتهام را ذکر نکنند د 

مالحظه می کنيد که کسی اعتراض نکرده که چرا شما نامه نوشته ايد بلکه گفته اند که چرا تهمت زده  
 :نوشته ايد  . ايد و  چرا سرکوبگران ادعائی و موارد مشخص سرکوب را  نام نمی بريد

ند تا حداکثر جلوی امضای ديگر رفقا را در  راه وروش ارعاب و مسموم کردن فضا را در پيش گرفته ا  "
 ."حمايت از نام سرگشاده بگيرند 

و نيز اخالق و فرهنگ  ) اساسنامه(بهتر بود می نوشتيد شيوه کار شما را که مغاير مصوبات مشترکمان    
تا رفقای عزيزی که به   . کمونيستی سازمان است به نقد کشيده شده  و بنابراين شما برآشفته شده ايد  

م جوانب قضيه ننگريسته اند و آن را امضا کرده اند امضاهايشان را پس بگيرند و همين کار شما را  تما
 !برآشفته است

 :نوشته ايد 

 ...............". حد اقل بايد پذيرفت که اوال جمعی به هر دليل از فضای موجود ناراضی هستند     "

که در بولتن های داخلی، جلسات عمومی    ياور عزيز، تا حاال چه کسی جلوی شما را گرفته بود   . ر
تشکيالتی، کنگره ها و يا حتی به طور علنی در سايت سازمان نقطه نظرات تان و علل نارضائی تان را   

حتی يک مورد می توانيد مثال بياوريد که در اين تشکيالت نظر کسی حذف شد است  و يا         . بيان کنيد
 خود خواهانش است پخش شود؟  مانع از آن شده اند که نظرش در آن سطحی که 
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چه کسی جلوی شما را گرفته است که اگر کس و يا کسانی در تشکيالت خفقان ايجاد کرده اند با نام و        
مشخصات و دالئل و بشکل متمدمانه موارد را مطرح کرده و همه رفقا را درگير مبارزه با آنها کنيد؟   

نداد؟ و مگر کسی در آن کنگره جلوی کسی را    مگر کنگره سيزده کل وقت خود را به اين کار اختصاص    
 گرفت و يا مانع از صحبت کسی شد؟ 

 من خوشحال می شويم که شما بر مبنای مقررات سازمان فراکسيون درست کرده،  انتقادات و پالتفرم 
ما خوشبختانه  . مگر در پس از کنگره اول دو فراکسيون در تشکيالت ما درست نشد   . تان را مطرح کنيد

آنها توانستند در تمامی مجامع و . سابقه بلکه تجربه فراکسيون در تاريخ سازمانمان را داريمنه فقط
کاش شما .رسانه های سازمان نظرات شان را، هم در  درون سازمان و هم به طور علنی، مطرح کنند  

وه زودتر فراکسيون درست می کرديد و می گفتيد که مشکالت تشکيالتی که هر چند يک بار از آن شک     
نيستيم که هر کس بتواند در جهت تاکتيکی     " نه تشکيالتی "و ناله می کنيد ناشی از آن است که ما 

در آن صورت تشکيالت ما را در دور باطل بحران سازی های دوره ای    . مورد دلخواه خود حرکت کند 
سازمان تان مطرح فرسوده نمی کرديد؟ا  چرا پالتفرم حزبی اتان را با اين همه  تهمت  وافترا به رفقای  

 . کرده ايد

 ........."سياسی نداريم- ما اختالفات عميق گسترده نظری  : "نوشته ايد 

 نظری نداريد و اينگونه با مخالفان   –اختالفات عميق و گسترده سياسی   .اينجا ديگر تعارف می کنيد  
 عزيز اختالفات ما فکری خود برخورد  می کنيد ، اگر  اختالفات جدی داشتيم چه می کرديد ؟ نه رفيق  

سنديکا و نفی   (اختالف درباره  تحزب، اختالف درباره تشکل طبقاتی کارگران. زيادهم سطحی نيست 
اختالف درباره اين که آيا بدون کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر می توان جهان را     ).... آن

ای منکوب کردن مخالفان    اما بزرگ و يا کوچک بودن اختالفات هيچ کدام مجوزی بر    . تغييرداد يا نه 
شما به خود اجازه می دهيد که به بخشی از رفقای سازمان  بدون .  بدون ارائه دليل و مدرک نيست

دليل و مدرک اتهام بزنيد ولی هنگامی که رفقا از شما می پرسند که اسامی متهمين و مورد اتهامات         
به ! وعجب برخورد منصفانه ای   عجت انصافی . چيست می گوئيد جو پليسی عليه شما درست شده است  

 .  قول معروف يک سوزن به خود بزنيد و آن گاه يک جوالدوز به ديگران  

شما در نامه اتان به کميسيون حقيقت ياب اشاره می کنيد که در مصوبات سازمان ما در باره رسانه ها     
ری کميسيون حقيقت   متوجه قضايا نيستيد که  نتيجه گي    " ولی مثل اين که اصال . تناقض کشف کرده است

مانند  و فراهم کننده و تنظيم کننده گزارش کميسيون    ياب، اکنون تنها و تنها  نتيجه گيری يک عضو آن،       
 است که اکنون روشن شده است  که  بر جعل مدرک و سند  شما از امضاءکنندگان نامه سرگشاده

را در جريان امرقرار  رفقا ح و س  گزارش را نپذيرفتند و رفقای سازمان . استوار بوده است
واقعيت را با    " رفيق ش با آن شجاعت و اخالق کمونيستی اش پس از پی بردن به اشتباهش  علنا    .دادند

آيا شما در همان جلسات مخفی فاکت های به اصطالح کشف شده   .اعضای سازمان در ميان نهاد
ديد که با افشاء حقايق اکنون   باهم رد و بدل نمی کر- که در آن دوره هنوز علنی نشده بود  -کميسيون را

پادرهوا مانده و ديگر از تکيه گاهی  که بتوانيد با اتکا به آن چماق نامه سرگشاده را بر فرق تشکيالت          
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اکنون پای فاش گوئی شما می لنگد و نمی توانيد نام و موارد مشخص را بر       . بکوبيد، محروم گشته ايد    
 .شماريد

 : نوشته ايد 

 . ....."ايی از نامه برای رفقا روشن نباشد طبيعی است که زواي " 

برای امضا کرده ها يا امضا . اوال من متوجه نشدم زوايايی از نامه برای چه کسانی روشن نيست 
يعنی کسانی نامه را امضا کرده اند که تمام زوايای قضيه    ! نکرده ها ؟ اگر منظور امضا کرده هاست   

تان ما امضا نکرده ها هستيم و می خواهيد در جلسات عمومی  اگر منظور.برای آنها روشن نبوده است 
زوايای تاريک را باز کنيد ديگر چه نيازی به  اين داشتيد که رفقای سازمان خودتان را غيرکمونيست و          
غير انسان بودن متهم کنيد ؟ آيا نمی توانستيد بدون اينکه تهمت بزنيد و ترور شخصيت بکنيد بصورت        

 جلسه شويد و زوايای روشن و ناروشن را باهم بيان می کرديد و اين همه انرژی           متين و مدنی خواهان  
چرا آن  اسامی را که در جلسات مخفی پالتاکی و تلفن ها و صحبت های     .از رفقايمان نمی گرفتيد

پستوئی با هم رد و بدل کرديد را نمی توانيد صريح و علنی بگوئيد؟ چرا موارد مشخص خفقان را     
آن انرژی که به قول رفيق . د؟ چقدر انرژی خود و سازمان را در اين راه هدر داده ايدمخفی کرده اي

 .نصراهللا بايد صرف سازمان دهی مبارزات توده ها می گرديد 

اوال شهدا نه به سازمان ما بلکه  . ناشايست ترين بخش نامه آن جاست  که با خون شهدا بازی می کند  
کسی نمی تواند قباله آنها را مصادره کند  . يران وجهان تعلق دارند  به کل جنبش کمونيستی و کارگری ا  

ثانيا رفقای ما به خاطرآرمان سوسياليستی شان بر طناب دار بوسه زدند و آرمان خود را به دست ما    . 
به وديعه گذاشتند تا ما و بقيه رفقايشان بتوانند بخاطر آن آرمان های واالی انسانی به مبارزه ادامه       

 آيا فکر می کنيد با اين اخالق و فرهنگ سياسی شما واقعا پيگير آن آرمان ها هستيد ؟   . بدهند 

 :  نوشته ايد 

 ." سالگی با متانت وخونسردی برخورد کنيد  50،60،70در دهه ." .........

 ساله  60 ساله و من 50ممکن است رفيق جوانی از شمای  . اوال متانت ربطی به سن وسال ندارد   
در کنگره قبلی اکثريت     . يک کم بيشتر به آيينه  بنگريد      . ثانيا رفيق آيينه شکنی نکنيد     . اشد متين تر ب 

تقی روزبه            . تنها سه نفر از شيوه  ر. بااليی از رفقا شيوه برخورد رفيق تقی روزبه را محکوم کردند
شما  . تقی روزبه بوديد . عمل ردر ميان  آن سه نفر،  شما اما پرحرارت ترين مدافع شيوه . دفاع کردند

. اين حرف واقعا يعنی چه؟ اين کدام فرهنگ و اخالق سياسی است که مانند ر      ..... در کنگره گفتيد اگر  
هابيل (تقی روزبه به خود اجازه می دهد که بخاطر حدس و گمان، رفيق هم سازمانی خود را  برادرکش   

بنامد و به خود اجازه حتی عکس العمل فيزيکی را      )"مانند نامه سرگشاده "( ناانسان " و يا   ) و قابيل
باز هم درست است که در احزاب   :" ...  گفته بود13حسن حسام در نامه خود به کنگره . ر. بدهد

بورژوائی، مذهبی، و حتی مدعی کمونيسم هم هستند کسانی و نيروهائی که در برخورد با مخالفان      
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در سازمان  "  را می گشايند؛ اما اين فرهنگ مذموم مطلقا نظری اشان، چشم ها را می بندند و دهانها 
حسن حسام . اشاره ر). حسن حسام به کنگره سيزدهم. به نقل از نامه ر"( نجيب ما سابقه نداشته است

به سازمان های مذهبی و يا برخی سازمان های مدعی کمونيسم برايم روشن است حتی با نام مشخص           
سابقه نداشته است  " حسام که اين فرهنگ در سازمان نجيب ما مطلقا  . با اين گفته ر. اين سازمان ها
حسن حسام نيز در شمار امضاء کنندگان اين نامه   . اما فاجعه اين است که اکنون ر . صددرصد موافقم

حسن عزيز می تواند توضح بدهد که چگونه بخشی از رفقای خود را بدون ارائه نام و . آيا ر.است
 متهم کرده است؟ " ناانسان"موارد به 

البته شما حق داريد به مثابه پرحرارت ترين مدافع ترور شخصيت سينه اتان را سپر    : ياور عزيز. ر
نفر ديگر به فرهنگ و اخالق  ... کرده و در صف مقدم مدافعان نامه سرگشاده قرار گيريد زيرا اکنون 

 .داشته است، پيوسته اند سابقه ن"مطلقاسياسی شما که در سازمان نجيب ما در سی سال گذشته  

 مسعود پيوندی  

 2009هفدهم آوريل 

          

     

 عبداهللارفيق 

  ٢٠٠9 آوريل ٨١

                               

 به دبيرخانه سازمان

 برای درج در خبرنامه داخلی

 

  تشکيالتی ضربه می خورد متقابلوقتی اعتماد !

 

  ز کميته مرکزی سازمان و هيئت نظارت، خود علت وجودی اين دو ارگانآيا رفقای امضاء کننده ی نامه سرگشاد ه ا

 ؟!اکثريت آن را تشکيل می دهند عمأل نقض نکرده اندخود منتخب کنگره را که 

 

در جمع آوری امضاء برای نامه سرگشاده ) سازماندهی؟(سازماندهندگان،چهارعضو کميته مرکزی و عضو هيأت نظارت با شرکت 
کميته مرکزی، هيئت نظارت و کميته های سه ( ؟ ، با نفی ارگان های عمودی!وخطاب به اعضاء ) کميته مرکزی(ن به ارگان خودشا
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که برای حل و فصل چنين مواردی از اختالفات پيش بينی شده اند، عمأل به سازماندهی مخفی و افقی در تشکيالت خودشان ) گانه
 !دهند، با دقت و موفقيت اقدام کرده اندکه خود اکثريت ارگانهای مرکزی آن را تشکيل می 

 

 : گفت،  چرا که به خاطراين موفقيت تبريک رفقا اينبايد به 

 

عليه  سازمان خود  حتی در تشکيالتی موجوداوأل ـ توانسته اند نشان دهند که می شود با موفقيت زير سايه  واستفاده از اعتماد 
 اعضاء در يک سازماندهی مخفی بدون اين که ن ها را تشکيل می دهند،خود و ارگان های مرکزی مسئول که خود اکثريت آ

را سازمان داد و آن را تا مدتی که سازماندهندگان برای !) به چه منظور؟(در همان ارگان ها با خبر شوند، اقدامی  غيرخودی ديگر
ضروری می دانستند از ) ١ين دليل غيرقانونیو به ا( مخفینوع  سازماندهی افقی مانورقدرت نمايی و تاکتيک  پيشبرد موفقيت آميز

 .فی نگاه داشتمخ) ٢ يعنی اعضاء احتماآل مخالف(مبارزه شوندگان 

 

 برپائی اقدامات جمعی، حتی توسط ارگان های  سازماندومأ ـ توانسته اند اعتماد تعداد قابل توجهی از اعضاء سازمان را که در آن
که رفقا چند شده شنيده (  بود، جلب و آن ها را برای شرکت در چند اقدام مخفی منتخب تشکيالتی سخت و حتی گاهأ غيرممکن

عليه ارگان های عمودی ، مرکزی و ) !پالتاک مخصوص و مخفی هم برای نجات سازمان برای امضاء کنندگان تشکيل داده اند
 !انتخابی خود به حرکت در آورند

 

ی از اعضاء سازمان را نسبت به تعداد قابل توجه ديگری از رفقای خود در ارگان سومأ ـ توانسته اند با موفقيت اعتماد قابل توجه
های سازمانی سلب کرده و با انضباط قابل توجهی تا لحظه ی علنی کردن تاکتيک و انتشار نامه ی سرگشاده، اين بی اعتمادی 

 !مطلق را حفظ کنند

 

، عليه يک قدرت نامرئئ که نه  ومخفیسازماندهی افقی انورقدرت نمايیم چهارمأ ـ توانسته اند با موفقيت خارق العاده ای در يک
 )٣(  عده ی قابل توجهی را پشت اقدام خود جمع آوری کنند)اگرهم دارد، فعآل اعالم نشده و مخفی است (نامی دارد و نه آدرسی 

 .جائی ندارند در آن مات ماست بيرون بکشد و موهواز آن هم در يک تشکيالت انقالبی ماترياليست که مو را بايد 

 

است،  که معموأل يکی از رموز موفقيت تاکتيکی در مبارزه عليه دشمن غافلگير کننده مانورپنجمأ ـ توانسته اند با اين اقدام و 
طوری که عضوی به عضو ديگر اعتماد . را متزلزل کنند) ؟!سازمان خود (مخالفيندر صفوف رفيقانه اعتماد متقابل و همبستگی 

 !د و نداند که عضو ديگر مشغول چه کاری است و فردا چه اقدامی را رو خواهد کردنکن

 

 بند  در بايد بگويم که نتيجه گيری،از يک اقدام جمعی واقعأ موفق!) منظورم تخصصی است! بيطرفانه ؟(در يک بررسی بيطرفانه 
در صفوف  رفيفانهاعتماد متقابل ا که توانسته است چر!  آن بوده است مخفیسازماندهی نوع درون آگاهانه اکسييناشاهکار ،پنجم

نار برنامه که در ک رفيفانهاعتماد متقابل . سازدرا به صفر برساند، آن را نابود کند و بی اعتمادی مطلق را جايگزين آن " تشکيالت"
اسبات اعضاء، تنظيم  را می سازد ودمکراسی درونی، تنطيم من انقالبی کمونيستتشکيالت هر سنگ بنای مشترکو اساسنامه

 !را ميسر می کندتشکيالتی مناسبات اکثريت و اقليت و اقدام مشترک 
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ِ در اين بررسی کوتاه                   

ِ                 ّ      و نشان داد که در سازمان ما حل بدترين اختالفها با تکيه ی درست به نيرو و عقالنيت  اعضای سازمان ام ا به                                                                              

             ٌ                 ه ی ما هم حتما  تصديق ميکنند که

 سرگشاده، من ديگر به مضمون نامه، اتهامات، افتراعات و ساير  ینامه مخفی نتايج حاصله از سازماندهی 
 . صأل به آن ها پرداخته اندپرداختم، چرا که ساير رفقا مفننکات ضد تشکيالتی و ضد اخالقی آن 

ميتوان و بايد  سنگينی اتهامات موجود در نامه و پرت بودن راه حل های ارايه شده برای اصالحات تشکيالتی وتاکتيکی ، عليرغم
قرارکميته ی مرکزی؟ برآن  ميکرديم و درمواردی از آن بحثهمانطوريکه داشتيم. به شيوه ی دمکراتيک در مورد آنها بحث کرد

بحث و تصميم و پخته گی  در کنگره ی قبلی هم در مورد مشابهی کنگره با متانت .ه که درموارد ديگری هم بحث را سازمان دهدبود
گرفتدرست را 

 .کيالتی امکان پذيروممکن استشيوه ی دمکراتيک ومتمدنانه ی تش

اين .  ی جمع آوری امضا چيزی نيست که بشود از آن گذشت و يا درمورد آن بحث کردی مخفی و غافلگيرانهاما شيوه ی ساز مانده
. محکوم و طرد شودبايد همه ی رفقا حتی امضاء کنندگان نامه  تاکيد ميکنم  و چرا از جانب همه ی رفقا،چونبدون ی مخرب شيوه 
) سازماندهی مخفی درسازمان خود( درهيچ تشکيالت جدی برای اين شيوه هاامضاء کنندرفقای 

 !جايی نيست

 

اما در مورد جنبه ی نابود کردن اعتماد متقابل و مؤثر و کشنده بودن اين تاکتيک در تضعيف همبستگی رفيقانه و مبارزاتی در 
 هم با مانور مبارزه عليه رهبری غيرقانونی بی نام و نشان و سايه نمی شود اندکی ترديد کرد، در صفوف يک تشکيالت آن

 !تشکيالتی که قرار است عليه دشمنی تاريک انديش و تبه کار درايران ، چه علنی و چه مخفی مبارزه کند

 

جايی که . زب ايالتی سوسيال دمکرات آلمان بوديمهمين چند ماه قبل درآلمان در ايالت هسن ما شاهد بکارگيری همين تاکتيک در ح
جائی که چهار تن از فعالين و نمايندگان مهم حزبی که خود اعضاء . دمکراسی بورژوائی و علنيت و قانونيت بورژوائئ حاکم است

تصميم معرفی عليرغم موافقت شان در کنگره ها و سمينارهای حزبی با ارگان های رهبری حزب ايالتی سوسيال دمکرات بودند 
شب قبل از !  پس از ماه ها سکوتخانم ايپسيالنتی  رهبر حزب برای تصدی مقام نخست وزيری ايالت با رأی حزب چپ آلمان،

حکم وجدانی واخالقی به دليل «: گفتند(خودشانانتخابات در پارلمان با تشکيل کنفرانس مطبوعاتی از دادن رأی به رهبری حزب 
 .تضعيف شوندآلمان وحزب چپ سوسيال دموکراسی  وزيری امتناع کردند تا جريان چپ برای نخست )؟!»فردی شان 

توازن  سازماندهی و به مرحله ی اجراء درآمد، حزب دربرلين که با حمايت رهبران اصلی در مرکزمخفی و غافلگيرانهيک  اين تاکت
از آن موقع بی اعتمادی . سوسيال دمکرات وارد کردضربه کشنده به حزب قوا را به نفع محافظه کاران سوسيال مسيحی چرخاند و 

توده ی رأی دهنده هم ، حزب را که قبأل به دليل عدول از برنامه های سوسيال . در صفوف حزب و طرفداران آن بيداد می کند
زبی در صفوف باالی دمکراسی به نفع سرمايه داری نئوليبرال شديدأ با ندادن رأی تنبيه کرده بود، حاال به دليل همين عهدشکنی ح

آن، بيش از پيش تنبيه می کند و ميزان رأی حزب سوسيال دمکرات به پائين ترين سطح آن در تاريخ اخيرش سقوط کرد ه است و 
 .قادر نيست برنامه ی روشنی ارائه داده و به اقدام مشترک جدی حزبی دست بزند

 

ان داشته باشيم، اگر در داخل سازمان مان به شيوه ی قانونی و ما هم هر نظری در مورد حزب و چگونگی سازماندهی مبارزات م
دمکراتيک به حل و فصل اختالف نظرهايمان که ارگان ها و وسايل و امکانات کافی برای آن ها فراهم است، اقدام نکنيم، 

 ! آب در هاون کوبيده ايم به لحاظ هدفهای مبارزاتی به نفع کارگران و زحمتکشان فقط رفتار کرده ايم وو ويرانگرغيرمسئوانه 

 

 عبداهللا

 ٢٠٠٩ آوريل ٨١
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_________________________________________________________________________ 

 !جمع آوری امضاء به شيوه ی علنی وحتی فعاليت فراکسيونی اعالم شده سالهاست که در تشکيالت ما قانونی است) ١

جالب است که رفقای سازمانگرما) ٢
 !کرده اند

                                                                           َ                 ازقبل ميدانستند هرعضوی چگونه می اند يشد و درليست تماس برای امضاء گيری واقعا   خيلی کم اشتباه  

 !معموأل جلب اعتماد مبارزين درسازمانهای انقالبی برای اقدام عليه موجودی نامريی سخت تر و يا حتی غيرممکن است ) ٣

 

 از رفقا ن و م 

 ٢٠٠٩ آوريل ٨١

 

 دنامه به رفقای سازماندر           

سالهاست که به راه کارگری بودن خود افتخار کرده و می کنيم اما ناگهان صاعقه ای از آسمان فرود آمده و انگاری می خواهد تمام 
در تمام دورانی که خود را عضوی از اين مجموعه می . باورهای تو را شکسته و تو را نسبت به هرچيز و هر کس بی اعتماد کند

رفقايمان را انسانهای مبارزی که برای . تيم افتخارما به اين بوده که هيچگاه نخواستيم وارد بازيهای سياست بازان بشويمدانس
 ! رسيدن به اهداف مشترکمان صداقت و صادق بودن را سرلوحه خود قرار می داده اند؛ می شناخته ايم و می شناسيم 

 بدرستی نامه هايی در انتقاد به محتوا و لحن نامه وشکل کار نوشتند که با اکثريت بعد از انتشار نامه سرگشاده بسياری از رفقا
قريب به اتفاق آنها هم عقيده هستيم اما نکته ای که اصال نبايد از آن غافل شد اين که در عرض روزهای بعد از انتشار نامه رفقايی 

که اين کار ناخواسته اين ) نفر( ... امه را کامال يک گروه می نامند که در نقد نامه سرگشاده جوابيه ای نوشتند رفقای امضا کننده ن
 . اندازد که در نتيجه مشکل را از اين که هست مشکل تر می کندحرکت را در بستر دلخواه تفکر طراحان اين حرکت  می

ه در محتوا سعی در بی اعتبار رفقای نويسنده نامه نظر کنگره نظر جمعی همه ماست مطمئنا شما با اين کارتان چه در شکل و چ
 . کردن  نظر اکثريت کرديد و اين دردناک است

 با درودهای رفيقانه

  آوريل 18ن و م 

 

 

 از يکی از واجدهای سازمان 

 از سوی همه رفيق اين واحد 

 ٢٠٠٩ آوريل ٨١
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  سازمان  ... واحد : از 

 تشکيالت : به

 پاسخ به نامه سرگشاده درونی : موضوع

 

 :زرفقای عزي

 ، وقتی ازمضمون نامه سرگشاده مطلع شديم که" غيرخودی" سازمان به مثابه واحد .... ما اعضاء واحد 
 .را پای آن ديديم " خودی "  امضاء ....

 :که مدعی شده است"  امضای خودی" ...

 ...کج انديشان نابخردی راه نابودی سازمان را هموارمی کنند

ا چنان تنگ کرده اند که اعضاء سازمان به اکثريت خاموش مبدل آنها نفس کشيدن بر اعضای سازمان ر
 ...شده اند

 پرورانده اند که ازطريق بی حرمتی،توهين، تحقير،زبان تلخ وغيررفيقانه به دست عده اندکیاين فضا را 
مظهرهمه چيزهای بد،همه چيزهای غيرکمونيستی …آوردهای دمکراتيک سازمان دست انداری کرده اند و

 ... انی وغيررفيقانه هستندوغيرانس

سازمان را به )  نه فقط غيرکمونيست بلکه غير انسان(حکومت ترورووحشت توسط تعداد اندکی: خالصه
 !آستانه خفگی کشانده است

نه نمونه وسندی ازاين حکومت ترور و وحشت ارائه می "  امضای خودی...."نويسنده يا نويسندگان با
را تشکيل داده وحکومت وحشت را " رهبری در سايه"ها را که " انساننا " دهند و نه حتی نام يکی از

 .برسازمان حاکم کرده اند، افشاء می کند

" ناانسان" اما اگر نه متهمين مشخص هستند و نه موارد اتهام پس از کجا معلوم می شود که اين اقليت 
پيوستن به نامه سرگشاده " انساننا "از" انسان" کيست؟ به زعم نويسنده يا نويسندگان تنها معيارتميز 

 . است

 :بنابراين

يعنی به نامه سرگشاده به (  همه درمظان اتهام ضدانسان بودن قراردارند مگرعکسش را ثابت کنند 
 ).پيوندند
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درديکتاتوری ها همه درمظان . درحکومت قانون، همه بری ازاتهام هستند مگراينکه عکس آن ثابت شود
 ).يعنی به ديکتاتور تسليم شوند(ابت شوداتهام هستند مگرعکس آن ث

.  درحکومت قانون، اتهامات موردی، مشخص، مستند بوده وبه متهم امکان دفاع داده می شود
 .است) نا انسان( درديکتاتوری ها اتهامات دلبخواهی، نامشخص، ساختگی است و متهم ازابتدا مجرم

و " ناانسان" ديم که شما اسامی اين اقليت ما نيزهمچون بسياری ازرفقای سازمان يک هفته منتظربو
 !اما دريغ ازيک نام  و يک مدرک . موارد مشخص اتهاماتشان را مطرح کنيد

اما اين حکومت رعب و وحشت برای چيست؟ برای تحميل تشکيالتی فردمحور و فردساالر که رسانه 
 چند نويسنده وصاحب نام های آن نه بازتاب اراده جمعی ومشترک اعضای سازمان بلکه تريبونی برای

حتی درجهت های مختلف ديگران "تاکتيکی " سازمانی که هرکس می تواند درهرموقعيت به لحاظ . است
نويسندگان نامه چنين تشکيالتی را راه حل خروج از بحران زوال تشکيالت و راز ..... عمل واقدام کند

ازه ای در سازمان ما نيست و چند سال است که اما اين ديد گاه تشکيالتی پديده  ت. بالندگی آن می دانند
درمورد .  مطرح گشته و بروی آن بحث شده و اکنون نيز در دستور کار کنگره آينده ما قرار دارد

نظرگاه ما درباره تشکيالت نه فقط مباحثات در درون سازمان ادامه دارد بلکه درسايت سازمان 
 که هر رفيقی می تواند نقطه نظرات خود را مطرح نيزستونی علنی برای اين مباحثات گشايش يافته

آيا درست آن نبود که اين رفقا بجای برداشتن چوب تکفيرواعالم ضرب العجل به شکل متمدنانه . سازد
 درروند اين مباحثات شرکت کرده ونقطه نظرات خود را مطرح می کردند؟ 

 

که تا کنون از روند تدارک و .... ر  دسازمان" غيرخودی"اعضای واحد ما امضاء کنندگان اين نامه، 
نفر .... که اگربجای : اعالم می کنيم . عملی ساختن نامه سرگشاده دربی خبری کامل قرار داريم

ما می . ضربدر در صد  هم درپای اين نامه بود نه مرعوب می شديم و نه تمکين می کرديم.... امضاء
و يا همدالن و " شمار اندک" اتهام به مثابه آن دانيم که به مثابه غيرخودی همچنان خود نيزدرمظان

با اين وصف حق خود می دانيم که ازرفقای امضاءکننده نامه . قرارداريم" تعداد اندک"همکاران آن 
سرگشاده خواهان آن شويم که بدون فوت وقت با انتشاراسامی و موارد مشخص اتهامات، روشنگرنامه 

 .اده شودخود نوشته شوند و به ما امکان دفاع د

بهترين وسالم ترين راه برای  که درفضای تکفيروتهديدواولتيماتوم موجود،: ما همچنين اعالم می کنيم
استمرار بحث واتخاذ تصميم ، پاسخگويی به پرسش های ايستکه نويسنده يا نويسنده گان نامه سرگشاده در 

   .قالب اتهام به مجموعه ای از رفقای سازمان نسبت داده است

 رزوی بهترين هابا آ

 .......اعضاء واحد  
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  ٢٠٠٩ آپريل١٩

 

 

*************************************************************** 

  36ضميمه 
        

 تعدادی از نامه های مدافعان نامه سرگشاده 

حسام و حسن . ح و ر.  نامه رفقا حميد موسوی، ياور اعتماد و م، رفيق س، رفيق ج، آرش کمانگر، ر
 حسن  . اکبرشالگونی به نامه ر. پاسخ ر

 

 رفيق حميد موسوی 

 2009 آوريل 13

 

 خطاب به کميته مرکزی سازمان

 و خطاب به اعضاء

به . شديدا انتقاد ميکنم, نام برده شده" نامه رفيق حسين نقی پور" به نام" نامه سرگشاده"در رابطه با اين که در جوابيه هايی از 
استفاده ميکنند نمی پردازم ... است و " شرم آور"به سازمان پيوسته اند و در نامه های خود از کالمات رکيک کسانی که جديدا 

چرا که اساسا معتقدم  در اين فضای بحث مسموم،  پرداختن به افراد و اينگونه برخوردها کمکی به بحث نمی کند اما در مورد لزوم 
 . حتما بايستی به آن پرداخت

 . ديگر سازمان ميخواهم که برخوردی منطقی با اين نامه سرگشاده داشته باشنداما از رفقا

اگر چه اين در خود به بن بستی . را  مطرح کرده است که تنها مشکل ما نيست" ديدگاه"اين نامه  سرگشاده  عمدتا مسئله ستون 
وب مصوبات ميگنجد يا نه؟ اين که کسی يا من اصال نمی خواهم وارد اين بحث شوم که چه مقاله ای در چارچ. بدل گشته است

چه موضعی در چارچوب " و" چه موضعی موضع سازمان است" گروهی فراتر از کنگره و کميته مرکزی بنشيند و حکم کند که
البته اين را می پذيرم که کميسيون سايت و کميته !!!. در ست نيست و فراتر از آن که حکم اين قضاوت اجرا هم ميشود" نيست

ليغ و ترويج زير مجموعه کميته مرکزی يا کميته های آن هستند و در نهايت اگر اشکالی وجود دارد اشکال عدم کارايی کميته تب
 . وقتی افراد از کميسيونها و کميته ها استعفا ميدهند معلوم نيست بر حسب کدام معيار افراد جديد انتخاب ميشوند. مرکزی است

که بر اثر استعفا های متعدد اعضايش حال ترکيب و موضع , کميته تبليغات و ترويج سازمان  آش آنقدر شور شده است که خود
اين کميته چه در نامه رسمی و چه توسط اعضای .بايستی در وحله اول کميته مرکزی سازمان را نگران و متعجب کند, ديگری دارد
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شايد  که , تهم ميکند و نفسی از هيچ کس و يا ارگانی در نمی آيدآن و چه شفاها سازمان را به ائتالف با اکثريت در ساليان گذشته م
البته من معتقدم . همه مشغول خواندن نامه  هايی هستند که چه کسی و کی چه گفته و يا چه ايميلی فرستاده يا نفرستاده است

 نه تنها حق  دارند مواضع خود را اعالم کسانی که به تازگی به اين مواضع رسيده اند و يا کسانی که تازه به سازمان ما پيوسته اند
متاسفانه . کنند بلکه معتقدم چنين بحثی را بايستی علنی کرد چرا که آنگاه مبلغين اين نظرات بايستی با فاکت و منطق صحبت کنند

خت که بگوييم بحث علنی و آنهم در سايت سازمان امکان اين را فراهم خواهد سا. آنچه ما کم به آن می پردازيم بحث نظری است
 .چه ميخواهيم و چه نظراتی داريم

اشتباه از کميته مرکزی است که در اين توفان يک روز به , من به شخصه در رابطه با اين بحران هيچ فردی را مقصر نمی شناسم
مين افراد بعدا از ه... بوده و کمر چپ را شکسته و " اشتباه"اسمش اعالميه صادر ميکنند که پيوستن اکثريت به رژيم اسالمی يک 

اين مواضع . ميکنند و اين را باعث تمامی باليا ميدانند" ساليان ائتالف با اکثريت خائن"سازمان را متهم به , يک جايگاه رسمی
معلوم . عجيب و قريب و ضد و نقيض و راه انداختن بحثها و تالش برای آتش افروزيها گويا اساسا از ديد مرکزيت ما بدور است

و آتش هايی که در کنار آن افروخته ميشود " ديدگاه"بحث . ته مرکزی ما ناظر است يا سرگرم اموری که ما از آن بيخبريمنيست کمي
 .کرده است" نه سازمان ی"انرژی سازمان را گرفته است و ما را تبديل به . و باد زده ميشود

در "  ديدگاه" دوران ناآرام در رابطه با ستون سوال آفرين از کميته مرکزی سازمان ميخواهم که با جديت وارد عمل  شود و در اين
 .سايت سازمان و موضعگيريهای بيرونی تصميمی اتخاذ کند و در گزينش افراد کميته هايش دقت بيشتری به عمل آورد

ا تجربه کرده ايم و چندين جدايی نا الزم را بر اساس خط, ما با استالينيسم مرزبندی داريم و به آزادی بيان در سازمان معتقديم
اين وظيفه کميته مرکزی سازمان است که از اين ارزش و ديگر دستاوردهای نظری سازمان . آموخته ايم که ديگر چنين نکنيم

 . پاسداری کند

تنها کنگره و ارگانی که مسئوليت سازمان را در بين دو کنگره بر عهده دارد مسئول تعيين و تصويب سياست سازمانی و اتخاذ 
 .اگر کميته مرکزی اين وظايف را به ارگانها و کميته هايش سپرده است بايد بر پيشبرد اين وظايف  ناظر باشد.  اضع استمو

کميته , ميسنجد" مواضع سازمان"سازمانی که سايت آن مقاالت  اعضا را در ترازوی . اين است که ما امروز داريم" نه سازمان"
 .سازمان سالها در ائتالف با اکثريت بوده و کميته مرکزيی که خاموش است و ناظرتبليغ  و ترويجی که معتقد است اين 

 

و در اين ميان معتقدم کميته مرکزی و اعضای . اعالم کردم دوام اين روند را غير ممکن ميبينم..... من همانگونه که در واحد
کميته مرکزی سازمان . يستی سالها است که عبور کرده ايمو استالين" اقليتی"ما از مواضع نيمه . سازمان بايستی چاره ای بينديشند

کميته مرکزی سازمان بايستی هر چه زودتر چاره ای برای . و ارگانهای آن بايستی بيانگر ترکيب و نظرات اعضای سازمان ياشند
 .اين بحران بينديشد

ل کميسيون سايت و کميته تبايغ و ترويج و  بزرگترين و بهترين راه حل که ميتواند معضل کنونی را حل کند از نظر من انحال
 . بازسازی آن با آراء اعضای کميته مرکزی و يا آراء مستقيم اعضای تشکيالت است

ميشود که جنبش های اجتماعی و کارگری در ايران در حال "تحميل"زمانی به سازمان ما , تمامی اين بحثها و درگيريهای داخلی
 .تواند در تبليغ و ترويج نقشی اساسی بر عهده گيرد رشد هستند و بايستی سازمان ما ب

ما بايستی با اتکاء به دمکراسی درون سازمانی هر چه زودتر امکان اين را فراهم . زمان منتظر حل طبيعی اختالفات ما نخواهد ماند
ی همين بايستی حل اين بحران برا. کنيم تا ابزارهای تبليغی و نظری ما هر چه بيشتر در خدمت مبارزه با جمهوری اسالمی درآيد

 .درون سازمانی  به اولويت اول کميته مرکزی بدل گردد

   حميد موسوی 

 2009 آوريل 13
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 م      . ياور اعتماد    و ر

  ٢٠٠٩ آپريل ١۴

 با سالم به رفقاي تشکيالت  

 

ُ                                             رفقاي عزيز همانط ور که انتظار مي رفت و در نامه سرگشاده جمع     ديگر جمعي در برخورد به فضاي ناسالم   نفر هم آمده بود بار...                
و تبعيض آميز کنوني راه و روش ارعاب و مسموم کردن فضا را در پيش گرفته اند تا حداکثر جلوي امضاي ديگر رفقا را در  

 هر حال  بدون آنکه توجه داشته باشند که اين نامه توسط جمعي از رفقاي ديرين خود انتشار يافته و در . حمايت از اين نامه بگيرند
 .دردي داشته اند که آنها را مجبور به واکنش کرده است

و دوســــتانه رفقاي معترض به نامه سرگشاده پيش از آنکه واقعا رفيقانه،   نفر  ....  بخواهند تالش کنند اين درد مشترک صـــميمانه  
 تالش کردند در بدترين حالت با  را درک کنند و از حال آنها جويا شوند و پيش از هر قضاوتي ابهامات خودشان را روشن سازند  

بستن اتهامات و کشف جرم و در بهترين حالت با اتکا به استنباطات خود از قرارها و مصوبات تشکيالت که خيلي از آنها مربوط به      
 .در هر حال اين تيشه به ريشه خود است.  سال گذشته است اين رفقا را منکوب کنند ٢٠

اگر براي بعضي از رفقا ي  تشکيالت اين موضوع آشنا نيست و صحت     . ميز اعتراض دارند اين رفقا به فضاي مسموم و تبعيض آ 
حداقل بايد پذيرفت که . ندارد بايد توجه داشته باشند که ديگران هم خواب نما نشده اند و بايد تالش کرد موضوع و مشگل را فهميد  

بات تشکيالتي ما بر اساس آئين نامه هاي تا کنوني نتوانسته دوما مناس.   اوال جمعي به هر دليل از فضاي موجود ناراضي هستند
چاره ساز حل اختالفات تشکيالتي ما باشد و همانطور که در گزارش حقيقت ياب نيز آمده تفسيرهاي گوناگوني از مصوبات 

 .سوما ما اختالفات عميق و گسترده نظري و سياسي نداريم. تشکيالتي مي شود

 سالگي ٧٠. ۶٠، ۵٠ سال که از حيات تشکيالت مي گذرد و در دهه ٣٠ا نتوانيم به اين معضل بعد از حال در چنين شرايطي اگر م
عمر خود با متانت و خونسردي برخورد کنيم چگونه به خودمان حق مي دهيم که چاره ساز مشکالت مردم ايران و جهان پيرامون   

 .خود باشيم

مه ميگيرند که پيش از آنکه خواسته باشند معضل اين رفقا را بفهمند تالش کرده رفقاي معترض به نامه سرگشاده ايراداتي را به نا 
طبيعي خواهد بود که زوايايي از نامه براي رفقا روشن نباشد که طبيعتا در جلسات عمومي باز   . اند زمينه هاي حمله به آن را بيابند

 اين اقدام و خفه کردن اين صدا با جو پليسي و با ولي کوبيدن. خواهد شد و روي آن تک تک رفقا مبسوط صحبت خواهند کرد
 .توسل به مصوبات و مقرارات تفسيربردار کنوني کمکي به ما نمي کند

بهتر است بپذيريم که ما همگي به کار جمعي و حفظ تشکيالت اعتقاد داريم ولي مشکالتي داريم بر سر قانون بندي مناسبات 
که اين  . ه آن امروز کامال جوابگو نيست و تفسيربردار شده است و بايد به روز شود   سال پس از آخرين اصالحي٢٠تشکيالتي که 

اما پيش از آن نيز بايد فضاي تشکيالت را باز کرد و اجازه تنفس به . وظيفه کل تشکيالت است که در اسرع وقت به آن بپردازند
 .ديگران داد

اي ديگر  ناراحت هستيم وقتي مي بينيم که تعداد معيني از رفقاي سايت       نفره و حتي رفق  .... من و جمع  . بگذاريد مثال کوچکي بزنم
ما تفسير ا ين رفقا را قبول نداريم و اقدام آنها را تبعيض آميزمي    . در آن باال به داوري نشسته اند و مقاالت را دسته بندي مي کنند 

ود بهم بخورد و تفسيرهاي ديگري از مصوبات آيا اگر رفقاي ديگري داوطلب اداره سايت شوند و توازن گرايش موج. دانيم
مي بينيد که ما . قبول کنيد شما هم ناراحت مي شويد. تشکيالت حاکم شود خود اين رفقاي سردبيري موجود معترض نخواهند شد 

 ديگري را اما پيش از آن نمي توانيم تفسيرخودمان را عين مصوبات بدانيم و . بيش از هميشه به روشن کردن فرمولهاي خود داريم 
 .پس بهتر است فضا را پيش از پيش براي هم باز کنيم و از ارزش گذاري يک سوي بپرهيزيم. ضد آن

 اما آن چيزي که بيشتر از همه سئوال برانگيز است
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 در شرايطي که کمترين اختالف سياسي و نظري جدي داريم بر سر تنظيم مناسبات تشکيالتي که همانا استفاده برابر از ابزارهاي
 .  تشکيالتي است نتوانيم به توافق برسيم

و در شرايط برآمد يک جنبش عظيم توده اي و با وجود اندام نحيف ما بعد از يک دوره انشعابات و جدائي ها حال که ذره اي با 
 .جنبش توده اي پيوند پيدا کرده ايم  واي بر ما که نتوانيم اين مشگل را حل کنيم

ن فضا را مسموم ميکنند از آنها بخواهيم به مضمون صحبتهاي هم بپردازيم و ضمن احترام متقابل عده اي از رفقا با برخوردشا
 .فضا را براي هم سنگين و رنجش آور نکنيم و تالشي مشترک را براي برون رفت از وضعيت موجود بيابيم

 .دست رفقا را به گرمي می فشاريم  

 م      . ياور اعتماد    و ر

  ٢٠٠٩ آپريل ١۴

 

  رفيق ساز

 2009 آوریل   17

 آبی بر آتش درون  

 نامه جمعی از رفقا که مضمون اصلی آن را اعتراض به فضای غيررفيقانه و ناسالم مناسباتی بين رفقا تشکيل می   

 .دهد، با موجی از واکنش های حيرت انگيز روبرو شده است

 : ماجرا را از منظر دیگری هم  می توان دید 

ال که به سی سالگی رسيده ایم، ما همان نسل اول سازمان با موهای سپيد و  در نامه گفته شده  که حا

همان ها که در زیر . جوگندمی که راه دشخوار و دشوار را تا به اینجا طی کرده ایم و یارانی عزیز از دست داده ایم  

زدیک ترین رفقایمان شدیدترین سرکوب ها، شاداب و رقص کنان می رزميدیم، بر ما چه رفته است که بی اعتنا به ن

با کوچک ترین اختالف رشته الفت پاره می کنيم، قهر، انزوا و عزلت پيشه . افسرده و بی وجد طی طریق می کنيم

 .همبستگی مان، همبستگی رفيقانه و مبارزاتی بدل به همبستگی اداری شده است. می کنيم

 ان در رگ های آن جاری کرد؟ چه می توان کرد که شادابی رابه راه کارگر برگرداند و خون جو

 

 .بعضی ناقص اند و بعضی نادقيق. حرف های دیگری هم زده شده است، بعضی تفسير بردارند مثل هر چيز دیگر

 .همه کسانی که نامشان را برپای این نامه گذاشته اند با روح کلی آن موافق بودند و نه عينا با تک تک موارد آن

 .  سازی، رفيقانه تر کردن فضا و اکسيژن بيشترروح کلی نامه دعوتی است به سالم



 

 

216

جسته و گریخته اعتراضاتی اینجا و آنجا در می  . نارضایتی ها از وضع موجود مناسباتی را کسی دیگر تحمل نداشت

 .پچ پچ ها بود و بعد به فریاد تبدیل شد. گرفت

شماری آن را  .  فتنه یاد می کنند حاال در واکنش به این نامه که مخاطبش همه ما هستيم، برخی از آن همچون

 .بياینه ی انشعاب می دانند، عده ای فراکسيونش می نامند و برخی دیگر هم کودتایش می خوانند

 !تجمع بيش از دو نفر ممنوع. سوت پاسبان

اگر شاید . آتشی است که از درون زبانه کشيده است . نامه اما نه فراکسيون است و نه انشعاب و نه فتنه و نه کودتا 

شورش عليه مناسباتی که به شکل غيررسمی پشت نمای . بخواهيم همانندی بر آن بيابيم به شورش نزدیک است

 .مرمرین رسمی جاری و ساری بوده است

همه شرایط تکوین .  برای شورش برنامه ریزی نمی کنند ، ارادی هم نيست که هر وقت بخواهند، انجامش دهند 

 .باید با هم جور درآیند، به هم بپيوندند تا اعتراضی ناگاه به شورش فرارویدشورش در زمان و موقعيت مناسب 

ليکن شورش می تواند در  مناسبات . شورش از ابزارهای فراقانونی مدد می جوید. هيچ شورشی قانونی نيست

واند در شورش در عين حال می ت. قانونی موجود و حتی در نظم و فضای دموکراتيک هم شکل بگيرد و تکوین یابد

 . خواست ها و مطالباتش در چهارچوب نظم و قانون و تشکيالت باشد نه فراتر از آن

هنگامی که همه عوامل تکوین شورش خارج از اراده و تصميم شما آماده شوند، دست به دست هم می دهند و 

 .ناگهان در می گيرد و سر می گيرد

بعضی محصول احساس  .  عوامل در تکوین آن نقش داشتندچرا ؟ کدام.  نامه اعتراضی بدل به شورش ناگهانی شد

عده ای به مناسبت . فروخفته و تلنبار شده ی ساليان بوده اند و بعضی دیگر آزرده خاطر روزهای نزدیک سپری شده

 سالگی ی سازمان ناراضی از وضع موجود مناسباتی ، خواسته اند نامه بنویسند به فضای موجود اعتراض کنند و 30

. با شمار دیگری تماس می گيرند که متنی را امضاء کنند.  را دعوت به یگانگی باحفظ سایه روشن های نظریهمگان

 - در مقياس تشکيالت ما–

 .امضایشان را پای آن بگذارند

ِ                                                                  شاید خود   آن چند نفراوليه تصور چنين هنگامه ای را نداشته اند که شماری بزرگ          

ه ابتکار خود خواسته آن را با دیگران در ميان بگذارد و با برخی هم در ميان  نامه دست به دست گشته و هر رفيقی ب

بر کسی . شاید دو سه نفری ازجریان آگاهی بيشتری داشته اند. نگذارد، بی آنکه دیگران خبری از آن داشته باشند

 به سرعت و بدینسان بود که یک جمع آوری امضاء. خود هم نمی خواهند کتمان کنند. نامشان پوشيده نيست

 .ناگهان شمار بسياری را با خود همراه کرد

 این بار این زخم ها .و می تراشد در زندگی زخمهايی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته در انزوا می خورد

 . سر باز کردند

 کلی نامه را دریافتند روح.  همه کسانی که نامه را امضاء کرده اند در آن معنایی یافته اند که حرف دل آنان رامی زد

 .بی آنکه خواسته باشند در جزئيات آن غور و دقت کنند
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ما که هر برآمد و شورش اجتماعی در جامعه را با .  به هر حال وضيعت ما ، مناسبات ما  که گل و بلبل نبوده است

یيم ببينيم زیر گوش و وسواس مورد بررسی قرار می دهيم و عناصر تکوین آن را می جوئيم، ریشه یابی ميکنيم، بيا

چشم مان ، در درون خانه چگونه و به چه علت عده ای هم صدا به وضع موجود و مناسباتی اعتراض کرده اند و چرا 

 ؟   تو بر اوج فلک چه دانى چيست        که ندانى که در سرایت کيست

 

شت خود و همۀ رفقایمان بی اعتنا به سرنو. شهد چنين احساسی مبارک است . سی سالگی و لذت جشن تولد

 .این را باید به فال نيک گرفت. نيستيم

 عده ای از رفقا نامه را تهدید آميز خوانده اند چرا که گفته فضای موجود تحمل ناپذیر است و امضاء کننده گان دیگر      

 .سکوت نمی کنند و محکم می ایستند

ود آورده است اما نه تهدیدآميز است و نه ساختار اگر نيک بنگرید نامه سرگشاده ضمن آنکه یک ارادۀ سياسی به وج

 .خود بر دستاوردهای دموکراتيک ساختار موجود تاکيد دارد. شکن 

اگر نامه را . اگر باز همانندی برای آن بخواهيد جستجو کنيد ، شاید سراغ آن را در حرکت های تظلم طلبانه بيابيد

شاید پرسيده شود که حرکت تظلم خواهانه  .  تدافعی استبه شدت. بشکافيد درمی یابيد که اصال تهاجمی نيست

؟ کجا ظلمی شده ، به کی ؟ موضوع بر سر این یا آن مورد مشخص نيست که شاید نزد هر یک از رفقا مواردی باشد 

به جای دست رد زدن به سينۀ آنان، همراهی شان کنيم . چنين احساسی در وجود برخی از رفقاست. که بيان کنند

 .ل شان آشکار نمائيمتا راز د

حاال ترجيح بند بسياری از رفقا این پرسش شده است .  نوشته اند که نامه اتهامات زشت و سنگينی را زده است

اتفاقا نقطه قوت نامه همين است که کسی را اشاره نمی رود و !.  که این اتهامات را به چه کسی زده اید؟ نام ببرید 

 مورد مظان اتهام قرار دهيم؟چرا باید کسی را . نشانه نمی کند

حتما عده ای نقش بيشتری داشته اند منتها .  از من بپرسيد، همه ما مسئوليم در شکل گيری چنين فضایی

و همه ما دست در دست هم می توانيم رفيقانه، شادابی و سرزندگی را برگردانيم  . مسئوليت جمعی همۀ ماست 

 .و پيوند دهيم به اميد و مبارزه یگانه مان

 نامه در عين حال تلنگری است بر بی اعتنایی به سرنوشت رفقایمان از جمله آنانی که منزوی شده اند و عزلت 

آنان که خو کرده اند به همين  وضع مناسباتی . آنان که صدای سکوت استعفایشان ما را متاثر کرده است. گزیده اند

 .موجود

اما بدون نامه هم .  است.  ما اکنون با بحران همه جانبه ای روبرو شده ایم

ما بحران داشته ایم، حاال با نامه بحران همه جانبه تر شده است و عالوه بر امضاء کننده گان نامه، مخالفان آن هم 

 .آورداگر نامه ای داده نمی شد شاید این بحران به شکل دیگری از جایی دیگر سر برون می . فهميده اند

    ُ                                  ظاهرا  موجد بحران، نامه سرگشاده بوده 
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فراموش نکنيم که خود این نامه .  ممکن است گفته شود که این نامه آتش به پا کرده و خود نامه هم زبانی تلخ دارد

ولی عزم کرده . تافته ای جدا بافته از کليت ما نيست. هم در متن و بطن چنين واویالیی نوشته و منتشر شده است

 .د آوردن فضای رفيقانه استکه طرحی دیگر بریزد و هدف و انگيزه اش به وجو

 .فریاد در عين حال آبی است بر آتش درون.  پچ پچ ها فریاد شد 

 اما آیا ما راه کارگری ها  طاقت فریادی را خواهيم داشت؟  آیا راه کارگر طاقت فریادی را دارد ؟  

 

 حاال چه کنيم؟

امری که .ند اعتراضی آن آگاه باشند حق همۀ رفقا است که از چند و چون نامه، نحوۀ شکل گيری آن چگونگی رو 

کميته مرکزی می تواند با گزین کميسيونی ، . در عين حال کنگره سازمان در پيش است. اساسا پنهانی نبوده است

نامه و موارد مطرح شده درآن را مورد بررسی قرار دهد و دستور کار کنگره را هم بحران پدید آمده تشکيالتی و راه  

 ... قرار دهد های برون رفت از آن

 :قاعدتأ باید بدانيد اما خب

با توجه به نکات و مسائلی که برخی از رفقای عزیز  و شماری اندک از این رفقا با زبانی تلخ در نوشته هایشان طرح 

ولی خب ، . راستش من یکی زیاد هم نازک نارنجی نيستم. که اصال و ابدا نمی خواهم به آنها بپردازم( نموده اند

) پرانتز در پرانتز، راستی امپراتور کيست؟(نی معرفی ميشوم که از پشت خنجر می زنم بر پشت امپراتوروفتی خائ

          ِ             اشک در چشم   ترم می شکند :، شاید الزم باشد بر چند نکته تاکيد کنم)

 .دآور شده اند هيج الگوی تشکيالتی پيشنهاد نشده است همچنان که برخی دیگر از رفقا یا -

    ِ                   ِ                                                 نيکی   رفتار گفتار کردار    یکایک رفقای نام نوشته نامه ، بيانگر باور      . 

 "  آنها"و " ما: "پدیده شکل گرفته .  روح نامه، نقد فضای موجود است-

 .در هيچ کجای دنيا چنين حزبی را نمی توان سراغ گرفت.  سازمان دو تاکتيکی نداریم-

 . شنا در مسير های مختلف، در اندیشه و بحث نظری، منظور بوده است-

 .ثریت نفی نشده است برنامه، اساسنامه و مبانی فکری سازمان و همچنين تبعيت اقليت از اک-

 .  گفته شده که برنامه و اساسنامه سازمان بروز شود بدون آنکه موردی را اشاره کرده باشد-

 نه سازمان و نه تشکيالت ، اتهامی پوچ است-

 . زمان بوده استژرف آنان در عمل به  بله تشکيالت و آری سا 

کامال ) صرف نظر از اینکه چه نظری درباره آن داشته باشيم(  انتشار تقریبا هم زمان گزارش کميسيون حقيقت یاب -

 .تصادفی بوده است
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اکنون اوضاع به گونه ای شده است که متاسفانه حتی برای گفت و شنود عادی نيز گویا نياز به توافق بر معانی و _ 

کوشش نکنيد نظری را که دیگران نگفته اند و به آن اعتقاد ندارند، به آنان نسبت  . ز این باید برگذشتمفاهيم داریم، ا

یادتان . هر کس هر نظری داشته باشد و یا به نظری برسد ، هراس و ترسی ندارد که آن را بی پروا اعالم کند.دهيد

 .راه کارگر هستيمما هم پرورش یافته مکتب کمونيسم و سازمان " خدای نکرده" باشد 

و تازه .   موضوع این است که در درون تشکيالت، کسانی نظراتی متمایز از مواضع تاکنونی سازمان اعالم نکرده اند-

ما باید بتوانيم فرصت ها ، امکانات و . بر فرض وجود چنين نظراتی هنوز حتی این نظرات فرضی ، تعيين نيافته اند

 از بحث و تبليغ  نظری در چهارچوب مقرارت و قوانين تشکيالت که حق مسلم هر شرایطی را بوجود بياوریم که پيش

 .عضو است ، اعضا بتوانند سایه روشن خطوط نظری خود را شکل دهند و تعيين بخشند

   

 .در بخش دوم در کاروانسرای دیگر از منظری دیگر نگاه ميکنم، اگر الزم افتد

 .تا آنموقع برقرار باشيد

 تی فدا

 1388 فروردین 27 ، 2009یل  آور17

 

 

 ج . از ر

    اوريل21

 

 !وکالمی هم با رفقای مخالف نامه ء سرگشاده!   رفقای کميته مرکزی سازمان

 !                                  درود به همه شما وخسته نباشيد

 

يد واکنون که تصميم به زود تراز اين منتظر بودم  که شما در راستای برخورد با مشکالت کنونی اقدام کن
درخواست  جلسه ای  .....قبال هم  رفيق . گرفته ايد، از اين تصميم استقبال می کنم.... برگذاری جلسات 

ازآنجا که کميته مرکزی مهمترين ارگان مسول برای نظارت واداره . پالتاکی از کميته مرکزی  کرده بود
ين ارگان منتخب است که بايد در درجه نخست  ء امور در بين دوکنگره است، معتقدم که ازمسير ا

 .                             مشکالت سازمان حل وفصل شود
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راستش برآن نبودم که چيزی بنويسم، چون رفقايی صادقانه به نامه ء . اما در مورد نامه های اعتراضی
   حسين نقی پور و   حسن حسام س،. ، ر. ياور اعتماد و م: رفقا.( رفيق پرداخته بودند..... سرگشاده ء 

فقط با اشاره به . اما اين اواخر نامه هايی نوشته شد که واقعا نمی شد درمقابل آنها ساکت نشست....) 
س وضمن آوردن جمالتی . منصو درنامه ء بيست آوريل خود به ر.  ر: يکی مقصود م را بيان می کنم
 : از نامه ء اش، از اوميخواهد که

در نهايت صداقت، با انتشار اين نامه در بيانی صريح، بواقع ازمحتوای نامه سرگشاده شما که ".... 
ازرفقای " برخی " دوری گزيده ايد ودرواقع به نفی آن پرداخته ايد، چرا امضايتان را از پای آن نامه که 

"                     می داريد؟ جلوه داده است، بر ن...شما را سرکوب گر انديشه ورزی ، کشنده فکر، نارفيق ونا انسان و

س را .منصور جمله هايی ازنامه ء ر.  قبل از اين توصيه همانطور که رفقا همه نامه را خوانده اند، ر
واقعا جای تامل دارد که آيا واقعا اين . س به نفی آن پرداخته است. بعنوان مدرک آورده، دال بر اين که ر

رفقا  سه چهار جمله ازآن . س اند يا در تاييد تصميم او برای امضاء نامه. ننده ء  مقصود رجمالت نفی ک
.                    منصور نقل آورده، دوباره برای ياد آوری  می آورم و  قضاوت را بعهده شما می گذارم. نامه را که ر

                                          . "   هيچ الگوی تشکيالتی پيشنهاد نشده است " -1 

 ."            دردرون تشکيالت کسانی نظراتی متمايز ازمواضع تا کنونی سازمان اعالم نکرده اند " -2

 . "               هدف وانگيزه اش به وجود آوردن فضای رفيقانه است " -3

." د در درستی فضای ترسيم شده در آن ندارمازتماميت نامه سرگشاده دفاع می کنم وذره ای تردي " -4
حرف های ديگری هم : " س  که برخورد صادقانه ودرعين حال انتقادی اوست چنين است.وجمله ديگرر

. "                                 زده شده است، بعضی تفسير بردارند مثل هر چيزديگر، بعضی ناقص اند وبعضی نا دقيق

س خواستی است از همه ء امضا کنندگان نامه ء سرگشاده، چون نامه . ت پس گرفتن امضا از رخواس
چنين . س هم در ابتدای نامه ء خود به آن اشاره کرده است.ور. س يا تصميم  رفيق منفردی نيست. کار ر

سياسی منصور بوده باشد چه نباشد، هيچ سطح ودرجه ای ازرشد وبلوغ فکری و. خواستی، چه منظور ر
برای امضا کنندگان  نامه ء سرگشاده قائل نيست، راحت ميخواهد بگويد که اين ها ازکم وکيف کاری که 

 !!                                 کرده اند بی اطالعند وبتهر است سکوت کنند
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هيد همه ء امضا ميخوا: اما سوالم از اين رفيق وديگر رفقائی که درهمين زمينه  تالش کردند، اين است
ها را پس  بگيريم که به وضع موجود گردن بگذاريم؟ واقعا شما ازوضعيت کنونی سازمان راضی 

 هستيد؟ نمی گويم حتی وضعيت کنونی، بلکه وضعيت چهار پنج

 سا ل گذشته تا کنون؟  به باور من نامهء سرگشاده ء درونی تنها وتنها هدفش اعتراضی بود به بن بست 
و نه . نه توطئه ای بود، نه اقدامی انشعاب طلبانه وتفرقه جويانه. ی برای برون رفت از آنکنونی وخواست

ونه نامه ادعا کرده . جلسه ء  يا جلساتی در کار بود که پاره ای از رفقای عزيز به آن اشاره کرده بودند
سکوت  بسياری . اگروجود داشته باشد: است که رهبری ای درسايه وجود دارد، فقط گفته ، بين دوخط

ازرفقای امضا کننده ء نامه ء سرگشاده هم هيچ دليل پشت پرده وسازمان شکنانه يا توطئه گرانه ای در 
به شخصه در اين برخورد های عصبی که هيچ نوع راه حلی را هم ارائه ندادند و نمی . بر نداشته وندارد

گشاده برخورد کردند، حمله بوده نه چرا که هدف اغلب رفقايی که به نامه سر. دهند، ثمری نمی بينم
 .                          پرداختن به اصل قضيه

 :                                                        تازه رفقا مگر در همين دوره هم 

 حتی مساله ء سايت وچگونگی قرار گرفتن مطالب در باال وپائين يا ديدگاه وغير ديدگاه، علی -1
غم داشتن  ضوابط و رهنمودهای اساسنامه ای، وبا وجود رفقای بسيار با تجربه وپر کاردر راس ر

 :                                    آن،  حل شد؟ يا

و بيرون رفتن ما ازآن پاسخ قانع کننده ای داده شد؟ يا                    " اتحاد چپ کارگری "  به برنامه هايی چون -2

معلوم شد چه برسرش آمد وازشکست آن چه " اتحاد بزرگ  هواداران سوسياليسم "  در مورد -3
 :                                                 تجاربی بايد آموخت ؟ يا

 سی   به اين پرسش که چرا ما نتوانسته ايم با معدود سازمان های سياسی سوسياليستی کارگری  طی-4
سال گذشته به نوعی همکاری بر پايه ء حد اقل های برنامه ای برای کمک به خود سازمانيابی طبقه 

 :کارگردست پيدا کنيم، پاسخ داده شد ؟ يا

وو که به سياست فعاليت دمکراتيک ما در خارح .... ، ....  تشکيالت به اعتراض رفقايی از واحد -5
ی ما ازجمع  جمهوريخواهان دمکرات والئيک در پاريس،  انتقاد داشتند، پس ازجريان کناره گير

برخوردی قانع کننده شد،  تا بتواند آنها را دوباره به فعاليت سازمانی وحضور در کنگره ها تشويق 
 کنند؟                    

 آيا حدود دوسال پيش که رفيق شهاب برهان با صرف انرژی ووقت زياد وبا دقت تمام ابهامات -6
االت اساسنامه ای را نوشت واشاره کرد که مادام که اين اشکاالت برطرف نشود، احتمال برداشت واشک

ها وتفسير های گوناگون ميتواند پيش آيد، به تذکرات او وقعی گذاشته  شد؟                                                    
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ازخود حکومتی وسيع )  برنامه واساسنامه ء سازمان   15صفحه (  ما بدرستی در بخش سياست -7 
همه ء مردم ازطريق نهاد های حاکميت توده ای درتمام سطوح وحق نمايندگان آنها برای کنترل، 

تصويب واجرای قوانين صحبت کرده ايم ولی فکرمی کنيد همچنان  بايد در اين برنامه واساسنامه 
اگر اين کشورها سوسياليستی بودند که  ازآن ).  اساسنامه 6ص " ( کشورهای سوسياليستی : "  بنويسيم

ما به کشورهايی سوسياليسم گفته ايم که . استالينيسم وحکومت های استبدادی تک حزبی بيرون نيامده بود
اسم جمهوری های سوسياليستی برخود گذاشته بودند ولی در حقيقت حکومت های مادام العمر سلطنتی 

کومت  مادام العمراستالين، چائوشسکو، تيتو،  انور خوجه ودرهمين دوره ء  ما نگاه کنيم به ح. بودند
بر اين باورم !  کاسترو وتالش دنباله روهای او در امريکای التين برای مادام العمر کردن حکومت خود

 .    که  به روز کردن برنامه واساس نامه  جزئی ازکار مهم  سازمان بايد باشد

 

                                                   

                                                 3 

ضرورتی به برشمردن همه ء مسائل در اين نامه کوتاه  نيست، چون فرصت آن درنشست هايی که 
ه فقط می خواستم اشار.  اميدوارم رفقای کميته مرکزی سازمان دهند، برای همه ء رفقا فراهم  ميشود

اشکالی نمی داشت اگر به نيمه . کنم که رفقای معترض به  نامه سرگشاده ، نيمه خا لی ليوان را ديده اند
پرهم نيم نگاهی انداخته بودند، آنجا که ازبرنامه واساسنامه، ازقانونيت وپايبندی به آن، ازنهاد های 

بعنوان . ء آن دفاع کرده استقانونی سازمان و ازدستاوردهای آن وراه پرافتخارطی شده ء  سی ساله 
يکی ازامضا کنندگان نامه از همه ء رفقائی که ازاستعما ل پاره ای واژه ها در نامه ء سرگشاده دل 

نامه صدای اعتراض بود ودستی رفيقانه که به سوی همه ء رفقا برای . آزرده شده اند پوزش می خواهم
              .                        ره گشائی دراز کرده  است

بحران سازمان درسه زمينه ء تشکيالتی، مناسباتی ونظری سالهای سال است فعاليت !  رفقا ی عزيز 
ما همه به شکل هائی در بوجود آمدن اين وضعيت . فرا روينده  واثر گذار را ازسازمان ما گرفته است

ترفرياد نزدم وبا آنچه بنظرم از خودم بعنوان عضوی ازاين بدنه بخاطر اينکه زود . مسئول بوده ايم
.                       نادرست می رسيد، درحد توانم مبارزه نکردم تا رفقائی که بار مسئوليت سنگين تری برعهده داشتند

بياييد درفضايی رفيقانه وبا روحيه همبستگی وتفاهم، ازطريق ديا لوگی سالم دمکراسی  را در ! رفقا 
 .نه کنيمسازمان نهادي

   اوريل                                  21ج . ر!                                    پيروز باشيد.  با درود های گرم و رفيقانه

 

         آرش کمانگر
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  آوريل       25        

 

 ! بود هدف ، نه  ايجاد بحران ،بلکه اعالم آن 
 

 !با گرمترين درودها به همه رفقای سازمان 

از آنجا که نه وقت و نه چشمی برای برخورد مبسوط  دارم ، با پوزش از رفقا ، نظرم را در مورد 
 :بحران اخير تيتر وار و مختصر بيان می کنم  

و  اصلی ( عضو ... عضو از ... همانطور که در پروتکلهای کميته مرکزی هم آمده ، امضای  -1
بر پای نامه سرگشاده ، يک امر تصادفی بوده و از قبل هيچگونه هماهنگی و    ) علی البدل ميم 

همچنانکه امضای اکثريت کميته تشکيالت و       . رايزنی بين اکثريت ميم صورت نگرفته است      
 .برخی ديگر از نهادها و واحدهای سازمان نيز امری کامال فردی و اتفاقی بوده است  

تهيه پيش نويس اين نامه و نه در جلسات رايزنی مبتکرين اين نامه ، نقشی     من نه در پروسه  -2
نداشته ام و مثل اکثريت امضا کنندگان تنها چند روز قبل از انتشار آن توسط دبيرخانه ، متن را 

مثل هر نامه و  . رويت و بدليل موافقت با روح کلی آن ، امضای خويش را پای نامه گذاشتم 
که جمعی امضاکننده اوليه دارد و امضاکننده های بعدی صرفا با طومار سياسی ديگر 

 .چهارچوبهای کلی آن موافقت ميکنند  

من هيچ اشکالی در سازماندهی اين طومار نمی      ) و نيز حقوق بشر  ( از منظر حقوق تشکيالتی    -3
 . بينيم ، حتی اگر خصلت فراکسيونی داشته باشد که ندارد   

ايشاتی ميان رفقای سازمان حول معيارهای حاکم بر رسانه های  در دو سال اخير اختالفات و گر  -4
 نحوه اصالح  –...  نحوه برخورد با اتحاديه های کارگری ، تشکلهای فورومی و    –تشکيالت   

 نحوه برخورد به تهاجم اسرائيل –) از جمله شرايط عضويت ( اساسنامه و ساختار تشکيالتی  
سه دهه و يا فقط  ( شت مراسم يادمان جانباختگان  نحوه گراميدا–به غزه و مسئله صدای سوم 

حول اين اختالفات تشکيالتی ، سياسی و تاکتيکی ، هيچگونه هم            . وجود داشته است   )  67
نظری در بين امضا کنندگان نامه سرگشاده وجود ندارد همچنانکه در ميان معترضين نيز وجود          

آنچه اين جمع متنوع را     . رم معين نيست   بيانگر يک پالتف   .... " هشدار  " از اينرو   . ندارد 
بلکه  " آيکون سياسی سازمان  " قانع کرده که آنرا امضا کنند نه اعالم همبستگی با اين يا آن    

اين نامه  . ابراز نارضايتی از جو و فضايی است که آرام آرام تنفس را در آن دشوار می کند   
 .ه چه نمی خواهد بيشتر از آنکه بگويد چه ميخواهد ، ميخواهد بگويد ک     
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چه کسانی هستند ؟ به نظر من هم امضا کنندگان و هم         .... می پرسيد که هدف اتهامزنی نامه   -5
دو سال آزگار است که اکثريت کميسيون سايت با      . معترضين ميدانند که از چه صحبت ميشود   

طی از يکی  حمايت اکثريت کميته تبليغ و ترويج و برخی ازرفقای موثر سازمان ، با تفسير افرا        
از مصوبات کنگره اول سازمان ، سايت يعنی تابلو و الويت تبليغی اول سازمان  را تبديل به      
تخت پروکرستی کرده اند که مقاالت اعضای سازمان در آن دراز کش ميشود تا با کد ديدگاه   

بدين ترتيب سردبيری سايت همه نقش خود را در مميزی خالصه کرده     .ارزشگذاری شوند 
ين مميزی در حالی صورت ميگيرد که آشکارا شاهد دو نوع برخورد متفاوت و غير قابل          ا. است

کد ديدگاه به ) سايت و نشريه  ( در رسانه های نوشتاری . فهم در رسانه های سازمان هستيم 
" شدت عمل ميکند و در همان حال در رسانه های سمعی و بصری سازمان اثری از کاربرد اين 

يعنی شما در راديو و     . متهم ميشوند نيست    " نه تشکيالت   " ين آن به که مخالف " ضابطه 
" تلويزيون هر چه خواستيد ميتوانيد بگوئيد ، اما اگر همان حرفها را مکتوب کرديد مشمول       

 آيا مردم به ما نخواهند خنديد ؟ !! ميشويد " شکنجه تراپی ديدگاه  

ر يک هارمونی و توافق عمومی اصل   سالهاست که سازمان ما بی آنکه چيزی را تصويب کند د   -6
کميته  . تعامل و تساهل را در مورد بسياری از مصوبات اساسنامه ای سازمان بکار بسته است   

ما به او داده سعی کرده با  " اساسنامه لنينی " مرکزی بجای استفاده از اختيارات خدايی که 
دنه سازمان هر چه بيشتر از   کاربست دمکراسی مشارکتی ، فدرت را تقسيم کند و با تکيه بر ب   

سالهاست که سه اصل عضويت در سازمان ما  . تشکيالت مبتنی بر فرماندهی فاصله بگيرد      
و اگر مارتينف خدا بيامرز زنده بود به ما ميگفت در ولرم کردن شرايط عضويت    ( اجرا نميشود 

 سازمان که حق  اعضای.... در اين سازمان کسی از اخراج )  . دست او را از پشت بسته ايم  
کسانی که در واحدهای سازمان شرکت نمی کنند و يا کل  .... عضويت نمی دهند و يا   

مشارکتشان در حيات سازمان به دادن يک ايميل آدرس به دبيرخانه خالصه ميشود صحبتی     
با !!  شايد ديگر به اين مواد اساسنامه ای باور نداريم .....زيرا نمی خواهيم سازمان . نميکند 

اما . ين همه کار درستی ميکنيم که بر خالف اساسنامه سازمان ، اين اعضا را اخراج نمی کنيم     ا
" ديدگاه  " پرسش دقيقا اينجاست که چرا از ميان همه اين ضوابط و مقررات ، تنها معيارهای     

 البته اگر فرض را براين بگذاريم که تفسير اين رفقا( است که بايد با وسواس تمام پياده شود 
 )  از قطعنامه کنگره اول سازمان درست بوده باشد  – و از جمله من تا همين يکسال پيش   –

 سال پيش سازمان ما برای پايان دادن به فرقه گرايی در جنبش چپ  15رفقای عزيزم بيش از  -7
را سر داد و از ضرورت حرکت بر مدار بزرگ  " حزب فراگير سوسياليستی " بدرستی شعار 

کنيد که صحبت از تشکيل جبهه  ای از احزاب نکرد بلکه صحبت از يک        و دقت . سخن گفت 
حزب فراگير کرد که فقط حول سه اصل تشکيل ميشد و يا بايد ميشد و ما حاضر بوديم از  
موجوديت سازمان خود نيز بگذريم برای کمک به همبستگی خانواده بزرگ سوسياليستهای       

و حکومت   ( مبارزه برای سوسياليسم  : ل سه اصل  اين حزب قرار بود حو  . انقالبی و آزاديخواه 
و آزادی بی قيد و    (  دمکراسی -) و بنابراين سرنگونی رژيم    (  انقالب اجتماعی  –) کارگری 
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همين سه اصل با مختصر تفاوتی در نگارش ، در برنامه و   . شکل بگيرد )  شرط در جامعه 
که هر فرد متقاضی عضويت       " ( مبانی کلی برنامه سازمان   " اساسنامه سازمان تحت عنوان  

اکنون پرسش اساسی اين است که آيا اعتقادات امثال   . هم آمده است ) بايد اين حداقل را بپذيرد 
رفقا  تقی روزبه  و  حتی پيران آزاد در چهارچوب اين سه اصل هم قرار ندارند ؟ گفتن اين        

ظم جنبش زنان در ايران کار  و يا اينکه بخش اع" باالی چشم سنديکا ابرو است   " مسئله که 
درستی ميکند که خود را فورومی سازمان ميدهند  کجای اين سه اصل عضويت در سازمان ما  

را نقض ميکند ؟ من اکنون معتقدم که هر کس که عضو      "حزب فراگير سوسياليستی   " و 
و انتشار  بايد از آزادی کامل بحث  ) و بنابراين سه اصل مذکور را اعتقاد دارد  ( سازمان است 

طبعا در مورد بسياری . بی تبعيض نظرات خود از طريق رسانه های سازمان برخوردار باشد   
از مسائل سياسی ، تاکتيکی و غيره نظر رسمی سازمان بعد از بحث و نظرخواهی کافی بر 

اگر ما بر پيشانی  رسانه های  . مبنای رای اکثريت توسط کنگره و کميته مرکزی بيان ميشود     
ويسيم که موضع رسمی سازمان فقط توسط نهادهای رسمی آن اعالم ميشود آنگاه       خود بن

 . لزومی به هراس از درج مقاالت فردی رفقا نيست 

اگر ما يک حزبی  !! ما چون يک فرقه کوچک هستيم داريم مو را از ماست بيرون می کشيم    -8
بايد دور از انتظار باشد    ميليونی ن70که در يک کشور ( بوديم با صدها  و يا دهها  هزار عضو  

و از ميان اين جمع با توجه به رشد سواد و ابزارهای نوين ارتباطی  ، فقط چند صد نفر از         ) 
بودند و مثال هفته ای يک مقاله به سايت می فرستادند ، آيا کميسيون محترم " اهل قلم " اينها 

 چه برسد بررسی  سايت که من در صداقت شان شکی ندارم ، فرصت سر خاراندن داشت تا
(  نفره تمام وقت 30موشکافانه هر مقاله برای تعيين جايگاه آن ؟ آيا ما به يک هيات مميزی  

 احتياج نداشتيم که از پس اين  کار پر دردسر برآيد ؟) با دستمزد و مزايای کافی 

قبال  من هم که  . رفقا باور کنيد کسی با شما خصومت ندارد ، مشکل در اين سيستم حقوقی است   
ما نياز داريم سيستم خود را مدرنتر . سردبير نشريه و سايت بودم بنوعی همين کار را ميکردم    

و دمکراتيک تر کنيم بی آنکه يک لحظه از آرمان سوسياليسم ، انقالب و دمکراسی عدول کنيم   
" بگذريم که طبق اساسنامه سازمان در آستانه مباحثات کنگره حتی ميتوان از اين اصول   ( 

 ) هم عدول کرد " مقدس 

رفقای معترض باور کنيد ما هدف خير داشتيم ، ما برای وصل کردن آمده ايم نی برای فصل   -9
در ) دريغ از يک تار ريش و سبيل   (  اينرا کسی به شما ميگويد که از دوران کودکی   ! کردن 

ما با اينکار خود . فعاليت کرده است  " فول تايم " اين سازمان بوده و با آن بی هيچ وقفه ايی  
 ) چيزی را که وجود داشته اختراع نمی کنند ، بلکه کشف ميکنند  ( نخواستيم بحران ايجاد کنيم  

دهها تن از رفقايتان در اين مناسبات و فضای موجود احساس خفگی ميکنند ، اگر شما به هر  
س ما را هم انکار نداريد بخودتان مربوط است اما نميتوانيد  احسا ) فعال ( دليل چنين احساسی 

 . کنيد 
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 2009 آوريل 25   آرش کمانگر –                      ايام به کام 

 

 

 

 2009 آوریل 26 ، ح. ر

 ح. ر !در باره شدت گيری بحران در سازمان ما 

 !در باره شدت گيری بحران در سازمان ما 
 !رفقای عزيز سازمان

 !با سالمهای گرم 
فر از رفقای سازمان و پاسخ های رفقا ی مخالف ،بار ديگر باعث زبانه آتش بحران مزمن ن..... نامه سرگشاده درونی  

من که از امضا کنندگان . مناسباتی در خانه کوچک ما شد و بنوبه خود چهره تازه ای از اين بحران را به نمايش گذاشت
های آنها در پاسخ به مخالفين نامه سرگشاده نامه سرگشاده هستم ،مانند ساير امضا کنندگان نامه و همانطور که در نوشته 

 :منعکس است ، از وارد کردن اتهاماتی درست مغاير اهداف امضا کنندگان نامه دچار حيرت شدم 
در نامه سرگشاده از راهپيمايی مشترک سی ساله راه کارگری ها و تاکيد بر ادامه مشترک اين راه و پرهيز از جدا سری 

صحبت شده اما در پاسخ ها ، خودی و غير خودی کردن به عنوان اتهام نويسندگان اين نامه و خودی و غير خودی کردن 
 درجه مغاير با مفاد نامه و هدف امضا کنندگان نامه ، هدف و انگيزه آنها در جهت انشعاب 180مطرح شده و درست 

 .معرفی شده است
وب مبانی برنامه و برنامه و اساسنامه و تاکيد بر در نامه سرگشاده بر چند صدايی و وجود گرايشات مختلف در چهارچ

ضرورت اصالح و به روز کردن آنها و عدم تحميل اين يا آن تفسيربر اين يا آن گرايش سخن رفته است ، اما مخالفين بر 
مبنای تفسير خود از اساسنامه ، روش جمع کردن امضا راغيرقانونی تلقی کرده و توصيه های آنها برای بازسازی 

اسبات و ايجاد شرايط مناسب برای تداوم مباحثات به منظور تداوم و تحکيم دستآوردهای دموکراتيک سازمان را ، من
دليلی هم که برای غير قانونی بودن ذکر کرده اند ، اين . اقدامی ضد اساسنامه ای و تشکيالت شکنانه ارزيابی کرده اند

اين اتهام .وبر خالف اساسنامه اين فراکسيون جلسات مخفی داشته استنفريک فراکسيون تشکيل داده اند .... است که اين 
باز هم خانه ” درحالی مطرح ميشود که اوال جمع آوری امضا در تشکيالت ما سابقه دارد و همه به ياد داريم که نامه 

 وسپس به کنگره به همين روش توسط تعدادی از رفقا تهيه شد و برای امضا به اعضای سازمان ارايه شد”!تکانی کنيم
پيشنهاد شد ، ارايه اين نامه در آن زمان نه به عنوان اعالم يک فراکسيون تعبير شد و نه اقدام غير تشکيالتی و انشعاب 

البته . در حقيقت ارايه اين نوع تفاسيردر شرايط کنونی خود نمود ديگری از بحران مناسباتی ماست. طلبانه معرفی شد
يل فراکسيون در تشکيالت ما اقدامی مکروه يا حرام است ، بلکه اشاره من به تالش نادرست منظور من اين نيست که تشک

برخی رفقای معترض برای قالب گيری اين حرکت مثال در قالب فراکسيونی است تا يک حکم اساسنامه ای برای غير 
 شکل نميگيرد تا به صورت يک در حاليکه حتی يک فراکسيون هم در کره مريخ. قانونی کردن آن روی ميز گذاشته شود

تجمع حاضر و آماده و بدون گفتگوی اوليه بر زمين فرود آيد ،ثانيا اگر هم خطای اوليه در نحوه اعالم يک فراکسيون 
البته . صورت گيرد ،برخورد درست تصحيح آن از موضع رفيقانه و کمک به شکل گيری آن در فضايی دموکراتيک است

خی ازرفقای امضا کننده نامه امده در ميان اين رفقا در رابطه با موضوعات مختلف در همانطور که در توضيحات بر
حوزه تاکتيک و تشکيالت نظرات متنوعی وجود دارد و پيام نامه تنها ارايه روشی برای برون رفت از بحران حاد کنونی 

 .است و نه اعالم يک فراکسيون با پالتفرم مشخص
 ادامه بحث درباره ستون ديدگاه ، وجود يک نهاد برای کنترل مقاالت با امضا فردی در نامه سرگشاده ضمن تاکيد بر

اعضا سازمان ،زايد و بحران زا دانسته شده و در شرايطی که پايه های برنامه ای روشنی برای توضيح حضور گرايشات 
..  نظير کنگره ، کميته مرکزی ،متنوع راه کارگری ها وجود دارد و مواضع نهادهای رسمی سازمان نيز با امضا ارگانی

بطور روتين اعالم ميشود ، پيشنهاد شده که با آوردن جمله ای در باالی رسانه های تبليغی سازمان با صراحت اعالم شود 
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که مواضع نهادهای رسمی سازمان با امضا ارگانی اعالم ميشود و مسوليت نوشتار و گفتار رفقا به صفت فردی به عهده 
تا به اين ترتيب هم اعالم مواضع نهاد های رسمی ،آزادی . ت و مسوليتی برای سازمان بوجود نمی آوردخود ايشان اس

بيان فردی را زير نگيرد و هم اظهار نظر افراد به نام سازمان تمام نشود وبدين ترتيب وجود يک نهاد مميزی نيز بی معنا 
و انحالل تشکيالت ” نه تشکيالت ”  با اساسنامه و به معنایاما معترضين به نامه سرگشاده اين پيشنهاد را مغاير. شود

اما روش برخورد با اين اختالف است . تا اينجا من حق مخالفين ميدانم که تفسير خود از اساسنامه را داشته باشند .ميدانند 
رگشاده از پايه های نامه س.که مورد نقد است و به نظر من روح اصلی نامه سرگشاده نيز در همين رابطه معنا می يابد
الف ــ هر راه کارگری که : اساسی مشترک که گرايشات مختلف راه کارگری ها را متحد ميکند حرکت ميکند بنابراين 

مطلبی مينويسد يا گفتاری ارايه ميکند قبل از هر چيز از بنيادهای مشترک که هويت راه کارگر را مشخص ميکند دفاع 
اگر از اين منظر به مساله نگاه کنيم تبليغ شفاهی يا کتبی هر فرد .  و البته به زبان خودشميکند و به تبليغ آن می پردازد

در عين حال که به شيوه خاص هر فرد صورت ميگيرد در عين حال به معنای پيشبرد خط عمومی تشکيالت است و 
ز پيکر سازمان و حاکی از حضور فرد نشانه غيبت تشکيالت نيست وبرعکس فعاليت هر فرد به معنای کارکرد عضوی ا

حال اگر اين نظر فردی در چهارچوب ان بنيادهای مشترک نباشد . حيات سازمان به منزله يک ارگانيسم زنده است
،نويسنده فرديت راه کارگری خود را نيز نفی کرده است و قصد جدايی از اين پيکر عمومی را کرده وموضوع از کادر 

 .مورد بررسی ما خارج است
ر چهارچوب بنيادهای مشترک که هويت عمومی راه کارگری ها را مشخص ميکند ،در رابطه با اين يا آن تاکتيک ب ــ د

. ،اين يا ان موضوع مربوط به ساختار و تشکيالت، طبعا نظرات و گرايشات متنوع در تشکيالت ما ميتواند موجود باشد
يا اين مرحله را طی کرده و در کنگره و مجامع صالحيت حاال يا اين نظرات در مراحل اوليه بحث و شکل گيری است و 

حال اگر رفقايی با امضا فردی از اين يا آن نظر دفاع ميکنند ، اوال اظهار نظر . دار نظر اکثريت نيز مشخص شده است 
ند و هر در اين حوزه ــ که چند گرايش درباره ان وجود دارد ــ هويت مشترک انها را به عنوان راه کارگری نفی نميک

ثانيا با اعالم نظر اکثريت ،گرايش غالب سازمان . گرايش روش يا تاکتيک خود را در خدمت همان بنيادهای مشترک ميداند
 .نيز بر کسی پوشيده نميماند 

، ميتواند در ستون مقاالت درج شود و درج آنها “ب ” و چه موارد “الف ” اگر ازاين منظر به مساله نگاه کنيم ، چه موارد
ه تنها به معنای گم شدن مواضع تشکيالت نيست بلکه دقيقا تبيلغ مواضع عمومی تشکيالت است ، هر چند به زبان افراد و ن

هر جا هم که تاکيد ويژه ای الزم شد مطالبی با امضا نهادهای رسمی سازمان به .با عبور از منشور بيان خاص افراد
 .منتشر ميشود.…صورت اعالميه يا بيانيه و 

هه ــ :چنين امده است “هه “ بند 12آنجا که در ماده .ظر من اين روح برخورد در کنگره اول سازمان وجود داشت به ن
در مباحثات تدارکاتی کنگره اين (*). مباحثات بايد در چهارچوب مبانی برنامه و اساسنامه سازمان صورت بگيرد

 .محدوديت وجود ندارد
 .  راه برون رفت از بحران را هموار کرداکنون بايد با برگشت به همان روحيه ،

يکی تفسير اشاراتی که در نامه سرگشاده به اعتراض . دو نکته با اهميت نيز در اظهار نظر اکثر رفقای مخالف وجود دارد
به برخوردهای غير رفيقانه و غير انسانی شده به اين صورت اعجاب بر انگيز که گويا رفقايی در سازمان از نظر 

به نظر من برجسته کردن اين واژه ها و ارايه تفسيری اين چنين . ن نامه سرگشاده نا انسان و نا رفيق هستندنويسندگا
غريب و بيسابقه در تشکيالت ما از آن از همان روحيه کم بها دادن به همبستگی گرايشات مختلف راه کارگری ها ناشی 

 ، خدشه دار شدن رفاقت ها و همبستگيهای با ارزشی است که در دردی که امضا کنندگان نامه را به فرياد واداشته. ميشود
طی ساليان دراز در پروسه مبارزه مشترک شکل گرفته با اين قصد که با تغيير روش برخورد ، رنجش ها و فاصله های 

 نيست و بجای مصتوعی از ميان برود ، اما متاسفانه از قصد نويسندگان نامه تفسيری ميشود که با هيچ منظقی قابل توجيه
 .درک ريشه های درد با اين تفسير ها به فاصله گيری ها کمک ميشود

نکته ديگر در خواست ليست متهمين از نويسندکان نامه سرگشاده و بويژه اعضای کميته مرکزی است که به صفت فردی 
اهداف امضا کنندگان نامه معرفی متاسفانه رفقای منتقد که تفسير نادرست خود را به عنوان . اين نامه را امضا کرده اند

به خود من که نامه ارايه . ميکنند، ليستی را نيز در دست امضا کنندگان نامه کشف کرده اند که گويا از بقيه مخفی ميکنند
معلوم . امضا زير آن بود حتی درباره يک نفر نيز صحبت نشد چه برسد به اينکه ليستی ارايه شده باشد.... شد و حدود 
 . ليستی که وجود ندارد چگونه ميتواند خلق شود و در اختيار اين رفقا قرار گيردنيست که

هر بار که نازل شده يا به عبارت درست تر از درون ما سر . نکته آخر اينکه بحران در سازمان ما امر بی سابقه نيست 
جاد کرده ايم که راه خود را با پرهيز برآورده ، صدماتی درخور توجه به ما زده ،اما درعين حال هربارتغييراتی مثبت اي
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همه ما بايد . اين بار نيز بحرانی حاد بر سازمان ما مستولی شده است. از اشتباهات و نارسايی های گذشته ادامه داده ايم 
 اهميت تالش کنيم با تکيه بر اشتراکات با اهميتی که داريم و طبعا با آگاهی کامل بروجود اختالفاتی که داريم و در حد خود

همانطور که رفقايی تاکيد کرده اند . دارد، با يافتن راه های بازسازی و تداوم همبستگی هايمان بر اين بحران نيز غلبه کنيم 
اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم که شعار و خط راهنمای ما برای اتحاد مبارزان راه سوسياليسم است، اگر قرار است که 

يی گام به گام ساخته شود ، اکنون ما راه کارگری ها را در برابريک آزمون جدی و آنهم در با نفی همه اشکال فرقه گرا
شيوه حل اين مساله در سازمان راه کارگر ، مدلی را که از اتحاد بزرگ هواداران .خانه مشترکمان قرار داده است

 .سوسياليسم در نظر داريم را نيز تا حدودی آشکار ميسازد
  !با درودهای رفيقانه

 2009 آوريل 26ح ، . ر

 

 حسن حسام . نامه  ر

17 /04 / 2009 

 !    رفقای عزيز سازمان   

 

هر چند طرز نگاه  .  تن از رفقای سازمان هستم    همانطور که ميدانيد من يکی از امضاء کنندگان نامه دسرگشاده   .       با درود 
رسيم شده در نامه است و شما گوشه ای از آن را در نامه ام خطاب    و ارزيابی من از فضای موجود در سازمان ، تند تر از فضای ت  

اما با مسوليت تمام اعالم می کنم که از تماميت نامه سرگشاده دفاع می کنم و ذره ای ترديد در درستی           . به کنگره سيزدهم ديده ايد  
 . فضای ترسيم شده در آن را ندارم  

 !      رفقای عزيز  

صميميت اعالم می کنم که بی اعتنا به فحاشيها ، تحريک کردنها ، تهديد کردنهای جاری مخالفان نامه       من در اينجا با صراحت و 
سرگشاده؛ هر گاه الزم بدانم يعنی به نفع سازمان و جنبش کارگری باشد در ادامه همان نامه خطاب به کنگره سيزدهم به تفصيل و        

 .  د سانسوری و البته با احترام تمام خواهم زد با ذکر جزئيات همه اين سالها ، حرفهايم را بدون خو

    اما امروزه اگر گرد وغبار از واکنش تنی چند از رفقای مخالف نامه سرگشاده به سازمان را که به ميدان آمده اند و يکه تازی       
چند با الحان متفاوت     می کنند کنار بزنيم ، به چند نکته و پرسش می رسيم که در ياداشتهای مکررشان در ريتمی همآهنگ هر          

 :  تکرار شده است  

و .ـ در تدارک نامه سرگشاده نوعی مخفی کاری صورت گرفته است ،اين نامه غير تشکيالتی و توطئه آميز تهيه شده است  1   
 .اضافه بر اين آنها برای گرفتن امضاء ،رفقای سازمان را به خودی و غير خودی تقسيم کرده اند   

 " عمال تشکيالت را بسوی انشعاب هدايت کرده اند " حميل يک انشعاب به سازمان است و امضاء کنندگان آن  ـ روح اين نامه ت2   

 .است و انحالل طلبانه است " نه سازمان" ـ الگوی پيشنهادی تشکيالتی اين نامه 3   

ن را به صفت حقيقی معرفی نمی       ـ اتهامات سنگين وارد شده در اين نامه متوجه چه کسانی در سازمان ماست و چرا متهمي   4   
 . کنيد

 اگر تمامی نامه های مکرر اين ده دوازده رفيقی را که تا کنون بعنوان مخالف اظهار نظر کرده اند بشکافيد ، به اين نکته ها و           
 . پرسشها ميرسيد  
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 .  من در اين يادداشت خواهم کوشيد البته به اجمال به موارد باال نگاهی بيندازم 

دين نفر از رفقای اين سازمان که با هم در طی ساليان ، روز به روز و لحظه به لحظه زندگی کرده اند و در بزنگاههائی       ـ  چن1   
اينان باهم گفتگو می کنند و به  . فضای پرداخت شده در سازمان را برنمی تابيده اند ، يک جائی کاسه صبرشان به لب رسيده است 

که می دانند در اين زمينه ـ روشهای تا کنونی ـ با آنان همسو و هم دل اند دعوت به همدلی می     متن مشترکی می رسند و رفقائی را    
؟ ما که    !کدام مخفی کاری در اين کار ديده می شود  . رفيق سازمان ما اين گونه بود که شکل گرفته است  .... نامه اعتراضی . کنند 

مسئله  . در اين چهارچوب خودی و غير خودی معنا ندارد. آگاهيم  بدرستی همديگر را می شناسيم ، از نظر همديگر به درستی     
بديهی است از رفيقی که زير آفتاب تموز ، حقيقت روز را انکار می کند . گرايشات مختلف افراد مختلف در درون يک سازمان است

مه پاريس ، پس از انتشار يک مطلب    يا چرا بايد  رفقای ديگری را که امضايشان را زير نا  !  ؛ نمی پرسند اکنون روز است يا شب    
پس گرفته اند دوباره در رودر بايستی قرارداد ؟ اما بايد اذعان کرد که يقينا محتمل است اينجا وآنجا رفيقی همدل از ياد " معين"

د، می ماند در اين موارداگر غير عمدی بودن اين خطا را باور کني. رفته باشد يادر امضاء گيری از اواهمالی صورت گرفته باشد  
 .عذر خواهی صميمانه ما از آن دسته همدالنی که از قلم افتاده اند 

در آن مورد هم عده ". جلو روی ماست " باز هم خانه تکانی کنيم " تجربه نامه !     اما شيوه کار صورت گرفته که تازگی ندارد 
قای هم نظر ميرسانند و سپس نامه در درون سازمان     ای همدل به متن مشترکی ميرسند وپيش از انتشار آن ، متن را به نظر رف 

! آن را امضاء کرده بودند وتصادفا ..... وقتی منتشر شد که بيش از" باز هم خانه تکانی کنيم " بياد دارم که نامه . منتشر می شود
در مضمونش انتقاد از پرسش اين است که چرا در آن حرکت که . امضای برخی از رفقای مخالف فعلی هم در پای آن آمده بود 

 کسی سخنی از مخفی کاری ، توطئه و خودی وغير خودی به ميان نياورده است ؟     . خودی بود دررابطه با انشعابات گذشته سازمان 

چون اصوال فراکسيونی در کار  . اضافه کنم که نامه سرگشاده به هيچ وجه حاصل کار هيچ فراکسيونی نبوده است !    رفقای عزيز 
واز اين روی کار ما مشمول مقررات   . و بنابراين انطباق دادن اين حرکت با حرکتی فراکسيونی از بنياد نادرست است! ت نبوده اس

رفيق  .... روشنتر بگويم ؛نه تنها فراکسيونی در کارنبوده، که بايد به صراحت تمام گفت آن چيزی که   .مربوط به فراکسيون نميشود
صد البته اما . کنار هم قرار داده، نه لزوما اشتراکات نظری وتشکيالتی ، ونه حتی تاکتيکی است      امضاء کننده را در نامه سرگشاده   

 . اعتراض ما عليه روشهای تا کنونی حاکم وفضای ناشی از آن برتشکيالت بوده وهست  

 !  ـ رفقای عزيزم  2  

مان به انشعاب متهم می کنند ؛ اين نامه در مقابله  برخالف ادعای کسانی که روح اين نامه و امضاء کنندگان آن را به کشاندن ساز
عليه آن نوع فکر زورگويانه ای است . باز هم صريح تر بگويم اين نامه عليه انشعاب است .با انشعاب وجدا سری تهيه شده است 

واگر اين نشد .يد يا جدا شويدتاييد کنيد و دنبال من بيائ" در هرنقطه ای که هستم " که در عمل و هماره به صد زبان می گويد يا مرا  
واکنش کنندگان مخالف نامه نسبت به نامه سرگشاده اين حقيقت را می ! راه انشعاب باز است و ما يک جوری آنرا پيش می بريم 

از اين روی با زدن انگ انشعابگری      . اما هراس دارند که اکثريت رفقای عضو سازمان به حمايت از نامه سرگشاده برخيزند     . دانند
به ما ، هم ميخواهند ما را مرعوب کنند ، هم دستهای درکارشان را برای جداسری پنهان کنند وهم اکثريت سازمان را از خطر            

اين روشی است که ما سالهای سال آنرا تجربه کرده ايم وبابت آن با ازدست دادن رفقای زيادی ماليات پرداخته   ! انشعاب بترسانند
من  . جوهر اعتراض ما در همين جا است نه آن اتهاماتی که امروزه به ناحق بر ما روا می دارند  ! رفقای عزيز عضو سازمان. ايم 

رفيق عزيز امضاء کننده اين نامه حتی يک نيم نفر هم وجود ندارد که خيال انشعاب در  .... با قاطعيت تمام اعالم می کنم که در ميان 
و به .  همه اعضاء حاضر سازمان ، بدون استثناء در اين سازمان می گنجند    من مثل آن ديگران معتقدم که ! سر پرورانده باشد 

هيچ وجه جدا سری را در لحظه کنونی در اين سازمان با توجه به وضايفی که بر دوش داريم در رابطه با پا گيری جنبش کارگران   
آن چه که ما    . ن زهر هالهل می دانم   ومزد وحقوق بگيران،وساير جنبشهای اجتماعی در ايران و جهنم سرمايه داری در جها     

ميگوئيم و بر آن پای ميفشريم و نبايد به هيچ وجه تمکين کنيم اين حقيقت ساده است که هيچ گرايشی مجاز نيست به ديگر رفقايش  
 . اخطار کند يا نظز مارا بپذيريد يا انشعاب می کنيم 

ياييد همه مان بنشينيم و در چهارچوب مبانی مشترک ؛ زندگانی      اعضای راه کارگر ب  :    رفقای عزيز سازمان حرفمان اين است     
همديگر را طرد نکنيم ، به راست و به چپ پرتاب نکنيم ، زمينه انشعاب راهم تدارک . خالق ورزمنده حزبی خود را ادامه دهيم 

 ت ؟ روشن اس. رفيق در تمامی خود اقدامی است ضد انشعاب  ... از اين روی نامه سرگشاده  . نبينيم 
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امااين بديهی است که حق بدون قيد وشرط هر    . ـ برخالف مدعيان اين نامه هيچ نوع الگوی تشکيالتی را پيشنهاد نکرده است  3   
کس وکسانی است که اگر الگوی تشکيالتی معين دارند آن را به تشکيالت پيشنهادکنند که در چهار چوب مقررات مورد توافق ،  

 . جع به آن تعيين تکليف شود مباحثات شکل بگيرد و را

   معترضه بگويم که به روز کردن اساسنامه و برنامه که طرح آن از جانب ما امضاء کنندگان متاسفانه مورد سوء استفاده 
حاال چرا . بيش از ده سال است که در هر کنگره ، اين خواست دنبال می شود      . قرارگرفته است ، نه حرف ماست و نه تازگی دارد      

و آن تفسير ويژه کسانی است .  درست آن را در نامه سرگشاده علم عثمان کرده اند ، به داليلی مربوط است که همه ميدانند طرح
 : وآن جمله چنين است . در نامه سرگشاده که اين روزها در نامه های اعتراضيشان منعکس است  " جمله معينی" که از

 به افق آرمانی مان اگر الزمه اش شناکردن در مسيرهای مختلف يا بيان واتخاذ انديشيدن وراه گشائی کردن برای رسيدن    " 
؛آنها چنين برداشت می کنند که  " تاکتيکهای متفاوت است ؛ اين در نبايد بروی هيچ رفيقی بسته بماند وامری انحصاری نيست  

زدن اين انگ به ما  مخاطبين خود را به کژراهه      اين رفقا ميخواهند با  . هدف اين جمله همانا عدم تبعيت اقليت از اکثريت است  
نه    " خاليق بترسيد که اينان  : آنان يا منطق ومعنای جمله را نفهميده اند يا نعل وارونه می زنند تا چنين وانمود کنند که   . ببرند 
 برای اينکه قضيه را بيشتر !!!"صميميت اخالقی تمام "در ادامه چنين سياستی است که ميبينيم معترضی با . می خواهند  " سازمان

به انتهای جمله ، مدعی می شود که چه نشسته ايد که امضاء    " در يک مورد مشخص وواحد " تراژيک کند ، با اضافه کردن 
 . کنندگان اين نامه اتحاد عمل سازمانی را به بازی گرفته اند 

طرح و اتخاذ " اگر الزم است :" می گوئيم . رار ميکنم ، تک" اگر الزم است :"    حال آنکه حرفمان در اين جمله اين است که 
 . تاکتيکها امری انحصاری نيست و در اين حوزه کسی نبايد عمال ممنوع الورود شود   

اگر چه منطق سازماندهی تشکيالتيمان بر مبنای حزب لنينی بنا نهاده شده است ،اما ما ناگهان شاهد     :    به دو مثال بسنده می کنم 
د روزا لوکزانبورگ براين منطق هستيم واز سانتراليزم دموکراتيک سخن می ورزيم هر چند با امضای فردی و البته بدون انتشار نق

يا گويا قراربود سوسياليزم در يک کشور ممکن شود    ! ايجاد هيچ بحث ومقدمه ای در سازمان وآب هم از آب تکان نمی خورد   
واما امروزه اين نظر . م مخالفت با آن عمال اخراج يا مجبور به کناره گيری شدند  ودراين راه وبرچهارچوب اين نظر عده ای بجر 

بدون هيچ بحثی با نظر نامحتمل بودن استقرارسوسياليزم در يک کشور جا عوض کرده است و نه تنها آب از آب تکان نخورده       
و مثال هدف جمله مورد اعتراض مخالفان نامه را      آيا اين د! است که همگان ناچارند در تبعيت به اين نظر جديد عمامه بچرخانند   

 توضيح می دهد يا نه؟

قبل از ادامه بحث الزم می دانم تاکيد کنم که اين تالشهای فکری ونظری عالی است ونياز جنبش کارگری به آن بيشتر از !    رفقا 
ن در سازمان ما اساسا انحصاری باشد وکسی      اما آيا بايد و مقدر است که اين تالشهای فکری وتحوالت ناشی از آ  .شام شبش است  

 ! واگر کسی جرات کند پا به اين دايره بگذارد ، وا مصيبتا ؟  ! را يارای ورود به آن حريم نباشد ؟

تصميم اکثريت را   ) بگيريم ناسخ ومنسوخ(    همچنانکه در نامه سرگشاده هم به صراحت آمده است؛ تازمانيکه صاحبان اين نظرات   
ند، بدون قيد وشرط حق دارند نظرشان را تبليغ کنند و البته نه زير نام ديدگاه که عمال خواسته وناخواسته بازيچه به پيش ميبر

فردا اگر من نوعی را هم بگذارند به عنوان مفسر  . منظور از اين وآن رفيق يا گرايش فکری خاصی نيست. تفسير اين وآن ميشود 
زيرا جهان محدود خواهد شد به تفسير معين من از موضوع . هم کرد که تا کنون شده است و مسئول، با اين ديدگاه بازی چنان خوا

 .  بحث واز قانون 

نفررا در مورد تشکيالت     ...   اين ها رايعنی شما نميدانيد رفقای مخالف نامه سرگشاده ؟ آيا تا کنون شماها نظرات اکثريت ما      
ن روش در خدمت ايجاد رعب وترس در سازمان ويارگيريهای غير واقعی و عقب پس چرا اتهام می زنيد ؟ آيا اي!  نشنيده ايد؟

رفقای   ! نشاندن ما نيست ؟اگر اينها نيست پس چطور بايد فراموش کاريتان را از نظرات اکثريت ما در تشکيالت ارزيابی کرد ؟ 
 !مخالف نامه سرگشاده سر ما را بجرم نظری که نداريم کنار باغچه نبريد  
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  ! 

ممکن است رفقائی از سر احساس مسئوليت ودقت اظهارکنند که جمله ياد شده که در نامه سرگشاده آمده مفهوم مورد نظر   اما 
اگر جلو بيايد با تمام  . اين دست صميمی است  . بسيار خوب . شما را نمی رساند وفرصت می دهد تا تفسيری ديگر از آن شود      

 . وجودم آنرا ميفشارم 

وبرای درک آن شامه پليسی الزم  ! واقعا قضيه خيلی پيچيده است ؟! خنده دار نيست رفقا !! م سنگين و نام متهمين  ـ واما اتها4    
من اين را ديگر باور نمی     ! است؟ يعنی آنقدر هوشيار نيستيم و با خودمان صميمی نيستيم تا هرکداممان نقش خود را در آينه ببينيم؟   

  وکمتر هواربکشيم رفقا؟ آيا بهتر نيست بيشتر فکرکنيم. کنم

حاال بايد . اماحاالنه. من اما چنانچه در آغاز نامه گفتم اگر الزم شد و ضرورت دانستم حرفهای ديگری برای زدن دارم    .    اين بماند
ه مدد آن اين جو سنگين شکسته شود تا فضائی قابل تنفس برای گفتگو و راه جوئی بوجود بيايد وما ـ همه راه کارگريها ـ بتوانيم ب 

 . با هم از اين غرقاب ، سالم ومتحد بيرون بيائيم 

                                                                با آرزوی چنان ساعت سعدی 

                                                                  و با درودهای کمونيستی  

                                                   حسن حسام                         

                                                                         17 /04 / 2009 

 :    بعد التحرير

 تفاهم زا باشد ، وصل اين    ـ هرچند انتشار هم زمان اين نامه با گزارش کميسيون حقيقت ياب می تواند در شرايط کنونی سوء       1    
اگر بعنوان کمونيستها شرافتی برای خود قائليم، با همه داروندارم اعالم     . دونامه هم به همان شدت سوء تفاهم زا و هد فمند است    

چاپش  و من که حسن حسام باشم اولين بار آنرا در خبرنامه داخلی سازمان ديدم، . می کنم انتشار اين دو متن کامال تصادفی بوده 
 .  کردم و آنرا خواندم 

 .      با اخالق رفتار کنيم رفقا و به هم در اين حد اعتمادکنيم و از اين هم زمانی ناخواسته سوء استفاده نکنيم  

 !  همرزمان سی ساله ام    ! ـ رفقای عزيز سازمان  2   

 . مانده است ميخواهم برای شما فرياد بزنم  با ديدن يادداشت منتشر شده رفيق شريفم ش نکته زير را که چون خنجری در گلويم  

اين در هم  . اين انتقاد از خود نيست ! رفقا . من از ديدن ياداشت رفيق شريف و نجيبم ش جان گريه ام گرفت !    رفقای نازنينم 
شته شده است ؛  می دانم هرچند اين يادداشت تلخ با تصميم فردی رفيق عزيزمان نو. اين در خود فروريختن است  . شکستن است 

 . اما اين خود دقيقا بيانگر کارکرد همان فضای لعنتی ، سياه و خفه کننده است  

چرا تو صالح نيستی؟ صالحيت تو کمتر از هيچکس در درون اين تشکيالت که سهل است در درون جنبش  !    رفيق ش عزيزم 
گان سازمان را نداری ؟ اشتباه را هر کسی ميتواند     تو نور چشم مائی چرا گمان می کنی که صالحيت عضويت در اين ار     . نيست

 . البته اگر اشتباهی درکار باشد  . مرتکب شود با هر اندازه ادعائی که ميخواهد داشته باشد 

 

 

 *********************************************  
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 علی اکبر شالگونی 

04.200923 

 !در باره نوشته رفيق حسن حسام  

                           ً                                                 ای عزيز ، در مطلبی که اخيرا   رفيق حسن حسام  در پاسخ به مخالفين نامه سرگشاده رفق

خود می زنند ونهالی را که به درخت تبديل کرده ايم، ازُبن به خاک می اندازند، 

             ....

نفر از رفقای سازمان ، در خبر نامه درونی  انتشار داده ، با اعالم دفاع  از تماميت   نامه سرگشاده ، 

  شيوه  فضا سازی متاسفانه نه تنها شيوه اتخاذ شده نامه سرگشاده را تصحيح نکرده ، بلکه به روشنی

قبل از پرداختن به مطلب رفيق الزم ميدانم نظرم را در باره  چند نکته . را صراحت بيشتری داده است 

 . که رفيق حسن به عنوان اصلی بديهی مطرح کرده ، بنويسم 

 نيست آيا برای عزيزان ما دانسته: "   رفيق چنين آمده است .... در نامه سر گشاده  :          نکته اول

آنهم  که تيشه به ريشه

"  ؟  بنام سوسياليسم وآزادی

 نمی توان به نام آزادی ، به نام :مضمون اين حرف اين است که . اختالف بايد به اين اصل وفا دار باشند 

سوسياليسم ، به نام نجات تشکيالت ، به نام جلوگيری از انشعاب ،به نام نجات نهالی که به درخت تبديل 

اگر بپذيريم . کرده ايم و به نام هر چيز خوب و انسانی و کمونيستی  خواسته هايمان را به کرسی بنشانيم 

 است در مقابل ادعای مخالف به کار گيرد تنها يک راه می ماند و 

 .  در شرايط مساوی و تصميم گيری جمعی ) چالش فکری (آنهم بحث و گفتگو 

ً                               من مضمون و متد اين جمله را کامال   می پذيرم و معتقدم هر دو طرف                                

ّ اين اصل را هر کسی ميتواند و محق                                
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باز هم صريح تر بگويم " :   رفيق حسن در اشاره به نامه سرگشاده می گويد:  نکته دوم        

به صد  زورگويانه ای است که در عمل و هماره عليه آن نوع فکر. اين نامه عليه انشعاب است 

واگر . تاييد کنيد و دنبال من بيائيد يا جدا شويد" در هرنقطه ای که هستم" می گويد يا مرا زبان 

و در بيانی ديگر اينطور " !اين نشد راه انشعاب باز است و ما يک جوری آنرا پيش می بريم 

ر آن پای ميفشريم و نبايد به هيچ وجه تمکين کنيم اين  آن چه که ما ميگوئيم و ب: "تاکيد می کند 

حقيقت ساده است که هيچ گرايشی مجاز نيست به ديگر رفقايش اخطار کند يا نظز مارا بپذيريد يا 

" به صد زبان " به نظر من ، عبارت کليدی در نقل قول اول ، عبارت "    . انشعاب می کنيم 

، بلکه با زبانی روشن و رفيقانه  ، به " به صد زبان"کسی نه اگر . است که بر آن تأکيد گذاشته ام

ديگران بگويد که چون نظرات آنها را قبول ندارد  ، نمی تواند به همکاری اش با آنها ادامه بدهد 

 .، آيا حرف زورگويانه ای گفته است؟ از نظر من ، نه

ً                                                        مثال   اگر اتهام زنی های بدون دليل و مدرک و زبان اولتيماتوم    

                            ِ                                                               ندارند؟ مگر نه اين است که خود  رفيق حسن حقانيت حرفش را چنان بديهی می داند که هر بحث در باره 

گونه نامه سرگشاده را کنار بگذاريم ، 

مضمون حرف رفقای امضاء کننده آن چيست ؟ جز اين است که آنها می گويند که نظر مقابل را قبول 

يهی است از رفيقی که زير آفتاب تموز ، حقيقت روز را  بد:"آن را اتالف وقت می پندارد؟ توجه کنيد

او باور هايش را همچون آفتاب می داند ، حقيقت  "  !انکار می کند ؛ نمی پرسند اکنون روز است يا شب 

و بديهی ميداند که جائی برای گفتگو ! و مخالفين باورش را انکار کنندگان آفتاب يا باطل مطلق ! مطلق 

. در عمل می گويد يا مرا با امضای خود تاييد کنيد و دنبال من بيائيد يا جدا شويداين پس بنا بر . نيست 

همين قاطعيت را در نامه ! واگر اين نشد راه انشعاب باز است و ما يک جوری آنرا پيش می بريم 

 خود ما امضاء کنندگان اين نامه به صفت فردی و مستقل از جايگاه تشکيالتی: " سرگشاده  هم می بينيم
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اعالم می کنيم که عليه روشهای ويرانگر خواهيم ايستاد و بيش از اين نه سکوت می کنيم و نه تمکين می 

کنيم و از همه همدالن معترض که متأسفانه فرصت تماس با آنان فراهم نشده دعوت می کنيم تا با امضای 

 آنها با قاطعيت می گويند ، اگر حرف می بينيد ،". پايدارباشيد . خود در زير اين نامه، با ما همصدا شوند

از نظر من ، اين انتخاب بر اساس باورهای رفقای نويسنده نامه و . ما را نپذيريد ، راهمان جدا خواهد شد

اين حق طبيعی و دموکراتيک هر گرايشی است  .رفيق حسن صورت گرفته و جای گله و شکوه هم ندارد

به ديگر رفقايش اعالم کند که يا نظر ر گرايشات و اعضا  که به روشی دموکراتيک و حق برابر با ساي

آن چه در نامه سرگشاده مايه تأسف است ، نه باور رفقا ، بلکه اتهامات . مارا بپذيريد يا انشعاب می کنيم 

 .بی دليل و زبان خصمانه آنهاست

وتاه ، به چند نمونه ک.        در ابتدا گفتم که رفيق حسن شيوه فضا سازی را صراحت بيشتری داده است

 : اشاره می کنم

ِ                                            ـ رفيق حسن به جای روشن کردن موارد اتهامات  سنگين و حتی غيرسياسی و ذکر اسامی متهمين ، 1                                         

هر گاه الزم بدانم يعنی به نفع سازمان و جنبش کارگری باشد در ادامه همان نامه خطاب به ":مينويسد

ين سالها ، حرفهايم را بدون خود سانسوری و البته با کنگره سيزدهم به تفصيل و با ذکر جزئيات همه ا

خنده !! واما اتهام سنگين و نام متهمين  :"  و در پايان نامه چنين ادامه می دهد  ".احترام تمام خواهم زد 

وبرای درک آن شامه پليسی الزم است؟ يعنی آنقدر ! واقعا قضيه خيلی پيچيده است ؟! دار نيست رفقا 

من اين را ديگر ! و با خودمان صميمی نيستيم تا هرکداممان نقش خود را در آينه ببينيم؟هوشيار نيستيم 

 آيا بهتر نيست بيشتر فکرکنيم وکمتر هواربکشيم رفقا؟. باور نمی کنم

من اما چنانچه در آغاز نامه گفتم اگر الزم شد و ضرورت دانستم حرفهای ديگری برای      .    اين بماند
 ". ...اماحاالنه . زدن دارم 
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از رفقايش پرونده    " شماری اندک "اين حرف های رفيق حسن جای ترديدی باقی نمی گذارد که او از     

پيش    که اختالف ولی . هستند ... هائی دارد که نشان ميد هد آن ها غير کمونيست ، غير انسان و 

اسامی و .  هر وقت که الزم شد، به همين حد از افشاگری اکتفا ميکند و الباقی را می گذارد برای    آمده

اما چرا به اين حد افشاگری اکتفا می شود ؟ آيا برای  .  موارد اتهام ؟ خنده دار است خود را در آئينه ببينيد

اين که آنها هم بتوانند امضاء کنند؟ يا با اين فضا سازی بقيه رفقا امضاء کنند ؟ در هر دو حالت فضا         

شده اند و  چه برای رفقائی  که به دالئلی امضاء   !!!رفقا که متهم سازی صورت گرفته است چه برای آن 

سؤالی که باقی می ماند اين است که اين چه فرهنگ سياسی ، چه فرهنگ کمونيستی ، و چه                . نکرده اند 

 فرهنگ رفاقت است ؟ آيا در اتخاذ اين سياست و اين روش همۀ رفقای امضاء کننده هم نظر بوده اند؟      

   ً فعال   

                                              ً                                   در مورد بخش نامعلومی ازرفقائی که اين نامه قبال  به آنها داده نشده ، قضيه روشن است

      ً          احتماال   مطلع نکر 

                       ِ               ِ  اين برداشت و شناخت جمعی   امضاء کنندگان     

ِ                 اما در مورد  رفقای ديگری که            

بديهی است از رفيقی که زير آفتاب :  " اطالع نداد ن به ساير رفقا ، رفيق حسن می نويسد  در مورد  ـ2
يا چرا بايد  رفقای ديگری را !  تموز ، حقيقت روز را انکار می کند ؛ نمی پرسند اکنون روز است يا شب 

ره در رودر پس گرفته اند دوبا" معين"که امضايشان را زير نامه پاريس ، پس از انتشار يک مطلب 
 "بايستی قرارداد ؟ 

 
 روز"چون آنها : 

با توجه به مطالبی که رفقای امضاء کننده در اين رابطه نوشته اند می توان چنين " . را انکارمی کنند

که به نظر ( دن رفقای ديگر ، خواست جمع امضاء کننده بوده است برداشت کرد  که

ولی مشکل می توانم باور کنم) من حق طبيعی رفقا بوده

 . نامه سر گشاده از بخشی از رفقايشان باشد 

 پس "معين"از انتشار يک مطلب ، پس  امضايشان را زير نامه پاريس "

اين خط کشی يا بهتر بگويم ، برش ، بر . رفقا ، اين ديگر فضا سازی با تخته گاز است " . گرفته اند 

. خالف نامه سر گشاده ، فضا سازی برای امضاء کنند گان است 

 ، بلکه با متهمين مشخصی سرو کار داريم که "شماری اندک" سرگشاده ، نه با متهمين بی نام  يا 

                       ِ       و نيز در اينجا ، بر خالف   نامه 
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پاريس پس گرفتند امضايشان را از نامه 

متهم کردن هر انسانی از طريق خواندن پس کله او روشی غلط است  ، چرا که بدون . 

چنين روشی تجاوز گرانه است  ، چرا که به آزادی انديشه ، . ه کسی اتهام زدمدارک و شواهد نمی توان ب

و خطرناک است چون شمشيری دولب ، که .  آزادی تصميم و آزادی انتخاب انسان احترام نمی گذارد

در مورد اين تصميم نمی توان گفت جمعی که خود نامه . هرکسی ميتواند آن را  عليه ديگری به کار گيرد 

آيا اين . را امضا ء نکرده بودند  با رفقائی که امضاء خود را پس گرفته بودند، مرزبندی کرده اند پاريس 

 رفيق حسن يا امضا ء کنندگان نامه پاريس نيستند که با رفقای مورد بحث مرزبندی ميکنند؟ 

                                           ِ                     آنها متهمند که از خود اراده ای ندارند و تحت   تاثير فرد يا افراد . 

ِ              معينی هستند

                            ِ          آيا در اين اختالف ما مجاز به ا عمال     .      ً                   ن واقعا  مرا بهت زده کرد  

                                                         ِ                                   خاکستر شده اند ؟ و چه انسان هائی ، از جمله رفيق ش ، متحمل   چه مشقاتی شده اند؟ برای          

 : ـ  در باره استعفای رفيق ش ، رفيق حسن می نويسد 3

 !   ساله امهمرزمان سی! رفقای عزيز سازمان" 

 با ديدن يادداشت منتشر شده رفيق شريفم ش نکته زير را که چون خنجری در گلويم مانده است ميخواهم 
 . برای شما فرياد بزنم  

اين انتقاد از  ! رفقا  . من از ديدن ياداشت رفيق شريف و نجيبم ش جان گريه ام گرفت    !    رفقای نازنينم  
می دانم هرچند اين يادداشت تلخ با   .  اين در خود فروريختن است  .اين در هم شکستن است . خود نيست 

تصميم فردی رفيق عزيزمان نوشته شده است ؛ اما اين خود دقيقا بيانگر کارکرد همان فضای لعنتی ،  
 . سياه و خفه کننده است  

ه چرا تو صالح نيستی؟ صالحيت تو کمتر از هيچکس در درون اين تشکيالت ک  !    رفيق ش عزيزم  
تو نور چشم مائی چرا گمان می کنی که صالحيت عضويت در اين   . سهل است در درون جنبش نيست

ارگان سازمان را نداری ؟ اشتباه را هر کسی ميتواند مرتکب شود با هر اندازه ادعائی که ميخواهد داشته  
  ".البته اگر اشتباهی درکار باشد  . باشد 

 

           اين بخش از نوشته رفيق حس   

در خود فرو "و " در هم  نشکستن "هر روشی هستيم ؟  آيا رفيق حسن نمی داند چه جان هائی تنها برای  

" نريختن 
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. است ... و " شماری اندک "ش و اين فرهنگ بسيار بد تر و غير قابل قبول تر از اتها مات به     من اين رو

رفيقی تصميمی می گيرد و تصميم خود را به سازمان اعالم می کند ، بی آنکه بداند رفقائی بسيار آزرده          

مان اعالم کند او  رفيقی از راه دور برايش گريه می کند و سخت در آغوشش می گيرد تا به ساز. شده اند 

در هم شکسته است ، او در هم فرو ريخته است ، بی آنکه خود بداند ، و برای دل داريش همه چيز های   

 !!! .خوب و زيبا را نثارش می کند  

و جالب است .       

چرا که همه . ر نوع توضيح و دفا عی را پيشا پيش از طرف مقابل می گيرد که اين نوع قضاوت حق ه

و با وجود اين ، رفيق . 

می دانم هرچند اين يادداشت تلخ با تصميم فردی رفيق عزيزمان : " حسن الزم می داند با تأ کيد بگويد

او هر نوع پاسخ احتمالی را که رفيق ش در رد اين قضاوت بدهد ، پيشا پيش  " ...ته شده است ؛ نوش

بلکه در ) که همه می شناسندش( توجيه قلم داد کرده است

ت ديگران ، آيا جز نابود 

فضای سياه "کردن شخصيت او نتيجه ديگری می توانست داشته باشد؟ آيا قابل قبول است که برای اثبات 

است ، از خراب کردن " در هم شکسته "و دادن اين پيام که هر که امضاء خود را پس به گيرد " و خفه

شخصيت رفيقی مايه بگذاريم؟  از منظر من ، گفته رفيق ش

 . به همين سادگی. وفاداری او به باورهای خودش بر می خيزد

ِ                                                                   اين قضاوت  به ظاهر دل سوزانه تنها قباحت عبارات تحقير آميز را تشديد می کند            

               ً                                                      می دانند قاعدتا   انسان در هم شکسته ، به فرو ريختن خود اعتراف نمی کند 

              ِ                ِ         اگر اين بر خورد  خشن نه در مورد   رفيق ش . 

    ِ               ً                                               ِ      مورد   انسانی تقريبا   نا شناخته يا کم سابقه به کار می رفت ، با نبود   شناخ

     ً                                 واقعا  جسارت می خواست ، جسارتی که از 

من در مطلب اولم در .       در اينجا می خواهم يک بار ديگر نظرم را در باره سند ساختگی تکرار کنم 
 : اين باره گفتم 
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  در موضوعی به اشتباهکه موضوعی  کامًال ساده تشکيالتی را که در ژوئن  اتفاق افتاده ، 2007(  " 
 به وقوع پيوسته ، ادغام کرده و آنگاه برای نشان دادن 2008مشابه که  يک سال بعد يعنی در ژوئن 

 از طريق خواندن افکار پس کله سه عضو کميسيون سايت در آن تاريخ ، و آگاهانه  عامدانه،" توطئه"
 را 13ه تا مضمون صريح ماموريت محول شده از طرف کنگره سناريويی پرداخته و به آنها نسبت داد

 .تأکيدات از من است  "   )کنار بگذارد

 

ً                              يعنی حتی  اگربرداشت  کميسيون  حقيقت ياب از دوسند مربوطه کامال  درست می بود ، باز هم نمی شد                                ِ                            

ً                      ِ                        ِ      روی حرف خودش ايستاده است ؛ کامال  روشن است  که بر خورد   مسئوالنۀ رفيق ش در قبال   سهم                                

                          ِ                                           اول اينکه رفيق حسن در مورد   هم زمانی گزارش کميسيون و نامه سر گشاده ، : 

 3اثبات تبانی اثبات کرد که حتی يک نفر از اعضای کميسيون سايت دروغ گفته است ، تا چه رسد به 

 عضو 3تنها راه ممکن برای نشان دادن تبانی و توطئه .  عضو کميسيون سايت عليه رفيقی ديگر 

 رفيق می توانست ميسربشود و اين کاری بود که کميسيون 3کميسيون سايت ، با خواندن پس کله اين 

 اگر اشتباهی درکار " : وقتی رفيق حسن به منظور ابهام آفرينی می گويد. حقيقت ياب انجام داده است

 ؛ وقتی رفيق  تقی روزبه  با خاک پاشيدن به روی حقيقت ، نور افکن اش را به صحنه می تاباند  ."باشد 

و به جای پرداختن به نکته مشخص مورد بحث ، با لحنی ظفرمندانه رفقای ديگر را به آناليز ماجرا 

 کننده سند ، شجاعانه اعالم می کند که محکم دعوت می کند ؛  و وقتی  رفيق الف  ، به عنوان تنظيم

خودش در  قضاوت اشتباه  يا بی توجهی به سند تنظيم شده  ، بر جستگی انکار ناپذيری پيدا می کند و 

 .اخالق ديگری را به نمايش می گذارد

اما دو نکته پايانی 

 : چنين می گويد

 

هرچند انتشار هم زمان اين نامه با گزارش کميسيون حقيقت ياب می تواند در شرايط کنونی سوء تفاهم             " 
اگر بعنوان کمونيستها  . د فمند است زا باشد ، وصل اين دونامه هم به همان شدت سوء تفاهم زا و ه
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و من . شرافتی برای خود قائليم، با همه داروندارم اعالم می کنم انتشار اين دو متن کامال تصادفی بوده  
 .  که حسن حسام باشم اولين بار آنرا در خبرنامه داخلی سازمان ديدم، چاپش کردم و آنرا خواندم      

م در اين حد اعتمادکنيم و از اين هم زمانی ناخواسته سوء استفاده       با اخالق رفتار کنيم رفقا و به ه 
 " . نکنيم 

 

          نمی دانم رفيق حسن با چه منطقی از رفقائی که بدون ارائه دليل آنها را به ارتکاب اعمالی غير                 

ر از اين هم کمونيستی و غير انسانی متهم کرده و در مقابل خواست آنها برای ارائه دليل ، می گويد بيشت  

دارم ولی وقتی الزم شد خواهم گفت ، انتظار دارد به او اعتماد کنند ؟ حکايت رفيق حسن که  به ما می        

گويد با اخالق رفتار کنيم و درهمان حال به رفقای ديگرش بدون ارائه دليل اتهام می زند ، حکايت    

دراين ده هر :  فرارمی کنی ؟ گفت  چرا:   پرسيدند 

در اين ده اول می : گفت ! تو که دو بيضه داری : گفتند . روباهی را که سه بيضه داشته باشد می کشند   

 !کشند و بعد می شمارند 

              َ                                       روباهی را ميمان د که از دهی فرار می کرد ، از او 

ِ                     غير کمونيستی و غير انسانی متهم کرده اند، بخشی ديگر را  انکار کنندگان حقيقت  روز زير آفتاب تموز                                                                           

     ً                                                            قاعدتا  آنها نبايستی خواهان دور هم نشستن با چنين عناصری باشند ،   

 نکته ديگر اين که  رفيق حسن و رفقای ديگر در حالی  ما را به  دور هم نشستن  و چاره انديشی متحد        

به ارتکاب اقدامات       ) مشخص کرده اند  " شماری اندک   " که با عنوان   ( ه بخشی از ما را    فرا می خوانند ک  

قای پاريس    ناميده ، و بخشی را هم افراد سست عنصری جلوه داده اند که امضای شان را از پای نامه رف           

. در تابستان گذشته پس گرفته اند

اينجا وآنجا رفيقی همدل از ياد رفته        "  اگر : پس تنها ميماند رفقايی که رفيق حسن در باره شان می گويد      

 " !  .باشد يادر امضاء گيری از اواهمالی صورت گرفته باشد   
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 .04.200923با درودهای رفيقانه   اکبر شالگونی  

 

 

*************************************************************** 

    37ضميمه 
 

 ! مصوبات اجالس های مدفعان برنامه، اساسنامه،  مصوبات تاکنونی سازمان و مخالفين نامه سرگشاده 

 

 2009ل  آوري15 فراخوان به جلسه فوق العاده  -1

 2009 آرويل 19               اول  نشست  فوق العاده  -2

 2009آپريل 26يکشنبه     دومفوق العاده نشست  -3

 2009 مه3   مخالفان نامه سرگشادهسوممصوبات نشست -4

 2009 مه 10  مخالفان نامه سرگشادهچهارممصوبات نشست  -5

 2009 مه 17  مخالفان نامه سرگشادهپنجممصوبات نشست  -6

 2009 مه 21 مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان   ششم مصوبات نشست-7

 2009 مه 31  مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان  هفتمگزارش ومصوبات نشست-8 

 

 -2009 آوريل 15  دعوت به جلسه فوق العاده   -1    

 !به رفقای سازمان

 !رفقای عزيز

با وارد کردن شديدترين اتهامات به بخشی از اعضای سازمان بدون ذکرموارد اتهام و حتی نام متهمان، با طرح ....رگشاده نامه س
الگوئی تشکيالتی که با مقرارت موجود سازمان ما مباينت دارد و با گسست روند تدارک کنگره چهاردهم که  از مدتها قبل با آغاز 

 . ريان افتاده بود، سازمان ما را در بحرانی همه جانبه فرو برده استمباحثات به شيوه دمکراتيک به ج

 صبح به وقت اروپای غربی در يک 10 آوريل ساعت  19من از همه مخالفين نامه سرگشاده دعوت می کنم که در روز يکشنبه 
 .شرکت همه اعضای سازمان در اين جلسه آزاد است. جلسه  به تبادل نظر بپردازيم
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 رودهای رفيقانه با بهترين د

  

 ٢٠٠٩ آپريل ١٩نشست فوق العاده پالتاکی يکشنبه  -2

 گزارش عمومی ومصوبات نشست 

 رفقای گرامی سازمان

 با گرم ترين درودها

 

 . ازطريق دبيرخانه فراهم آمده بود.... که پيشتر به دعوت 2009 آپريل 19نشست فوق العاده يکشنبه  -2

  2009يل  آور19محورهای مورد بحث در نشست 

  نفر بود.... تعداد حاضرين در جلسه -

 .رای ممتنع داده شد که متاسفانه ثبت نشده است) دو يا سه مورد( در چند مورد -

 .درهيچ مورد رای گيری ها شرکت نکردند ) .......( دو رفيق 

 

 : مصوبات 

 

و وظيفهای دراين خصوص و برای نشستهای بعدی  که فراخوان دهنده اين نشست بود، از اين پس ديگرمسئوليت ..... رفيق –يک 
 . ندارد

  رای .....تصويب با 

 

  آيا حاضرين درنشست خواهان ادامه اين جلسات وپيگيری مسائل مطرح شده درسری جلسات پالتاکی هستند يا نه ؟–دو 

  رای .....تصويب با 

 

 . ر نشست و تدارک نشستهای بعدی را به عهده بگيرد  هيئتی انتخاب شود تا از اين پس وظيفه ارتباط  بين حاضرين د-سه 

  رای.....تصويب با 

 

  آيا ترکيب اين هيئت سه نفره باشد يا پنج نفره؟ –چهار
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  رای....: ترکيب سه نفره 

  رای ....ترکيب پنج نفره 

  نفر.....مجموع شرکت کنندگان در رای گيری 

 

نام "  عضو امضا کننده نامه سرگشاده بخواهند تا ....است می کنند تا از   حاضرين در اين نشست از کميته مرکزی درخو-پنج 
تا تحقق اين دو . مطرح شده درنامه سرگشاده را برای همه اعضای سازمان روشن کنند" موارد اتهام"را مشخص و " متهمين

رگزار می کند، شرکت نخواهند حول نامه سرگشاده ب) م  سازمان .ک(خواست، حاضرين در اين نشست درهيچ يک از جلساتی که 
 .کرد

  رای....تصويب با 

 

 نويسندگان نامه سرگشاده پالتفرمی را اعالم کرده  و الگويی ديگری از سازمان ارائه داده اند که با اساسنامه سازمان –شش 
 . جمع حاضر در نشست امروز اعالم می دارد که اين پالتفرم را نمی پذيرد. مغايريت دارد

  رای....تصويب با 

 

  ما همه امضا کنندگان را يکسان ارزيابی نمی کنيم –هفت 

  رای.....تصويب با 

 

  ما به شيوه جمع آوری امضا اعتراض داشته و آنرا محکوم می کنيم  –هشت 

  رای.....تصويب با 

 

 : نکته پايانی

ای اعتماد  اکثريت حاضر مسئوليت  برای گزينش هماهنک کننده گان ارتباطی بين رفقای حاضردرنشست، رفقای زير با ر
 )...........................(رفقا: امرارتباطات جمع مخالف نامه سرگشاده را بعهده گرفتند

 

 

 :ازجانب 

  آپريل19هيئت ارتباطات نشست 
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 2009 آپريل 22

 

 ٢٠٠٩آپريل ٢۶نشست فوق العاده يکشنبه   -3

 گزارش عمومی ومصوبات نشست 

 رفقای گرامی سازمان

 با گرم ترين درودها

 : مقدمه 

 آپريل  ١٩هيئت ارتباطات نشست .  صبح به وقت اروپای غربی تشکيل شد٩ در ساعت  ٢٠٠٩ آپريل٢۶جلسۀ پالتاکی يکشنبه 
 .رفقای سازمان را ازطريق دبيرخانه  به  اين جلسه  دعوت کرده  بود

 

  

ار جلسه را که در فراخوان به نشست اعالم شده بود ، به شکل زير پس از توافق پيرامون سقف زمانی اطاق ، آدمين اطاق دستور ک
نويسندگان نامه سرگشاده پالتفرمی را اعالم کرده والگوی ديگری ازسازمان ارائه داده اند که با اساسنامه سازمان : " قرائت کرد 
ز همه رفقا خواسته شد تنها پيرامون ا" جمع حاضردرنشست امروزاعالم می دارد که اين پالتفرم را نمی پذيرد. مغايرت دارد

 . صورت مسئله فوق در نوبت های خود اظهار نظر نمايند 

بعد از پايان لسيت اول جمعبندی بحث ها . رفقا در ليست  گشوده شده جای گرفتند ، يکی پس از ديگری به بحث و گفتگو پرداختند 
 :ر گرفت توسط آدمين اصلی اطاق بشرح زيرارائه و مورد توافق جمع قرا

حاضرين در اين نشست از کميته مرکزی درخواست می کنند (آپريل و خاصه بند پنج ١٩تاکيد اصلی نشست براعتبار توافقات نشست 
مطرح شده درنامه سرگشاده را " موارد اتهام"را مشخص و " نام متهمين" تا از چهار عضو امضا کننده نامه سرگشاده بخواهند تا 

م  سازمان .ک(تا تحقق اين دو خواست، حاضرين در اين نشست درهيچ يک از جلساتی که . ن روشن کنندبرای همه اعضای سازما
 . بود که حاضرين حول آن  به بحث و گفتگو پرداختند.) حول نامه سرگشاده برگزار می کند، شرکت نخواهند کرد) 

تعداد شرکت کنندگن در . انه به رای گذاشته شد دو محورزيرهر يک جداگ)   آپريل٢۶(در رابطه با صورت مسئله نشست يکشنبه
  نفربود و دومحور زيرمورد تصويب قرارگرفت  ....اين نشست

 

 ٢٠٠٩ آپريل٢۶مصوبات دومين جلسه مخالفين نامه سرگشاده 

ازمان  جلسات پالتاکی مخالفان نامه سرگشاده، حرکتی تشکيالتی، علنی، قانونی و بر اساس قاعده بازی جاری در حيات س–يک 
فراخوان اين . در فراخوان اين نشست ها  اعالم شده است که حضور کليه اعضای سازمان در جلسات آزاد است. برگزار شده است 

 .نشست ها نيز از طريق دبيرخانه سازمان برای  اطالع کليه اعضای سازمان به تشکيالت ارسال شده است

  رای.....تصويب با 

از ) يا هر عنوان ديگری که برای تمايز مرز نظرات فردی از نظرات سازمانی بکار گرفته شود(  ما با حذف ستون ديدگاه –دو 
 .می دانيم" نه تشکيالت"مخالفيم و حذف آن را مبين ) سايت و نشريه مرکزی( رسانه های سازمان 
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 رای    .....تصويب با

  آوريل١٩هيئت ارتباطات تجمع 

 ٢٠٠٩ آوريل٢٧

 

 ٢٠٠٩ مه٣  خالفان نامه سرگشادهمصوبات نشست سوم م - 4

 رفقای گرامی سازمان

 با گرم ترين درودها

 

هيئت ارتباطات نشست مخالفان نامه .  صبح به وقت اروپای غربی تشکيل شد٩ درساعت  ٢٠٠٩ مه٣        جلسۀ پالتاکی يکشنبه 
 نشست برای همه اعضای سازمان آزاد سرگشاده، در فراخوان دعوت به شرکت در اين نشست، اعالم کرده بود که شرکت در اين

 . است

 : دستور کار جلسه را که در فراخوان به نشست اعالم شده بود ، به شکل زير قرائت کرد 

 

 چرا کميته مرکزی سازمان به درخواست روشن و ساده تجمع ما پاسخ نمی دهد؟    " 

 "در مقابل اين عدم پاسخ گويی چه بايد کرد؟ 

 .  موضوع محورهای زير به تصويب نشست سوم رسيدپس از دو دور بحث روی

 

     مصوبات 

ما شرکت کنندگان در .                       از آن جايی که کميته مرکزی سازمان به درخواست روشن و ساده ما پاسخ نداده است
 : نشست سوم بر اين نظريم که

 

فضای کنونی .  کننده گان آن ، سرزمين سوخته مناسباتی ايجاد کرده اند                    يک ـ نويسندگان نامه سرگشاده و امضاء
و " اتهاماتشان" و" متهمين"تالش ما برای روشن شدن نام . تشکيالت با فضای قبل ازانتشار نامه سرگشاده قابل مقايسه  نيست

 امضاء کننده گان نامه سرگشاده، بی ، چه ازجانب کميته مرکزی سازمان و چه از جانب"متهمين"بوجود آمدن امکان دفاع برای 
. ما براين خواست خود مجددأ پای می فشاريم . اين امر به از ميان رفتن فضای عدم اعتماد کنونی کمک نمی کند. پاسخ مانده است

 . چنانچه رفقا قادر به پاسخ به اين سئوال نيستيد، بهتر است آن را اعالم نمايند

 

  رای ...                    تصويب با 
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 -                    مخالف     

  رای ..                    ممتنع 

 

 : در اين بند آمده است.           دو ـ  نشست د وم مخالفان نامه سرگشاده بند زير را مصوب کرد

نظرات سازمانی بکار گرفته يا هرعنوان ديگری که برای تمايز مرز نظرات فردی از ( ما با حذف ستون ديدگاه                " 
 ".می دانيم" نه تشکيالت"مخالفيم و حذف آن را مبين ) سايت و نشريه مرکزی( از رسانه های سازمان ) شود

 

 :                    نشست سوم مخالفان نامه سرگشاده ضمن تاکيد بر مصوبه فوق، اعالم می دارد

و گنجانده شدن سئوال حذف ستون ديدگاه در رفراندام . ، فعاليت نخواهيم کرد درتشکيالتی که در آن ستون ديدگاه حذف شده باشد
 . .تشکيالتی و يا رأی گيری روی آن را نمی پذيريم

  رای ....                    تصويب شد با 

                      مخالف     

                       ممتنع 

: " ننده نامه سرگشاده  می خواهيم که نظر اثباتی خود در مورد اين جمله از نامه سرگشاده که            سه ـ ما از رفقای امضاء ک
انديشيدن و راه گشايی کردن برای رسيدن به افق آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک 

نشست سوم اعالم می . ، را بيان کنند"ند  و امری انحصاری نيستهای متفاوت است، اين در نبايد بر روی هيچ رفيقی بسته بما
به رسميت شناخته شده باشد، " اتخاذ تاکتيک های متفاوت" و" شنا در مسيرهای مختلف" ما در تشکيالتی که در آن امکان: دارد

 . و اين امر را گسست کامل از اساسنامه و مبانی برنامه ای سازمان می دانيم. فعاليت نمی کنيم

 

  رای ...                    تصويب شد با 

 ----                    مخالف       

  رای ..                    ممتنع 

 

 پيشنهاد می شود، نمايندگانی ازمجمع حاضر دريک نشست عمومی تشکيالتی با نمايندگان نامه سرگشاده –                    چهار 
 به

 . مناظره بنشينند

  رای...افق مو

  رای...مخالف 

  رأی...ممتنع 
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 هيئت ارتباطات تجمع مخالفان نامه سرگشاده

 

 ٢٠٠٩ مه٣

 

 2009 مه 10 مصوبات نشست چهارم مخالفان نامه سرگشاده -5

 رفقای گرامی سازمان

 با گرم ترين درودها

 

 درساعت  ٢٠٠٩مه١٠نشست پالتاکی يکشنبه  ) ٢٠٠٩آوريل١٢(                 درآستانه اولين ماه پس از انتشار نامه سرگشاده 
 . صبح به وقت اروپای غربی تشکيل شد٩

        هيئت ارتباطات نشست مخالفان نامه سرگشاده، درفراخوان دعوت به شرکت دراين نشست، اعالم کرده بود که شرکت دراين 
 .نشست برای همه اعضای سازمان آزاد است

ی سوم و چهارم يکی از امضاء کننده کان نامه سرگشاده حضور داشت که درهيچ يک از رای الزم به توضيح است که درنشست ها
 .  گيری ها شرکت نداشت 

 

 :  ابتداء گزارش کارهيئت ارتباطات در فاصله دو نشست به حاضرين داده شد و آن اينکه 

 –ديد و امضاء ها ی آنها اضافه شد که در   قطعنامه نشست سوم  توسط اعضاء هيئت به همه مخالفين نامه سرگشاده ارسال گر
 .  همين گزارش به اطالع می رسد–ضميمه 

الزم به توضيح است ؛ قطعنامه نشست چهارم نيزتوسط هيئت ارتباطات  به رفقای مخالف نامه سرگشاده که امکان حضور درجلسه 
 .  را نيافته اند، ارسال و امضاء آنها اضافه گرديد

   

 : لسه را که در فراخوان به نشست اعالم شده بود ، به شکل زير قرائت شد     سپس دستورکار ج

 ارزيابی پاسخ امضاءکنندگان نامه سرگشاده به درخواست های نشست سوم

 . پس از دو دور بحث روی موضوع، محورهای زير به تصويب نشست چهارم رسيد

 :    مصوبات

 

 :وم دو محور زير را به تصويب رساند نشست چهارم ضمن تأييد وتاکيد بر مصوبات نشست س
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 ازآن جايی که کميته مرکزی سازمان ، نويسنده گان و امضاء کننده گان نامه سرگشاده به درخواست روشن و ساده  ما تا اين - يک
ينده از نشست چهارم مخالفان نامه سرگشاده، برای شکستن بن بست موجود ، پيشنهاد می نمايد دو نما. تاريخ پاسخی نداده اند

 :نشست مخالفان نامه سرگشاده در يک نشست عمومی تشکيالتی با دو نماينده از موافقان  نامه سرگشاده پيرامون 

 " موارد اتهام"و " متهمين: " الف 

  حذف ستون ديدگاه –ب 

 .   اتخاذ تاکتيک های متفاوت که  محور های نامه سرگشاده است، دربرابرجمع مناظره کنند - ج

           

 ....موافق ـ 

 .....مخالف ـ

 .....ممتنع ـ

 

چنانچه نويسندگان يا امضاء کننده گان نامه سرگشاده،  سيستم نمايندگی را قبول ندارند، می توانند هرتعداد که بخواهند : تبصره 
 .درمناظره شرکت کنند 

  

 ........موافق ـ 

 .......مخالف ـ 

 .........ممتنع ـ 

 

 که تا تاريخ نشست چهارم ـ  - مه ضمن تاکيد برقطعنامه نشست سوم ، ١٠نامه سرگشاده درتاريخ  نشست مخالفان -دو 
هنوزپاسخی دريافت نداشته است، ازکميته مرکزی می خواهد تا دراولين فرصت ممکن، نشست عمومی را برای پيشبرد مناظره بين 

 .ن دهد نمايندگان مخالف و موافق نامه سرگشاده را فراهم آورده و سازما

 .......موافق ـ 

   ......مخالف ـ 

 .......ممتنع ـ 

 هيئت ارتباطات تجمع مخالفان نامه سرگشاده

 

 ٢٠٠٩ مه١٢

 :ضميمه 
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   مصوبات 

 نشست سوم 

 

ما شرکت کنندگان در نشست سوم بر .      از آن جايی که کميته مرکزی سازمان به درخواست روشن و ساده ما پاسخ نداده است
 :م کهاين نظري

 

فضای کنونی تشکيالت با .   يک ـ نويسندگان نامه سرگشاده و امضاء کننده گان آن ، سرزمين سوخته مناسباتی ايجاد کرده اند
و بوجود آمدن " اتهاماتشان" و" متهمين"تالش ما برای روشن شدن نام . فضای قبل ازانتشار نامه سرگشاده قابل مقايسه  نيست

، چه ازجانب کميته مرکزی سازمان و چه از جانب امضاء کننده گان نامه سرگشاده، بی پاسخ مانده "متهمين"امکان دفاع برای 
چنانچه رفقا . ما براين خواست خود مجددأ پای می فشاريم . اين امر به از ميان رفتن فضای عدم اعتماد کنونی کمک نمی کند. است

 . عالم نمايندقادر به پاسخ به اين سئوال نيستيد، بهتر است آن را ا

 

  رای .....  تصويب با 

 -  مخالف      

  رای .....  ممتنع 

 

 : در اين بند آمده است. دو ـ  نشست د وم مخالفان نامه سرگشاده بند زير را مصوب کرد

از رسانه ) يا هرعنوان ديگری که برای تمايز مرز نظرات فردی از نظرات سازمانی بکار گرفته شود( ما با حذف ستون ديدگاه  " 
 ".می دانيم" نه تشکيالت"مخالفيم و حذف آن را مبين ) سايت و نشريه مرکزی( های سازمان 

 :نشست سوم مخالفان نامه سرگشاده ضمن تاکيد بر مصوبه فوق، اعالم می دارد

ن ديدگاه در رفراندام و گنجانده شدن سئوال حذف ستو.  درتشکيالتی که در آن ستون ديدگاه حذف شده باشد، فعاليت نخواهيم کرد
 . .تشکيالتی و يا رأی گيری روی آن را نمی پذيريم

 

  رای ....تصويب شد با 

 - مخالف     

 - ممتنع 

 

انديشيدن : "  سه ـ ما از رفقای امضاء کننده نامه سرگشاده  می خواهيم که نظر اثباتی خود در مورد اين جمله از نامه سرگشاده که
رسيدن به افق آرمانی ما اگرالزمه اش شنا کردن در مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های متفاوت و راه گشايی کردن برای 
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ما در : نشست سوم اعالم می دارد. ، را بيان کنند"است، اين در نبايد بر روی هيچ رفيقی بسته بماند  و امری انحصاری نيست
به رسميت شناخته شده باشد، فعاليت نمی " اتخاذ تاکتيک های متفاوت" و" شنا در مسيرهای مختلف" تشکيالتی که در آن امکان

 . و اين امر را گسست کامل از اساسنامه و مبانی برنامه ای سازمان می دانيم. کنيم

 

  رای ....تصويب شد با 

  ممتنع  رای  - مخالف  

 

 شست عمومی تشکيالتی با نمايندگان نامه سرگشاده به پيشنهاد می شود، نمايندگانی ازمجمع حاضر دريک ن–                چهار 

 . مناظره بنشينند

 

  رای....موافق 

  رای....مخالف 

  رأی.....ممتنع 

 

 2009 مه 17 مصوبات نشست پنجم مخالفان نامه سرگشاده -6

 رفقای گرامی سازمان

 با گرم ترين درودها

 

 . صبح به وقت اروپای غربی تشکيل شد٩ درساعت  ٢٠٠٩مه١٧کشنبه                  نشست پالتاکی مخالفان نامه سرگشاده ي

        هيئت ارتباطات نشست مخالفان نامه سرگشاده، درفراخوان دعوت به شرکت دراين نشست، اعالم کرده بود که شرکت دراين 
 .نشست برای همه اعضای سازمان آزاد است

 

 :          دستور جلسه پيشنهادی

ابتداء گزارش .  مورد تصويب قرار گرفت  کهفقان نامه سرگشاده به پيشنهاد مناظره مخالفان نامه سرگشاده ارزيابی پاسخ موا
م ،که از ابتداء در .در اين جلسه جدا از حضور يک رفيق مهمان از ک. مسئول ارتباطات و سپس بحث و گفتگو پيش برده شد

 از ظهرحضور يافتند و طی دو فرصت به بيان نکته نظرات خود پرداختند بعد1نيز بعد از ساعت ........ رفقا . نشست حضور داشت 
 .  بعد از ظهر ادامه يافت4و جلسه تا ساعت 
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 . پس از دو دور بحث روی موضوع، محورهای زير به تصويب نشست پنجم  رسيد

 

 

 :مصوبات

 رفيق  که پيشتر از طريق دبير خانه به کل  نشست پنجم ضمن تأييد وتاکيد بر مصوبات نشست های پيشين خود ، ابتداء پيشنهاد
 :تشکيالت خبر نامه شده بود عينا بشرح زيرقرائت و رای گيری شد 

مايلم توجه رفقای نشست پنجم مخالف نامه سرگشاده را به اين مطلب جلب می کنم که برای آخرين مرحله برخورد عقالئی .....-يک
سازماندهی " اکيد دوباره بر سيستم نمايندگی ، هرچند که از ابزارها و منطق  ، ضمن ت09 آوريل 12مان نسبت به دوره پس از 

با  تقسيم " خوش نمی آيد ، بيائيم وعبارت " خود رهانی " برخوردار است و به مذاق بسياری ازرفقای معتقد به  " سرمايه داری 
را بر اين " يف گروهی که خود را مستقل  می نامند ، زمان عادالنه  برای دو رفيق نماينده مان، و بالطبع حضور يک نماينده از ط

برای اين منظور بسيار طبيعی و معقول است که نهاد برگزاری اين اجالس شامل دو . تبصره اضافه و در معرض ديد همگان بگذاريم
 اين پيشنهاد مسلم است رفيق از رفقای موافق ، دو نماينده از مخالفان و يک نماينده از گروه مستقل است و در صورت عدم قبول

 .که ما بايد در صدد تهيه بيانيه جدائی بوده و امور فنی مربوط به آن را پی بگيريم 

           

 ...موافق ـ 

 .....مخالف ـ 

 .....ممتنع ـ

 

 :  نشست پنجم بر آنستکه -دو 

ا ی ما که درمصوبات تاکنونی نشست های از آن جا که موافقان نامه سرگشاده و کميته مرکزی سازمان به هيچ يک از درخواست ه
ما آمده است، پاسخ نداده اند و از آن جا که حتی به پيشنهاد مناظره ما ترتيب اثرداده نشد، نشست ما برآنستکه ؛ فعاليت مشترکت 

 را به صورت دريک سازمان برای موافقان ومخالفان نامه سرگشاده ديگرمقدورنيست، و برای اين که تجمع مخالفان نامه سرگشاده
 .اثباتی به يک تجمع با اهداف روشن تعريف کنيم

دريک جلسه ديگر محورهای اساسی توافقاتمان را روشن کرده و سپس وارد مراحل اجرايی جدايی : نشست پنجم مقررمی دارد
 با موافقان نامه همچنين نشست پنجم بر آنستکه که برای آن که اين جدائی به شيوه متمدنانه و بدون تنش صورت گيرد. شويم

 . سرگشاده وارد مذاکره شويم 

 .....موافق ـ 

   .....   مخالف ـ 

 ممتنع ـ 

 هيئت ارتباطات تجمع مخالفان نامه سرگشاده
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 ٢٠٠٩ مه١٩

 

 

 2009 مه 21 مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان مصوبات نشست ششم  -7

  

 رفقای گرامی سازمان

 هابا گرم ترين درود

 

شب ٩ درساعت  ٢٠٠٩مه٢١                 نشست پالتاکی مدافعان برنامه ، اساسنامه و مصوبات تاکنونی سازمان پنج شنبه شب 
 . به وقت اروپای غربی تشکيل شد

 :         هيئت ارتباطات موقت نشست فوق را برپايه دستور جلسه پيشنهادی زير فراخوان داده بود

ع  برنامه واساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان بوده وسازمان چند تاکتيکی را برنمی تابند وبرتمايز نظرات ازهمه رفقايی که مداف
فردی ناهمخوان ومخالف با برنامه واساسنامه ومصوبات سازمانی ازنظرات سازمان دررسانه ها وادبيات سازمانی تاکيد دارند، 

 .فعاليت سازمان به بحث و بررسی و تصميم گيری بپردازيمدعوت می کنيم برای تجديد سازماندهی جهت ادامه ی 

 

 : در اين جلسه با توجه به مباحث پيش آمده بين دو نشست موارد زيربه دستورکارفوق اضافه شد

 

 م با مسئول هماهنگی هيئت ارتباطات موقت .گزارش ارتباط مسئول ک* 

 م به هيئت ارتباطات . مه رفقای ک20نامه تاريخ * 

  شدن وضعيت هيئت ارتباطات موقت روشن *  

که از طريق دبير خانه پخش "  می20شرکت کنندگان در نشست فوق العاده اينترنتی مورخ " پاسخ به نامه بی هويت با امضا  * 
 .شد

 .تصويب خود دستورجلسه پيشنهادی هيئت ارتباطات موقت و توافق حول زمان ساعت جلسه * 

 

 شب چهارشنبه 45/10 را که در ساعت ....انب هيئت ارتباطات ، گزارشی از گفتگوی خود با رفيق  از ج....               رفيق 
هيئت ارتباطات با توجه به مصوبات . م با هيئت ارتباطات را ارائه داد . مه صورت گرفت، مبنی بر پيشنهاد نشست اضطراری ک20

 تا زمان شروع جلسه موفق به برقراری تماس با .... متاسفانه رفيق .پيشين از اين پيشنهاد استقبال کرد و به آن جواب مثبت داد 
 .رفيق ن برای انتقال اين تمايل نشد
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م سازمان . مه اختيار پاسخ گويی به نامه کتبی ک21 به جلسه پيشنهاد کرد که نشست .....ضمن اطالع اين خبر به رفقای نشست ، 
 .رتباطات تفويض نمايد را بر پايه مصوبات نشست های پيشين، به هئيت ا

 

 20شرکت کنندگان در نشست فوق العاده اينترنتی مورخ " از جانب هيئت ارتباطات  پيشنهاد کرد که پاسخ به نامه ای با امضا ......
ليل را با توجه به اينکه اين نشست از طريق کانال رسمی سازمان يعنی دبيرخانه به کل تشکيالت اعالم نشده  و هم چنين به د"  می

 .ابهاماتی نظير نا روشن بودن نام افراد و تعداد امضا کنندگان،  از دستور جلسه خارج کند

 

در فاصله نشست پنجم تا نشست ششم که به پيشنهاد چند تن از رفقا " هيئت ارتباطات موقت " در رابطه با گزينش نام جديد 
ه با اين مرحله از کار هيئت در پيگيری مخالفت مان نسبت به نامه صورت گرفت، اينچنين توضيح داده شد که اين تغيير نام در رابط

هيئت پيشنهاد کرد که در مورد گزينش نام ديگر ، .  مه بخدمت گرفته شد17سرگشاده و با تائيد ما پنج نفر درپای گزارش نشست 
 .  ابقاء هيئت يا گزينش ترکيب جديد ، رای گيری کنيم 

 

 هيئت بود که بر پايه مصوبه نشست پنجم تدوين و به نشست  ششم پيشنهاد شد که به رای مورد ديگر دستور جلسه پيشنهادی
 . گيری گذاشته شود

   

 در ابتدای جلسه موارد فوق يکی پس از ديگری به رای گذاشته شد و از دستور بحث خارج گرديد و تنها زمان باقی مانده به 
 .بت داد، اختصاص يافت و حول آن جلسه به بحث وگفتگو نشست دستور جلسه پيشنهادی هيئت که نشست به آن رای مث

 

  رسيد2009مه 21 جلسه به روال پس از دو دور بحث روی موضوع نشست، محورهای زير به تصويب نشست ششم 

 

 :    مصوبات

 

؛ با واگذاری رای  برآن است که 2009 مه 21 نشست ششم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پنجشنبه-يک
 . به کار خود ادامه دهند" هيئت ارتباطات موقت " اعتماد به رفقای پنج نفره و گزينش نام 

           

 ....موافق ـ 

 ....مخالف ـ 

 ....ممتنع ـ 
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 نفره  5  بر آن است که ؛ ترکيب2009 مه 21 نشست ششم مدافعان برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پنجشنبه-دو 
 .   نفر نيست7هيئت ارتباطات کافی است و نيازی به گسترش آن به 

 .....موافق ـ 

   ......مخالف ـ 

 ممتنع ـ 

 ؛ بارديگربرقطعنامه نشست 2009 مه 21 نشست ششم مدافعان برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پنجشنبه- سه 
 . پنجم پای می فشارد

 .....        موافق 

 ....         مخالف 

 -         ممتنع 

 به هيئت ارتباطات 2009 مه 21  نشست ششم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پنجشنبه–          چهار 
 .ردازدموقت اجازه می دهد تا با درنظرگرفتن تمامی مصوبات تاکنونی به مذاکره با کميته مرکزی يا نماينده گان آن ها بپ

 .....         موافق 

 .....         مخالف 

 .....        ممتنع 

  بر آن است که ؛ 2009 مه  21 نشست ششم مدافعان  برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پنجشنبه-       پنجم 
ی سازمان تا زمانی که توسط ارگان های کميته مرکزی  سازمان ، عليرغم نظرات شخصی شان بايد مدافع مبانی و مصوبات تاکنون

 . درغير اين صورت ، ديگر برای ادامه مذاکرات اعتباری ندارند.  صالحيت دار رد نشده است، باشند

 .....       موافق 

 ....       مخالف 

 ...–       ممتنع 

 برآن است که؛ تمامی 2009 مه 21نجشنبه نشست ششم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پ-        ششم 
محور های مصوب در اين نشست از طريق پاسخ به نامه کميته مرکزی طی يک زمانبندی مشخص و گزارش آن به تشکيالت  

 .توسط هيئت ارتباطات موقت پيش برده شود 

 ....موافق 

 -مخالف 

 –ممتنع 

 

 با گرم ترين درود ها 
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 هيئت ارتباطات موقت

  2009 مه 24

 2009 مه 31  مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان گزارش ومصوبات نشست هفتم-8

  

 رفقای گرامی سازمان

 با گرم ترين درودها

 

٢ درساعت  ٢٠٠٩مه3١                 نشست پالتاکی مدافعان برنامه ، اساسنامه و مصوبات تاکنونی سازمان عصريکشنبه شب 
 .  اروپای غربی تشکيل شدبعد از ظهر به وقت

 :         هيئت ارتباطات موقت نشست فوق را برپايه دستور جلسه پيشنهادی زير فراخوان داده بود

 گزارش مذاکره هيئت ارتباطات موقت با کميته مرکزی سازمان

 

 : در اين جلسه با توجه به مباحث پيش آمده بين دو نشست موارد زيربه دستورکارفوق اضافه شد

 

رسما در آن جلسه ) هيئت ارتباطات موقت (  از جانب .... نهاد اينترنيتی، که رفيق - مه 29 تاريخ -گزارش  نشست جمعه شب * 
 . حضور داشت 

 .  ، که عينا در جلسه قرائت گرديد....در رابطه با دستور قرار دادن سند پيشنهادی رفيق ......نامه پيشنهادی * 

 . به نشست عمومی ارائه و هر سه بند پيشنهادی تصويب وتوافق اوليه حول زمان ساعت جلسه شد ابتداء موارد سه گانه فوق *

 

 مه را به جلسه ارائه 29، گزارشی  ازحضور خود در نشست جمعه شب " هيئت ارتباطات موقت" از جانب ...               رفيق 
  نيز در آن جلسه حضور داشت ، از رفيق ..... توجه به اينکه رفيق با.  به نحوه گزارش انتقاداتی داشتند .... و ...رفقا . داد 

 .....رفيق :  را دقيق و مسئوالنه دانست و حتی عنوان کرد که..... گزارش رفيق ....رفيق . تقاضا گرديد که نظر خود را ارائه دهد 
 . مواردی را با شکسته نفسی بيان نداشته است 

            

م سازمان را بيان داشت و عين جمعبندی هيئت ارتباطات .نب هئيت ارتباطات موقت، گزارش مذاکره علنی با ک نيزازجا...  رفيق 
 . موقت از مذاکرات را به جلسه گزارش کرد 

 . به تبادل نظر پرداختند..... ليست گفتگو بازشد و رفقا حول گزارش رفقا 
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 با توجه به اهميت آن ، با دو - .... نقد وبررسی سند رفيق –دستورجلسه                 الزم به ياد آوری است که محور سوم 
 . موافق و مخالف پيرامون آن بحث شد و با رای حاضرين که عينا در مصوبات منعکس می گردد ، از دستور خارج گرديد 

 

 :     مصوبات

 مذاکرات هيئت ارتباطات موقت 2009 مه 31ه نشست هفتم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در يکشنب-يک
 :با کميته مرکزی سازمان را مورد بررسی و ارزيابی قرار داد و جمع بندی اين مذاکرات را به صورت زير به تصويب رساند

ست در آن نش.  انجام گرفت 2009 مه 28مذاکرات ميان کميته مرکزی سازمان و هيئت ارتباطات موقت در شب پنجشنبه به تاريخ 
هيئت ارتباطات موقت از کميته مرکزی خواست که ارزيابی خود از نامه سرگشاده را ارائه داده و روشن کند که متهمين چه کسانی 

در تشکيالت وجود دارد يانه ؟ و اگر وجود داشته است ، اقدامات کميته " رهبری  درسايه" هستند و اتهاماتشان چيست؟ و آيا 
 اما کميته مرکزی در اين رابطه پاسخی ندادمرکزی در اين رابطه چيست؟ 

را " اتهاماتشان"و " متهمين"هيئت ارتباطات موقت هم چنين از اعضای امضاءکننده نامه سرگشاده در کميته مرکزی خواست که 
 در 

فت فردی رفقا مطرح کردند که ما دراين نشست به ص. اين درخواست را نيزرفقا ی کميته مرکزی رد کردند. جلسه ارائه دهند
 توضيح

 . نميدهيم

به دنبال اين امتناع، هيئت ارتباطات موقت از کميته مرکزی سازمان درخواست کرد که نظر و ارزيابی خود از نامه سرگشاده را 
هم چنين هيئت ارتباطات موقت از کليه امضاء کنندگان نامه سرگشاده  درخواست کرد که درک مشترک . بصورت ارگانی ارائه دهند

ارزيابی نشست هفتم از مذاکرات با کميته مرکزی سازمان اين است که رفقای کميته مرکزی .ز نامه سرگشاده را ارائه دهندخود ا
 . حاضر نيستند که به اصل مشکل بپردازند و از اين طريق راه پيشرفت را می بندند و استمرار مذاکره را بی معنی می سازند

     

 .....موافق ـ 

 مخالف ـ 

 ....           ممتنع ـ        

 

 برآن است که ؛ محورسوم 2009 مه 31 نشست هفتم  مدافعان برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در يکشنبه–دو 
 به تشکيالت ، بعد از بيان دو موافق و مخالف، و  با توجه به مصوبه .....دستورجلسه يعنی نقد وبررسی سند پيشنهادی رفيق 

ست هفتم و بی پاسخ ماندن سئواالت تاکنونی ما از جانب کميته مرکزی و امضاء کننده گان نامه ، دراين شرايط شماره يک نش
 .موضوعيت ندارد 

 

 .....-موافق 

 ...... -                 مخالف
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 ........ -ممتنع 

 

 برآن است که ؛ سئواالت 2009 مه 31ه  نشست هفتم مدافعان برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در در يکشنب- سه 
 .مکرر ما در باره روشن شدن موارد و داليل اتهامات مطرح شده در نامه سرگشاده جوابی تا اين مقطع دريافت نکرده است

رو ازاين . بنابراين ادامه مذاکره با رفقای کميته مرکزی وبا رفقای امضاء کننده نامه سرگشاده برای حل بحرا ن بی فايده است 
نشست :  دراين نشست مصوبه زيربه تصويب رسيده بود. تصميم اتخاذ شده درجلسه پنجم برای جدايی را به اجراء در می آوريم 

 : پنجم بر آنست که 

از آن جا که موافقان نامه سرگشاده و کميته مرکزی سازمان به هيچ يک از درخواست ها ی ما که درمصوبات تاکنونی نشست های 
، پاسخ نداده اند وازآن جا که حتی به پيشنهاد مناظره ما ترتيب اثرداده نشد، نشست ما برآنست که ؛ فعاليت مشترکت ما آمده است

دريک سازمان برای موافقان ومخالفان نامه سرگشاده ديگرمقدورنيست، و برای اين که تجمع مخالفان نامه سرگشاده را به صورت 
 .ف کنيماثباتی به يک تجمع با اهداف روشن تعري

دريک جلسه ديگر محورهای اساسی توافقاتمان را روشن کرده و سپس وارد مراحل اجرايی جدايی : نشست پنجم مقررمی دارد
همچنين نشست پنجم بر آنست که که برای آن که اين جدائی به شيوه متمدنانه و بدون تنش صورت گيرد با موافقان نامه . شويم

 .سرگشاده وارد مذاکره شويم 

 

 .... -افقمو

 .... -مخالف

 ..... -ممتنع 

 

 برآن است که ؛ کل اين 2009 مه 31 نشست هفتم  مدافعان برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در در يکشنبه-چهار 
 موارد و قطعنامه نشست پنجم بارديگر باراز طريق يک نامه به کل تشکيالت اعالم گردد 

 

 ..... –    موافق 

 ...... –  مخالف 

 ...... -  ممتنع 

     

 با گرم ترين درود ها 

 هيئت ارتباطات موقت

  2009 يونی 4
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************************************************************** 

    38ضميمه 
  نشست مشترک کميته مرکزی با هيئت نمايندگی رفقای جدا شده  -٨

 ٢٠٠٩ مه ٢٨

 

 :زی از مذاکره با هيئت ارتباطات تجمع مخالفين نامه سرگشاده      جمع بندی و ارزيابی کميته مرک 

 

 : مصوب کردکميته مرکزی درباره مصوبات نشست ششم تجمع مخالفين نامه سرگشاده صحبت کرد و چنين    -1 

 

 حق طبيعی و قانونی اين"تجمع مخالفين نامه سرگشاده" مه نشست جمعی از رفقا تحت عنوان 21تا 

 .اين تجمع نيز مجاز به فعاليت برای هماهنگی نشست های اين رفقا بود" باطاتهيئت ارت"رفقا بوده و

 با وظيفه تجديد سازمان فعاليت سازمان، معنای" کميته موقت ارتباطات"اما تشکيل نهادی به نام 

 ديگری جز حذف غير قانونی کميته مرکزی و غصب وظايف کميته مرکزی و تجديد سازمان غير

 از نظر ما اين نهاد به اعتبار هيچ ماده اساسنامه ای مشروعيت. های سازمان نداردقانونی اعضا و نهاد

 )اکثريت آرا . ( ندارد و کامال غير قانونی است

 

 الف در اين رابطه . نظر ر

 انتساب. اهميت چندانی ندارد ) با هر اسمی ( خواهان حذف آن می باشم زيرا تغيير اسم تجمع مخالفان 

 ا به وظيفه تجديد سازمان ، حذف وغصب کميته مرکزی را صحيح نميدانم با توجهمضمون فعاليت آنه

 به شرکت آنها در جلسه مشترک با کميته مرکزی،ا نتساب اين مضامين شايد به صورت جلسات بعدی

 .آنها درست باشد ولی در ارتباط با جلسه ششم نميتواند درست باشد
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    39ضميمه 
 

 

و به اتفاق آراء مورد تصويب ( تهيه شده R. اين در حالی است که در بررسی گزارش شش ماهه کميته مرکزی که توسط ر"! 
آن م که پيش نويس .در ارتباط با جمعبندی از عملکرد شش ماهه ک :"کميته مرکزی اعالم می کند) کميته مرکزی قرار می گيرد

از جنبه در يک جمعبندی کلی اين نظر طرح شد که ک م .  تهيه شده بود ، رفقا از زوايای مختلف به بحث پرداختند  R. توسط ر
 ، اما در حوزه پيشبرد مسائل سه نظارت بر عملکرد ارگانها و بررسی دقيق گزارشات کميته های سه گانه ، برخورد فعالی داشته

 کميته مرکری مورخ 30 و 29از گزارش " (  ميم محول کرده بود ، بيالن رضايت بخشی نداشته استگانه ای که کنگره سيزده به 
 عضو کميته مرکزی از سوئی X. توجه داشته باشيم که اين گزارش همزمان با انتشار نامه سرگشاده منتشر می شود).  آوريل11

تهم به شديدترين جرائيم ممکن کرده اند  اما از سوی ديگر هنگام نامه سرگشاده را امضاء کرده و ارگانها منتخب و تابعه خود را م
بررسی مشخص عملکرد اين ارگانها که به قول گزارش به طور دقيقی بررسی شده است سخنی از هيچ کدام از اين اتهامات وجود 

قيق گزارشات کميته های سه از جنبه نظارت بر عملکرد ارگانها و بررسی دگزارش از سوئی می گويد که کميته مرکزی . ندارد 
ارگانهای " امضاء کرده اند معتقدند که اوال"   عضو کميته مرکزی که نامه قبالXما همزمان گانه ، برخورد فعالی داشته است  ا

حذف، تبعيض، اختالف تراشی، " در آنها  رهبری در سايه ای  النه کرده که مظهر " مرکزی سازمان غيرمنتخب هستند و ثانيا
 ! دم خروس را باور کنيم يا قسم حضرت عباس را. می باشد" ی، امتيازدهی وامتيازستانی، نابرابری ها و پيش داوریفکرکش

در يک بررسی مشخص همانطور که در باال ديديم همه ادعاهای نامه سرگشاده چيزی نيست جز . صورت مسئله اما روشن است
 عملکرد همه ارگانهای طور دقيق که به R.  را اثبات می کند و گزارش  راتهامات واهی  که بررسی فاکت ها بسادگی خالف آنها

وابسته کميته مرکزی را گزارش کرده است جای هيچ گونه ترديدی باقی نمی گذارد که همه اتهامات وارده در بررسی مشخص 
ا  بوده و در يک بررسی مشخص بی پايه  پادر هو- همانگونه که در باال نيز به آنها را به زبان فاکت ها اشاره شد-عملکرد سازمان

 .بودن آن اثبات می شود
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  40ضميمه 
 ) 1(-درونی
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 رهبری در سايه؟

  از حسن حسام 

 

 پيش  .ته رفيق تقی  منتشر کرده استنداش سرانجام رفيق محمد رضا شالگونی نظرش را به عنوان مقدمه در نقد نظرات داشته و
ساده  ناشی ازبرآشفتگی لحظه ای می دانستم و تشکيالت مخالفين نامه سرگشاده، از اين، پرخاش های ايشان را درجلسات خارج از

شود 
تا فرصت کند به چندوچون بحران بنشيند و برای برون رفت ازآن راهی بجويد و اين  تشکيالت را به سهم  ودستش را بازبگذارد

 .نجات دهد خود ازسنگينی فضای خفه کننده موجود،

                                              ً                                                             لوحانه گمان می کردم رفيق گرامی ما ازآن روی کتبا  نظراتش را منتشر نمی کند که می خواهد به پرنسيپ سازی گرفتار ن

     ً                              حقيقتا  اميدم اين بود تاشايد رفيقمان

ً        رفيقمان با دقت وزيرکی حيرت آوری کوشيده است،اوال  نامه س                                              
    ٌ                                                 ثانيا  آن را التيماتومی برای انشعاب قلمداد کند، ثالثا 

    ً                     رابعا  امضاکنندگان وحمايت 

       ً                                                       که ظاهرا  داليل اثباتی انشعاب است ودرخفا مردم فريبانه بستن دروغ 

ً ی عزيز؟        

                         ً                                                         دوش شما بوده وخود شما شخصا بارها وبارها بطور اغراق آميزی درستايش ازتوانانی ها ودقت 

 ها وخودمحوربينی ها قادرشود خودخواهی-که با همۀکژی هايش همچنان برای من عزيز است-
 مهار کند و آن سيمای - که هميشه برای سازمان وحتی خودش نتايجی فاجعه بار داشته است-وچشم به دهان صحابه دوختن ها را

 .اخالقی کمونيستی اش را به ياری بگيرد و جلوی آواری که ويرانی راه کارگر را به دنبال دارد،بايستد-انسانی

. درونش سربرآورده وبال گشوده است که من آن را درنامه خطاب به کنگره سيزدهم،ترسيم کرده امهمان کرکسی از !هزارافسوس
درآن نامه من کوشيده ام کژی ها وراستی های رفيق را ازنگاه خود به روشنی ترسيم کنم ودراينجا با تأکيد مجدد برآنها اضافه می 

به سينه ام فروکند،ايشان را به عنوان يکی "شمشير را اززير سپر"دشکنم او هرجاباشد وحتی اگردر مقابل من باشد و به قول خو
از زحمتکشان فکری طبقه کارگر می شناسم ومادام که وفاداربه اين باور است،به ايشان احترام می گذارم وهرجا رودررويش 

 .قراربگيرم،کاله ازسربرمی دارم

رگشاده را حاصل جمع سازشکارانۀ طرفداران بخشی ازتشکيالت با 
 ازرفقايش را که ....! بنامد" تشکيالت چندتاکتيکی"طرفداران به قول خودش

! متهم کند" مورد نظررفيق تقی "  سازمان چندتاکتيکی"نامه را امضاء کرده اند به جاده صاف کنان
وسرانجام برای اينکه ! کنندگان آنان را اقليت سازمان معرفی کند که التيماتومشان با مقاومت اکثريت راه کارگری ها روبرو شده اند

 بسته است و آنگاه تيرخالص را بزند، همۀ امضاء کنندگان نامه سرگشاده رادر يک جوال کرده وبه دم نظرات داشته ونداشته رفيق
بانقد آن نظرات،هم وجدان خويش را آسوده کرده و هم سندی برای توجيه انشعابی بی معنا و غيرمسئوالنه تهيه کرده است که 

خصوصا همزمانی انتشار اين سند با جمعبندی نشست غيرتشکيالتی مخالفان نامه . بيشتر خوراک خارجی دارد تا داخلی سازمان
" چرا جدائی"به انشعاب وانتشار نوشته سرگشاده در تأکيد 

با توجه به اين اسناد همزمان ومسائل ناشی از آن، ديگر اما و اگری در تصميم . های شاخدار است به نيمی از اعضای سازمان
 .و سازماندهی رفيق روبن مارکاريان وشرکاء برای انشعاب باقی نمی گذاردمخالفان نامه به سرکردگی رفيق محمدرضاشالگونی 

 

چرا که در آن ها راست ودروغ بهم بافته اند و  صحنه جنگ آراسته اند و به . همنوائی اين ارکستر شوم بد آهنگ تصادفی نيست
توجيه ! ن خواهند گفت چرا توهين می کنی؟رفتاری ناشايست تن در داده اند که اگر نامش را بگذاريم ماکياوليسمی ناب، مدعيا

چرا که به قول رفيق محمدرضا شالگونی در جنگ، اعتراض ! اخالقی اين شيوه های ناپسند از ديد اين رفقا، الزامات انشعاب است
! پس ما در جنگيم رفيق شالگون!!به اينکه چرا شمشير رابه سپر نمی زنيدو اززير سپر فرو می کنيد، ساده لوحانه است

 يعنی اعالم جنگ است و فروکردن شمشيراز زير سپر به سينۀ رفقای سی ساله اتان؟! پس منظورتان ازانشعاب متمدانه ؟

رفيق شالگونی عزيز، متصل کردن همه چيز نامه سرگشاده وهمۀ امضاءکنندگان وحمايت گران آن به نظرات داشته ونداشته،پخته 
وناپخته رفيق تقی  که ازآغاز هم

سياسی ايشان داد سخن داده ايد؛باکدام اخالق وتعهد کمونيستی قابل تعريف است؟هرچن ددر تمامی اين سالها وی همدست شما و با 
وهرچند امروزه چون آن . ای سازمانی نقشی کليدی داشته استشما شماری اندک ازرفقا،درسرکوبيها، اخراج ها وتحميل انشعاب ه
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خياط به کوزه درافتاده است، با اينهمه آيا به جرم اينکه ازدرک استالينيستی ورفتار تشکيالتی ناشی از آن فاصله  گرفته و آن شيوه 
 !! ها رامورد انتقاد قرار می دهد، مستحق اينهمه جفا است؟

ناچارم برای چندمين بار تأکيد  واعالم کنم که درسازمان ما تااين لحظه به "  اختالفات ما"هی مقدمه در پاسخ به ادعای سراپا وا
و باز . جزء دوسه رفيقی که اکنون جزء کارچرخانان انشعاب و مخالفان نامه سرگشاده هستند، نظراکثريت مالک عمل بوده وهست

ناچارم با تأکيد بيشتر اعالم کنم که در سازمان ما تا
حتی کسی در ! باشد"  سازمان چند تاکتيکی"چند تاکتيک باور داشته باشد و برخالف ادعانامه نادرست رفيق شالگونی، خواستار 
ذير اساسنامه ای مان که از فرآيندی دموکراتيک سازمان وجود ندارد که تبعيت اقليت از اکثريت را به عنوان يکی ازاصول خدشه ناپ

 و از نظر من -کسانی هم که درنظر حرفهائی پخته و نپخته دارند،. وبرابرحاصل شده باشد، مورد پرسش قرار داده و يا بدهد
ب داد ونبايد مثل رفيق  تاکنون درعمل به اين اصل اساسنامه امان وفاداربوده اند و آينده را البته در آينده بايد جوا-غيرقابل قبول

 !!شالگونی وآن شمار اندک، قصاص قبل ازجنايت کرد؟؟

                            ً                                         به امروز واکنون هيچکس، مطلقا  هيچکس پيدا نميشود که برای يک اقدام به 

ً                                                                                                  کارگربناميد و عمال  اراده جمعی رايا در خدمت بگيريد يا مختل کنيد؟ کاری که هم اکنون شماری اندک ازمخالفان نامه سرگشاده                  

                                        ً                        ودر مورد بعضی ازشماها بايد تأکيد کرد عمدا  و آگاهانه به خطا رفته 

در مقابل؛ شما رفيق عزيز وآن شمار اندک هستيد که اساسنامه سازمان را بصورت ابزاری نگاه می کنيد و هرجايی که به اختالف 
ازکجا وبراساس کدام ! مسأله ديدگاه چنين می کنيدچنانکه امروزه داريد با !! می رسيد، آن را پرنسيپی می کنيد وغيرقابل انعطاف

مصوبه تشکيالتی موجود، پذيرش يا عدم پذيرش ديدگاه، شرط عضويت درسازمان مابوده است؟ با چنين رويه وبدعت هايی آيا 
عدول از راه نمی کوبيد که هرگاه عشقتان گرفت چيزتازه ای را پرنسيپ کنيد و عدول از آن را، "  نه سازمان"برطبل هر دمبيل 

 !باهمصدايی شما آشکارامی کنند

 کرده ايد؟ تشخيص داده وپرچم خود" نه سازمان"نامه سرگشاده درمورد ديدگاه چه گفته است که شما آن را به عنوان عالمت 
چنانکه درنامه های بسياری از رفقای موافق نامه سرگشاده و نيزمباحث شفاهی پالتاکی تاکيد می شود ناچارم يک بار ديگر تنها 

بخاطر افشای کارخانه اتهام سازی ودروغ پردازی شماری اندک ازمخالفان نامه سرگشاده تأکيد کنم که درمورد ديدگاه درنامه خود 
يک بند ..." اين بحث بدرستی در سازمان ما ادامه دارد"مادر نامه خود ضمن اينکه به روشنی تأکيد کرده ايم که : چه نوشته ايم

چنين استنباط شود که رای داده ايم "به گمان ما"يعنی اگر ازدوکلمه .اثباتی را تنها بدون اينکه به رأی قطعی بدهيم، پيشنهاد کرديم
!! سته ايم، به خطا رفته ايدو مثل روش مخالفان نامه دفتر را ب

 !!ايد

اما در مقابل اين روش نامه سرگشاده، ودرشرايطی که بحث برسر ديدگاه هنوز پايان نيافته وما امضاءکنندگان چون بخشی 
ن پيشنهاد کرده ايم واين کاررا درتداوم مصوبه و دستورکار کنگره ازاعضای سازمان تازه گرايشی را بدون قطيعت دادن به آ

سيزدهم سازمان پيش برده ايم ؛ رفيق شالگونی و همراهان پذيرش يا عدم پذيرش آن را شرط ادامه همکاری اشان با سازمان 
ير تشکيالتی، غير اساسنامه ای و و به شيوه غ! دانسته وآن را تا حد يک بند اساسنامه ای ويکی ازشرايط عضويت ارتقاء داده اند

غيراصولی تهديد کرده اند که نه تنها در رأی گيری اين امر شرکت نمی کنند، ماندن يا نماندن در درون سازمان را مشروط به بود 
اخته اند که ونبود ديدگاه کرده و برای آن چنان داستان هايی ساخته اند و راه وروش پرداخته اند وپلميک های صد تا يک غازراه اند

و پشت اين درازگوئی های پرمدعای توخالی که به وراجی شبيه تر است تا نظريه پردازی؛ يک ! مرغ پخته خنده اش می گيرد
چيزاما بيش ازهمه برجستگی دارد و آن استالينيسم محض با به ميدان آوردن    ژدانفها و برياها ومفتشها وکميسرهای حزبی اش 

 !! است

. است" نه تشکيالت"اروکردارو ادعاهای شماها در اين چند هفتۀ اخيراست که بيش از گذشته بيانگر باورتان به رفت! رفقای عزيز
؟ يک روزشرط بودن خود را در سازمان به بند نو ظهوری بنام ديدگاه مربوط می کنيد که !چرا همه را به کيش خودمی پنداريد
و بطور . از سازمان جدا می کنيد بدون اينکه اعالم کنيد فراکسيون هستيديک روز صف خود را. دراساسنامه ماشرط عضويت نيست

که ". هيئت اجرائی موقت"شما می شود " هيئت اجرائی"يک روزهم .  غيرتشکيالتی وغيرقانونی هيئت اجرائی درست می کنيد
نيد وکودتا گونه می خواهيد و يک روزخيره سر خود را خود سازمان می دا!! کارجدايی ازسازمان را می خواهد سازمان دهد

آيا نام اين رفتارهای غيراساسنامه ای، غيرقانونی، فاقد پرنيسپب های حزبی، انحالل طلبی و تشکيالت ...!! تشکيالت راتصاحب کنيد
 مجسم نيست؟ " نه تشکيالت"شکنی نيست؟ آيا اين کردار و گفتارهای تان 
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 رفيق محمدرضاشالگونی عزيز

 پيشنهادی شما رأی" فورم دموکراتيک"وکنگره به می دانيد که من در هرد

مخالف داده بودم،اماچون در کنگره اکثريت آورده بود، باوجودمخالفت خود با آن ازاکثريت تبعيت کردم ودرکميسيون مربوطه با تمام 
مرکزی بوده ايد وفورم يادتان هست رفيق گرامی؟ اما شما ورفيق روبن مارکاريان که آن زمان درکميته . وجود به تالش پرداختم

دموکراتيک دست پخت خودتان بوده است،به محض اينکه نظرتان تغيير کرد، منتظرتصميم کنکره بعدی نمانديد ومصوبه دوکنگره 

وهرگز درمورد نتايج  بررسی کميسيون !! رتشکيالت شکنانۀ خود  يعنی عدم تبعيت اقليت ازاکثريت، انتقاد کنيدحاضر نشديد ازرفتا
 .حقيقيت ياب آن کنگره که به نفع شما نبود به انتقاد از خود ننشستيد وزيرجلی ازبارمسئوليت آن شانه خالی کرديد

ً                                                                                                     را عمال معلق کرديد ودرنشست کنگره چه به عنوان عضوکميتۀ مرکزی آن دوره وچه به عنوان عضو کميسيون فورم دموکراتيک       

ً                                           واز فعاليتهای تشکيالتی در همه حوزه ها دست کشيد وبه معلمش پيوست تا عمال  فشارراازبيرون به اکثريت سازمان آرايش دهند                                                                    
                          ً                                                          تن به رأی اکثريت نداد وعمال ازفعاليتهای درون سازمان کناره کشيد ورفت به رقابت باراديوی 

ً                                                                                       رفيق روبن مارکاريان هم عمال  دررابطه باراديوآستينی باال نزد و هرجا توانست عليه مديريت راديوکه رفيق تقی  مسئولش بود                           

ً                                                   که رسانه ايی  بود  بيشتر ضد رژيمی تا کارگری  وچپ و عمال درمقابل راديو برابری علم شده بود لحظه ای هم دريغ                                                        

 !رفقای عزيز سازمان

آنگاه که در اقليت قرار گرفت، به نظر اکثريت تمکين نکرد وتمام قد بلند شد وبا ....راديو چه کسی در جريان سياستگزاری برای 
صدای رسا اعالم کرد از اکثريت تبعيت نمی کند ونشست رسمی  کنگره را بهم ريخت؟ آيا اين شخص کسی جزرفيق روبن مارکاريان 

رستی می دانيم که اگراقتداررفيق محمدرضاشالگونی برروی اوعمل بود که امروزه طلبکار به ميدان آمده است؟ ما راه کارگری ها بد
چه کسانی در همان کنگره مورد بحث ودرکنگرۀ بعدی با وجودتالششان ! نمی کرد، ايشان به اين سادگی ازخرشيطان پائين نمی آمد

نه تنها ازاکثريت تبعيت نکردند که برای رسيدن به اکثريت درباره سياستگزاری راديو، آنگاه  که همچنان دراقليت قرار گرفتند؛ 
رفيق سارا محمود اززاويه چپ راه کارگر را ول کرد و بعدها از آن استعفا داد ورفت !!! سرکشانه ازفعاليتهای سازمان فاصله گرفتند

ا کرد رفيق رضا سپيدرودی هم در اعتراض به رای اکثريت، مسئوليتش را در راديو ره. يک سايت سوسيال دموکراتيک علم کرد
 .

. رفيق اکبرشالگونی هم چنين کرد
!  را  بکار انداخت......يعنی به چپ زد اما ازراست بلندگوی راديوی سوسيال دموکراتيک.  راه انداختسازمان، راديوی شخصی

اين اواخر . ونی هم که درکنار اقليت قرار داشت تامدتها همکاری فعال نمی کردناگفته نماند رفيق محمدرضا شالگ. تبليغات منفی کرد
خودرفيق ! البته پس ازآنکه کارراديو به قيمت جانفشانی های فعاالنش باال گرفت، درمورد دورفيق آخری البته داستان ديگر شد

خن گفت واين در حالی بود که ازهمکاری با شالگونی بارها با من ازعدم  تمايلش در همکاری با راديو بخاطرسياستهايش؟ س
....ی راديو
 اند،به اصطالح دبه اين ها را آورده ام تا روشن کنم چه رفقائی تن به اکثريت نداده اند وهر وقت دراقليت قرار گرفته.   نورزيد

آنها ازترس اينکه حذف ديدگاه رأی بياورد ويامسأله طوری پيش رود ! آخرين چشمه اش هم همين مسأله ديدگاه است ! درآورده اند
که اکثريت فعلی مسئوالن سايت زير فشار قرارگيرند وبه اقليت بيافتند، يکسره منکرهمه چيزشده وازرفتن زيربار رأی گيری هم 

ـ  نشست د وم مخالفان نامه سرگشاده بند زير را مصوب : "يراساسنامه اعالم کرده اندی کرده اند وبه طورغيرقانونی وغشانه خال
يا هرعنوان ديگری که برای تمايز مرز نظرات فردی از نظرات سازمانی ( ما با حذف ستون ديدگاه "  :در اين بند آمده است. کرد

نشست "  می دانيم" نه تشکيالت"مخالفيم و حذف آن را مبين ) سايت و نشريه مرکزی( ان از رسانه های سازم) بکار گرفته شود
درتشکيالتی که در آن ستون ديدگاه حذف شده باشد، : سوم مخالفان نامه سرگشاده ضمن تاکيد بر مصوبه فوق، اعالم می دارد

 ." تشکيالتی و يا رأی گيری روی آن را نمی پذيريمو گنجانده شدن سئوال حذف ستون ديدگاه در رفراندام. فعاليت نخواهيم کرد

! وحاال اين رفقا،يعنی شماراندکی ازمخالفان نامه سرگشاده ازسر ديگرواردشده و سنگ تبعيت اقليت از اکثريت رابرسينه می زنند
رشی هستند که تفکيک نظرفرد آنها تنهانماينده آن نگ! درحاليکه هر وقت به اقليت افتاده اند نشان داده اند که اهل تبعيت نيستند

نگرشی که بازتوليد ژدانف ها و برياها رامدام ممکن . ازسازمان رابا گماردن کميسرحزبی ومفتش سازمانی دوره استالين می فهمند
 .نگرشی که با همه   تمهيدات دمکراتيک از کنگره اول به بعد همچنان جان سختی ميکند.می کند

 "مااختالفات " برگرديم برسرمقدمه 
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رفيق سی " سقوط"درنگاه اول چنين به نظرمی رسد که رفيق محمدرضاشالگونی سرانجام تصميم گرفته است برای جلوگيری از
دقت که ميکنی !اما ای دل غافل!گيرم که اين تصميم ازبرکت سرنامه سرگشاده گرفته باشد.تالش نظری کند"! کژراهه"ساله خود به 

زيرا مقدمه اين مطلب که !  درخدمت تدارک انشعاب انجام گرفته وبرای فصل است نه وصلميبينی اين تالش  به اصطالح نظری
چرا که رفيق  وظيفه مبارزه . درخدمت توجيه انشعاب بهم بافته شده اين حقيقت را برمال و خيال شيرين رابه کابوس تبديل می کند

" اختالفات ما"ن ابزاری ساخته است برای برجسته کردن قرارنداده بلکه ازآ) درمقابله با بحران ( نظری را جلوی روی خود 
هم ازاين روو با اين نيت است که رفيقمان اراده کرده است درنامه سرگشاده و نامه های توضيحی !درتوجيه انشعاب

لفان درجهت همين سياست است که می کوشد اظهارنظر شماری اندک ازمخا! مکررامضاءکنندگان آن نه چيزی را بيند ونه بشنود
آويزان شده و آن را علم ...." شناکردن درمسيرهای مختلف "نامه را تکميل کند وبا وجوداينهمه توضيحات ما، بازهم به جمله 

آخرپس ازاينهمه توضيحات مکرر درمکرررفقای امضاءکننده نامه سرگشاده ! عثمان کرده وهمچون خوارج، قرآن به سر نيزه بکشد
 ازاين جمله به هيچ وجه اتخاذ چند تاکتيک دريک موضوع نيست، پافشاری به اينکه شما می خواهيد وتأکيد فراوان به اينکه مراد

هستيد ازچه غرض و مرضی ناشی می شود؟  اين يک دندگی " سازمان چند تاکتيکی"درمسيرهای مختلف شنا بکنيد وطرفداران 
ابرام و تالش در بستن اين اتهام به ما در خدمت چه امری و 

نتيجه آن تنها صراحت يافتن بی اخالقی کسانی است که برای !  به اثبات چه چيزی است؟ اين رفتارها که از ما چيزی نمی کاهد
چطور بايد در مغزتان فروکرد که آخررفقای عزيز . تخريب ما ازهيچ چيزی ابا ندارند حتی اگراين کار چهرۀ خودشان را هم سياه کند

عده ای از ما  حتی اذعان !  و با کدام زبان بايد اين را به شما قبوالند؟! منظورما از اين جمله اتخاذ چند تاکتيک دريک اقدام نيست؟
واه خودتان را کرده ايم که جمله مورد بحث دقت الزم را ندارد زيرا به بهانه جويانی چون شما فرصت داده است از آن تفسيردلبخ

من پای رفقای ديگررا . بکنيد وما را در پرتو آن بکوبيد وعليه امضاء کنندگان نامه سرگشاده به سخيف ترين شکلی سمپاشی کنيد
اما خود من، درکم را و منظورم را از جمله مذکورکه مخالفان به آن آويزان شده اند تا مردم فريبی کنند، . وارد اين داستان نمی کنم

من در آنجا .  به روشنی آورده ام وبه ناچارمضمون آنچه را در آنجا آورده ام اينجا دوباره نقل می کنم7/4/2009مه مورخه در نا
گفتم طرح نظر و پيش بردن آن و تشکيالتی کردن آن نبايد در انحصار يک گرايش ويک فرد باشد بلکه بايد اين امکان برای همۀ 

اين تشکيالت در انحصار ! يعنی اينکه رفيق محمدرضا شالگونی و حلقه مريدان. ممکن شوداعضای سازمان با فرصت های برابر 
شما نيست ديگران هم حق دارند به اندازه  دانايی و توانايی خود در جهت افق آرمانی ما تالش کنند و مسيرها و تاکتيکها ی 

ات خاتمی گرايش داشت به دعوت مردم در شرکت رفيق محمدرضا شالگونی درجريان انتخاب: مثل بزنم. متفاوتی را بجويند
 الف  بامشاد ازاوهم جلوتررفته وحمايت -درانتخابات با ذکر داليلی که طرحش در اينجا کاررا به اطناب می کشاند وبعضی ها چون ح

اک پاشيدن درچشم در مقابل گرايشی بود که اين نگاه را راست روانه و خ. ازشخص خاتمی راهم با پافشاری تمام پيش می کشيدند
اين نظر اکثريت داشت  و من يکی .  مردم ودنباله روی ازخطای توده ای ارزيابی می کرد و تاکتيک تحريم را در دستور داشت

شنا در مسيرهای مختلف واتخاذ تاکتيک های . سرانجام البته با همۀ جان سختی های اقليت، تصميم اکثريت پيش رفت.  ازآنها بودم
اگردر آغازعدم دقت .  معناست رفيق محمدرضاشالگونی عزيزوشما وحلقۀ احباب  آن را تعبير وارونه کرده ايدمتفاوت به اين

درجمله شايد تفسيرشما رامی توانست مشروع جلوه دهد، اما پس ازاينهمه توضيحات متنوع امضاءکنندگان نامه سرگشاده، ديگر 
اينکه شما چرا چنين می کنيد؟ . از جمله مذکور دارند، شرارت محض استپافشاری شماری اندک ازمخالفان نامه  بر تفسيری که 

شماخودتان را درسازمان ما مرکزعالم می دانيد ونظرخالف نظرشما حق راه يافتن  در درون سازمان وتبديل . جواب روشن است
آن را آخرين کالم می دان. شما به هرنقطه ای که می رسيد. شدن به نظر اکثريت را ندارند

ريشه همه اخراج .اگر چنين نکنند دوراه درجلويشان است يابايد بروندبيرون يا شما ازآنها انشعاب می کنيد. موردبا شما بيعت کنند
،يک روزآن را شما يک روز می گوئيد ديکتاتوری پرولتاريا. ها و انشعاب های سی ساله اخير سازمان ما در اين حقيقت نهفته است

ويک روزصدای سوم ) درجريان جنگ ايران و عراق(يک روز می گوئيد دفاع از جنگ ميهنی . ازادبيات سازمان حذف می کنيد
وجنگ با هردوارتجاع را پيش می کشيد ويک روزدوباره عمامه را می چرخانيد وباسکوتتان درمورد ارتجاع کوچکتر،  صدای سوم 

 سوسياليسم دريک کشورمی شود پرچمتان ودرپرتو آن مخالفان اين نظررا اخراج می کنيد و روزديگر يک روز. را بی معنا می کنيد
 ....ازاين نظرفاصله می گيريد ويک روز

    ً                                                         واقعا  ناشی ازبدفهمی يا کم فهمی رفقاست يا اگر نيست پس اين همه 

       ً                          د و عمال از ديگران می خواهيد در آن ي

. حاال هم داستان بر همين روال می  گذرد. همه ماراه کارگری ها می توانند بر اين ليست، ريزودرشت های بيسياری را اضافه کنند
. ما فاصله بگيريد وبرای پيشبرد اين سياست هر درست و نادرستی رابه هم می بافيد...ته ايد با نيمی از تشکيالت شماها تصميم گرف

راست و دروغ سر هم می کنيد واز افترا وبهتان وسياه کردن چهره رفقای سی ساله تان ابا ئی نداريد وهتاکان و کارشناسان 
باالخره ابروماه ومه و خورشيد  و فلک در کار می شوند تا خط شما پيش  .... انشعاب وسرکوب گران را به ميدان می آوريد و

اگر . و برای اين کار بايد جرأت اظهار نظر ومخالفت از همه سلب شود، بخشی مرعوب،بخشی منکوب وبخشی پراکنده شوند. برود
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شيم، که نداده ايم؛ همين چندهفته، خود به ماهمۀ راه کارگری ها حافظه امان را درمورد گذشته وتاريخ سازمان ازدست داده با
 .تنهائی کافی است تا مدعای مرااثبات کند

 رفقای عزيز سازمان

من با . آنچه که دراين چند هفته برما گذاشته است،به روشنی بيانگر فضای خفه کننده ايست که ما در نامه خودآن راترسيم کرده ايم
اگر تاکنون از آنها نامی به صراحت نيامده و خودسانسوری کرده ايم . ر اندک آشکارنداما از ديد من اين شما. ديگران کاری ندارم

اينها همان صحنه : نم نمک شروع می کنيم به معرفيشان!!! و حاال که اصرار دارند، بفرماييد. به خاطر رعايت حال آنان بوده
ارشناسان وطراحان انشعابات واخراجهای نابه حق گذشته گردانان مخالفين نامه سرگشاده هستند، پرونده سازان، غوغا ساالران، ک

سازمان به رهبری رفيق روبن مارکاريان و حمايت رفيق شالگونی هستند که ميدان گرفته اند تا هرچه دوزوکلک درآستين دارند، 
م مورد ظلم قرارگرفته بکارگيرند وبابستن نيمی ازاعضای سازمان به دم نظرات داشته ونداشته رفيق تقی  که با بی انصافی تما

بين ما شکاف بياندازند و بقيه را مرعوب کنند وعده ای را ازحضورلولوی راست در سازمان بترسانند، . است، ماراتخريب کنند
جرأت را از بقيه بگيرند وخود را با هزار ترفند منسجم کنند واشخاصی را که سالهای سال است با سازمان کاری ندارند وباری ازآن 

 .ش نمی کشيدند به قصد رأی کشی به خود محلق کنند تا کار انشعاب ناموجه خودرابه پيش برندبر دو

هرچند ما مبارزه با روشهای مخرب شما راهرگزتعطيل ! مامی گوئيم با اين همه شما به لحاظ نظری درما می گنجيد رفقای نامهربان
اين شما هستيد رفقا که . در پرتو آن  زير يک سقف حزبی قرار گرفتنمی کنيم، اما معتقديم نقاط مشترک زيادی داريم که می توان 

ظرفيت کار جمعی را نداريد وبه عنوان يک نيروی ماند، به دنيای فرقه ها چسبيده ايد و نمی خواهيد از محفلتان جلوتر برويد و 
ند وچشمهايشان رابسته اند وبا تبر باالی آنها اما گوش هايشان را گرفته ا!  نگاهی به بيرون از پرچين خانه کوچکتان بياندازيد

خود اين سه هفته، مدعای مارا در اثبات بی چون وچرای فضائی که در نامه سرگشاده ترسيم شده بدرستی تأئيد ! سرمان ايستاده اند
عضای سازمان می کند وديگر الزم نيست ناچار شويم به گذشته نقب زده وبه جستجو بپردازيم ، آری اين فضا نفس کشيدن را برا

شما مدعيان گرامی الزم نيست مفتش و بازجو برای بازکردن ! تنگ کرده است ونه بايد در مقابل آن سکوت کرد ونه به آن تمکين
با اين همه من در بخش دوم اين مطلب !  که گفته اند دزد  حاضر وبز حاضر. ما واقرار برشناسائی متهمين وموارد اتهام بگماريد

اء بحران زا اين چند ماهه اخير، و نقش آدمها و نهادهای سازمان را که نفس کشيدن را بر اکثريت اعضای خواهم کوشيد اجز
اينجا  اما کوشيده ام با نقب کوتاهی به گذشته، بستری که فضای موجود را در اين چند ماهه . سازمان تنگ کرده اند ترسيم کنم 

 . بوجود آورده است به وضوح نشان دهم

 ضا شالگونی عزيزرفيق محمدر

و رهبربازی و ناجی سازی را به نفع جنبش طبقه کارگربه " شالگونيسم"داريد وانحرافاتی چون " شالگونيسم "آيا شما اعتقاد به 
" شالگونيسم""  اميران جديد"خود رهانی 
آيا گذشت شما در باره .  ايد؟ چرا درمقابل رفتارهای نادرست رفيق در همين دوره های نه چندان دور مماشات کرده ايداست نايستاده

  آيا شما نشنيده ايد که اين رفيق به در خانه رفيق خ، س و.!  وی از اين روست که مريد شماست؟ يا اينکه از هيچ چيز خبر نداريد
 آنان راتهديد به کتک زدن کرده است؟ شما نمی دانيد ايشان در مقابله با جلسه قانونی واحد ر رفته است وبا فحش خواهر ومادر

 را به عنوان سخنران دعوت کرده بود، ايستاده و درمنزای اين شهر پيرانفرانکفورت که  سيمناری  را راه انداخته بود ورفيق 
محض نيست؟ پس » نه تشکيالت«مان را تحريم کرده بود؟ اين  واحد را تخريب و خودش را راه کارگر اعالم وشرکت در جلسه ساز

چرا با سکوت خود با اين رويه مماشات کرده ايد؟ شما فاميل خود رفيق اکبر شالگونی را نميشنا سيد؟ از خود خواهی های ايشان 
واحدی , ل زندگيش حضوردارند خبر نداريد؟ ايشان در سالهای اخير برای سازمان کاری کرده اند؟ در حاليکه چند عضو در شهر مح

تشکيل داده و حتی در اقدامات بيرونی اعضای سازمان در شهر محل زندگی  خود دستی دراز کرده است؟ چرا در مورد ايشان 
وی در هيچ موردی نتوانسته . سکوت کرده ايد؟چرا ايشان که محبوب شماست، دربين اعضای سازمان با بی التفاتی روبروست

شما آن !   اعضای سازمان نسبت به ايشان برايتان روشن است" اعتماد"ميزان .  ازه علی البدل هم رأی بياورداست حتی به اند
نيمه منفی روبن ماکاريان را نميشناسيد که وقتی ميخواهد حريف را دراز کند از هيچ کاری فروگذار نيست و هيچ معياری را به 

ذشته اش چون  رفيق تقی  اگر الزم بداند و در خدمت منافع فرقه گرايانه اش رسميت نمی شناسد ؟ تا حدی که با دوست يکدله گ
باشد، به اوبه مثابه دشمنی که بايد از سر راه برداشته شود نگاه می کند و در مورد ايشان من و شما چندين بار صحبت نکرده ايم 

ادتان هست که آن عزيزهر دوی ما تنها با يادآوری  الف  بامشاد را نميشناسيد؟ ي-و به نظری مشترک نرسيده ايم؟  شما رفيق ح

                                                          ً                می دانيد؟ اگر نه پس چرا درمقابل کسانی چون رفيق رحيم که رسما  اعالم کرده است 
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رفتار ديکتاتورمابانه و ژدانفی ايشان اشکش سرازير شد و من و شما اورا آرام کرديم؟ اگر در مورد ايشان شناختان کافی نيست، 
عبين و ناراضيان او را هم بسنجيد، الزم نيست دنبال اخراجی ها، سرکوب شدگان، منش" محبوبيت"و اگر می خواهيد ! که هست

گذشته بگرديد، کافی است در محل اقامتش از تک تک اعضای سازمان پرس و جو کنيد اگر اين نشد به هر جايی که انشعاب و 
نارضايتی وجود دارد می توانيد جای پای ايشان را بيابيد؟  آن رفيق همه جا حاضر، امير جواهری شخص معطوف به قدرتی که از 

ی ميسازد برای باال رفتن و خودنمايی کردن معرف حضورتان که هست؟ومی دانيد برای آنکه از لذت شومنی هر چيز و هرکس پله ا
در ! با کوله بار با آن  فرهنگ شناخته شده ائی که  ازنوجوانی تا به اکنون با خودش حمل کرده است! محروم نماند ترمزی ندارد

را نميشنا سيد؟  پس چرا .....   رودی و سپيد ،....   به رفقا سارا محمود، و اميدش هميشه.   مورد ايشان باز هم حرف خواهم زد
اگر اينها تهمت است پس .  آنانيد"شالگونی"سکوت ميکنيد؟ شما نه تنها سکوت ميکنيد که زندانی آنان، حامی آنان و رهبر آنان و 

 ! ن روشها و رفتارهايشان؟چه نيازی داريد در مماشات با آنان به سکوت و سازش در باره نقاط ضعف آنا

که رفيق محمدرضاشالگونی آن را نه برای نجات رفيق سی ساله اش از " اختالفات ما"وسرانجام برگرديم به آن بخش از مقدمۀ 
ومن می خواهم روی جمله ای ازرفيق که با ظاهری بی .که برای مصرف بيرون درجهت توجيه انشعاب نوشته است" کژ راهه"

رفيق در پايان مقدمه تأکيد کرده . طرف وتواضعی که 
اکثريت امضاءکنندگان نامه سرگشاده شايد نمی دانسته اند که اکثريت راه کارگری ها تسليم اولتيماتوم زورگويانه آنها "است که 

است؟ ايشان که بهتر از هرکس دراين سازمان .....منظور ايشان همان ! کثريت حرف می زند؟از کدام ا" رفيق ما"  "نخواهند شد 

همانها که به .  نفر رسيده است ....نفربه زير...ی سازمان ازامروزی هستند باضافه خياطی که امروزه در کوزه افتاده؛ شمار اعضا
که نقدی بود از استالينيسم حاکم بر احزاب روسی که در سازمان ما  هم عمل می کرده است "  باز هم خانه تکانی کنيم"قطعنامه 

ه ايد يعنی به انتقاد از خود در باره رفيق شالگونی شما هم به اين سند رأی نداد! رأی نداده اند و حتی عليه آن نطق هم کرده اند
بيهوده نيست با آرامش خيال همان روشهای گذشته را تداوم می بخشيد و به آن . انشعابات و اخراجهای سازمان  تن در نداده ايد

يادتر يا کمتر در  رسيده باشيم وحاال برسر چند نفرعضو ز .... تشکيالتی ..... آيا اين افتخار آفرين است که ازسازمانی ! وفاداريد
 نفره ارضاء می کند؟ که آن را پرچم خود کرده ايد    .....دوطرف دعوا چانه بزنيم؟  آيا شما را رفيق شالگونی عزيز داشتن اکثريتی

 عضو تقليل يافته اند، بايد به ما مدال هم ....ير عضو به ز   ....و به رخ ما می کشيد؟ اگر ازبرکت روش های خانه خراب کن ما
در لحظات طوفانی "، باز هم می خواهيد به نظرگذشته اتان پای بفشاريد که   ....وشما حاال رفيق عزيز؛ با نصف کردن اين! دهند؟ب

؟  اين درس را از کدام ايسم آموخته ايد؟  پس وای بر ما وفرقه های ذليل اين جنبش که روی سکتهای " بايد کشتی را سبک کرد
 !مذهبی را هم سفيد کرده اند

                                                      ً                 ذاتش نگاه ازباال است تکيه کنم و کار اين تلخنامه را موقتا  به پايان برسانم

                                                                ً                                                 می دانند ازبرکت انشعابات واخراجها و انفعال های ناشی ازآن که اساسا  مسببين آنها عموما همين شمار اندک به ميدان آمده 

واگر نه من و !! با درد بسيار بايد اعالم کرد درجنبش چپ ايران مثل همه جای اين سرزمين ويران، حساب وکتابی در کار نيست
اما هزار افسوس که حساب وکتابی در کارنيست ويک حاکميت جنايت کار وآدامخور وپاسدار ! شما را بايد به بازخواست می کشيدند

بهتر است از اين حکايت تلخ بگذريم که سری دراز ! ت بر سياه کاری های ما احزاب چپ سنتیسرمايه دار پرده ساتری شده اس
 !دارد وکارش در اين اجمال نمی گنجد

رفيق محمدرضاشالگونی عزيز؛ من دلم می خواست وهنوز هم می خواهد ترا به عنوان يکی اززحمتکشان فکری طبقه کارگر ويکی 
م سرفرازدرازدحام مردمان پيروز ببينم اما افسوس که به خانۀ کوچک مقوائيت دل بسته ای از جان بر کفان راه زيبای کمونيس

 ...... وسرت را پائين انداخته و سرگرم دانه چيدن در گلدان کوچکت هستی

 

 حسن حسام 

 25/5/2009شنبه 

 پاريس
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 تهيه - می31نشست -خالفان  نامه سرگشاده بخش اول اين مطلب که جلوی روی شماست پيش از رأی گيری اخير بر انشعاب  م-1
 .شده بود اما به اميد گشايش راهی که حاال می فهمم  خيالی واهی بوده است، انتشار آن به تأخير افتاد

 

*************************************************************** 

 41ضميمه 
 

 اردشير مهرداد . نامه اول ر

 !رفقای عزيز

 

و ميدانم نه قرار است نکته ی در ميان نهد که پيش  از اين ناگفته مانده باشد، نه . ه اين نامه با تآخير زياد نوشته ميشودميدانم ک
با اين وصف خبر هايی که در طول چند . لزوما تاثير چندانی خواهد داشت بر بحرانی که تشکيالت ما را در خود فرو برده است

 .  ام، مرا بر آن داشت که آن را بنويسمروزه گذشته از برخی رفقا شنيده

و نه به اين سبب که انشعاب را . نه به اين دليل که منکر  پاره ای اختالفات درون تشکيالت باشم. رفقا، من با انشعاب موافق نيستم
عنوانی که پيدا کند من در چهار چوب اختالفات کنونی، با انشعاب در راه کارگر، هر . هيچ يک. بطور اصولی کاری نادرست ميدانم

 :به چند دليل. و به هر شکلی که پيش برده شود، مخالفم

زمينه انشعاب را نامه ای فراهم ساخته که نه بيان يک گسست از برنامه ی سازمان است و نه بگونه ای روشن و شفاف : اول 
ی در اعتراض به فضای حاکم بر روابط اين نامه، به گمان من، در جوهرخود حرکتی است جمع. بازتاب يک اختالف اساسنامه ای

.تا آن جا که به چنين محتوايی بر ميگردد، من فکر ميکنم، اين حرکت قابل دفاع است. درونی ما
انی که ترجيح نشانه ای از احساس مسئوليت رفقايی دانست که ميخواهند بايستند و مبارزه کنند؛ کسانی که عافيت طلب نيستند؛  کس

 نق، بجای انفعال و کناره گيری، در صفوف تشکيالت بمانند، برای بهبود مناسبات درونی آن -ميدهند به جای بهانه گيری و نق
با چنين برداشتی، به نظر من، نه تنها انشعاب از . تالش کنند و فضای مناسب تری برای کار جمعی و مبارزه سازمان يافته بيافرينند

گان اين نامه روا نيت، بلکه اگر همين امروز بنا بود تشکيالت جديدی بوجود آوريم، جلب و جذب هر يک از اين رفقا به امضائ کنند
 . صفوف چنين تشکيالتی يک موفقيت بزرگ برايمان محسوب ميشد

ِ                                 به اين معنا که،  ميتوان آنرا  

تاکيداتی يکجانبه، . شبا اين وصف، جای شگفتی نيست که همين نامه به نتايجی انجاميده است، درست معکوس انگيزه های اوليه ا
اتهامات وکنايه هايی ناشايست ونيز حاشيه پردازيهايی سوء تفاهم آفرين سبب شده است که نه تنها گرهی از کار بسته ما نگشايد، 

 زبان و ادبياتی که اين نامه بکار بسته، چنان پرخاشگرانه و تهديد آميز است که آنرا به هر. بلکه بر بحران درونی ما دانن بزند
تاسف آور تر اينکه، برخورد يکسويه و نا متعادلی گه اين نامه اختيار کرده . چيزی شبيه ساخته، جز يک انتقاد و اعتراض رفيقانه

و نيز قرار دادن غير مستقيم شماری از رفقا در جايگاه متهمان، بر بعد شخصی تنش های موجود افزوده است و آنها را مهار 
 ناپذيير تر ساخته است 

اين وصف، فکر نمی کنم تاکيد بر چنين واقعيت تلخی نيز،  توجيه ی بدست دهد برای بريدن از امضاء کنندگان اين نامه يا وادار  با 
فراموش نکنيم، روحيه و رفتاری که اين نامه را آلوده است ريشه هايی عميق در فرهنگ سياسی چپ . ساختن آنان به کناره گيری

منش و روشی اين چنين، بدبختانه، چنان فراگير و  .  منحصر به اين نامه و نه محدود به سازمان مانه مختص امروز است، نه: دارد
پيشينه دار است و چنان متداول و جا افتاده که نمی توان حتی آن را در يک محدوده تعريف شده پياده کرد و به سهولت به نقد 



 

 

266

مطمئن باشيم، هرعضوی را قطع کنيم و کنار گذاريم، يا خود . عالج کردبا جراحی اين عضو يا آن عضو نيز نمی توان آن را . کشيد
 .به شکلی از اشکال جدا شويم و فاصله بگيريم؛ اين گونه روحيات و رفتارها با ما و در ما خواهند بود و رهايمان نخواهند کرد

م و آينده دار ترين گزينه ماندن درون همين  بنابراين، تا آنجا که به اين نامه معين بر ميگردد، به گمان من، درست ترين تصمي
ترديدی ندارم که . تشکيالت است؛ ماندن درون همين راه کارگر با همين ترکيب، و با هدف دوباره ساختن و چند باره ساختن آن

ده گفته بی پر. خستگی و فرسودگی ساليان و نيز کوشش های بی سر انجام گذشته، جايی برای خوش بينی زياد باقی نمی گذارد
باشم، در جو ملتهب کنونی حتی اميد آنرا ندارم که بسياری از رفقا حوصله کنند و اين خرده فکرها را بخوانند، چه رسد به اينکه 

با اين وصف، احساس مسئوليت بااليی در بسياری از رفقا سراغ دارم، شايد . انتظار زيادی داشته باشم که مدافعانی هم پيدا کند
 روشن ترو عقالنی تر بر روابط ما حاکم گردد، و زمينه  مساعدتری برای گفت و شنودهايی صميمانه فراهم گردد سبب شود فضايی 

بفرض، بپذيريم يک اختالف نظر عميق حول مسائل اساسنامه ای درميان ما وجود داشته باشد؛ اختالفی که خطوط آن را : دوم
 اختالفی لزوما بايد بصورت شکاف در تشکيالت در آيد و در قالب يک انشعاب آيا وجود چنين. بگونه ای شفاف بتوانيم ترسيم کنيم

 :بيان شود؟ جواب من به اين سوال منفی است

 اوال مطمئن نيستم، گرايشی که اصول اساسنامه موجود يا اسناد سازمانی ديگر را زير سوال می برد چقدر گسترده و چقدرعميق 
يک گفت و گوی جدی درون سازمان ما حول اين اختالف شکل نگرفته است که تصويری تا آن جا که من ميدانم، هنوز .  است

البته، بايد آعتراف کنم که در طول يک سال گذشته در موقعيتی نبوده ام که همه آن . واقعی از گسترده گی اين گرايش بدست دهد 
ا محدود باشد به نظرات نه چندان روشن رفيق تقی با اين وصف، اگر مباحثات م. چه در اين رابطه نگاشته شده را خوانده باشم

روزبه از يک سو و نوشته ی اخير رفيق محمدرضا شالگونی در نقد آن نظرات از سوی ديگر، بايد بگويم ما هنوز در ابتدای يک 
هر . ه مقدمه آندر تحليل نهايی می تواند نتيجه اين بحث باشد و ن) بفرض که قابل قبول دانسته شود(انشعاب . بحث جدی هستيم

چند نوشته رفيق محمدرضا شالگونی ، به نظر من، سندی بسيار روشنگر است و در رفع بسياری از توهمات و اغتشاشات نظری و 
و نه (مفهومی موجود راهگشا، اما، تا رسيدن به نقطه ای، که نظرات مخالف حول پرسش هايی واحد يکديگر را قطع کرده باشند 

 .  ، هنوز فاصله داريم) از ری و روم تا بغداد را نشانه بگيرنددر هيات خطوط متنافر

ديگر اينکه،  اختالف حول ساختارهای سازمانی و تشکيالتی، هر قدر هم که جدی و عميق باشد، امروز برای اثبات ضرورت جدايی 
ست؛ اما، فراموش نکنيم  که موج درست است که، باالگرفتن تب آنارشيسم در سالهای اخير به ما نيز سرايت کرده ا. کافی نيست

آن را "  نو جويان"سوم الوين تافلر هم زمانی گل کرده بود، يا عبور از دهکده جهانی نيز چندی مد روز شده بود و شماری از ما 
ی ندارد که آن همه اما، تب تندی بود که زود عرق کرد و دليل. کليدی يافته بوديم که قرار بود هر قفل بسته ای در جهان را بگشايد

وانگهی، ديدگا ههای کنونی ايکه داروی شفا بخش همه ی نارسايی ها و نا کامی های تا کنونی را در ساختار . اينبار بيشتر بپايد
تا زمانی که اين ديدگاهها قادرنباشند تجريد منطقی . شکنی سازمانی و مدل های تک اشکوبه ای يافته اند بشدت بی پايه و ذهنی اند

تاريخی معينی بيرون کشند، نخواهند توانست از حد يک سرگرمی ذهنی و روشنفکرانه )  يا تجربه های( درون تجربه خود را از
وانگهی، در حاليکه پيرامون ويژگی های نيرويی که قرار است رسالت تاريخی انتقال از جامعه سرمايه داری را بر . فراتر روند

ند، و در حاليکه بستر تاريخی و فضايی که قرار است اين نيرو درون آن تکوين دوش کشد پرسش های  بسياری بی پاسخ مانده ا
، )خواه در سطح سياسی، خواه طبقاتی( يابد دستخوش تغييراتی پر شتاب است، پا فشاری بر شکل منحصر بفردی از سازماندهی 

 .در بهترين حالت، در حد يک گمانه زنی ذهنی باقی خواهد ماند

بفرض که جدی و ريشه ای هم (ی کنم وجود اختالف در ديدگاه های موجود پيرامون ساختارهای سازمانی بعد اينکه؛  فکر نم
ما از سالها پيش، . ، بدون داشتن يک ارزيابی روشن ازتاثيرات واقعی آنها، دليلی کافی باشد برای رفتن به سمت يک انشعاب)باشند

.  اجرای اساسنامه سازمان بر خوردی بسيار معطف اختيارکرده ايمبا توجه به واقعيت شرايطی که در آن هستيم، نسبت به
تجربه . امروزنمی توانيم با قاطعيت مدعی شويم که، اگر در اين سالها جز اين عمل کرده بوديم نتيجه چندان بهتری گرفته بوديم

. وردهای درخشانی تری نداشته اندآنهايی که خيلی هم سفت و سخت عمل کرده اند قطعا دستآ. سازمان های ديگر در برابر ماست
امروز که ما، به عنوان يک تشکيالت در تبعيد، در شرايطی بيش و کم يکسانی نسبت به گذشته حرکت می کنيم، دليلی در دست 

ونی بنابراين، بايد بتوانيم برخورد منعطف کن. نداريم که تصور کنيم با کنار گذاشتن روش های پيشين به نتايج بهتری خواهيم رسيد
تا جائيکه بر جهت گيری طبقاتی، و سطح فعاليت سياسی و عملی ما تاثيری منفی نداشته باشد و نيز به اجرای تصميمات (را 

 . ، حتی زمانيکه با اختالف بر سر الگوهای سازماندهی رو برو هستيم، ادامه دهيم)اکثريت آسيبی نزند
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ما ناچاريم دير يا زود بنشينيم . خورد سهل انگارانه با اساسنامه فضيلت بسازدالزم به تاکيد نيست؛ در ميان ما کسی نيست که از بر 
الزم است دريابيم . و بيانديشيم و فاصله ای را که ميان ضوابط اساسنامه ای و واقعيت های رفتاری مان بوجود آمده  توضيح دهيم

به اين پرسش پاسخ دهيم که . اساسنامه سازمان بوده استکدام واقعيت های عينی، يا ذهنی، جانمايه بر خورد سهل انگارانه ما با 
اين ناهمخوانی تا چه اندازه باز تاب مصلحت انديشی ها بود است و تا چه ميزان، قرينه ای بوده است بر دور شدن ما از بنيادهای 

 ی کنونی به عنوان وسيله ای در آما تا آن زمان، ادامه رويه. فکری ايکه الهام بخش ما بوده اند در تدوين اساسنامه سازمانمان
 .خدمت مديريت اختالفات قابل دفاع است

بيرون از دايره آن نامه وفراتر ازمسايل سازماندهی، جايی که اختالف نظرات در صفوف ما ممکن است بر خط مشی سياسی : سوم
د اغلب رفقا با من هم نظر باشند، تا زمانی شاي. يا مسايل برنامه ای ناظر باشند نيز، انشعاب در همه حال تصميمی قابل دفاع نيست

که خروج از چهار چوب های نظری و سياسی مصوب سازمان ناشی از آشفتگی های فکری است يا از حد يک گرايش خام و نطفه 
 .ای فراتر نرفته است، ازانشعاب به عنوان يک گزينه الزامی بسختی می توان صحبت کرد

، اگر از طبيعت )و تا آن جا که من ميتوانم ببينم، جنبش چپ کشورمان(  درون سازمان ما بسياری از اختالفات نظری و سياسی
متناقض و پيچيده پديده ها و روندهای طبقاتی و سياسی ناشی نشده باشند، در وجه غالب، بيان برداشت های سطحی و آلوده به 

 تا آنجا که من ميدانم، در کمتر مقطعی بوده است که .مشگل ما در وجه غالب کمبود کارعميق، جدی و پيگير است. توهمات اند
اختالف نظرها در سازمان ما ازمجادله های سطحی فراتر رفته باشند و گفت و گوها و بررسی های بگونه ای عميق وصميمانه 

 کارگر توانسته باشد در يا کمتر موردی را  شايد بتوان يافت که راه. درآمده باشد، اما انسجام و اتحاد درونی ما تقويت نشده باشد
، اما، دستخوش )که با غرور بايد گفت شمار آنها کم نبوده است(گشودن گره های فکری و سياسی خود و جنبش چپ راهگشا باشد 

 .انشعاب شده باشد

 کمتردر چنين) به عنوان يک مجموعه( جای تاسف است که، در طول دو دهه گذشته چنين فرصت هايی کمتر فراهم شده و ما 
واقعيت اين استکه در اين دوره، در حاليکه به گونه ای روزافزون با تحول دائم محيط های ذهنی و عينی . مسيری پيش رفته ايم

پيرامون خود روبرو بوده ايم و انبوهی از پرسش های تازه ما را در خود غرق کرده اند، گرايشات درونی ما در جهتی معکوس 
در حاليکه  . ی نظری و سياسی دير بازده و محتاج حوصله روز به روز بيشتر کاسته شده استبوده است و از رغبتمان به کارها

که دست مايه های پيشين مان کمتر و کمتر قادر بوده اند به نياز هايمان پاسخ دهند، و منابع ضروری برای تقويت شالوده هايمان 
حاصل نيز دور . شده و به نياز های فرقه ای خدمت کرده استکمياب تر شده، تالش های ما بيشتر وبيشترصرف کار های روزمره 

گزينه هايی در همه حال توام با : عقب افتادن يا درجا زدن در مقاطعی، و جهيدن يا چرخيدن در مقاطعی ديگر:از انتظار نبوده
فات در مسير يک گفت و شنود بد حادثه اينکه، پيش از آن که عمق واقعی اين اختال. درجات بااليی از خطا و خطر و اختالف نظر

جدی و سالم آشکار شود، و قبل از اينکه از حالت نطفه ای درآيند و به سيستم هايی نا سازگار بدل شوند، ما را بسمت تجزيه 
 .کشانده اند

 استقبال اما، اگر قرار نيست خود را برای ابد در حصار فرقه های کوچک و بزرگ موجود حبس کنيم، بايد از به چالش گرفته شدن
بايد بپذيريم که عبور از اين حصارها و رسيدن به افق های بزرگ مالزم است با روياروی . کنيم؛ خواه از درون  باشد خواه بيرون

فرق چندانی هم ندارد که در همين جمع کنونی . ها و مخالفت های دائمی؛ بدون توان مهار و ادغام آن ها پيش روی نا ممکن است
توان مقابله ی ما اگربا وفاداريمان نسبت به هدف هايمان توام باشد، می توانيم مطمئن باشيم . مه و چند نيمه شويمبمانيم، يا دو ني

شانه خالی کنيم يا به کليشه ها دلبسته بمانيم، بی درنگ کج انديشی، انحراف و . خطر بحران يا تجزيه بندرت در کمين مان باشد
و ( بدون تحمل آنهايی که از درون .  سراغمان خواهد آمد و جاهای خالی را پر خواهند کردتوهم، از هر نوعش که تصور کنيم،  به

ما را به چالش ميگيرند، و بدون توان رو در رو شدن با پرسش هايی که باورهای ما را به مقابله ميخوانند، نه رهايی از ) بيرون
  .اسارت فرقهها دستيافتنی خواهد بود و نه غلبه بر خطر انشعاب

اينکه ما در کشمکش های بی پايان تشکيالتی انرژی سوزی . عميقا به چنين توانی در تشکيالت خودمان باور دارم! من اما، رفقا
می کنيم، اينکه در زنجيره جلسات کم حاصل وقت کشی ميکنيم، و اينکه قادر نيستيم خود را از اسارت روزمرگی برهانيم، نافی 

شما را به چند نوشته اخير رفيق محمدرضا شالگونی، خصوصا به :  راه دوری نمی روم.  ما نيستوجود توانايی ها و ظرفيت های
انصاف بدهيم، در مجموع ادبياتی که در سالهای اخير . نوشته او در رابطه با غزه و نيز در نقد نظرات رفيق روزبه ارجاع ميدهم

 داريم که با چنين روانی، وسعت و عمقی به موضوعاتی تا اين توسط نيروهای چپ در کشورمان توليد شده چند برگ نوشته سراغ
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نمونه رفيق . مهم تر اينکه،  به تناقض گويی، ذهنی گری، کلی گويی يا مهمل بافی دچار نشده باشند. حد پيچيده  پرداخته باشند
ما بدرجات و در زمينه های محمدرضا شالگونی که جای خود دارد، شکی ندارم که اين واقعيت در مورد تک تک رفقای سازمان 

 . مختلف صادق است

مثل بسياری از کارهای ديگر، اين نامه هم با شروع رويدادهای اخير زمين . تا اين جای اين نامه را سه هفته پيش نوشته بودم ( 
. يابم برای دنبال کردن آناکنون که بعد از سه هفته به آن بازگشته ام، نه توانايی جسمی کافی و نه انگيزه الزم در خودم می . ماند

همين جا از آشفته نويسی واحيانا تکرارها و حاشيه . از اينرو، کوتاه ميکنم و با اضافه کردن يک نکته ديگر آن را به پايان ميبرم
 ). رفتن ها پوزش می خواهم

انشعاب در . ياسی روز جلب کنماگر همه ان چه تا اينجا گفته ام خطا باشد، ناچارم توجه رفقا را به شرايط س: چهارم و آخرين
شرايط امروز کشورمان در سازمانی که به باور من با اعتبارترين و با حيثيت ترين و تواناترين سازمان موجود چپ است، می تواند 

نه تنها به کل جنبش چپ و سوسياليستی کشورمان بلکه به سمت و سوی خيزش های ) و ای بساد جبران نا پذير(لطمه ای جدی 
دقيق تر گفته باشم، انشعاب در سازمان ما ميتواند جنبش چپ و کارگری را در يکی از حساس ترين . ه ای کنونی وارد سازدتود

مقاطع تاريخی کشورمان به تماشاگری بی تاثيری تبديل کند و باعث شود که يکی ديگر از فرصت های استثنايی برای رشد و احيائ 
از سوی ديگر، زمانی که حضور زنده و پرقدرت چپ در صحنه سياسی يکی از مهم ترين . چپ کارگری و انقالبی از دست برود

شرط های پيش روی خيزش های اعتراضی کنونی و تحول آن به يک جنبش رهايی اجتماعی عليه بهره کشی و ستم سياسی و 
 . طبقاتی است، انشعاب در راه کارگر قطعا در جهت تضعيف چنين شرايطی عمل خواهد کرد

اگر در شرايط رکود سياسی بر پا داشتن يک تشکيالت انقالبی کاری بس شاق بوده است، در : قا، به تجربه امان مراجعه کنيمرف
اوضاعی  طوفانی که تحوالت شتابی غير قابل پيش بينی پيدا ميکنند، چند پاره کردن يک تشکيالت و بنای دو باره هر يک از آنها،  

 بود؟  بعالوه، وقتی تشکيالت های جا افتاده ای با سابقه چند و چند ساله، با منابع و روابطی قابل آيا نزديک به نا ممکن نخواهد
اتکاء، بندرت توانسته اند دربحران های سياسی سالهای گذشته نقشی مداخله گر و تاثير گذار داشته باشند، از گروه های که بقايای  

 ، چه انتظاری ميتوان داشت؟ )ب همان انحالل آن ها نباشداگر انشعا( تجزيه ی يک سازمان بر جای می نهد 

 . من فکر ميکنم، بجا است يک فرصت ديگر به خودمان بدهيم! رفقا

 

 با درود های فراوان

 اردشير

 هفتم جوالی دو هزار و نه 

 

 اردشير . نامه دوم 

 

 !رفقای عزيز

با اين احوال نگرانی از آسيب . رده تعادل خود را باز نيافته امهنوز از ضربه ای که خواندن خبر جدايی در سازمان بر من وارد ک 
 .ها ی بيشتری که ميتواند اين جدايی در پی آورد مرا بر آن ميدارد که بعضی خرده فکر ها را شتابان با شما در ميان گذارم

ه بر خوردی فعال داشته باشم، اما از هر چند موقعيتی نداشتم ک. شايد اغلب شما بدانيد که من با انشعاب در سازمان موافق نبودم
در چند هفته ای اخير نيز . طريق ارتباطات محدودی که در اين يکساله گذشته داشتم سعی کرده بودم از بروز چنين اتفاقی جلو گيرم

فتم دير تر از آنست اما، متاسفانه وقتی موفق به انجام آن شدم که دريا. کوشيدم نامه ای بنويسم و نظراتم را با شما در ميان گذارم
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بگذريم از اينکه مسيری که بحران ما طی ميکرد و شدتی که پيدا ميکرد اجازه . که تالشم حاصلی دهد و از ارسال آن چشم پوشيدم
با اين همه، اصال تصور نمی کردم در زمانی کمتر .  نمی داد حتی زمانی که که آن نامه را مينوشتم نسبت به تاثير آن خوشبين باشم

ميدانم امروز ديگر حتی اطالع از داليل مخالفتم نيزنبايد .  ساعت از اتمام آن قرار است خبرانشعاب در راه کارگر را بشنوم24از 
کنجکاوی کسی را بر انگيزد، آب رفته را نيز به جوی بازنخواهد گرداند، اما از آنجا که ممکن است کمکی باشد به درک بهتر 

 . ياددداشت خواهد آمد، آن  نامه را نيز همراه ميسازمپيشنهاداتی که در دنباله اين 

،  تا همين جا، آثار منفی جبران ناپذيری بر تک تک راه کارگرفکر نمی کنم کسی درجمع ما باشد که نپذيرد که انشعاب در !  رفقا
وجه داشته باشيم، عوارض با اين وصف، الزم است ت. ما، بر هر دو نيمه شقه شده، و نيز بر کل جنبش چپ کشورمان داشته است

از اين رو، مستقل از اينکه . و پيامد هايی که رفتارهای بعدی ما ممکن است ببار آورند ميتوانند بمراتب زيانبارتر و دردنا کتر باشند
پيامد کجا ايستاده ايم و به تحوالت جاری چگونه نگاه می کنيم، مسئوليت تک تک ما ايجاب ميکند که از هيچ تالشی برای کنترل 

 .  های بعدی فرو گذار نکنيم

ترديدی ندارم، اگرنسبت به . در اين رابطه آنچه در ذهن دارم را به اختصار ودر همان شکل خام و اوليه با شما در ميان ميگذارم
خواهد آنها در دو سوی اين جدايی، همدلی و هم نظری وجود داشته باشد، هراصالح و تعديلی امری ثانوی و کامال دست يافتنی 

 .   بود

 خطر غلطيدن به افشا گری و لزوم مقابله با آن که به اين منظور الزم است، : يک

ترديدی نبايد . هيچ يک از دو گروه خود را به هيچ شکل مجاز نداند که در رابطه با گروه مقابل باصطالح دست به افشاگری بزند
دن، واتهام زدن به رفقايی می انجامد که بيست، سی، چهل سال با داشت که ورود به دور باطل افشاگری به انگ زدن، بر چسب ز

يکديگرهمراه و هم سنگر بوده اند و تک تک انها در مقاطع مختلف وفاداری، فداکاری و سالمت سياسی و امنيتی خود را به اثبات 
جامد که تخريب و سقوط دو گروه و به کمترين اقدام افشاگرانه از جانب هر کس و در هر سمت ميتواند به روندی بيان. رسانده اند

 .  همراه آن بی اعتباری کل چپ را بدنبال داشته باشد

 خطر گرايش به اختالف تراشی و ضرورت مهار آن که الزم است،: دو

ی هيچ يک از دو گروه خود را به هيچ شکل مجاز نداند که برای توجيه دليل جدايی به اختالف تراشی متوسل شود و اشتراکات واقع
مهم تر اينکه، بخود اجازه ندهيم که طرف مقابل را به داشتن . موجود ميان دو گروه حول مسائل بنيادی و حياتی انکار شود

واقعيت اين استکه . گرايشات و نظرات غير واقعی متهم سازيم، يا خواسته و نا خواسته به سمت ان گرايشات و نظرات سوق دهيم
می پرسند چرا راستش را بما : انندگان را نه تنها در بهت و ناباوری فرو برده بلکه دچار ابهام کردهبيانيه هايی که انتشار يافته خو

اين واقعيت، ميتواند ! و نفهميديم اختالف واقعی آنها بر سر چيست! ما که از اين بيانيه ها چيزی دستگيرمان نشد! نمی گويند
تی سوق دهد که انشعاب را باصطالح تئوريزه کنند و بدنبال اختالفات و بصورت يک منبع فشار عمل کند و هر دو گروه را به سم

 .شکاف هايی آشتی ناپذير و  پر ناشدنی بگرديم

 خطر شخصی کردن اختالفات و نياز به مبارزه با آن که به اين منظور الزم است،: سه

فراد معين به عنوان عامل يا مسبب جدايی اختالفات هيچ يک از دو گروه به خود اجازه ندهند که با انگشت گذاشتن روی اين فرد يا ا
را شخصی و عاطفی کنند، و همان رويه ای را ادامه دهند که متاسفانه نطفه های اين شکاف را بوجود آورد و تا امروز يکی از 

مت هر يک از نبايد از ياد برد که حيثيت و شرافت و سال. محرک های گسترش آن تا سطح يک انشعاب در سازمان ما بوده است
اعضاء راه کارگر ذخيره و اندوخته کل جنبش چپ کارگری و انقالبی ايران است و هيچ يک از دو گروه مجاز نيست از سر 

 . خصومت و به خاطر درگيری های موجود به آن ها اسيب برساند

 راستای ان ضرورت دارد، خطر متوصل شدن به شيوه ای غير قابل دفاع در تقصيم منابع و امکانات سازمانی که : چهار

نبايد . هيچ يک از دو گروه به خود اجازه ندهد منابعی که در اختيار دارد و متعلق به کل سازمان است را بسود خود مصادره کند
فراموش کرد که موجوديت فيزيکی و سياسی و معنوی راه کارگر تا امروز حاصل کار و تالش و فداکاری فرد فرد اعضاء سازمان 
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همانطور که موجوديت معنوی سازمان را نمی توان متعلق به يک گروه دانست، نسبت به تعلق . ال مختلف بوده استدر اشک
کافی است يک لحظه از بحران روحی و رفتاری ايکه انشعاب به ما تحميل ميکند . امکانات مادی نيز نمی توان چنين نگرشی داشت

تا چه حد ممکن است ما را در برابر ابتدايی ترين اصول فکری امان قرار دهد و از فاصله بگيريم تا دريابيم وجود چنين گرايشاتی 
 . مارکسيسم و کمونيسم بيگانه سازد

 خطرايجاد شرايطی که برای شماری از افراد در هر دوسو تحمل ناپذير شود وبه جدايی کامل آنان منجر شود، : پنج

انی که هم اکنون هنوز بنا به مالحظاتی درون يک از اين دو دسته بندی واقعيت اين است که برخی از اعضائ سازمان، حتی کس
جای دارند، اختالفاتی جدی با گرايشات موجود در همان سمتی دارند که در آن جای گرفته اند، و بعکس اشتراکاتی دارند با 

نشده به يک شقه شدن تشکيالتی تن اين امر ناشی از آنست که ما در مسير يک بحران کنترل ! گرايشاتی که در سمت مقابل است
ادامه چنين وضعی به جدايی فوری و . دادهايم و نه يک انشعابی با خطوط روشن تمايز در زمينه های نظری و سياسی و تشکيالتی

خطا است اگر تصور شود شمار اين افراد اندک است يا دست زدن به اقدامی . يا تدريجی چنين افرادی از هر دو گروه خواهد شد
 . جدی غير ضروری است

ناتوانی ما در پيش گيری از هر يک از گرايشاتی که اشاره شد کافی است که راه را برای فرو غلطيدن به رفتار های زيانبار و ! رفقا
بلکه شوربختانه، دود آن . خسارت ها و تاثيرات سوء نيز مطلقا قرار نيست محدود شوند به راه کارگری ها. زنجيره ای باز کند

تقيما به چشم کل جنبش چپ خواهد رفت و به سرخوردگی، نا اميدی و سرخوردگی موجود دامن خواهد زد وروحيه سازمان مس
 . گريز و ضد تشکيالت موجود را تقويت خواهد کرد

ی کافی برای پيش گيری از چنين پيامد هاي) و نظائر آنها(اما، روشن است، ياد آوری ها و اخطار هايی که در اين يادداشت آمد 
ميدانيم، در عمل گرايشهای خصمانه و نابينا کننده فردی و جمعی، خصوصا در دوره های بحران،  راه را بر بسياری . نخواهد بود

آنچه . نگرانی اگر جدی باشد،  بايد به جستجوی تدبيری جدی برآيد. مالحظات می بندند و نزديک بينی هالکت باری را رواج ميدهند
 :ن استمن در ذهن دارم اي

 :تشکيل يک کميته مشترک موقت

هدف از تشکيل اين کميته در کلی ترين خطوط ميتواند مديريت بحرانی تعريف شود که به شقه شدن کنونی راه کارگر انجاميده است؛ 
انند از عناوين زير ميتو. از طريق حاکم سازی همبستگی کمونيستی در روابط ميان دو گروه؛  برای يک دوره معين، مثال شش ماه

 :جمله وظايف مشخص اين کميته فرض شوند

 توزيع و تخصيص منابع سازمان برای تامين نيازهای مختلف دو گروه، با توجه به محدوديت های اين منابع؛                           -
 و زمينه های مختلف،  تشکيل سمينار های مشترک به منظور روشن ساختن خطوط واقعی اختالفات ميان دو گروه، در عرصه ها-

و نيز آگاهی از سايه روشن های نظری و سياسی ميان هر دسته بندی؛                                                                          
                 حضور مشترک در کارزارهای سياسی و طبقاتی در همه مواردی که مواضع مشترکی وجود دارد؛                     -
 تشکيل اطاق مشترک پال تاک، برای سازماندهی مباحثات نظری و سياسی در سطح عمومی؛                                            -
             اداره مشترک راديو و تلويزيون، و در صورت امکان ديگر وسايل تبليغی؛                                                     -
 .  تدارک يک کنفرانس مشترک در پايان دوره تعيين شده برای تصميم گيری نهايی شکل و سطح روابط آتی دو گروه-

 .تعداد و ترکيب اعضاء اين کميته و نيز نحوه کار آن و دوره قطعی فعايت آن پرسشهايی فرعی اند و تابع توافقهای اوليه

 

 با صميميت و رفاقت

                                                                                                                                        اردشير        
 دوازدهم جوالی دو هزار و نه      
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 شهاب برهان. نامه اول ر

  

 !رفقای عزيز با سالم و با تبريک اول ماه مه 

 

اين ارزيابی . بحرانی که ما را ف
بحران همه جانبه .  به نظر من اغراق آميز است و خود، توان مقابله با بحران را تضعيف می کند

تشکيالتی زمانی صدق می کند که بدنه سازمان، اتوريته های قانونی سازمان يعنی اساسنامه، و ارگان 
.  را از اعتبار انداخته باشد- و به اين طريق خود کنگره –ونی منتخب کنگره های قان

همه با وجود هر تغييراتی که در اساسنامه الزم می دانند، بر پايبندی شان به اساسنامه فعلی . چنين نيست
د هر انتقادی که به اين يا آن هيچکس با وجو. تاکيد دارند و برای اثبات حقانيت خود به آن استناد می کنند

عضو کميته مرکزی يا اين و آن عملکرد اش داشته باشد، قانونيت و اعتبار اين ارگان منتخب کنگره را 
کميسيون مرکزی نظارت و رسيدگی به شکايات هم با وجود استعفای يکی . 

ارگان های گوناگون تشکيالت، دبيرخانه . ه است، کماکان ارگان معتبر و متکی بر کنگر*از اعضايش
 .کميته مرکزی و واحدهای سازمان هم با وجود تنش هائی در برخی از آن ها، سر جای خود هستند

                ً                                       را گرفته است بعضا  بحران همه جانبه تشکيالتی ناميده می شود

ً  اما واقعيت فعال                 

          ً               رسما و علنا  نفی نکرده است

                               ً          ّ                                    در شفاهيات مطرح می کند که غالبا  هم با ام ا و اگرها و در روها و عدم قطعيت ها 

بحرانی که اکنون در تشکيالت است، بيش از آن که بحران تشکيالتی باشد بحران سبک کار 
 اختالفات از جمله با اختالف نظرهای بحرانی است ناشی از روش های برخورد با مسائل و. است

 .بحران تشکيالتی هم تا جائی که وجود دارد، محصول اين روش هاست. تشکيالتی

اختالف نظرات چه در زمينه های تاکتيکی و چه در زمينه های تشکيالتی در چند سال اخير 
در ساليان پيش، . اندروی موضوعات معينی کانونی شده ولی بجای حل شدن، در مسير بحرانزائی افتاده 

اين نوع اختالفات با تمرکز روی هر موضوع از طريق کميته مرکزی در بولتن های مباحثات به بحث 
گذاشته، به قطعنامه ها و پيش نويس هائی منجر می شد و از طريق  رای گيری، نظرات اقليت و اکثريت 

« ار گذاشته نشده و مثال در رابطه با با اين که اين شيوه بکلی کن. و تکليف اجرائی قضيه روشن می شد
تا حدی به همين صورت عمل شده است، اما  در پنج » ستون ديدگاه « و هم اکنون در رابطه با » پيوند 

شش سال اخير  سبک و سياق ديگری هم باب شده است که  که امکان نمی دهد تکليف اختالف نظرات 
. را به تنش و بحران تشکيالتی تبديل می کنددر تشکيالت روشن شود و بر عکس، اختالف نظرات 

 :مشخصات اين شيوه چنين است

نظرات خود را فرموله، مدون و بصورت يک پالتفرم ) تاکتيکی يا تشکيالتی (  يک گرايش 
مدام نکاتی جسته و گريخته و بدون انسجام را يا در البالی . مکتوب نمی کند تا پايه بحث قرار بگيرد

مقاالت پراکنده يا
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در اينجا کاری به درستی يا نا (  نظرات نا منسجم ٔاين جا کردن از پهلو و  آهسته آهسته. همراه اند
نده حرکت خز« بجای آن که  با بحث جواب بگيرند، با سنگر بندی برای سد کردن ) درستی شان ندارم 

جواب می گيرند و فيلتر گذاری و کشاکش بر سر معيارهای آن، اهميتی پيدا می کند که هرگز در سال » 
متعلقين به يک گرايش، از حق خود برای ايجاد فراکسيون نظری استفاده نمی کنند و . های پيش نداشت

 می گنجد وطرفداران در نتيجه معلوم نمی شود که هر کسی به درستی چه نظری دارد و در چه پالتفرمی
بی آن که سخنگوئی رسمی وجود داشته باشد، در عمل بخاطر اين که يکی دو تن . هر نظری کيان اند

بيش تر از ديگران ابراز نظر می کنند، بجای ديالوگ فراکسيون ها و پالتفرم ها، جنگ شخصيت ها و 
که می گويد « سيت ايجاد می شود و اسامی به راه می افتد، تا جائی که اصال نسبت به افراد معينی حسا

چربش پيدا می کند» چه می گويد « بر »  
شخصيت ها در پشت سپرهای نظری به راه می افتد و صف آرائی ها و دسته بندی ها برای عقب راندن 

حاشای ظاهری آن شکل می گيرند و يکی يا برای به خاک ماالندن ديگری بصورت پوشيده و ضمن 
عده ای . شراب رفاقت های همرزمان ديرين  در يک چشم به هم زدن به سرکه خصومت تبديل می شود

 .هم گويا يا بايد سياهی لشکر اين طرف يا آن طرف باشند و يا  خاموش و تماشاگر

ِ             بجای بحث نظری روی پالتفرم ها، جنگ  رو کم کنی  .                                 

ً                                                                 سياسی و تشکيالتی را عمال  از حوزه وظائف خود خارج کرده و  در بهترين حالت به توصيه برگزاری                       

          ً                                 اختالف اکثرا  شفاهی يا در البالی مقاالت علنی مطر

دهی بحث های به نظر من اين شيوه کار تقصير کميته مرکزی هائی است که مسئوليت سازمان

بزرگترين ضعف هدايتی و مديريت . جلسات اينترنتی به کميسيون برگزاری اين جلسات بسنده کرده اند
 مسائل اساسی نظری و دستگاه رهبری ما در سال های اخير اين بوده است که تشخيص نمی داده است

تشکيالتی کدام اند و نمی خواسته است قبول کند که اوست ارگانی که بايد موضوعات را دسته بندی و 
مشخص و بحث تشکيالتی روی آن ها را برنامه ريزی و هدايت کند و به جمع بندی و نتيجه عملی و 

که بيشتر به کنفرانس های بدون تنها جلساتی اينترنتی بی بو و خاصيت . رای گيری سازمانی برساند
 عملی شبيه اند برگزار می شوند که به اسناد کتبی و پالتفرم ها و قطعنامه هائی منتهی نمی شوند ٔنتيجه

موضوعات مورد . که ما به ازای عملی و اجرائی تشکيالتی آن ها در سياست سازمان معلوم شود
ح می شوند که هيچ مبنائی برای تصميم گيری 

اين سبک کار را اساسا کميته مرکزی های سال های اخيرباب کرده اند که جز در . سازمانی نيستند
نه « اين سبک کار، يکی از برجسته ترين و مخرب ترين نمودهای . مواردی اندک هنوز ادامه دارد

 .است» سازمان 

رفيق که خود يک دسته بندی برای اعتراض به .... گشاده  نحوه امضا گرفتن برای نامه سر 
دسته بندی ها بوده و نمی توانسته روش مناسبی برای مبارزه با دسته بندی ها باشد، رنجش و خشمی  که 

اين نحوه امضا جمع کردن در رفقائی که خود را مورد وثوق امضا کنندگان نديده اند ايجاد کرده، وارد 
ای ايجابی مسائل سايت و ستون ديدگاه ها و ارائه پيشنهادات نا دقيق و همراه با بی شدن نامه به جنبه ه

 مضامينی که همه امضا -دقتی  سؤ تفاهم  بر انگيز در مورد تعدد تاکتيک ها و شنا در جهات مختلف 
می کنندگان در آن ها هم نظری ندارند و می بايست در بولتن های بحث و نه در نامه دسته جمعی مطرح 

چون می گويند فراکسيون (  از يک  طرف، و واکنش های متقابل و تشکيل يک دسته  تشکيالتی -شدند 
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با هيئت هماهنگی تحت عنوان مخالفين نامه سرگشاده، تحريم جلساتی که کميته مرکزی برای ) نيستند 
نشعاب طلبی و بررسی نامه سرگشاده برگزار می کند، متهم ساختن امضا کنندگان نامه سرگشاده به ا

که همه شان می دانند ال اقل در مورد اکثر امضا کنندگان نامه صحت ( » نه تشکيالت « طرفداری از 
 امضا کنندگان را به پرده دری و حرمت ٔ، اصرار بر اين که اعتراض سربسته و حرمت دارانه)ندارد

خی برای به ندامت شکنی سوق دهند، نوشته ها و برخوردهای خصمانه برخی از رفقا و تالش بر
همه اين ها  تصوير يک بحران در شيوه مواجهه با مسائل نظری و تشکيالتی ... واداشتن معترضين 

 . است، شيوه ای که خود به بحران تشکيالتی فرا می رويد و مثل مورد اخير، به آن شدت می دهد

رنده ای نخواهد اين جنگ ب. قدرت نمائی و زد و خورد در اين قايق کوچک به نفع کسی نيست
ما بايد اين بحران از سر بگذرانيم و امکان ندهيم غرقمان کند؛ بايد نگذاريم تداوم روش های . داشت

مخرب و عصبی، بحران قابل بازگشت و قابل حل کنونی را به يک بحران همه جانبه تشکيالتی تبديل 
يالتی از سوی همه امکان پذير حل بحران تشکيالتی تنها از طريق تشکيالتی و پذيرش قواعد تشک. کند
هر شکايتی از کميته . با هرج و مرج يا ساختن قدرت موازی کار بدتر و عالج ناپذيرتر می شود. است

اما تا آن زمان، اين ارگان . مرکزی يا برخی اعضای آن وجود داشته باشد، می شود آن را  به کنگره برد
ريته قانونی سازمان است و  موظف است خروج از با هر ضعف و ايراد احتمالی که داشته باشد، اتو

 .بحران را سازماندهی و هدايت کند

بايد راهی پيدا کرد که گفتنی ها و هر آنچه روی دل ها مانده گفته شود و دمل ها شکافته شوند اما 
در فضائی صميمانه و برای از بين بردن کدورت ها و برای رسيدن به توافقاتی در جهت احيای فضای 

 .بگذار ابرها ببارند تا آسمان صاف شود. يقانه در بحث ها و جلسات و نوشته هارف

 و در مرحله اول نظرات راجع به –اما گذشته از فضا، مسأله اساسی اين است که نظرات 
از آن هم  مهم تر اين است که کميته مرکزی .  شفاف شوند و به رای گذاشته شوند–تشکيالت و اساسنامه 

 در سازماندهی مباحثات و هدايت آن ها تا تبديل شدن نظرات گوناگون به پالتفرم ها  و وظيفه خود را
. قطعنامه ها و منتهی کردن آن ها به رای گيری را به گردن بگيرد و آن را در دستور کار خود بگذارد

طرح امروز می بينيم که اين بحث ها بصورت پراکنده و جدلی در البالی برخی از همين بگو مگوها م
کميته مرکزی است که بايد به ميدان بيايد تا  اختالفات . می شوند که هيچ خاصيتی جز پلميک ندارند

نظری شفاف و مدون شوند، بصورت قطعنامه ها و پالتفرم ها در آيند، در صورت لزوم فراکسيون هائی 
ی گيری گذاشته شوند حول آن ها به وجود بيايند، به بحث گذاشته شوند و در مجامع تصميم گيری به را

وگر نه، گرايش به اين است که نظرات از طريق مقاالت و مصاحبه ها و گفتارهای شفاهی جا انداخته 
ساليان سال است که اختالفات بر سر . شوند  بی آن که بحث و رای اعضا را پشتوانه خود داشته باشند

 آن که اين مسائل بصورت جدی به اساسنامه و موازين تشکيالتی در بين ما هست ولی هيچوقت ضرورت
بحث گذاشته شوند ديده نمی شود و شايد هم عمدی در کار بوده است که چنين بحثی در دستور قرار 

کميته . اما ادامه اين وضع مبهم جز تشديد بحران و ال اقل اختالل کارکردی، نتيجه ای ندارد! نگيرد
ئی که خواهان اصالحاتی در اساسنامه هستند، مرکزی بايد فراخوان بدهد و زمان بندی کند که رفقا
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قطعنامه هايشان را بدهند ، رفقائی که تشکيالتی اساسا از نوع ديگر می خواهند، اساسنامه متقابل 
می » نه تشکيالت « خودشان را بنويسند و به بحث بگذارند، يا حتا اگر به فرض کسانی هستند که 

نند و غيره، حرف های خود را کامل و جامع و در يک سند خواهند يا دوره احزاب را سپری شده می دا
قابل بحث و رای گيری بنويسند تا معلوم شود واقعا دعوا بر سر چيست و با کيست؟ مسائل تاکتيکی و 
تشکيالتی متعددی مورد مناقشه اند ولی در وضعيت حاد کنونی تشکيالت، کميته مرکزی است که بايد 

 به گمان من از همه اساسی تر در اين شرائط  بعد از آرام شدن فضا .فوريت و اولويت را مشخص کند
اين است که اصالحات اساسنامه ای يا آلترناتيوهای اساسنامه ای برای کنگره چهاردهم در دستور فوری 

قطعا تا کنگره آتی زمان برای تهيه  متون کامل و دقيق و بحث کافی روی آن ها خيلی . گذاشته شوند
 می شود از رفقا خواست رئوس و خطوط اصلی اصالحات يا اساسنامه آلترناتيو يا بينش اما. تنگ است

شان در باره سازمان حزبی را بصورتی که مثل مقاالت، کلی گوئی و فلسفه بافی در باره سازماندهی 
ت افقی و بدون سلسله مراتب نباشد و ساختار و مناسبات حزبی افقی و بدون سلسله مراتب را بطور کنکر
و اجرائی برای سازمان راه کارگر بنويسند تا در همين حد خطوط کلی در کنگره مورد بررسی  قرار 

بگيرد و ال اقل معلوم بشود که جهات اصالحات مورد نظر کدام اند، معلوم شود که  سازماندهی افقی و 
عا طرفداری دارد يا واق» نه تشکيالت « بدون سلسله مراتب در راه کارگر يعنی چه، معلوم شود که آيا 

تا بعد از ... يک اتهام و بدفهمی است، و آيا مخالف تبعيت اقليت از اکثريت وجود دارد يا تهمت است 
کنگره چهاردهم اين پالتفرم ها و قطعنامه ها با فرصت کافی تکميل و تدقيق شوند و در موقع مناسب به 

 .رای تشکيالتی گذاشته شوند

ختصر دير کرده ام و اگر بخواهم بيش از اين ادامه بدهم، ارسال بقدر کافی در نوشتن همين م
 .همين هم تا ده روز ديگر به عقب خواهد افتاد

 

  ٢ ٠ ٠ ٩ اول ماه مه –شها ب برهان 

   

 

 

از کميسيون مرکزی نظارت و رسيدگی به شکايات با اين توضيح که در کميسيون ..... استعفای رفيق *
ت، اگر چه حق شخصی او بود اما از لحاظ تشکيالتی کار موجهی نبود حقيقت ياب دچار خطا شده اس

 .بودند
ً            چون هر چند اعضای اين دو کميسيون يکی بودند ولی دو نهاد جداگانه با مأموريت کامال  جدا از هم                                                                              
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و
و  

و

 شهاب برهان . اکبر شالگونی به نامه ر. پاسخ ر
 

 علی اکبر شالگونی 

12.05.2009 

 

 ب برهان در باره نوشته رفيق شها

 

  رفيق شهاب  طی نوشته ای به  ارزيابی خود از بحران تشکيالتی و راه برون رفت از آن پرداخته است      

 .        الزم می دانم در اين باره به نکاتی بپردازم که به نظرم اهميت دارند  . 

 :                      رفيق شهاب  در باره علت بحران تشکيالتی چنين می نويسد - ١

نظرات خود را فرموله، مدون و بصورت يک پالتفرم مکتوب ) تاکتيکی يا تشکيالتی ( يک گرايش " 
مدام نکاتی جسته و گريخته  بدون انسجام را يا در البالی مقاالت . نمی کند تا پايه بحث قرار بگيرد

و روها در و ا ا که  هم با  د مطرح می شفاهيات در . عدم قطعيت ها همراه اند      ا
در اينجا کاری به درستی يا نا درستی شان ( اين جا کردن از پهلو   آهسته آهستهٔ نظرات نا منسجم 

)ندارم 

ام   اگره                                              ً    ّ                      پراکنده ي    کن  غالبا

جواب می » حرکت خزنده «  بجای آن که  با بحث جواب بگيرند، با سنگر بندی برای سد کردن 
تی پيدا می کند که هرگز در سال های پيش گيرند و فيلتر گذاری و کشاکش بر سر معيارهای آن، اهمي

  . "نداشت

او در اينجا به درستی يکی از عوامل بحران تشکيالتی را روشی ميداند که به جای ارائه نظرات خود 

" از پهلو و آهسته آهسته "نظرات خود را  " حرکتی خزنده " برای بحث و تصميم گيری تشکيالتی ، در 

سد "ولی روشن نيست که آيا  . بالی مقاالت يا در شفاهيات مطرح می کند به نام نظرات تشکيالتی در ال

توسط نهادهای تشکيالتی و با ابزار ها و معيار های  "   فيلتر گذاری"و   " کردن حرکت خزنده

تشکيالتی  صورت می گيرد ، يا  توسط دسته ای ديگر با ابزار و معيار های غير تشکيالتی ؟ و آيا 
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ن معيارها و ابزارها و نيز کشا کش بر سر آنها يکی  از تبعات اين شيوه خزنده نيست ؟  اهميت يا فتن اي

 سازمان آورده شده ولی به نظر می رسد بعد از سيزدهم اگر چه پاسخ اين سؤاالت در مصوبات  کنگره 

  رفته است  رفيق ، از جانب بعضی از رفقا  پاسخ اين سؤاالت در ابهام فرو  ....انتشار نامه سر گشاده 

من می پذيرم  که برای ارائه راه حلی برای برون رفت از بحران بايد اختالفات جزئی را ناديده  بگيريم 

 . و حداالمکان از تيزی اختالفات  کاسته و با تکيه بر اشتراکات راه حل هائی ميانی ارائه دهيم 

 حاوی شهاب برهان فيق ولی به نظرم نحوه بررسی نامه سرگشاده و موضع مخالفين آن توسط ر

 . اشکاالتی جدی است 

 يک دسته بندی برای رفيق که خود ... نحوه امضاء گرفتن برای نامه سر گشاده   : "  او می نويسد - ٢

... ". ،و نمی توانسته روش مناسبی برای مبارزه با دسته بندی ها باشد   بوده دسته بندی ها    به  اعتراض

شده و درعين حال چنين القاء ميشود که گويا امضا     " دسته بندی ها " ه تبديل ب" شماری اندک  " در اينجا 

 . کنندگان قبل از امضاء به هيچ دسته ای تعلق نداشته اند  

متهم ساختن امضاء  : " ... رفيق  شهاب برهان در باره واکنش مخالفين نامه سرگشاده می نويسد - ٣
که همه شان می دانند ال اقل ( » نه تشکيالت « ز کنندگان نامه سرگشاده به انشعاب طلبی و طرفداری ا

اصرار بر اين که اعتراض سربسته و حرمت دارانهٔ  ،)در مورد اکثر امضا کنندگان نامه صحت ندارد
 ... "  ، امضا کنندگان را به پرده دری و حرمت شکنی سوق دهند

 مه است که می نويسد نمی دانم آيا رفيق بر اساس شناخت فردی خود از اکثر امضا کنندگان نا

تا جائی که به متن نامه بر می . يا از متن نامه اين استنتاج را می کند " صحت ندارد... انشعاب طلبی" 

و اعمال غير انسانی آنها ، نه هويت اشخاص معلوم است  و نه " شماری اندک " گردد ، در اعتراض به  

 آنجا که خواست اثباتی رفقا در باره  مسائل ولی از. موارد و مسائل تشکيالتی  مورد اعتراض رفقا

روشن است ، اعالم التيماتوم گونه نامه را در " ديدگاه " برنامه ای و اساسنامه ای و همچنين حذف 

 پاراگراف زير به چه چيز ديگری می توان معنی کرد؟

 می کنيم که عليه ما امضاء کنندگان اين نامه به صفت فردی و مستقل از جايگاه تشکيالتی خود اعالم     " 

روشهای ويرانگر خواهيم ايستاد و بيش از اين نه سکوت می کنيم و نه تمکين می کنيم و از همه همدالن  
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معترض که متأسفانه فرصت تماس با آنان فراهم نشده دعوت می کنيم تا با امضای خود در زير اين نامه،     

   " .با ما همصدا شوند 

من هم با رفيق  شهاب برهان موافقم که در مورد اکثريت      " کيالت  طرفداری از نه تش "  اما در مورد 

نه ". رفقای امضا کننده  صحت ندارد   

در آن به صورتی برابر با خط تشکيالت جای گيرد و خط تشکيالت تنها در اعالميه ها و            "  تشکيالت

و برای عملی شدن چنين ساختاری در ابتدا بايد در سايت سازمان       . اعالم شود  مصوبات  سازمان  

روشن "  ديدگاه"متا سفانه در نوشته رفيق  شهاب برهان نظر خود او در مورد       . بر داشته شود " ديدگاه"

البته در پيش نويس پيشنهادی رفيق  شهاب برهان در باره رسانه های تشکيالتی ، موضع او  . نيست  

" ديدگاه"کام

 . مواجهيم ، سکوت او در اين باره ابهام آفرين است

                                  ً                        ولی مساله اين جاست که اين رفقا عمال   تشکيالتی می خواهند که  

ً                                                                                    ال  روشن بود ، ولی اکنون که با انتشار نامه سرگشاده با تغيير نظر بخشی از رفقا در باره  

    ً      قطعا   منف 

                        ِ                                     چرا که ارائه داليل و موارد  اتهامات ، بی ترديد از اهميت        

"  از نظر من حق رفيق  شهاب برهان است که خود با مضمون آنچه رفقای امضا کننده بر عليه         – ٤

به اين شکل خصمانه و غير " حرمت داری " ولی نام نهادن .  باشد گفته اند هم دل " شماری اندک 

در  ابتدا روشن کنيم منظور رفيق    :  داليل خود را می گويم ! رفيقانه بسيار نادرست و جانبدارانه است     

آيا منظور  اتهامات وارده است ؟ پاسخ  . چيست " اعتراض سر بسته و حرمت دارانه  "شهاب برهان از  

 :می اندازيم " شماری اندک " نگاهی به اتهامات وارده بر   . ی است  

درچنين هنگامه ای  . فضای مسموم چند ماهه اخير، نفس کشيدن را براعضای سازمان سخت کرده است      " 

ما امضاء کنندگان اين نامه عليه   .... که فضا سنگين است و کشنده، اکثريت اعضای  سازمان خاموش اند      

ما عليه بی حرمتی ها، عليه توهين ها و     .  اعتراض می کنيم- اندک آنرا پرورانده اندکه شماری-اين فضا 

عليه   ...عليه دست اندازی به دست آوردهای دمکراتيک سازمان  و تحقيرها، عليه زبان تلخ و غيررفيقانه   

  " .همه چيزهای بد، همه چيزهای غيرکمونيستی، همه چيزهای غيرانسانی وغيررفيقانه اعتراض می کنيم    

نگاهی به اين جمالت جای ترديدی باقی نمی گذارد که اتهاما ت وارده بی اغراق نه تنها سر بسته و   

اگر  . حرمت دارانه نيست بلکه به باال ترين و شديدترين و اغراق آميز ترين  شکل مطرح شده است        

ت در نامه سر گشاده   نيامدن موارد و داليل اين اتهاما" اعتراض سر بسته و حرمت دارانه  "منظور از 

. باشد ، مسلم است که عکس ادعا درست است   
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اگر منظور نيامدن اسامی متهمين در نامه سر گشاده باشد ، بايد ديد آيا رفقای    . و ضرب آنها می کاست 

 با در نظر   حسام اند يا نه؟ شايد رفيق حسنتوافق کرده" شماری اندک" امضاء کننده همه روی اسامی

. را به رفقای امضا کننده گفته است   " شماری اندک  " گرفتن منافع سازمان و جنبش طبقه کارگر اسامی      

رفيق ، ديگر حرمتی   ... در نزد " شماری اندک  " اگر اين طور باشد ، بايد قبول کنيم که صورت اسامی      

به هر رفيقی نيز که تمايل به امضا می داشت گفته می شد و در صورت         . ندارد

موفقيت نامه و در فضای ساخته شده به وسيله آن ، تنها عده معد ود ی  می ماندند  که اسامی را نمی              

اعتراض سربسته و حرمت دارانه  " در آن صورت . دانستند

اما حتی اگر پاسخ منفی باشد و هر رفيقی فقط در ذهن خود ليست سياهی از اسامی      . معنائی نداشت 

" شماری اندک"

ه ، حفظ حرمت    

در مقابل اين فضا   : " فراموش نکنيم که رفقای امضا کننده نامه اعالم کرده اند    .  کند

آيا معنای ". آنرا پرورانده اند  نه سکوت می کنند و نه تمکين خواهند کرد " شماری اندک "ی مسموم که 

 از اعمال غيرکمونيستی و غير انسانی شان دست   "شماری اندک"اولتيماتوم جز اين می تواند باشد که اگر  

نکشند ، نويسندگان نامه ناگزير خواهند شد پرونده تبه کاری های آنها را رو کنند؟ شايد بعضی ها با      

الزم نيست ، چرا که هويت متهمين همچون " شماری اندک"رفيق حسن هم نظر باشند که ذکر نام 

يق  شهاب برهان نيز چنين نظری دارد؟ حتی اگر فرض کنيم   آيا رف. برای همه روشن است" روزآفتابی"

که اوضاع طبق انتظار نويسندگان پيش می رفت و جز عده ای معدود ، همه نامه را امضاء می کردند ،      

اتهامات وارده را نمی پذيرفتند ، چه   " شماری اندک"زيرا در صورتی که اين . باز مشکل حل نمی شد

می شد؟ باالخره در تمام اي  

بدون حق دفاع دربرابر موارد و داليل  اتهامات ،        " شماری اندک "کنيم که در خوش بينانه ترين حالت اين     

زيرا به نظر من چنين روشی نوعی لينچ کردن است که متهم .      

 .اتهام محکوم می شوند 

                 ً         و اين اسامی قاعدتا  بايد   

                           ِ          به جز برای عده ای معدود وخود  متهمين  " 

ِ                                 داشته و نامه سر گشاده اين امکان را برايش ايجاد کرده که با حفظ  حرمت ، اتهامات خود                                                                          

ِ                                                            را برعليه افراد مورد  نظر  خود  اعالم کند ، باز هم اولتيماتومی که در نامه سرگشاده آمد      ِ                   

ً              را عمال  ناممکن می       

                         ِ      ِ                                           ن حاالت فرضی که گفته شد حق   دفاع   متهمين چه می شود ؟ حتی اگر فرض           

ِ                                                                                                 و برخالف  باور خود ، در مقابل امضاء اکثريت قاطع اعضا سازمان تسليم می شدند ، آيا اين روش قابل                    

                     ً         فاع بود ؟ پاسخ من قطعا  منفی استد

                                 ً                                                               يامتهمين بدون حق دفاع ازخود و صرفا  به اعتبار ادعای شاکيان ، و حتی بدون برشمردن موارد و داليل     

امات ، توهين ها و حرمت شکنی های بی  راستی اگر رفيق روبن مارکاريان  نمی توانست در مقابل اته

سابقه رفيق تقی روزبه در سال گذشته از خود دفاع کند ، کنگره سازمان چگونه می توانست در باره آن         
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مسأله داوری کند و روش رفيق تقی روزبه را محکوم سازد؟ و باز اگر رفيق روبن مارکاريان  نمی  

از خود دفاع کند ، آيا حاال بر سر او و دو عضو ديگر     " کميسيون حقيقت ياب"توانست در مقابل ادعای 

و تبانی برای پوشاندن حقيقت ، کاله   " تمهيد"کميسيون سايت ، به جرم خوردن حق يک عضو سازمان و   

 بوقی نگذاشته بودند؟ 

"  اعتراض سر بسته و حرمت دارانه" با توضيحاتی که دادم ، می توانم با رفيق  شهاب برهان در مورد   
اين درست است که اعتراض چنان سر   . اما البته نه به معنائی که او در نظر دارد     ، توافق کنم   معنابه يک

بسته است که به جز اتهامات سنگين ، نه موارد و داليل اتهام روشن است و نه  هويت متهمين ولی به  

. ام زنندگان استداليلی که گفتم  اين نه در خدمت حفظ حرمت  متهمين بلکه در خدمت حفظ حرمت  اته       

به نظر من چيزی که مانع بيان نام متهمين توسط رفقای امضاء کننده نامه سر گشاده می شود ، اتهامات        

" شماری اندک"وظيفه  کد . وارد شده  است " شماری اندک " بسيار سنگينی  است  که به رفقائی با کد  

ی ايجاد فضای جنگی باران اتهامات را با    ايجاد شبحی خوفناک به جای رفقای واقعی است تا بتواند برا    

بی شک به جای اين شبح اگر نام واقعی    . امضاء رفقای نا راضی ـ به هر دليل ـ به اين شبح وارد کند       

هر رفيق يا رفقايی در نامه سر گشاده قرار می گرفت ، در نهايت امضاء  انگشت شماری از اعضا     

ا به حال هيچ کدام از امضا کنندگان نامه سرگشاده موارد ت. سازمان را می توانست همراه داشته باشد 

رفيق حسن طی نامه ای اعالم کرده موارد اتهام را هرگاه منافع سازمان و    .  اتهام را مشخص نکرده اند 

در حالی که به نظر می رسد رفيق حسن بر عليه بخشی از           . جنبش طبقه کارگر ايجاب کند خواهد گفت        

تعيين شده اند ، پرونده يا پرونده های مهمی که با منافع    " شماری اندک " نوان رفقای سازمانيش که به ع   

طبقه کارگر ارتباط دارد ، در اختيار دارد ، چرا تا کنون اينها را در سازمان مطرح نکرده يا در اختيار       

 است؟  کميسيون نظارت قرار نداده ، يا  حد اقل در جمعی محدود و خصوصی با اين رفقا بر خورد نکرده       

نفر از رفقای سازمان نمی توانست اين اتهامات را مطرح کند ؟ آيا اين پرونده ها تنها    ... آيا بدون امضاء 

در اختيار اوست ؟ آيا قابل قبول است که وقتی رفيق حسن افشاء اين پرونده ها را در گرو منافع سازمان      

ا در راستای پيشبرد خواست های خود به و جنبش طبقه کارگر می داند ، گوشه هائی از اين پرونده ها ر  

صورتی تهديد آميز رو کند ؟ آيا منافع سازمان و منافع طبقه کارگر از خواست های رفيق حسن می گذرد   

؟ و از اين روست که تا به حال اين پرونده ها را تنها در اختيار خود نگه داشته است ؟ آيا اين منطقی ،                

خ سؤال بر حق مخالفين نامه سرگشاده که متهمين چه کسانی هستند و   رفيقانه و مسؤالنه است که در پاس 

چرا اصرار بر : يا گفته شود !  چرا بر خورد پليسی می کنيد : موارد و داليل اتهامات کدامند ، گفته شود 
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رفيق  شهاب برهان مطالب اعتراضی رفقای مخالف نامه سرگشاده        !   پرده دری و حرمت شکنی می کنيد 

بی آنکه قصدم دفاع از لحن تک تک  . ارزيابی می کند  " خصمانه "د رفقای امضا کننده را   به بر خور

نوشته های رفقای معترض باشد ، قضاوت رفيق  شهاب برهان را بسيار يک جانبه می دانم ، به ويژه           

ت سر بسته و حرم" آنکه برخورد رفقا ی امضاء کننده در وارد کردن اتهاماتی که توضيح داده ام را  

در حالی که نامه سرگشاده در شرايطی با زبان تهديد آميز نگاشته شده که حتی يک     . می نامد" دارانه 

آيا در راه شکايت و پی گيری اين رفقا       . دليل واحد برای اثبات ضرورت چنين روشی نمی توان پيدا کرد     

ريت آن جزو امضا     از هر مسؤل يا رفيقی  مانعی تشکيالتی  وجود داشت؟ آيا کميته مرکزی که اکث     

کنندگان اين نامه هستند ، فاقد اراده و اختيارات تشکيالتی الزم برای سلب مسؤليت از اعضای نهاد های       

" بحث ديدگاه  "

، چرا با افزودن ..."  ه درستی ادامه دارد اما هرچند اين بحث دردرون سازمان ما ب: "... اذعان دارند که

با قطع روند بحث دموکراتيک در سازمان ، خواست  خود را در نامه  ای تهديد آميز و اعالم         " اما " يک 

و تصوير فضائی مسموم و کشنده ، به ساير اعضا  "شماری اندک " جنگ به  شبحی خوفناک با  نام   

 کنندگان نامه سرگشاده و از جمله اکثريت رفقای کميته مرکزی    سازمان ديکته کرده اند؟ چرا امضاء 

چه اتفاقی افتاده بود که آنها احساس خفگی می کردند؟ آنها     " در اين چند ماه اخير "توضيح نمی دهند که 

که برخالف انتظار اوليه شان ، با اعتراضات و سؤال های عده زيادی از رفقای شان روبرو شده اند ،            

با زبانی واحد ، معترضان را به پيگيری اعتراضات و سؤال هايشان از طريق کميته               ناگهان همگی  

 .  فراخوانی که متأسفانه اکنون از طرف رفيق  شهاب برهان هم تکرار می شود      . مرکزی فرا می خوانند

                                                                   ً                 زير رابطه خود بود؟ درحالی که خود رفقا نيز در نامه سرگشاده شان مشخصا   در باره        

رفقای امضا کننده نامه سر گشاده و رفقای کميته مرکزی فراموش می کنند که آن فضای کشنده و شبح    

فناکی که آنها را واداشته بود تا بر فراز ارگانهای تشکيالتی و حتی کميته مرکزی ، با نامه سرگشاده              خو

در نقش ناجی سازمان وارد ميدان شوند و بايدها و نبايدهايشان را به ديگران ديکته کنند ، هنوز برای   

 انتشار نامه سرگشاده ، زمين  آنها فراموش می کنند که در شرايط بعد از . ساير رفقا ناشناخته مانده است  

سوخته ای از مناسبات تشکيالتی و فضای بی اعتمادی به وجود آمده که متأسفانه نه کميته مرکزی و نه 

 .آنها برای از ميان بردن آن اقدامی نمی کنند  

ی  در پايان الزم می دانم اضافه کنم که رفقائی به داليل شخصی به بر خورد های غير رفيقانه ای  دامن م        

و . زنند که هدف شان فقط متحد نگاه داشتن بخشی ازرفقای امضا کننده در مقابل رفقای ديگرشان است 
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با داشتن گرايش وبرنامه جداگانه عالوه بر       " گرايش خزنده "رفقائی ديگر يا به قول رفيق  شهاب برهان        

ه سر گشاده را با خود  اين سعی می کنند با حداقل خواست برنامه ای خود، ديگر رفقای امضا کننده نام  

و متاسفانه اين قضاوت رفيق  شهاب برهان که مخالفان نامه سرگشاده را به      .متحد و هم هويت کنند 

امضاء کنندگان آن متهم می کند ،خواسته يا نا خواسته جز هم صدا         ..." برای به ندامت واداشتن  ... تالش "

ن می دانم مخالفان نامه سر گشاده نه تنها از   تا جائی که م . شدن با هر دو گرايش معنای ديگری ندارد

رفقای امضاء کننده آن نخواسته اند گرايش نظری شان را در باره الگوی تشکيالتی پس بگيرند ، بلکه   

خواست آنها بسيار ساده    . حتی خواهان پس گرفته شدن اتهامات اعالم شده در نامه سر گشاده نيز نبوده اند     

 !آيا اين خواست نامعقولی است؟   . د موارد و دالئل اتهام روشن شودآنها می خواهن : و روشن است

و اگر رفيقی در پاسخ رفيقی که می گويد من متهمينی را نمی شناسم و فقط از روح کلی نامه حمايت           

کرده ام ، بپرسد پس چرا نامه را امضا کرده ای يا چرا امضايت را پس نمی گيری ، آيا منصفانه است           

آيا با اين تعبير می خواهيم صف آرايی دو ! تعبير کنيم؟" تالش برای وا داشتن به ندامت "حرف او را  به 

 اردوی دشمن را رسميت بدهيم؟ 

 

 12.05.20 شالگونی با درودهای رفيقانه  اکبر  

       

                  

 شهاب برهان. نامه دوم ر
 

 !فقار

 

 را ديده ايد که در آن عضويت ام – واحد پاريس – من به واحد پايه سابق ام ٔ   ً        قطعا  اطالعيه
به موردی برخوردم که اين . در راه کارگر را بعد از قطعيت يافتن انشقاق، بی موضوعيت دانسته بودم

فا، يک انتخاب است استع! ی من از واحد پاريس و از سازمان فهميده شده بود"استعفا" اطالعيه بمعنای 



 

 

282

سازمانی را که سی سال عضو آن بوده ام، بی . ولی من از جائی استعفا نداده ام و چنين انتخابی نکرده ام
من توضيح داده .  منهدم کرده اند-آن که حق انتخابی 

 ديگر يت  ندارد چون سازمان راه کارگرعضويت من در سازمان راه کارگر ديگر موضوع« : بودم که
 .  »موجوديت ندارد

ً                                    و اصال  هيچ حقی برای من باقی گذاشته باشند–      

ّ   تشکيالتی، تشکيالت راه کارگر همچون موجودی زنده از وسط شقه شده است؛ يا مثل قايقی از وسط ار ه                                                                                       

 راه کارگر با اين ارزيابی را می توانم بفهمم چرا که هر دو، ٔمخالفت شما  و آن يکی شقه
 می دانيد و هر دو - در شرائطی بدتر يا بهتر-خود را همان راه کارگر سابق منتها با افرادی کم تر

آنچه شما انشعاب يا جدائی در . که ديگر وجود ندارد برگزار می کنيد سازمانی را ٔچهاردهمين کنگره
سازمان راه کارگر اش می ناميد، من انهدام راه کارگر می دانم؛ انهدام تشکيالتی، انهدام سياسی و انهدام 

ا شما حال اين، انشعاب بوده باشد يا انهدام، در اين که آن را  به شما و به من تحميل کرده اند، ب.  انسانی
من برای ارزيابی ام دالئلی دارم که در اينجا توضيح شان می .  که در اين کنگره نشسته ايد اشتراک دارم

در ارزيابی و داوری ام روی آنچه بر سر سازمان راه کارگر آمد، بر شناخت مستقل ام از زمينه ها . دهم
نتشر می شد متکی هستم و از هر و سوابق بحران و نيز بر آنچه که بصورت کتبی از طريق دبيرخانه م

 . آنچه در جلسات رسمی يا احيانا پشت پرده گذشته باشد بی خبرم

*** 

سازمان راه کارگر در متن انقالب به دنيا آمد و با شکست انقالب، به اميد يک انقالب ديگر، 
گالخ و با کوشش و از جان گذشتگی و فداکاری و تحمل مشقات بی حساب تالشگران اش، سرباالئی سن

جانکاه را طی کرد، تا امروز درست در  سی سالگی اش و در لحظه خيزش سياسی تاريخساز توده ای 
 ! در ايران، دست به انتحار سياسی بزند

من در موجوديت دو تشکيالتی که از شقه شدن سازمان راه کارگر بر جا مانده و کشاکش 
ر را آغاز کرده اند، يا در تداوم مبارزات سياسی غم انگيز بر سر حفظ  تابلو و اموال سازمان راه کارگ
به رزمندگی و ارزشمندی همه اعضائشان هم . شان با رژيم اسالمی و برای سوسياليسم ترديدی ندارم

اما سازمان سی ساله راه . باور دارم و رفاقت يا رابطه احترام آميزم با همه شان را هم نگاه خواهم داشت
سازمان راه کارگر تنها برنامه و . الشی، و به لحاظ سياسی مرده استکارگر به لحاظ تشکيالتی مت

از لحاظ . اساسنامه اش نبود که حاال هر دو طرف، ادامه پايبندی شان به آن ها را شاهد می آورند

خته پاره است که از هر کدام عده ای آويزان مانده اند و اين که نام قايق بر بدنه کدام تکه شده است؛ دو ت
 !  و پرچم اش بر نوک کدام مانده باشد تغييری در اين نمی دهد که قايق به دو نيم شده، ديگر قايق نيست

ين دليل اين شقه شدن در اين لحظه تاريخی، خودکشی سياسی سازمان راه کارگر بود، نه به ا
که  تکه تکه شدن اش در معادالت سياسی و جابجائی نيرو در ايران تاثيری داشته باشد بلکه به اين دليل 
که در برابر چشمان حيران و ناباور همه نيروها و فعاالن سياسی، در يک لحظه تاريخی بی مسئوليتی و 

دن همه نيرو و امکانات و سرمايه بی اعتنائی سياسی غير قابل باوری از خود نشان داد و بجای جمع کر
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های سياسی اش برای بيش ترين مداخله گری در حد خود، الگوئی مايوس کننده در برابر کارگران و 
مبارزان  چپ ايران که به يکپارچگی صفوف شان بيش از هر وقتی نياز دارند به نمايش گذاشت و نشان 

 . داد که شايستگی اعتماد سياسی را ندارد

 اگر انشعابی بر پايه اختالفات سياسی و يا اصول تشکيالتی می بود، شايد حتا در اين جدائی
شرائط انقالب می توانست قابل دفاع و توجيه باشد، ولی اين انشعاب نبود، انهدام بود برای انتقام گيری، 

تنها از اختالفات نظری بر سر مسائل تشکيالتی . رو کم کنی و تصفيه حساب عده ای با عده ای ديگر
همين دالئل، شاهد ديگری بر مرگ . بعنوان ماسکی برای کتمان دالئل واقعی اين انهدامگری استفاده شد

 .ه بوده استشقه شده است، از مدت ها پيش به لحاظ  سياسی مرد"  شخصيت ها"شخصی و دوئل 
ّ             سياسی سازمان راه کارگر اند؛ و شايد شاهدی بر اين که سازمانی سی ساله که بر سر ح ب و بغض های                                                                              

                                                           قابل تنفس در تشکيالت و اشاره به رهبری در سايه، همچون چکش عصب 

وزن سياسی سازمان راه کارگر بيش از آن که ميزان حضور اش در جنبش کارگری و 
جنبش های آزادی خواه و برابری طلب در ايران و توان مداخله گری اش در مبارزات آن ها باشد، در 

اه سازمان ر. عقالنيت، سنجيدگی و پختگی سياسی نسبی اش بود که اعتباری سياسی به آن می بخشيد
کارگر اعتبار سياسی اش را مديون اعتبار اين اسم و آن شخصيت نبود که حاال اين يا آن طرف گمان 

اعتبار غير قابل انکار . کنند با وجود فالنی و فالنی در صفوف شان، تمام اعتبار سازمان را با خود دارند
اشيم، مديون اعتبار کليت راه  و اگر ظاهر بين نب-اسامی و شخصيت ها تنها بخشی از اعتبار راه کارگر 

مجموعه اين اعتبار سياسی بود که می توانست در شرائط برامد سياسی در کشور، . کارگر بوده است
اما با اين  انشقاق نابهنگام از . همچون ويروسی در جنبش ها تکثير شود و به نيروی مادی تبديل شود

 . اعتبار سياسی راه کارگر به نابودی کشانده شدلحاظ تاريخی و آبرو ريزانه از لحاظ دالئل واقعی اش،

*** 

نفر ....، در جريان تدارک جدائی، نامه سرگشاده درونی »تجمع مخالفين نامه سرگشاده « 
اين نامه در واقع هم  نقشی غير قابل انکار در بوجود آوردن . را مسبب اصلی اين جدائی معرفی کرد

اشت که اين انهدام را به سازمان تحميل کرد اما منشا آن يک ائتالف و به حرکت در آوردن نيروئی د
اين نامه جلوه ای از بحران تشکيالتی مزمن بود و به آنانی که دست کم از يک سال پيش در پی . نبود
اين نامه با متهم کردن شماری .  دو سه تن و تصفيه حساب با عده ديگری بودند، مستمسک دادٔتسويه

 ۫اندک به ايجاد فضای غير 
سنج پزشکان، محرک لگدی به امضا کنندگان نامه سرگشاده شد که آنان را به بيرون از سازمان پرتاب 

 .کند

تدارک بينندگان نامه سرگشاده شايد گمان می کرده اند که با انتشار اين نامه، بسياری از 
از اين فضا در رنج اند به معترضين خواهند پيوست و متهمين اصلی نامه هم با ديگر اعضا هم که 

اما . مشاهده نارضائی اکثريت اعضا، به فکر خواهند رفت و در رفتارهای خود تجديد نظر خواهند کرد
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نامه سرگشاده به ضد خود تبديل شد و توانست در . هر دوی اين تصورات احتمالی غلط از آب در آمد
 : به هم زدن يک ائتالف چند حلقه ای و يک تهاجم سنگين عليه خود به وجود بياورديک چشم 

و » شمار اندک « هسته مرکزی را همان هائی تشکيل دادند که می دانستند منظور نامه از 
اين ها تهيه مخفيانه نامه سرگشاده و گرداوری نيرو در خفا برای .  خودشان اند» رهبری در سايه« 

وش های خودشان را يک توطئه، کودتا و باالخره اعالم جنگ تلقی کردند و نه تنها از نامه اعتراض به ر
، به يک ضد »تجمع مخالفان نامه سرگشاده « سرگشاده مرعوب نشدند، بلکه با يارگيری و سازماندهی 

 . حمله برق آسا دست زدند

حلقه ای از افراد . تندآن هائی که به فراخوان اين ها لبيک گفتند همه انگيزه واحدی نداش
وجود دارد که رابطه عابد و معبودی با برخی ها دارند و هويت سياسی، تکيه گاه فکری و امنيت 

فرع بر " چه می گويد" برايشان اصل است و "  که می گويد. " تشکيالتی شان را از اين رابطه می گيرند
 :گری به ائتالف با اين عده روی آوردندحلقه های پيرامونی تر با محرک ها و انگيزه های دي. آن است

برخی . احتماال برخی بارور کردند که يک توطئه و کودتا عليه تشکيالت در کار بوده است
شايد باور کردند که گويا امضا کنندگان نامه سرگشاده از نتيجه کار کميسيون حقيقت ياب خبر داشته اند و 

 . کميسيون، حاصل يک تبانی حساب شده بوده استتقارن انتشار نامه سرگشاده با گزارش کار آن 

 – نامه سرگشاده و امضا جمع کردن برای آن ٔ تهيهٔشيوه محفلی، گزينشی و مخفی کارانه
 بجز چند -که جلوه ای برجسته از متروک شدن روش های تشکيالتی بخاطر بی ثمر دانستن آن بود 

امضا و جلسات مخفيانه اينترنتی شرکت داده نشده و استثنا، تقريبا همه کسانی را که در جمع آوری اوليه 
با انتشار نامه سرگشاده از طريق خبرنامه غافلگير شده بودند، از خشم و غيض آن که مورد اعتماد تهيه 
کنندگان نامه نبوده اند و با آن ها مثل غير خودی ها رفتار شده بود، به ائتالف با کسانی کشاند که هميشه 

 .  بازی و دسيسه گری متهم می کردندآن ها را به باند

عده ای ديگر، که از سال ها پيش  آب شان در واحدهای محلی با کسانی در يک جوی نمی 
رفت و کارد و پنير بودند، وجود امضای حريفان يا رقيبان را در پای نامه سرگشاده فرصتی برای تصفيه 

ال به تنهائی زورشان به اين ها نمی رسيد، حاال اگر قب. حساب های کهنه يافتند و به اين ائتالف پيوستند
عده ای هم که سال ها پيش بر سرناسازگاری با کسانی در ارگان های . قوت قلب پيدا کرده بودند

تشکيالتی از سازمان قهر کرده و کنار کشيده بودند، با مساعد يافتن فضا برای تصفيه حساب ها، فرصت 
در اين يار گيری، حتا  . مام انرژی و شوروشوق وارد اين ائتالف شدندرا قاپيده و برای انتقام گيری با ت

سرباز گيری شد که سال ها بود اولين شروط اساسنامه ای " مدافعان اساسنامه" از کسانی در هيئت 
عضويت را زير پا گذاشته، نه حق عضويت می پرداختند، نه در واحدهای پايه شرکت منظم داشتند و نه 

 .ده می گرفتند و بعضا عضويت شان را پس گرفته بودندوظيفه ای بر عه

نبايد از قلم بياندازم که هستند کسانی هم که بستگی های عاطفی عميق با کسانی دارند يا 
 .کسانی را خيلی قبول دارند و اين پيوندهاست که جايگاه شان را در اين صف بندی تعيين کرده است
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د که همزمان، يک ائتالف انتقامجويانه عليه خودشان تهيه کنندگان نامه سرگشاده، غافل بودن
 !را هم شکل می دهند

هيچيک از عناصر اين ائتالف نمی توانست به اين محرک ها و انگيزه های واقعی خود 
پس می بايست توجيهی آبرو مندانه و در عين حال طلبکارانه برای اين ائتالف جنگی اقامه . اعتراف کند

نفر اين توجيهات را از طريق طرح نظرات و پيشنهاداتی نا دقيق، متناقض و ... .نامه سرگشاده . می شد
 . مغشوش در باره اختالفات تشکيالتی موجود، در اختيارشان گذاشته بود

اگر چه اختالفات بينشی در باره تشکيالت و ضوابط حاکم بر رسانه های سازمانی و بويژه 
دت ها بود که در جريان بود، اما اين جدائی نتيجه اختالفات  ستون ديدگاه وجود داشت و مباحثات اش هم م

مخالفان نامه سرگشاده با بهانه جوئی، اصال نگذاشتند که اين اختالفات در مسير شفافيت و قطعيت . نبود
آن ها خيلی تالش کردند که . بيافتد و در اين کار عمد آشکاری داشتند تا هر چه زودتر قال قضيه را بکنند

ندگان نامه سرگشاده را به طرفداری از يک تشکيالت چند تاکتيکی و مخالفت با تبعيت اقليت از امضا کن
اما اين . متهم کرده و آن را بعنوان دليل ناهمسازی و جدائی جلوه دهند» نه  تشکيالت« اکثريت و از 

عتقاد به تشکيالت و  با اين که ا. ادعا تنها برای پوشاندن محرک و دليل واقعی اشتياق شان به جدائی بود
پايبندی به برنامه و اساسنامه و تبعيت اقليت از اکثريت، هم با وضوح تمام در خود نامه سرگشاده مورد 

تاکيد قرار گرفته بود، هم بسياری از امضا کنندگان نامه سرگشاده در نوشته هائی جداگانه اين اتهامات را 
سيون نامه سرگشاده را از ميان برده و توضيح دادند که رد کرده و ابهام و زمينه سؤ برداشت از فرموال

بهيچوجه معتقد به تشکيالت چند تاکتيکی نيستند بلکه از ضرورت تنوع نظرات به هنگام تدارک نظری 
تاکتيک ها و وحدت تاکتيکی در عمل و پس از اتخاذ آن توسط اکثريت دفاع می کنند، و با اين که در رد 

 بارها و بارها - که در گزارشات اين جلسات منعکس است -ينترنتی هم اين اتهامات، در جلسات ا
توضيحات کافی داده شده است، اما هيچيک ازاين  توضيحات تغييری در تصميم آن ها به اين که امضا 

 .معرفی کنند نداد» نه تشکيالت « کنندگان نامه را طرفدار 

***  

در حالی که نامه سرگشاده با صراحت . دنددر سازماندهی انشعاب هم از ابتدا نعل وارونه ز
جداسری را مورد نکوهش قرار داده و نيمی از متن را به ضرورت تحکيم رفاقت ها و حفظ يکپارچگی 

سازمان اختصاص داده بود، مخالفين نامه سرگشاده از اولين واکنش به آن، ادعا کردند که اين نامه، اعالم 
در تمام اين » ... تجمع مخالفان« مه و بقيه اعضای بيرون از اما امضا کنندگان نا. يک انشعاب است

مدت با قاطعيت و به تکرار و تاکيد هر گونه تالش برای جدائی را محکوم کرده و بر لزوم پرهيز از 
، آن »تجمع مخالفين نامه سرگشاده« " مصوبات"به گواهی همه اسناد موجود و همه . انشعاب پای فشردند
ای نخستين بار و نيز با پيگيری و سماجت از لزوم جدائی حرف زده و مدام بر فقدان ها بوده اند که بر

اين آن ها بوده اند که . امکان همکاری موافقان و مخالفان نامه سرگشاده در يک سازمان تاکيد کرده اند
برخالف همه تالش های ديگر اعضای سازمان و کميته مرکزی، در پنجمين اجالس خود تصميم به 

آن ها صراحتا در مصوبه خود دليل جدائی شان را چنين . ئی را به رای گذاشته و تصويب کرده اندجدا
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و از آن جا که موافقان نامه سرگشاده  کميته مرکزی سازمان به هيچ يک از درخواست ها « : اعالم کردند
حتی به پيشنهاد ی ما که درمصوبات تاکنونی نشست های ما آمده است، پاسخ نداده اند و از آن جا که 

مناظره ما ترتيب اثرداده نشد، نشست ما برآنستکه ؛ فعاليت مشترکت دريک سازمان برای موافقان 
 .»ومخالفان نامه سرگشاده ديگرمقدورنيست

اما درخواست های آن ها در مصوبات شان از موافقان نامه سرگشاده و از کميته مرکزی 
را بگوئيد و » رهبری در سايه« و » شمار اندک « ی آن اسام: چه بود که پاسخ نگرفته است؟ اين که

از تمام نوشته . طرفداران نامه سرگشاده نماينده بفرستند تا با نمايندگان مخالفان نامه سرگشاده مناظره کنند
ها و صورت جلسات و مصوبات قبلی شان هم آشکار بود ولی واضح تر و غير قابل حاشاتر از اين که 

جالس پنجم شان ذکر کرده اند نمی شد اقرار کرد که آنچه محرک و دليل اساسی خودشان در مصوبه ا
سازمانگران جدائی بوده و ادامه فعاليت مشترک با امضا کنندگان نامه سرگشاده را ناممکن دانسته اند، نه 

» رهبری در سايه « و » شمار اندک « اختالف نظرهای تشکيالتی بلکه اتهامات نامه سرگشاده به آن 
با همين مصوبه و دليلی که برای انشعاب اعالم کردند، به دست خودشان ماسک  اختالفات نظری . است

 .را از چهره انشعاب شان برگرفتند» تشکيالت يا نه تشکيالت « بر سر 

*** 

که نامه سرگشاده را اعالم جنگ تلقی کرده " تجمع مخالفان نامه سرگشاده"سازماندهان 
و ضد حمله سنگين به امضا کنندگان نامه سرگشاده و ايراد اين اتهام که گويا آنان بودند، با آرايش جنگی 

اند و انشعاب سازمان داده اند، فضائی از ارعاب ايجاد کردند تا آن ها را به " نه تشکيالت" خواهان 
نامه موضع دفاعی انداخته، به پس گرفتن امضاها يا دست کم به  تزلزل بياندازند و کارچرخانان اصلی 

قلم هائی برای ندامتگيری و  .سرگشاده را از اين طريق شناسائی کرده و تکليف نهائی آنان را معين کنند
فضائی دو قطبی ساختند که گوئی هرکس در جبهه مخالفان نامه سرگشاده . بيعت خواهی به کار افتادند

  .نباشد  طرفدار نامه سرگشاده است

تعيين هويت نوشتند تا با دو طرف تعيين تکليف و در رابطه با خود من، پرسشنامه های 
با آن که جزو امضا کنندگان نامه سرگشاده نبوده و بخاطر مخالفت با روش ! معلوم کنم در کجا ايستاده ام

محفلی در مقابله با مسائل موجود و مخالفت با دسته بندی درست کردن برای مبارزه با دسته بندی ها، 
به دليل نابسامانی زندگی ( نويس نامه  سرگشاده را بخوانم، و با وجود آن که حتا حاضر نشده بودم پيش 

در هيچيک از )  شخصی ام که سال هاست امکان شرکت در جلسات اينترنتی را از من گرفته است 
جلسات عمومی برگزار شده توسط کميته مرکزی در رابطه با اين بحران هم شرکت نداشته ام، مظنون به 

در کنار طرفداران نامه سرگشاده شدم چرا که به دسته مخالفان نامه سرگشاده ملحق نشده قرار گرفتن 
آن هائی که سی سال کارشان مبارزه با چنين منطق های دو قطبی بود، کسانی که ساليان سال با !  بودم

ستی، اين منطق های مرعوبگرانه و سرکوبگرانه که اگر طرفدار جمهوری اسالمی نباشی عامل آمريکا ه
يا اگر مداح رجوی نباشی عامل رژيم هستی مبارزه کرده بودند، در درون سازمان خود با همرزمان شان 

به همين منطق متوسل شدند تا معترضين و منتقدين را مچاله کنند و افرادی را هم که با هر دو طرف 
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  وو ""

 

 يکی از جبهه های جنگ مرزبندی دارند از ترس متهم شدن به بی طرفی يا سانتريسم، به اعالم تعلق به
 . داخلی مجبور کنند

اين که پرسشنامه نويسان را سر جايشان  بنشانم، يا مثال ثابت کنم که بی طرف و سانتريست 
نيستم بلکه  داوری و مرزبندی های مستقل خودم را دارم، و يا اين که صرفا با اعالم مواضع ام از خودم 

به اين خاطر، از .  در  نحوه مداخله در اين بحران باشندرفع تکليف کنم، هيچيک نتوانستند محرک من
نفر و واکنش ها در برابر آن، با آن که در هر موردی نظر داشته ام ....  لحظه انتشار نامه سرگشاده 

ولی آگاهانه از برخورد واکنشی و نسنجيده پرهيز کرده و بر آن بوده ام که نه در جانب اين يا آن طرف 
 اساسنامه و موازين رسمی تشکيالتی ايستاده و در جهت خارج شدن بحران از مدار بلکه فقط در جانب

تصفيه حساب های محفلی و مسابقه غيرت و قدرت شخصيت ها و اتوريته ها و افتادن بحران در مدار 
 .راه حل های تشکيالتی و اساسنامه ای مداخله و تالش کنم

ضامين و فرمولبندی ها و هم به لحاظ شيوه من که با نامه سرگشاده، هم به لحاظ پاره ای م
گزينشی و مخفيانه تدارک و امضا گرفتن اش مخالف بودم، بهيچوچه نمی توانستم صرفا بخاطر مخالفت، 

مخالفت من با نامه سرگشاده . هر گردی گردو نيست. ملحق شوم» تجمع مخالفان نامه سرگشاده« به 
وت داشت و صميمانه از موضع دفاع از روش های بکلی با انگيزها و محرک های آن ائتالف تفا

تجمع مخالفان نامه « تشکيالتی و پايبندی به اساسنامه بود و درست به همين دليل نه تنها نمی توانستم به 
بپيوندم بلکه تا به آخر حاضر نشدم موجوديت آن را به رسميت بشناسم  چون که از اولين » سرگشاده 

آن را يک تشکيالت مغاير با اساسنامه در درون تشکيالت " نامه سرگشاده تجمع مخالفين " لحظه تشکيل 
دانستم و برايم تقريبا آشکار بود که اين يک سازماندهی کودتائی برای بيرون ريختن يک عده است و 

 .نامه سرگشاده  تنها يک بهانه غير منتظره برای آن فراهم کرده است

سرگشاده مرتکب شدند، روش محفلی و اتهامات نا خطاهای تشکيالتی که امضا کنندگان نامه 
برای رسيدگی به همه اين خطاها راه های بررسی تشکيالتی . روشن زدن به اعضائی بدون ذکر نام بود

و در صورت اثبات جرائم، نهايتا تنبيهات اساسنامه ای وجود داشت که در بدترين حالت می توانست  
خالفان نامه سرگشاده در واکنش به اين نامه و تحت اين ظاهر که اما م. تعليق عضويت يا اخراج هم باشد

» نه تشکيالت « مخالف اند، به سه اقدام در سه مرحله دست زدند که تجسم بدترين » نه تشکيالت « با 
 .ابتدا، اقدامات ضد اساسنامه ای؛ بعد، اقدامات فرا تشکيالتی، و باالخره تشکيالت شکنی: بود

اقدامی کودتائی و بکلی » تجمع مخالفان نامه سرگشاده « اد نفس فراخوان به ايج
 .غيرتشکيالتی و ضد اساسنامه ای بود

  مه  ٢ ١تا   «: ژوئن چنين ارزيابی کرده بود که٤کميته مرکزی در نشست سی و هشتم در 
رفقا بوتجمع مخالفين نامه سرگشاده نشست جمعی از رفقا تحت عنوان  ارتباطات " ده حق طبيعی  قانونی  اين اين تجمع" هيئت

مجاز به فعاليت برای هماهنگی نشست های اين رفقا بود ولی   »...نيز
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 اگر کميته مرکزی از روی مالحظات پراگماتيک در باره جايگاه حقوقی و اساسنامه ای اين 
ذيرفت اما  تجمع موقتا سکوت می کرد، آن را بمثابه يک تدبير عملی از ارگان مديريت سازمان می شد پ

اين ارزيابی نادرست کميته مرکزی که گويا اين تجمع حقی طبيعی و قانونی بوده است با اساسنامه 
ايجاد تشکيالتی در درون تشکيالت . ايجاد چنين تشکيالتی حق قانونی کسی نبود. سازمان مغايرت داشت

تشکيالتی ی تعريف شده در هيچ مبنا و مجوز اساسنامه ای نداشت و در هيچيک از نهادهای ساختارهای 
 نظری ايجاد ميشد، بمثابه يک فراکسيون –اين تجمع اگر حول پالتفرمی سياسی . اساسنامه نمی گنجيد

 تازه آن هم  در صورتی که موازين اساسنامه ای ناظر بر فراکسيون –نظری، مشروعيت می داشت 
ی در سازمان و دعوت به تشکيل های نظری را دارا می بود که يکی از آن ها انتشار پالتفرم نظر

 اما نه چنين بود و نه تشکيل -فراکسيون و رسميت يافتن فراکسيون نظری توسط کميته مرکزی است 
فراخوان داده شد که مخالفان نامه جمع .  داشتند که فراکسيون نظری درست کرده اندادعــا دهندگان اش 

 يک فراکسيون تشکيالتی، غير اساسنامه ای در برابر اين، آشکارا!  شويد ببينيم با نويسندگان آن چه کنيم؟
اين فراکسيونی بود تشکيالتی حول . بخشی از تشکيالت و بخصوص در تقابل با کميته مرکزی بود

مخالفت با يک نامه سرگشاده، با اسم و امضا، با هيأت ارتباطات و با جلسات منظم هفتگی و در تقابل با 
لسات اينترنتی شان را برای عموم آزاد اعالم کردند، مطلقا در خصلت اين که ورود به ج. کميته مرکزی

برای سنگسار هم تماشاچی . فراکسيون تشکيالتی و غير اساسنامه ای بودن آن تجمع تغييری نمی دهد
 .دعوت می شود ولی خصلت دموکراتيک به اين کار نمی دهد

 از يک فراکسيون ضد   اما اين تشکيالت غير اساسنامه ای در درون تشکيالت، پا را      
اساسنامه ای هم فراتر گذاشت و با دست زدن به مصوبات و ابالغ آن ها به تشکيالت در حکم تصميمات،      

اگر يکی از جرائم امضا کنندگان نامه سرگشاده از چشم مخالفين اين بود . بر فراز کل سازمان عمل کرد
ه آنان ايجاد کرده اند تمکين نخواهند کرد،   اولتيماتوم داده اند که به فضائی ک» شماری اندک« که به 

فراکسيون ضد اساسنامه ای از موضعی بر فراز همه اتوريته های قانونی سازمان و با لحن تحکم آميز    
نسبت به کميته مرکزی، تصميمات و منويات اش را با اولتيماتوم و زير پا نهادن همه موازين و مکانيسم        

 بی معنا کردن تبعيت اقليت از اکثريت در کل تشکيالت، به سازمان های تصميم گيری های سازمانی و با
اين تشکل ضد اساسنامه ای، کميته مرکزی را تحريم کرده، آن را به گروگان گرفته، برای            . تحميل کرد

 . اجرای دستورات فرا سازمانی اش تحت شانتاژ قرار داد     

تشکيالتی و اساسنامه ای برای سازمانگران اين تشکيالت کودتائی، با رد هر گونه راه حل 
طرح و بررسی مسائل، با رد حضور  در جلسات عموم تشکيالتی برای شنيدن پاسخ امضا کنندگان نامه 

سرگشاده به سئواالت شان در چنين جلساتی، با بايکوت جلسات عموم سازمانی يعنی با به رسميت 
نان نپيوسته اند، با رد همه پيشنهادات نشناختن تمامی آن بدنه سازمانی که به فراکسيون تشکيالتی آ

انعطافی کميته مرکزی و بقيه اعضای سازمان از جمله استفاده از حق تقاضای کنگره فوق العاده يا 
رفراندم توسط اين تجمع برای حتا خلع کميته مرکزی، و خالصه  با رد بی برو برگرد مطلقا همه راه حل 

عضا و کميته مرکزی برای ماندن بصورتی در زير يک سقف های اصولی و اساسنامه ای و پيشنهادات ا
با فراکسيون های متفاوت و نهايتا به تعويق انداختن جدائی برای سنجيده تر کردن آن، مقصود اوليه خود 
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و

ک
"

و در » نه تشکيالت « را به اجرا در آورده و تشکيالت را شکستند و همه اين ها با ادعای مخالفت با 
 !! »ان برنامه، اساسنامه و مصوبات تاکنونی سازمانمدافع« زير  تابلوی 

آن ها حتا به شب جلوه دادن روز دست زدند و هنگامی که امضا کنندگان نامه سرگشاده به 
اصرار آنان مبنی بر اين که نمايندگانی برای مناظره با نمايندگان تجمع مخالفان نامه تعيين کنند جواب 

داريم و در جلسات عموم سازمانی که کميته مرکزی برگزار می کند دادند که ما سخنگو و نماينده ای ن
: حاضريم هر يک به صفت فردی نظرات مان را بدهيم و پاسخگوی امضای نامه سرگشاده باشيم، گفتند

اصل نمايندگی  انتخاب نماينده را نيز به کناری گذاشته و بنيان هر نوع توافق برای فعاليت مشترک اينها 
اين ها می !!! ند زيرا وقتی فرد، محور می شود ديگر جايی برای کار متشکل باقی نمی ماندرا نيز می زن

اين روال  !! خواهند به صفت فردی و شخصی وارد عمل شوند و راه خود را ظاهرأ از جمع جدا کنند
امل کار از سوی امضاء کنندگان نامه سرگشاده، دنباله همان سياست انحالل طلبانه برای حاکم کردن 

 !!است" نه تشکيالتخط 

امضا کنندگان نامه سرگشاده با رد نمايندگی امضا کنندگان نامه سرگشاده در حقيقت !  عجبا
می گويند آن ها  يک بار با هم نامه امضا کرده اند و اقدام جمعی شان همانجا تمام شده؛ می گويند ديگر 

ماينده و سخنگو داشته باشند بلکه بمثابه اعضای خود را يک تجمع تلقی نمی کنند و فراکسيون نيستند که ن
سازمان حاضرند هر يک به صفت يک عضو نظرشان را بدهند و می گويند در سازمانی هم که هيچ 

فراکسيون قانونی وجود ندارد، مناظره نمايندگان کاری غير اساسنامه ای است؛ ولی مخالفان نامه 
ضد ) دوئل ( ساسنامه ای و شيوه نمايندگی و مناظره سرگشاده برای آن که فراکسيون تشکيالتی ضد ا

اساسنامه ای خود را توجيه کنند جواب کامال اساسنامه ای و تشکيالتی آن ها را  مصداق سلطه فرد بر 
تشکيالت، کنار گذاشتن اصل نمايندگی،  زدن هر نوع بنيان توافق برای فعاليت مشترک، انحالل طلبی، و 

اين شيوه های وارونه کردن حقيقت، انسان را به ياد چه روش ! داد می کنندقلم» نه تشکيالت « همان 
 !سقوط تا به کجا؟! های زشتی نمی اندازد که حتا از آوردن مثال هايش شرم می کنم

کردند که کميسيون نظارت ابقا شود چون " تصويب " در مرحله تجديد سازماندهی خودشان 
سه عضو از چهار عضو آن کميسيون را آوردند و نفر چهارم را  نام .  انتخاب شان کرده است١ ٣کنگره 

به بزرگی خودشان از عضويت کميسيون منتخب کنگره خلع کردند چون نظر اش در يک نهاد ديگر 
خودشان را در مقام کنگره قرار . منتخب کنگره يعنی کميسيون حقيقت ياب، باب ميل شان نبوده است

از آن هم گذشته، برای ابقای .  خلع يا ابقا اعضای کميسيون نظارت استدادند که تنها اتوريته مختار به
!  اين کميسيون را انتخاب کرده است١ ٣چون کنگره : سه عضو ديگر کميسيون نظارت، دليل آورند که 

آن هم با رای باالتر از !  انتخاب نکرده بود؟١ ٣اگر انتخاب کنگره معيار بود، مگر نفر چهارم را کنگره 
!  ر ديگر؟سه نف
مدافعان برنامه، « واضح تر از اين هم ممکن است؟ اسم خودشان را گذاشند » نه تشکيالت« کجا؟ 

 !! »نه سازمان« و اسم اين کار را مقاومت در برابر » اساسنامه و مصوبات تاکنونی سازمان

     ً                                                                            شرافتا  معيار، اراده و اختيار کنگره بود يا بيعت کردن يا نکردن ؟ باز هم سقوط تا به 
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 اين عده با سازمان دادن فراکسيون ضد اساسنامه ای، با اقدامات فراتشکيالتی، با نشاندن 
خود بجای کميته مرکزی و کنگره و سرانجام با تشکيالت شکنی، درک شان از تشکيالت را به روشنی 

، تشکيالت اساسنامه و قانون و مقررات، مائيم و ميخ ما هر جا کوبيده شده باشد: به نمايش گذاشتند
تا وقتی و تا جائی تابع مقررات و اساسنامه و ضوابط عمومی می مانيم که  عموم تابع ما . همانجاست

نه تشکيالت « تشکيالتی که تابع اراده ما نباشد، . بمانند و ضوابط و تشکيالت در خدمت اقتدار ما باشند
 !است»

ن نامه بايد بگويند آن عده اندک مخالفان نامه سرگشاده سراسر به اين چسبيدند که نويسندگا
که فراتشکيالتی عمل می کنند و رهبری در سايه کيانند و چه کرده اند؟ اگر چه نامه سرگشاده از هر 

نظر بد تنظيم شده و اتهامات را در هاله ابهام و ايهام پيچانده بود، ولی خود مخالفين اش به بهترين طريق 
آن ها ! ه سرگشاده با آن زبان الکن چه می خواسته است بگويدممکن با اعمال خود نشان دادند که نام

نشان دادند که چه ظرفيت خارق العاده ای برای عمل کردن فراتشکيالتی، زير پا نهادن اساسنامه و همه 
 ! قواعد و ضوابط تشکيالتی و چه استعداد کشف نشده ای برای انهدام تشکيالت داشته اند

*** 

 

به حل بحران نداشتم اما خودم را موظف می ديدم  و اميد چندانیخوش بينی  من با آن که 
ضعيف ترين شانس ها را بيازمايم؛ دندان روی جگر گذاشته با به رخ نکشيدن محرک های نا سالم و 

و با اغماضی غير اصولی اما آگاهانه ..." تجمع مخالفان " روش های ضد اساسنامه ای سازمان دهندگان 
تجمع " و اقدامات فراتشکيالتی  غير قابل هضم و حيرت آور در برابر اعمال و از روی پراگماتيسم

، تالش کردم با تظاهر به خونسردی، از هيزم ريختن در آتش برای خنک کردن درون ..."مخالفان 
سوزان خودم بپرهيزم و  بجای تحريک به گارد گرفتن بيش تر، آنان را به التزام دربرابرادعاهای 

ه خودشان و پذيرش قواعد و راه و روش های تشکيالتی برای حل مسائل توجه داده  و تشکيالت مداران
من در اين تالش، .  ناموجه بودن، غير قابل دفاع بودن و دست کم، زود رس بودن جدائی را مستدل کنم

 تجمع مخالفان نامه" همانطور که امضا کنندگان نامه سرگشاده را بمثابه يک جمع خطاب قرار ندادم، 
را هم به دالئلی که اشاره شد به رسميت نشناختم و در همه مواردی که مداخله ای برايم ميسر " سرگشاده 

 .شد، عموم اعضای سازمان را مورد خطاب قرار دادم

 ، تقسيم بندی سازمان به دو ٢ ٠ ٠ ٩ مه ٢ ٠از جمله در دومين نوشته کوتاهم به تاريخ 
را يک تقسيم بندی محفلی غير اساسنامه ای و مخدوش کننده صف صف موافقين و مخالفين نامه سرگشاده 

بندی های واقعی مبتنی بر گرايشات نظری و تشکيالتی دانسته و با تصريح بر وجود پاره ای اختالفات 
جدی در باره تشکيالت و تاکتيک ها، نوشتم که اين اختالفات به صورتی در نيامده اند که انشعاب را 

 انشعابی غير »چون به درخواست های ما جواب ندادند« م که انشعاب با اين دليل که توجيه کنند و افزود
 . سياسی،احساسی و غير قابل توجيه است که جز افتضاح سياسی ثمری به بار نمی آورد
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  و 
و  د
؟  

و » مخالفان نامه سرگشاده « گويا متوجه شدند که هويت دادن به خودشان تحت عنوان 
نگرفتن از امضا کنندگان نامه چقدر محفلی، نازل و اسباب آبرو ريزی سازماندهی انشعاب بخاطر جواب 

مدافعان برنامه، اساسنامه و مصوبات تاکنونی « تابلو عوض کردند و اسم خودشان را گذاشتند .  است
هم يعنی گويا بقيه اعضا مخالفان برنامه : به خيال خودشان خواستند به يک تير دو نشان بزنند. »سازمان 
امه و مصوبات سازمان اند، و هم يعنی صف آرائی ها ميان مخالفين و مدافعين برنامه و و اساسن

اساسنامه است  و هرکس مدافع برنامه و اساسنامه و مصوبات تاکنونی باشد بايد در تجمع اين ها ثبت نام 
 !کند

 بود دليلی که در مصوبه شان برای انشعاب اقامه کرده بودند بقدری غريب و غير قابل دفاع
که يکی از خودشان با ديدن واکنش های اعضا به يک چنين اقامه دليل مضحکی برای انشعاب، خود را 

ناگزير ديد توضيح ديگری بر دليل جدائی شان بنويسد و با اين ادعا که گويا ديگران قادر به درک جوهر 
در دو پاسخ متضاد به اين اختالف نبوده اند، اين جوهر را که منجر به تصميم آنان بر جدائی شده است 

در آن نظر سازمان به شيوه «: سئوال قلمداد کرد ما می خواهيم يک سازمان باشيم  با گرايش های متنوع آزاد که  آيا
ارد نظر خودش را جايگزين نظر سازمان بداند؟ آيا  از طريق حق رای اکثريت معلوم می شود يا اين که هر فردی حق دمکراتيک 

از جمع و اقليت از اکثريت تبعيت می کند سازمانی می  » خواهيم که در آن فرد

اقامه چنين دليلی برای جدائی با آن دليل قبلی شان که چون به خواسته های ما در باره            
اسامی آن عده انگشت شمار و رهبری در سايه جواب ندادند و حاضر به مناظره نمايندگان نشدند         

من عمدا همين اقامه دليل   . ر نيست، از زمين تا آسمان فرق داشت  همکاری در يک سازمان امکان پذي 
 مه، آن را مبنائی منطقی و حقوقی برای حل بحران     ٢ ۴تازه را گرفتم و در سومين نوشته خودم در 

 :  ناميده و يک پيشنهاد در سه بند خطاب به همه اعضای سازمان دادم    

 :بدهند» نه « يا » آری  « ردی به اين پرسش پاسخ کوتاه  همه اعضا سازمان بدون استثنا و به صفت ف  -الف « 

حتا در صورت تمايل به اصالح و تغييرشان و تا چنين       (و اساسنامه موجود سازمان را       ) مصوب کنگره اول   ( آيا مبانی برنامه  
 دانيد؟ پاسخ به اين و  قبول داريد و مبنای کار مشترک تشکيالتی می ) اصالحات و تغييراتی توسط کنگره ها  صورت نگرفته است   

 . فقط و فقط اين پرسش است که تکليف با هم بودن يا جدا شدن را روشن می کند     

 برای اصالحات يا تغييرات احتمالی اساسنامه ای  و نيز حول مسئله جايگاه امضای فردی و ضوابط رسانه ها           –ب 
شوند تا بعد از بحث به قطعنامه هائی قابل رای گيری تبديل   پيش نويس هائی در زمان بندی واقع بينانه توسط گرايشات مختلف تهيه     

 .شوند و در صورت تمايل گرايشات، فراکسيون های نظری حول آن ها شکل بگيرد       

 روی مسائل مناسباتی و رفتاری که در نامه سرگشاده مطرح شده اند بحث های روشنگر و شفاف عموم      –ج 
 .»برای چند و چون آن بايد فکر کرد   . ائل از راه ديالوگ تالش شودتشکيالتی صورت بگيرد و برای حل اين قبيل مس 

اعضا به بند الف، پايبندی   » آری « اين پيشنهاد من بخاطر آن بود که در صورت پاسخ     
و طبعا بر اصول آن مثل تعيين شدن نظر سازمان با رای ( تک تک اعضا به مبانی برنامه و اساسنامه  

و توخالی بودن دليلی که جدائی طلبان برای توجيه جدائی می         ...) ثريت و اکثريت و تبعيت اقليت از اک    
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اين يک اتمام حجت بود تا واکنش به اين پيشنهاد معلوم     . تراشيدند مستند شده و بصورت کتبی اثبات شود 
 کند که جدائی آيا واقعا به  دعوای دفاع از تشکيالت و  نه تشکيالت مر بوط است يا دليل ديگری دارد؟  

ر جلسات عمومی و سپس در جلسه خود کميته مرکزی از اين پيشنهاد حمايت شد اما   د
سازماندهندگان انشعاب، بحث در باره آن را که در دستور جلسه خودشان گذاشته شده بود صالح نديدند    

ديدند صرف نمی کند پای قبول چنين    . و از دستور خارج کردند و ثابت کردند که ريگی در کفش دارند   
پس دوباره به مصوبه اجالس پنجم    . هادی بروند که کتبا و رسما ثبت شود که اتهام شان بی پايه است  پيشن

جدائی اجتناب ناپذيراست چون مخالفين نامه سرگشاده به خواسته های آن ها مبنی بر    : شان برگشتند که 
 . ده اندپاسخ مثبت ندا» رهبری در سايه« و » شماری اندک  « روشن کردن اسامی و اتهامات  

واکنش يکی از همان ها به پيشنهاد  من بسيار پرمعنی بود که نوشت گيريم که امضا کنندگان 
نامه سرگشاده آمدند و در پاسخ به اين سئوال جواب دادند که به اساسنامه و تبيعت اقليت از اکثريت و 

سطه گر اليق اش بود اين بود که تنها جوابی که اين سف! غيره پايبند اند، از کجا که در عمل پايبند بمانند؟
« اگر ادعايش را می کردند و در عمل لگد مال اش می کردند، در بدترين حالت می شدند مثل شما 

 !از اين بدتر که نمی شد! »مدافعان برنامه و اساسنامه و مصوبات تاکنونی سازمان

ره اين اجدائی  که اينک به مجموعه ای از اسناد تاريخی  در با–همه نوشته های موجود 
ضمن متوسل شدن به » تجمع مخالفان نامه سرگشاده «  گواه آن اند که اعضای –تبديل شده اند 

مستمسک اختالف نظر در باره تشکيالت، از همان اولين واکنش تا آخرين روز، مسئله اصلی شان اين 
رهبری « و آن » ی اندک شمار« نويسندگان نامه سرگشاده بايد بگويند منظورشان از آن : بوده است که 

چه کسانی است؟ اسامی و اتهامات را بايد روشن کنند و به متهمين حق دفاع بدهند وگرنه جدا » در سايه 
 .می شويم

من معتقدم که تک تک امضا کنندگان نامه سرگشاده حتا بدون اين شانتاژ ها و اصال بنا بر 
سرگشاده يک به يک  به کل تشکيالت توضيح منطق اعتراض شان موظف بودند در قدم دوم پس از نامه 

بدهند که فضای سنگين و مسموم دوره اخير از طريق چه کسانی ايجاد شده و هر يک به تنهائی 
اگر چه دائم تکرار می . مصاديقی را که شخصا سراغ داشته و يا بر سرشان آمده بود شرح می دادند

 بکنيم ولی نمی بايست در انتظار بيهوده کردند که حاضريم تک تک در جلسات عمومی اين کار را
می بايست هريک با قلم خودشان می . موافقت جدائی طلبان با اين شکل کار، وقت را می سوزاندند

به اين ترتيب هم حقايق روشن می شد، هم معلوم می شد که قصد اتهام زنی توخالی نداشته اند، . نوشتند
هم تفاوت نظرات ميان امضا کنندگان نامه 

انشعاب طلبان می گرفتند و اين حق بجانبی از انشعاب طلبان سلب می شد که چون حق دفاع به متهمين 
س درستی ْ نف داده نشده جدا می شوند

شاده چيزی نوشتند و کسی در باره اين ادعای نامه سرگشاده که در چند ماهه اخير نوشتن نامه سرگ
فضای سازمان مسموم و کشنده و نفس کشيدن برای اعضای سازمان سخت شده است و نيز در باره آن 
 .شمار اندک مسئول اين کار و رهبری در سايه هيچ ننوشتند و بهانه را از دست انشعاب طلبان نگرفتند

ِ                           ا نشان می دادند، هم مستمسک  بی پاسخ گذاشتن را از دست ر                          

                                                                  اما آن ها اين کار را نکردند و فقط تعدادی اندک از آنان در دفاع از . 
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 کامال برايم قطعی بود و هست که چه با نوشتن يک به يک امضا کنندگان و چه با البته
توضيح يک به يک آنان در جلسات عمومی،  انهدامگران از جدائی منصرف نمی شدند و قطعا با ذکر 

در حقيقت جدائی طلبان خيلی هم به دنبال . 
 نامه ٔهمه آن ها کم و بيش می دانستند که اشارات سر بسته. ن آن اسامی و موارد نبودندروشن شد

بويژه سازماندهندگان انشعاب، درست از آن جائی که  . سرگشاده به چه رويدادهائی و چه کسانی است
خودشان جواب سواالت شان را بهتر از هرکسی می دانستند، از همان اولين واکنش شان به نامه 

» سرزمين سوخته مناسباتی « گشاده، اين عبور متجاسرين از خط قرمز را  نابخشودنی يافتند، از سر
حرف زدند و بر آن شدند که با آدم هائی که جسارت کرده و نه تنها رفتار تشکيالتی آنان را به زير 

 کرد، ديگر نمی سئوال برده اند بلکه اعالم کرده اند که از اين پس به رفتارهای آنان تمکين نخواهند
 . توانند در يک تشکيالت بمانند

                    ُ                             صريح موارد و اسامی، ب راق تر و مهاجم تر هم می شدند

               ً                                    اگر جدائی حقيقتا  بر سر اختالفات تشکيالتی صورت می     . 
                     ً                     بسيار گوياست که اتفاقا  آن هائی که نمايندگان

نامه سرگشاده برای من قابل دفاع نيست اما اين نامه و زخم هائی که زد، سرمنشا اين عزم 
سازماندهندگان جدائی از مدت ها پيش در پی بيرون انداختن ال        . جزم و به هر قيمت برای جدائی نبود    

ون عدم امکان ماندن در يک تشکيالت با فالنی يا فالنی بر     اقل چند تن بودند و در مناسبت های گوناگ  
ظاهر اين ناهمسازی، گرايشات ضد تشکيالتی اين افراد عنوان می شد اما حقيقت اين    . زبان ها آمده بود

بود که برخورد نظری با اين گرايشات برای مخالفان آن کار دشواری نبود که چنان عاجز شده باشند که            
اين اختالفات اصال مسير تشکيالتی هم      . ی و فالنی نمی توانم در يک تشکيالت بمانم    بگويند من با فالن

طی نکرده بود که مثال به نظر اکثريت تبديل شده باشد و کسی به اقليت افتاده باشد و  بگويد من با    
اختالف نظرات، واقعی و جدی بود ولی جدائی بخاطر آن ها          . صاحبان اين نظر نمی توانم کار کنم   

يقت نداشت و صرفا بهانه ظاهری بود    حق
نه «                . گرفت، صف بندی ها بکلی چيز ديگری می بود    

ان هم از معرفی می شدند، جزو امضا کنندگان نامه سرگشاده نبودند و خيلی از امضا کنندگ     » تشکيالت 
 .لحاظ بينش حزبی و تشکيالتی به جدائی طلبان نزديک تر بودند     

 

*** 

که بيرون می " مصوباتی " و » تجمع مخالفين نامه سرگشاده     « از همان يکی دو جلسه اول    
رهبری « داد برای من قابل تشخيص بود که مسأله اصلی با امضا کنندگان نامه سرگشاده، آماج گرفتن    

سماجت بی حد و مرز بر     . است و بقيه همه بهانه و دستاويز است    » شمار اندک  « و آن  » در سايه 
کانونی کردن همه مسائل روی اين نکته و همه چيز را بی قيد و شرط و بی هيچ انعطافی منوط به پاسخ    
دادن به اين مسأله کردن، برای من جای ترديدی باقی نگذاشته بود که جوهر مسأله، جريحه دار شدن   

 . نه مسائل تشکيالتی و نظری است و
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اما اشارات سربسته و غير شفاف نامه سرگشاده نمی توانست به خودی خود يک چنين    
البته سوابق چند ساله بحران مزمن تشکيالتی و مناسباتی،    .واکنش حاد و آشتی ناپديری را باعث شود

بر داريم، در شعله رو   تخاصمات و کدورت ها و بغض و کين های تلنبار شده ای که همه از آن ها خ    
نفر و بخصوص در شکل گيری اين ائتالف جنگی برای    .... شدن حريق از طريق جرقه نامه سرگشاده      

 نعمتی بسيار مؤثر بودند؛ اما عامل اصلی اين واکنش انفجاری و ويرانگر،     –تصفيه حساب های حيدری   
 يکی از اعضا به کنگره  ٔرگشادهخود اين نامه سرگشاده نبود، ربطی بود که از اين نامه به نامه س 

نفر حتا به نامه حتاکانه يکی ديگر از     ..... تالش شد نامه سرگشاده. سيزدهم در سال گذشته داده شد
 .اعضا هم که سال پيش بحران سايت را شعله ور کرد ربط داده شود   

  اگر در کنگره سيزدهم شرائط برای اخراج کسی که حاضر به انتقاد از خود بخاطر هتاکی   
 عضو ديگر به کنگره سيزدهم   ٔهايش به مسئول فنی سايت نشده بود فراهم نيامد و اگر نامه سرگشاده       

نفر بعد ....غافلگيرانه بود و امکان سازماندهی يک واکنش متقابل سريع را نداد، انتشار نامه سرگشاده     
زماندهندگان جدائی،   سا. از چندين ماه، فرصتی غير منتظره برای وارد کردن ضربه متقابل ايجاد کرد    

نفر را نوعی دنباله  آن دو نامه و تکرار اتهامات آن ها با ابعادی گسترده تر و همراه           .... نامه سرگشاده  
با اولتيماتوم تلقی کردند و اين که گويا نويسندگان آن دو نامه توانسته اند در فاصله بعد از کنگره، با   

نفر، بهانه و فرصتی ... نامه سرگشاده .  خود همراه سازندنفر ديگر را هم را با ....سازماندهی مخفی 
 .برای انتقام گيری از آن دو نامه و نويسندگان آن ها فراهم آورد 

علم کردن اختالفات نظری در باره تشکيالت و تاکتيک فقط    . اين بود جوهر اصلی ماجرا  
نه   « سخنگوی گرايش به   بسيار گوياست که اتفاقا آن هائی که     . برای پنهان کردن اين جوهر بود

قلمداد می شوند، جزو امضا کنندگان نامه سرگشاده نبودند و اکثر امضا کنندگان هم از لحاظ   » تشکيالت 
برای . پس اختالف نظری بهانه بود  . بينش تشکيالتی به نظر تشکيالتی انشعابگران نزديک تر بودند 

ائی پای فشردند  و بهيچوجه نمی خواستند اين    نفر، بر جد....همين بود که از همان ابتدای انتشار نامه  
آنان انتقادات  نامه   . فرصت و مستمسکی را که نامه سرگشاده برايشان فراهم کرده از دست بدهند

ناميدند و برای همين است که به هيچ منطقی گوش ندادند و هرچه امضا کنندگان    » جنگ « سرگشاده را 
ميته مرکزی کوتاه آمد، بر طبل جدائی کوبيدند و جری تر  نامه سرگشاده نرمش نشان دادند و هرچه ک

اصراری  . شدند تا مبادا اين فرصت طالئی برای تصفيه حساب نهائی با آن يکی دو نفر از دست برود  
برای بيرون ريختن بقيه نداشتند کما اين که هيچ واهمه ای هم از آن نداشتند ولی آن را  مشروط به پس            

 .ان از نامه سرگشاده کردند گرفتن يا نگرفتن امضايش

  در ايران بازهم آزمونی برای محک زدن محرک و   ١ ٣ ٨ ٨خيزش توده ای خرداد  
!) بادبان ها را بکشيد (  ژوئن ١ ٩انگيزه واقعی اين جدائی طلبی بود و من در آخرين يادداشتم به تاريخ      

 :خطاب به همه اعضای سازمان نوشتم   . اين محک را به کار گرفتم 

آن که هر وظيفه ای را در اين شرائط بحرانی به درستی انجام دهيم، اولين و حياتی         برای « 
ترين وظيفه اين است که بر بحران درونی خودمان مهار بزنيم و با احيأ انسجام و يکپارچگی تشکيالتی،     
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 سی سال در انتظار چنين خيزش توده ای، سراسری و سياسی بوده . به سراغ مداخله گری سياسی برويم 
اگر تا همين چند روز پيش انشعاب، تنها يک خسارت تشکيالتی داشت، وقوع آن در شرائط کنونی    . ايم

. ايران ما به ازای سياسی مرگباری برای راه کارگر خواهد داشت      
 هر نامی بلکه فقط سياسی هم حکم می کند که از انشعاب چشم پوشی شود، همه صف بندی ها تحت 

منحل شوند، همه نيروهای سازمان در صفی يکپارچه و متحد شوند و با دادن اولويت مطلق به وظائف            
سياسی سازمان در قبال ايران، حل و فصل مسائل بحران درونی بعنوان ضرورتی درجه دوم و تحت         

 »... الشعاع و در خدمت وظائف سياسی سازمان دنبال شود    

ِ                                مسئوليت  نه کمونيستی، نه انقالبی،              

  ّ                                            مني ت برايشان از هر چيزی که تصور شود باالتر است 

                                           ّ               خودشان را چنان صاحب انحصاری اين سازمان و مني ت فردی شان را 

                            ً  بلکه مال بسياری ديگر که اکثرا  

داشتم، با اين پيشنهاد هم مخالفت و ثابت کردند که حيثيت فردی و           همانطور که از پيش يقين   
. 

اگر در راه کارگر انشعابی بخاطر     . آنچه در سازمان راه کارگر اتفاق افتاد انشعاب نبود     
ی هرچند دردناک اما قابل      اختالفات نظری يا بر سر اصول تشکيالتی پيش می آمد، می توانست انشعاب    

اما اين شقه کردن سازمان سی ساله صرفا بخاطر جريحه دار شدن های        . دفاع و با سربلندی باشد
شخصی و دفاع حيثيتی و آن هم در شرائط يک خيزش توده ای و فضای انقالبی در ايران، هيچ چيز  

 . غرور افرينی ندارد

اين انهدام . يالتی، انهدام سياسی و انهدام انسانیاين يک انشعاب نبود، انهدام بود، انهدام تشک
. را به خيلی ها تحميل کردند

مساوی با تماميت راه کارگر دانستند که به خود حق دادند سرنوشت سازمانی را که نه فقط مال آن ها 
عمرشان را در برای بر پا نگهداشتن آن سپری کرده بودند، و مال 

جنبش چپ و کارگری ايران بود،  خودسرانه و با خود خواهی، قربانی تصفيه حساب با يکی دو نفر و 
آنچه در سازمان راه کارگر صورت گرفت با انشعاب که .  هزينه دفاع از حيثيت و شرف خودشان کنند

 . شناخته شده است تفاوت اساسی دارددر فرهنگ و سنت احزاب 

*** 

مسئله فقط اين نيست که انشعاب بر سر اختالفات الينحل سياسی و تشکيالتی نبود، بلکه اين 
 ! است که اين اصال انشعاب نبود

در حالی که » تجمع مخالفان نامه سرگشاده « برای فهم اين قضيه بايد توجه کرد که 
 جدائی پای می فشردند، طرفداران نامه سرگشاده را خواهان انشعاب خودشان بودند که دائم بر ضرورت

اما همه اسناد گواهی می دهند . قلمداد می کردند، يعنی که مدعی نبودند خودشان دارند انشعاب می کنند
اگر نه اين طرف و نه آن طرف انشعاب نکرده . که طرفداران نامه سرگشاده دست به انشعاب نزده اند

اخراجی هم . ئی به چه شکلی اتفاق افتاده است؟ شکلی که باقی می ماند، اخراج استباشد، پس جدا
از سوی ديگران مطرح نبوده و » تجمع مخالفان نامه سرگشاده « اخراج . صورت نگرفته است

هم در تمام دوره دعوا » مخالفان نامه سرگشاده « . برعکس، بر حفظ وحدت و همکاری پای فشرده اند
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اج طرفداران نامه سرگشاده نگفته اند و در واقع هم هيچ ارجاع به تنبيهات اساسنامه ای و کالمی از اخر
نه هيچ کدام از طرفين انشعاب کرده و نه طرف ديگر را اخراج . هيچ اخراجی صورت نگرفته است

 ! پس جدائی به چطور صورت گرفته است؟. کرده است

فقان نامه سرگشاده نمی توانند در يک بر آن اند که با موا» مخالفان نامه سرگشاده « 
می گويند راه کارگر مائيم و . اما نه آنان را اخراج می کنند و نه اعالم انشعاب می کنند. تشکيالت باشند

 اعم از اين که امضا کننده –يعنی بقيه را . خودشان تشکيالت را بين خودشان تجديد سازماندهی می کنند
» تجمع مخالفان نامه سرگشاده «   بقيه ای را که به هر دليل با -يا نه يا طرفدار نامه سرگشاده باشند 

موجوديت شان را از سازمان . اين با بيرون ريختن هم تفاوت دارد. حساب می کنند" نيست " –نيستند 
انگار اصال نبوده اند، درست مثل عکس های دوره سانسور استالينی که تروتسکی ها  . سانسور می کنند

تمامی . شده اند" نيست "  ها و ديگران، از عکس های قبلی در کنار استالين قيچی نشده بلکه و ژيتکوف
 ! شده اند انگاری که اصال نبوده اند" نيست " فضای عکس ها همان است، فقط کسانی 

را در بيرون اعالم کنند، نمايندگان " جدائی " تصميم می گيرند " هنگامی که اين 
به آنان می گويند ما قصد اعالم بيرونی نداشتيم ولی حاال که شما اعالم » خالفان نامه سرگشادهتجمع م« 

 .کرده ايد ما هم بيانيه می دهيم

    ِ     نابود گان " 

                                                                     ّ                      اين يک انشعاب مبتنی اختالفات نظری نبود، انهدامگری يک ائتالف مبتنی بر مني ت ها، رو             

يعنی می خواسته ! قصد اعالم بيرونی نداشتند و انتظار اعالم آن از طرف بقيه را هم نداشتند
هيچ اتفاقی نيافتاده است، . ود نداشته انداند از اين عده طوری جدا شوند که گوئی اين عده اصال وج

شده اند؛ درست به همان شيوه که " نيست" سازمان همان است و فقط عده ای از ارگان ها و نهادهای آن 
شد " نيست " کميسيون مرکزی نظارت و رسيدگی به شکايات، نفر چهارم از اين کميسيون " ابقای" با 

 !بی آن که هيچ توضيحی الزم داشته باشد

اين، انشعاب و ! اين است واقعيتی که در راه کارگر اتفاق افتاده است و نه انشعاب يا جدائی
. جدائی نيست، انهدام است، نه فقط انهدام سياسی و تشکيالتی راه کارگر، بلکه همچنين انهدام انسانی

 اسم اش را هم .انهدام حق يکايک اعضا بر اين سازمان و سرنوشتی که با اين سازمان گره زده بودند
اين مهم ترين نکته بعد از ضربه سياسی است که اين شقه شدن به راه !! »جدائی متمدنانه « گذاشتند 

 .اين يک انهدام انسانی است. کارگر زده است

اب های کهنه، رقابت ها، بغض و کين های شخصی و در يک کالم،     کم کنی، قدرت نمائی، تصفيه حس  
« اين انهدامگری محصول يک فساد تشکيالتی بود که برای کتمان اش، دروغ   . انتقام گيری بود
را هم بر آن افزودند؛ مثل عموی عرق خور من که برای پوشاندن بوی دهان اش از   » اختالفات نظری    

 !م روی عرق می جويد کميته چی ها، دو حبه سير خام ه  

*** 
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، دو تشکيالت بر جا مانده است )راه کارگر ( از شقه شدن سازمان کارگران انقالبی ايران 
و اعتقاد من مبنی بر مرگ سياسی و تشکيالتی  راه کارگر ابدا بمعنای انکار موجوديت اين دو تشکيالت 

اعتبار سياسی اش از بين رفته و . دحرف من اين است که آن سازمان راه کارگر ديگر وجود ندار. نيست
تاريخ راه . هر چه محرک واقعی اين ماجرا بيش تر آشکار شود، آن اعتبار بيش تر از ميان خواهد رفت

کارگر سی ساله به پايان رسيده است و حاال دو تشکيالت ديگر حيات خود را بر خرابه های  آن آغاز 
 .من قضيه را اينطور می بينم. می کنند

ر که در اطالعيه ام به واحد پاريس نوشته بودم، من شکل گيری اين دو تشکيالت را همانطو

بيعی يا در قبال آن ها معين کنم و بر اين باور هم نيستم که پرهيز مدلل ام از اين يا آن طرف، بطور ط
. ناگزير در طرف ديگر قرارم می دهد

را از همان ابتدا بخاطر » تجمع مخالفين نامه سرگشاده« من که طرفدار نامه سرگشاده نبودم و . نيست
نی به رسميت نشناخته و اقدامات ضد اساسنامه ای،اقدامات فرا تشکيالتی، و باالخره تشکيالت شک

مخاطب قرار ندادم، امروز به طريق اولی بخاطر انهدامگری سياسی، تشکيالتی و انسانی که در قبال راه 
کارگر و بسياری از راه کارگری ها مرتکب شد، اين تشکيالت را به رسميت نمی شناسم و مجرم تلقی 

 خواهم اين تشکيالت را به رسميت شناسم، اگر من نمی. می کنم که بايد در برابر تاريخ پاسخگو باشد
. بمعنی آن نيست که معتقد به بايکوت آن باشم

 .ويرانگری، و دروغ را فرو ببلعم

    ً                                                                                        اساسا  بر مدار صف بندی های سياسی يا نظری در باره تشکيالت نمی دانم تا بر اين اساس جايگاه ام را 

           ً                                             اما اين ابدا  بمعنای يکسان گرفتن اين دو تشکيالت از طرف من 

ِ             شخصا نمی توانم اين خار سه پر  خود محوری،                             

 

*** 

تا جائی که به شما مربوط می شود، آن ها چه در جريان مرافعه درونی و چه در اطالعيه 
ود کردند که گويا آنچه همکاری را نا ممکن و جدائی را ناگزير کرده است، بيرونی شان چنين وانم

تکرار می کنم که اختالفات در باره تشکيالت و تحزب و . اختالف نظرات در باره تشکيالت بوده است
حزب و سازماندهی و غيره وجود دارند و مهم هم هستند و پنهان نمی کنم که از نظر من با اين جدائی، 

بلی به هم خورده و گرايشاتی که من خودم را به آن ها نزديک نمی بينم، در تشکيالت جديد شما تعادل ق
اين که اين گرايشات مسلط شوند و تشکيالت شما با اين گرايشات هويت پيدا . وزن بيش تری يافته اند
ق کنونی را اما حتا اگر روزی چنين شود، عطف به ماسبق نخواهد شد و انشقا. کند، مسأله آينده است

 .توجيه و تبرئه نخواهد کرد

شما در اطالعيه بيرونی تان به نحوی بر ادعای آنان مبنی بر اين که پايه جدائی تحميلی از 
گفته ايد آن ها نگذاشتند اين اختالفات مسير . طرف آن ها اختالفات تشکيالتی بوده است صحه گذاشته ايد

خود . من در اين صحه گذاری ضمنی با شما هم نظر نيستم. درستی را طی کند و جدائی را تحميل کردند
همين که نگذاشتند اختالفات مسير درستی را طی کند بخاطر آن بود که برای اين جدائی محرک های 
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آن ها عامدانه جلو مسير اساسنامه ای و عقالنی تعيين تکليف با اختالفات نظری  را سد . ديگری داشتند
قب بيافتد و فرصتی طالئی که نامه سرگشاده برای تصفيه حساب شان با عده کردند تا مبادا جدائی به ع

» نه تشکيالت « آنان برای توجيه اين جدائی طلبی، شما را طرفدار . ای فراهم آورده است از دست برود
طرفداری از تشکيالت چند ) با سؤ استفاده از گاف های نامه سرگشاده( قلمداد کرده و بعنوان مصاديق آن 

اکتيکی، شنا در جهات مختلف، مخالفت با تبعيت اقليت از اکثريت، برابری جايگاه اقليت با اکثريت، ت
می شد از کنار همه اين ادعاها با بی اعتنائی . برابری جايگاه فرد با جمع و غيره را عنوان کرده اند

. ه خورد مردم نمی دادندگذشت اگر چنانچه آن ها را بعنوان دالئل جدائی شان از بقيه راه کارگری ها ب
به . مصوبات اين کنگره شما برای ناظران بيرونی مالک درستی يا نادرستی چنين ادعائی خواهد بود

گمان من نه تکذيب راحت طلبانه، نه اکتفا به روشن کردن ضوابط رسانه ها و نه جمله بندی های کلی در 
در باره تک تک موضوعاتی که بعنوان باره اعتقاد به تشکيالت، بلکه قطعنامه ای مشخص و روشن 

در جريان کشاکش ها مطرح شده اند است که مالک داوری و » نه تشکيالت « مصاديق طرفداری از 
 . مبنای استناد خواهد بود

 . اين اصلی ترين چشم انتظاری من از اين کنگره شماست

 . برايتان آرزوی موفقيت می کنم

  ٢ ٠ ٠ ٩  ژوئيه ٢ ۵شهاب برهان 
 

*************************************************************** 

 42ضميمه 
 گره گاه ها، ضوابط ومنطق حاکم برآنها؟

 تقی روزبه 
 

 .محمدرضاشالگونی به آن اضافه شده است  .رانتها نقدی کوتاه برمواضع وقطعنامه ر پرسش همراه است ود   7اين نوشته  با 

سازمان را درکجابايد جستجوکرد؟ مسأله ای که اکنون پس ازگذشت       ...گره گورکالف سردرگم ضوابط حاکم برسايت ونشريات و    
ا ميخواهيم  به عقب برگرديم،يا درهمان نقطه     نزديک به دودهه ازتصويب مقررات کنگره اول دربرابرش قرارگرفته ايم اين است که آي      

البته تقليل صورت مساله به چند ضابطه فنی و ياميانگين گرفتن ازبين آنها، بدون     . درجا بزنيم ويا گامی به جلو برداريم؟ کداميک؟ 
وانست گره ای ازمشکل     داشتن افق روشن و بدون آنکه برای خودمان روشن کنيم که به کدام سومی خواهيم جهت گيری کنيم،نخواهد ت   

به کدام قامت؟ قامت يک فرقه ازفرقه     (واقعی ما بگشايد وچه بسا حکم پرش درتاريکی ودوختن لباس تنگ وچسبان به قامت خودمان       
البته .درتحليل نهائی ضوابط ومقررات بطوراجتناب ناپذير برتصوری ازمعنا واهداف تشکيالت مبتنی است      .را پيداکند ) های چپ؟
 بخواهيم الزاما دست يابی به تصورمشترک درهمه حوزه های کالن را        -تدوين ضوابط -آن نيست که دراين نقطه معين  مساله برسر

http://goftgoo09.wordpress.com/wp-admin/page.php?action=edit&post=179
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اما اين هم مهم است که هرکس حتا االمکان  برای خودش روشن کند که با چه افقی به اين يا          . شرط تدوين وحصول به توافق قراردهيم    
 :پرسش های زير درهمين رابطه مطرح شده اند     . می گويدآن ضابطه می نگرد وبه آن جواب آره يا نه 

  سوال اول -ا

آيا تناقض ذاتی و ماهوی بين آزادی بی قيد وشرط انديشه وبيان با اصل تحزب وتجمع وجود دارد وجمع اينها ناممکن است وباپذيرش                
 ين رابطه را چگونه بايد فرموله کرد؟  يکی ازآنها بايد ازخيرديگری گذشت؟ويا اگرتناقض ذاتی بين آنها وجود نداشته باشد،ا   

 رابطه آزادی بی قيدوشر انديشه وبيان با حق تجمع وتحزب 

امابنظرمن تضاد ذاتی بين آنها وجود     . بی شک بسته به آن که ازيک تجمع کمونيستی چه می فهميم پاسخ های متفاوتی خواهيم داشت         
ند  وبنابراين اصولی  که نافی همديگرباشند و الزاما بطورذاتی    چرا که هرکدام ازآنها آبشخور ومنشأ خاص خود را دار    .ندارد

اصل اول به يک اصل رهائی بخش و جهان شمول اشاره دارد که کل تاريخ پيشروی و         :وماهوی دربرابرهم قرارداشته باشند نيستند     
تاريخی ازکمون اوليه وبردگی و       تمامی دوره های  .مبارزه انسان ازجمله درمبارزه عليه قيودات انديشه وبيان،تجسم بارزآن است      

بيانگرسيرحرکت    ) صرفنظرازافت وخيزها و با اجتناب ازدرک خطی وغايت گرا ازماترياليسم تاريخی         (فئوداليسم و نظام بورژوائی  
اين فرايند محصول تقدير واراده ای فراانسانی ويا قانونی     .بشرازجبروضرورت بسوی آزادی ونفی قيدوبندهای هرچه بيشتربوده است       

اسرارآميزو ازپيش تعيين شده نيست بلکه محصول مبارزه خودانسان با عوامل وشرايط محدودکننده واسارت آوراست،هم با             
که ازانسان اطاعت محض وبرده   " جمع گرائی"جبرطبيعت وهم باجبرسلطه طبقاتی واستثمارانسان توسط انسان وازجمله آن نوع     

لب  اصول واصول پرستی وموازين وفرهنگ وتابوها ومقدسات و خطوط قرمزو         نظام های مستقردرقا  . واررامی طلبيدومی طلبد  
،همواره سعی درخفه کردن انسان اين پرومته         )والبته نه فقط دراين عرصه    (صدها قيد وبند ديگرمشروط کننده، درقلمروانديشه وبيان      

ی وازجمله قيود زدائی ازحوزه انديشه وبيان به مثابه   بی شک سوسياليسم اگرتأمين کننده آزادی ورهائ . ناآرام وبيقرار تاريخ داشته اند 
 هرگزحتا باندازه يک مثقال حقانيت وبرتری نسبت به بورژوازی نخواهد      -که هست -يکی از مهمترين تجلی گاه های اين رهائی نباشد   

فراوان پيدامی شوند،هيچ     بستن قيد وبند به آزادی انديشه وبيان،صرفنظرازهرتوجهيی که درهرعصروزمان برايش پيداشود،که         .داشت
نيست مگربازتاب قيدوبندها وبايد هاونبايدهای نظام های سلطه طبقاتی مستقرودرونی شدن آن ها درانسانهای پرورده شده درمتن اين           

تمامی روح رهائی بخش کمونيسم درنبردعليه  عليه نظم جهان طبقاتی موجود وعليه هرگونه طبقه بندی کردن انسان وبايدها       .شرايط
ونبايدهائی است که هم وجودشان وبدترازآن پذيرفته شدنشان به مثابه بديهيات واحکام عقل سليم، به منزله زنجيرهای نامرئی است که            

 . با مشارکت خودمان به دست وپايمان، پيچيده شده است 

رآگاهانه شرايط تاريخی حاکم    اصل اقدام جمعی ومشترک برای تغيي.اما اصل دوم اصل تجمع برپايه اشتراکات و اهداف مشترک است
اين اصل نه فقط دربنياد خود معارض اصل قبلی نيست ودربرابرآن قرارندارد،بلکه خود نشأت گرفته ازاصل اول واز مصاديق   .برما

  ومشتقات آن است که عليرغم يکدست سازی های برده وارناشی ازجبرطبقاتی وتبديل انسان به اشياء وابزارتوليد جانداروتحت کنترل             
نبايد تصورکرد که اصل آزادی وبی   . وبنابراين ذاتاو الزاما نمی تواند درجهت خالف آن ومحدودکننده آن باشد. صورت گرفته است

قيد شرط گويا يک اصل بورژوائی است و هرچه ازآن به تراود الزاما خالف  آگاهی سوسياليستی است وبنابراين جائی برای آن                  
هيچ چيزغريب ترازاين سخن نيست که بگوئيم کمونيست ها گويا خود به آزادی مطلق انديشه وبيان      .درتجمع سوسياليستی وجود ندارد 

برعکس يک کمونيست وبطريق اولی يک تجمع کمونيستی بيش ازهرتجمع ديگری به اين اصل رهائی بخش برای درهم    ! نيازندارند
درواقع بنابه  .م های مستقرمستحيل شده ودرجا خواهد زد     شکستن نظم موجود وانداختن طرحی نو نيازدارد وگرنه درمتن همين نظا        

مبارزه   ) هم درمصاديق عينی آن  وهم درحوزه های انديشه وباور (تعريف هرچه عليه قيدو بندهای جامعه طبقاتی وعليه رسوبات آن  
 :پس.شود،آگاهی کمونيستی  شفاف ترمی شود    

اصلی است جهان شمول ونمی توان آن را برای    .ياليستی است  اصل آزادی بی قيد وشرط يک اصل ذاتا رهائی بخش و سوس -الف
هرچند که نظام های طبقاتی با محدودومشروط کردن آن درسطوح واشکال بی نهايت     .بخشی ازجامعه پذيرفت وبرای بخشی نپذيرفت

ای رهائی ازهرقيدوبند به معنی      البته مبارزه بر-ب.گوناگون، بديهی بودن منطق آن را به عقل سليم وغريزه ثانوی ما تبديل کرده باشند         
بديهی است که اين يک فرايند تاريخی  . آن نيست که انسان دردنيای واقعی ودرعمل هم هرلحظه می تواند بطورمطلق رها وآزادباشد          

ديل اما فضيلت ساختن ازمحدوديت ها و قيد بندها و بدترازآن سنگرگرفتن درپشت آنها وتب    .است ومابا واقعيتی درحال شدن مواجهيم
آنها به مهمات، وتعبيرشان به اصولی خدشه ناپذيروالجرم زنجيری پيچيده به دست وپای خود،نادرست بوده و کمونيست ها ضمن         



 

 

300

بشری،اما جهت گيری اشان درراستای       " پيش تاريخ"درنظرگرفتن اين واقعيت های هرچند سرسخت ونيرومنداما ميرنده ومتعلق به    
 . که آزادی انديشه وبيان وکنش انسانی را به انقياد می کشد رهائی وعليه هرگونه قيدوبندی است  

" پيش تاريخ"وبنابراين به گمان من کموينست ها بيش ازهرکس برای مبارزه با نظم مستقروقيدوبندهای آن،وبرای گسستن ازبندناف       
د متحقق ساختن آن است که می توانند به   بشر،همچون نياز ريه به اکسيژن به آزادی بی قيدوشرط بيان وانديشه نيازدارند وتنها درفراين    

آنها هيچ وقت نمی توانند واردمعبدی بشوند که برباالی آن نوشته . بپردازند-نفی هرگونه طبقه وطبقه بندی انسانها -کنشگری کمونيستی 
 !شرط ورود پذيرش اصل محدوديت انديشه وبيان  : شده باشد

، موجب زايش نظرات مخالف جهت گيری سوسياليستی برای يک تجمع نميشود      آزادی بی قيد وشرط انديشه وبيان،فی نفسه و الزاما
هم،بطوراجتناب ناپذير   .." تجمع وتحزب و "وبفرض اگرچنين می بود، آنگاه مقابله با     .(که آن را مغايراصل تحزب وتجمع بدانيم   

همانگونه که مقابله باآن گونه   .سسته شونداهداف رهائی بخش اين اين پرومته بيقرار تاريخ تبديل می گشت،به زنجيرهائی که بايد گ       
اما  . وآندسته از ساختارها وتشکل هائی که ازانسان انقيادواطاعت می طلبند وازاوسلب حق گزينش واختيارمی کنند چنين اند 

ل سازند،او    همانگونه که تشکل هائی قادرند اورامسلوب االراده ومسلوب القدرت به کنند و اورابه شئ تبدي        . خوشبختانه چنين نيست
نبايد فراموش کنيم که تشکل وساختارمندی      . نيزمتقابال قادراست اين تشکل هارا درجهت رهائی و آزادی وشئ واره زدائی بکارگيرد         

جامعه طرازنوين تشکل   .آن يک ظرف خنثی وبيطرف  برای جامعه طبقاتی وبرای طرفداران جهانی خالی ازاستثمارطبقاتی نيست   
باخود واهداف خود را می طلبد که بالکل باساختاروماهيت تشکل های حافظ سلسله مراتب طبقاتی   های طرازنوين وهم سنخ  

 .خودويژگی اصلی اين نوع تشکل های طرازنوين،داشتن ويژگی ها منتاسب با امرخودحکومتی وخود رهانی است       .متفاوتند

 -صرفنظراز چگونگی فرايندمتحقق شدنش     -ع  درهرحال اگربفرض کاربرداصل آزادی بدون قيدو شرط انديشه وبيان دريک تجم       
موجب شود که عضوی باصطالح جرئت کند که بااستفاده ازآن، آنچه را که درذهنش می گذرد برزبان بياورد وبه فرض نظراتی     

املی که  وعوباشرايط  را علتمغايربا موازين پايه ای وموردقبول تاکنونی اش ارائه کند،نبايد اصل آزادی را شوم وناميمون پنداشت و 
فی الواقع وجود فضای .موجب آشکارشدن آن ميشود درهم آميخت وکاربرد اصل آزادی بی قيدوشرط انديشه را مسبب آن دانست   

مناسب برای ابرازبی قيدوشرط انديشه ونظرتنها موجب ابرازکنش درشفاف ترين ودرعين حال سالم ترين وانسانی تريش شکل          
ياانديشه های ابرازشده واجد چنان مختصاتی است که ازشمول اشتراکات پايه ای وهويت        : حال ازدوحال خارج نيست   .خودشده است

درهرصورت    .جمعی که عضو آن  بوده است خارج می شود ويا درچهارچوب آن ودرنقد آنها وازقضا غنابخشيدن به آن قراردارد      
م مشترک برمنبای اهداف مشترک را ناممکن سازد،فی     اگردامنه اختالفات چنان باشد که امکان اقناع وتفاهم وجود نداشته باشد واقدا

الواقع ديگرمبنای  بوجود آورنده وقوام بخش تجمع وتشکل برمبنای هويت واهداف مشترک منتفی شده است که درآن صورت قاعدتا              
 ولوازم آزادی بی    بهمين دليل حق جدائی هم بهمان اندازه حق تجمع ازمصاديق      .بايد به جدائی و تالق باصطالح متمدنانه انديشيد  

امامهم است بدانيم که بروزاين گونه اختالفات پايه ای می تواند تنها فلسفه تجمع مشترک را منتفی سازد و نه       .قيدوشرط بشمارمی رود   
يک تجمع کمونيستی براساس آزادی ورهائی ودرراستای اهداف            .نادرستی اصل انديشه بدون قيدو شرط وکاربرد آن درتجمع را        

بل تعريف است وکارکردوپراتيک وضوابط حاکم برآن نمی تواند ناقض فلسفه وجوديش باشد وهرتجمعی که بامحدوديت        کمونيستی قا
چيزی فراترازمحدوديت های عملی انسان که بايد با آن همواره مبارزه شود ونه         (ذاتی ونهادی شده انديشه وبيان اعضايش همراه باشد  

چراکه چنين تجمعی اجتناب ناپذيرا براساس انقيادواطاعت وقانون     . وبرای رهائی باشد نمی تواند يک تجمع کمونيستی  ) فضيلت سازی
سربازخانه ای وفرايندشئی سازی وانسان زدائی استوارخواهد بود وتاريخ نشان داده سيستم سلسه مراتبی وجداکردن قدرت ازتوده ها                 

اشتنش ازطريق تزئين با اهرم های باصطالح نظارتی همراه       ونهادن آن درچنگ نهادها ورهبران باهمه تالشی که پرای پوشيده نگهد   
مگرنه آنکه .شده است، عالی ترين اختراع سارمانی بوده است که بشربرای اعمال سلطه وانقياد انسان برانسان آن را آفريده است

ا اين وجود گوئی هنرآنها  اقتدارمستقيم توده ای و خودحکومتی همواره شعارهای بنيادی کمونيست ها را تشکيل می داده است؟ ب 
چيزی جز کپيه برداری ازاين ماشين های دست ساخت بورژوازی وافزودن ضمائمی برآنها ومهيب ترساختنشان ونردعشق باختن به              

 !   که تاريخ درسهای بزرگی برای آموختن دارد   ! وحاشا.چنان سيستم سلسه مراتبی نبوده است 

فی الواقع حق تجمع وتحزب ومبتنی بر اشتراکات پايه ای تنها محدوده جمع  .ه نيستيمپس ما با دواصل موازی و ذاتا متناقض مواج
دراصل     .آمدن افرادهم هويت وهم راستا را تعيين و محدودمی کند ونه محدوده اصل آزادی بی قيد وشرط بيان درآن تجمع را       

ات وگرايشات مدعی آن مشخص می شود،برای      وبطورقاعده يک تجمع کمونيستی که بادفاع ازرهائی کيفيتا عميق تری ازديگرتجمع    
آنکه بتواند نقش سازنده ای درجامعه و درجهت اهداف خود داشته باشد بايد درعمل ودرلحظه لحظه آن تجسم ممکن آن باشد وگرنه        
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ه می توان تصورکنيد چگون!. مصداق خفته را خفته کی کند بيدار شامل حالش خواهد شد وشايد بدترازآن کسانی بايد بيدارشان کند   
دربرنامه خود دفاع ازپرنسيپ آزادی بی قيدوشرط ووظيفه تبليغ وترويج آن را گنجاند و پذيرشش رابعنوان بخشی ازبرنامه،       

گرچه همانطورکه      !. معيارعضوگيری قرارداد،ولی درهمان حال گفت درمورد جمع خودمان آن را قبول نداريم واجرائش نمی کنيم             
مابازای عينی اين اصل درهرلحظه تاريخی    .  درهرلحظه تاريخی نيست  -ونه نسبی آن-ل مطلق اشاره کردم اين به معنی حصو  

درمواجهه با محدوديت های تاريخی ولی ميرا قراردارد واين بارسنگين ازمنزل گاه های متعدد ومهمی همچون عصر رنسانس         
. اين نارسائی ها نبايد فضيلت وپرنسيپ ساخت   گذشته است و ازمنزلگاه هائی ديگری هم خواهدگذشت ،اما از       .. وخردانتقادی و

 !ماهمواره باخود وشرايط نيمه بردگی ونيمه انسانی حاکم برخود درحال ستيزهستيم وسرنوشتمان را همين نبردها تعيين می کند       

 

 

 سوال دوم

 

براستی مرادمان   .زيادسخن گفته می شود ...)نظيرمواضع سازمان،سياست های سازمان ،مصوبات سازمان         (سازمان   ازمقوله -2
هرچيز به معنی اشتراکات پايه ای وپيونددهنده اعضاء يک سازمان و     قبل ازازسازمان در قطعنامه ها ومباحثات چيست؟ آيا سازمان     

همه کسانی است که به مثابه يک جمع هم هويت ودارای هدف وبرنامه مشترک گرد می آيند واساسا ناظر برتنه مشترک است و يا 
عنای مشتق شده،محدودتر،تقليل يافته درشاخ وبرگها و تحت عناوين اکثريت واقليت و يا مواضع رسمی اين يا آن نهاد    آنکه آن را درم

بديهی است که اصالت دادن به هرکدام ازاين ها، ودرخت را در شاخه ها     . وفرادستی اين يا آن نظرواين يا آن سياست،درک می کنيم  
درهرحال الزم است که وقتی مثال درباالی سايت می نويسيم درچهارچوب     . ی راببارمی آورديا تنه وريشه ديدن نتيجه گيری متفاوت

 -تنه يا شاخه ها -برای خودمان روشن کنيم کداميک ازآنها   سازمان، ويا درقطعنامه ها قيدمی کنيم مواضع سازمان مواضع عمومی  
 .را درمدنظرداريم ولباس را درچه قامتی برش می دهيم؟    

 

وضوابط وتنظيم    ). اهداف کالن   (اين سوال به گمان من يک سازمان دروهله نخست يعنی همان تنه وريشه مشترک   درپاسخ به 
مناسبات فی مابين شاخ وبرگها نيز بادرنظرگرفتن آن صورت می پذيرد وبهمين دليل قبل ازهمه بايد معطوف به مشاهده تنه وفراهم      

با بيرون ازخود بايد به مثابه بخشی ازجنبش بزرگترووسيع ترکمونيستی       همانطورکه دررابطه     .ساختن لباسی فراخورآن باشد  
واين البته . ودرنظرگرفتن واقعيت پلوراليستی آن باشدوگرنه تن پوشی جز به قدو قامت خود وفرقه ماندن وکودکی خود تهيه نمی کنيم            

يت و صرفا معادل نهادهای برگزيده شده و بادرک تقليل سازمان به يک صدا و يک گرايش برتروتقسيم آن برمبنای اکثريت واقل 
چنين تقسيم بندی های مبتنی برتک صدائی وسلسله مراتبی، درتجربه نشان داده اند . مواضع رسمی اين نهادها دانستن متفاوت است 

ی خورند وبا  که تنها به دردتوليد سيستماتيک انفعال ودنباله روی کورکورانه، شقه شقه کردن وتنی وناتنی ساختن دايمی صفوف م  
همانگونه که واقعيت عينی زيست وتالش آنان و  (افق اتحاد بزرگ طبقاتی ونيزاتحاد بزرگ سوسياليستی هيچ سنخيتی ندارند

يک انرژی سوزی بی پايان وچرخش بی پايان دريک دايره   .سرگذشت  ومشغله اشان چيزی ومطلقا چيزی بجزاين را نشان نمی دهد    
سازمان اساسا برروی قاعده وسيع وپايدارش معناداشته وتعريف می شود و نه فقط توسط نوک هرمش              درنگاه ديگر،  ). محدود وتنگ 

يعنی نگاهی که دربهترين حالت،نقش اعضاء را  درشرکت وحضور درکنگره ها ومجامع عمومی می داندو       (ونهادهای رسمی اش  
ی پندارد که نقششان با وساطت وخوردن مهرنهادها      درفواصل اين مجامع،آنان را قشون وابواب جمعی نهادهای رسمی ومنتخبی م       

وحال آنکه رويکرد    !).يک کپيه برداری نمونه وارازساختارهای طبقاتی بورژوائی  .ورهبران،تعين ومشروعيت پيدامی کند   
ممکن است پرسيده شود پس دفاع ازمواضع رسمی ويا          .ديگرمتضمن درنظرگرفتن اصل پلوراليسم سوسياليستی والزامات آن است      

مواضع اکثريت وحقوق مربوط به آن چه می شود؟پاسخ روشن است ومی توان آن را  دردوسطح کلی وپاسخ مشخص تربشرح           
 : زيرارائه کرد 

درست است که ما سازمان کارگران انقالبی راه کارگرهستيم ودرتبارشناسی نحله ها وفرقه های چپ ما را بااين ويژگی ها می               
چراکه درکناراين واقعيت،واقعيت های مهم      . ی نه يک واقعيت خودبسنده،بلکه يک واقعيت فرارونده  ول .شناسند و اين يک واقعيت است 
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ازجمله پراکندگی وسيع سوسياليست ها درنحله ها و فرقه های بيشمار که وظيفه هم گرائی واتحاد بزرگ    . ديگری هم وجود دارند 
کليه مزذ وحقوق بگيران به وظيفه ای مبرم وحياتی تبديل کرده است        طرفداران سوسياليستی را درکناراتحاد بزرگ طبقاتی کارگران و         

و ثانيا ماسازمان کارگران انقالبی ايران اين اقبال را داشته ايم که فريفته توهم خودبسندگی فرقه ای نشويم و خود را بخشی جدامانده           
والجرم تالش های معطوف      .خويش دورمانده است  ازپيکر جنبش چپ وسوسياليستی بدانيم که درتفرقه وجدائی بيمارگونه اش ازاصل    

گواينکه درتالشی تناقض آميز برای رفع اين گسست         (به مبارزه عليه آنرابه يکی ازمشخصه های اساسی خود تبديل کرده ايم    
ی مشترک   ما ميدانيم وصدبارتکرارکرده ايم که ضمن داشتن افتراقات ويژه خود،اما هويت ها     !).ها،ازاسب افتاديم ولی ازاصل که نه  

ازآنجا که . وپايه ای ترواساسی تری داريم که درجهت تشکيل صفوف بزرگ تربرخرده هويت ها وخودويژه گی ها مزيت دارند  
قرارنيست که هويت بزرگ ومشترک برپايه اين خرده هويت هاشکل بگيرد،نمی توان حول يکی ازاين خرده هويت ها،ستون خيمه     

 بزرگ طبقاتی واتحاد سوسياليستی با اصالت دادن به خرده هويت ها ومواضع رسمی وفرادستی   درهرحال فرايند اتحاد . را برافراشت
ممکن نمی    ) يعنی مواضع درهم وآميخته ای ازخردوکالن،پايه ای وگذرا،خود ويژه و بنيادهای فرارونده         (اين يا آن بخش وجريان   

 .شود

وانترناسيوناليسم بودن فقط شعارنيست بلکه درهرگامی که برمی   هميشه اين طوربوده است ولی درجهانی که دهکده اش می خوانيم  
داريم بادهها رشته مرئی و نامرئی جهانی مرتبط بوده و عملکردعينی دارد،هيچ سلول واحد ويکدست،بسان الماس خالص،وجود                  

يا بايد سرنوشت    . يافتخارجی ندارد ورد پای تنوع گرايشات را می توان درهرياخته وسلول اجتماعی که رويش انگشت بگذاريم        
روبه زوال فرقه هارا پذيرفت ويا واقعيت تکثرپلوراليستی صفوف طبقه کارگر وصفوف سوسياليستها وبرهمين بستربسوی اتحاد         

مدل اول همراه احزاب سنتی وفرجام تجربه آنان به پايان خود رسيده    . گزينه ديگری وجود ندارد.پلوراليستی وبزرگ همت گماشت 
آن مدل تک .درموفق ترين حالت خود برزوروسرکوب وخلع يد ازپرولتاريا ونظام فرماندهی وفرمانبری استواربود            مدلی که .است

. صدائی وسازمان دادن برمبنای فرادستی يک صدا بهمراه يک زير مجموعه اقماری وکنترل شده دورانش بسررسيده است             
وان دردرون تک صدائی بود و دربيرون برسبيل روزآمدبودن    نمی ت.ديگرتمايزدرون وبيرون معنای گذشته را ازدست داده است  

آری امروزديگردرون وبيرون بی معناشده     .تنوع گرايشات درهمه جا وجود دارند . ازاتحاد بزرگ وپلوراليستی سخن به ميان آورد  
 وملی وجهانی تنظيم   وهرمجموعه ای ناگزيراست مناسبات خود را برپايه عوامل درونی و بيرونی مشابه وهم راستای محلی        . است
 .کند

 

بلکه ازرابطه فردوجمع دريک جمع کمونيستی       . اما درپاسخ مشخص تربايد گفت که اساس بحث فوق ربطی به اکثريت واقليت ندارد       
ومعنای امضاء های فردی منشأ می گيرد که ضرورتش به يکسان برای هرفرداعم ازاکثريت واقليت مطرح است،هرچند که اکثريتی         

ثانيا مساله برسرنفی مواضع اکثريت ويا مواضع رسمی نهادهای      .ثريت بودن ممکن است ضرورت آن را کمتراحساس کند     بدليل دراک
هدف    ). بلکه درنقدتقليل سازمان به اين نهادها ومواضع آن است     (سازمانی وناديده گرفتن حق وسهم آن ها درکل اين مجموعه نيست        

 جمع دارای تنه واحد وريشه مشترک و دارای شاخه وبرگ های گوناگون و حل    قراردادن مناسبات اکثريت واقليت  درداخل يک 
بديهی است که دراين رويکرد نهادهای رسمی و اکثريت دارای حق وحقوق      . وفصل مناسبات وقواعد کار وتنش ها براين پايه  است 

می تواندبه اشکال گوناگون تبليغ  خود است و دراين بحث مشخص ما ازطريق ستون رسمی و ويژه خويش هرچقدرکه الزم بداند       
بحث هم اين نيست که گويا  .بحث مشخص ما آنست که سازمان را فقط معادل اکثريت ويا فقط معادل مواضع رسمی نگيريم   . کند

خيرراه  تجربيات تلخ را ديگران پيش ازما انجام داده اند ونشان داده اند که چگونه با نيت .کسانی آگاهانه به دنبال رعاياسازی هستند 
سازمان درکليت خويش همواره      ! بله.جهنم را مفروش ساخته اند وبا فرجام خودبه ما هشدارداده اند که راه رفته آنان را تکرار نکنيم      

غالب مطالب با امضاهای فردی وگفتارهای   .چيزی فراتراز اکثريت وازآن هم مهمتربيشترازمواضع رسمی وخردوريز نهادهاست       
ومی گيرد ونمی توان انکارکرد که ديرزمانی است که اين هردو، بخش کارسازی ازفعاليت وتبليغ وترويج         فراوانی که صورت گرفته  

آزاد وخالق وبه روز ما را تشکيل ميدهندودرعين حال بدون آنکه برای کسی الزام آورباشند،وکسی ازقبل متن ارائه شده ای را   
وجود اثرگذارآن را شايد نتوان درگزارشات وفرمول های          .پانگهداشته اند قرائت کند،بسهم خودتشکيالت را ساليان سال است که برسر    

رسمی بطورملموس نشان داد،اماواقعيت انکارناپذيری است که فعاليت آزاد و رسماغيرتعهدآورآنان بخش مهم ونامرئی ازباصطالح          
جاری سازمان بلکه   -ئی مواضع رسمی آنها البته مشروعيت خود را نه ازقبل بازگو.ما را تشکيل ميدهند" توليد ناخالص ملی"

ازباورهای ريشه دوانده درخود،ازآبشخورهای معطوف به تنه مشترک وازمجامع عمومی و خود بنيادمی گيرند وازقضا نقطه قوت و                 
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ويش بنابراين اگرخواهان خشکاندن اين پ   . منشأ جوشش و برد آن نيزدقيقا بدليل همين خود انگيختگی ونوآوری های نهفته در آن است     
 . های درونی و خارج ازبده وبستان های رسمی می شويم ،فی الواقع نشسته برروی شاخ مشغول  زدن بن هاهستيم        

بحث مشخص مااين است که درشرايطی که ستون اول هم به اولويت ارائه مواضع رسمی اختصاص دارد وحتا سردبيران        
لب ومقاالت رسمی وبدون امضاء به بپردازند، اصال قابل فهم نيست که  ميتوانند به نوشتن مطا)طبق مفادقطعنامه کنگره اول   (نهادها

وباتوجه به اينکه مطالب آن   امضاء فردی و باقيد اينکه مسئوليت هرنوشته با خودنويسنده استچرا بايد وجود ستونی با مشخصات  
 درج مقاالت  برگيرنده و باألخره در از ابتکارات فردی است و نه حاصل مأموريت وسفارش مواضع يک نهاد   برآمده

واصال اطالعی ازمواضع رسمی ما ندارند وازمنظرخود به نگارش       سايرسوسياليست هائی که درسازمان ما عضو نيستند  
موضوعات می پردازند ولی می توانند بعنوان بخشی ازصفوف گسترده سوسياليست ها درنبردمشترکمان حضورداشته باشند،وفرض             

م درچهارچوب مواضع عموی وسبزشده ازتنه مشترک والجرم درجهت تبليغ وترويج بنيادهای مشترک         هم براين است که همه اينها ه 
اگر مشخصات اين ستون چنين است چرا بايد مارا پريشان خواب کرده و به صرافت           .قراردارند،موجب واهمه وعقب گرد گردد؟     

 چنين دغدغه ای  چيست؟  حذف آن وحراست از خلوص گويا بخطرافتاده امان بياندازد؟ براستی منشأ    

منبع مطالب اين ستون همانطورکه گفتم اساسا برخودانگيختگی،دربرابربرانگختن وازباالسازمان دادن استواراست وبايد آنرابا         
تعبيربازومنعطف برسميت شناخت و بعنوان بخشی ازتبليغ وترويج آزاد وخالق افراد يک سازمان ويا نيروهای همسوی بيرون              

می دانيم که معموال کنترل ومداخله وهدايت حکم سم مهلک برای هرگونه تالش    .  کرد ودرجای مناسب خود قرارداد  ازسازمان تلقی 
ظاهرا منشأ نگرانی بايد ازخطرپائين بودن سهم تبليغ وترويج مواضع اخص سازمان دراين ستون  باشد واين           .های خود انگيخته دارد

دغدغه ای که    . ش باشد تبديل به تريبون چندصدائی سوسياليست های انقالبی بشود  که  بيش ازآنکه بتواند تريبون اخص يک گراي  
اگربفرض ميزان سهم حضوروتبليغ      .برخی را به صرافت دخل وتصرف دراين ستون و تجيدنظردرمعيارهای آن انداخته است      

لزاما نبايدچنين که ا(وترويج مواضع اخص سازمان وبويژه مواضع نهادهای رسمی دراين ستون رضايت بخش نباشد        
اوال نظررسمی می تواند هرچه می خواهد درستون         .اماواقعيت آن است که مشکل به وجود وکارکرداين ستون برنمی گردد       .،)باشد

وثانيا اين گرايش بجای سياست حذفی  ) بنابراين نه جا کم دارد ونه مشکل موقعيت برتر برای ابرازوجود(اصلی بنويسدوتبليغ کند
بايد درپی جستجوی ضعف خود وجبران آن      -وجود گرايش های گوناگون  واتحاد صفوف سوسياليستها       -مساله وپاک کردن صورت   

ازطريق جلب مشارکت هرچه بيشتراعضاءدرتدوين سياستها وتبديل کردن اين سياستها به مواضع عملی هرچه بيتشری ازاعضاء           
اين سراب همواره    (ا حذف ديگرگرايش ها وتک صداکردن خود وگرنه ب. سازمان کندتاپناه بردن به مقررات انضباطی ومحدودکننده  

جزستون الغرونزاری که هيچ گونه احساس وانگيزه ای برنخواهد انگيخت و احيانا دربرابر ستون فربه وجذاب تری تحت              ) اغواگر
ا معياراين گرايش به    اگرقراباشد که ب   . عنوان ديدگاه که مهرمواضع خارج ازسازمان آن به پيشانی آن حک شده است غافلگيرشود        

 -!ازجمله بدليل تازه بودن-مطالب گفتاری ونوشتاری موجود  % 90ستون بندی پرداخته شود،به جرأت می توان گفت که بيش از
 -بيشترين احتمال-وبهمين دليل يااصال قابل اجرانيست و يا همراه با تبعيض واستانداردهای دوگانه!بايدخارج ازمواضع قراربگيرد  

 . که اين ازاولی هم بدتراستقابل اجراست

وتنها درمبارزه عليه رسوبات درونی شده  درخودمان       . ماتافته جدابافته ای ازجامعه اهريمنی که عليه اش مبارزه می کنيم نيستيم     ! بله
و سازمان    حذف ستون  ديالوگ متعلق به آزادی بيان اعضاء به عنوان عض      -و خالصه آنکه، شکستن آينه    ! زنده ايم وزنده خواهيم ماند 

 .  چاره دردنيست بلکه عيب را بايد برطرف کرد  -و هم سنگربيرون ازسازمان    

 

 سؤال سوم-3

 سخن به ميان می    مصوباتبرای ارزيابی مقاالت،ازمقوله      شاخص عينی   هم چنين درنوشته ها و مباحثات، به عنوان يک       
 ازگره های کوردرمباحثات وتفسير ضوابط موجود،همين       بايدازخود بپرسيم که ازمفهوم مصوبات چه دريافتی داريم؟بی شک يکی.آيد

يک گرايش تالش می کند که برای هرچه بيشترروشن کردن اين ابهام وگشودن قفل آن، آنرا به   . ابهام مربوط به کلمه مصوبات است
برخالف تصورخويش     يعنی بسوی بی شمارخرده معياروبه گمان من      .اجزاء متعدد وفی الواقع به صدها وهزاران مصوبه تعميم دهد      

چراکه حتا اگربتوانيم ليست کنيم، ليستی بسيار بلند باال ازاين گونه معيارها وشاخص ها خواهيم داشت که هرلحظه         . بسوی بی تعينی
هم چون   هم برتعداد آنها افزوده ميشود وبه تعداد آدم ها وتمايالت آنان هم قابل تفسيراست وباتوجه به بعد زمانی آنها بامسائل پيچيده ای     
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کهنه شدن،وفورتناقضات سرگردان کننده،يامنسوخ وغيرمنسوخ بودن، وياناسخ ومنسوخ ومعتبروغيرمعتبربودن ،اينکه ازنوع تحليل      
گرايش ديگری درست بر خالف آن تالش دارد که درجهت تبديل کردن   .مشخص است ياازنوع استنتاجات عام و نظائر آن مواجهيم

 به مواضع عمومی و به چهارچوب وفراترازآن  تبديل آنها به چند مبنا ومصوبه پايه ای روشن       تمصوبا مفهوم ناروشن وغيرمتعين   
باين ترتيب فی (وکمترتفسيربردار، يعنی  به شاخص هائی  که جنبه کاربردی وحتی االمکان يکسان برای همه داشته باشد، حرکت کند               

 درتعيين ضابطه ها  تأکيد می کند و ديگری براصالت ريشه های   الواقع گرايشی براصالت شاخه ها و تفوق مواضع خردوريزآنها    
 ).مشترک وضوابط الهام گرفته ازآن   

 و دارای قابليت تفسيرهرچه کمتر وقابليت      همه اعضاء سازمان  براستی اگربه دنبال يافتن شاخص های عينی وقابل قبول برای   
ستيم واگرخواهان آن چنان شاخص هائی که دارای قابليت های          تأثيرپذيری هرچه اندک ترازتمايالت فردی وازمنشورگرايش ها ه        

کاربردی و نظارت پذيری توسط نهادهای مسؤل ويامجامع عمومی،به ويژه درسازمانی با چرخش مسؤليت ها هستيم،به چه نوع       
 سازمان يعنی     معيارهای هرچه خاص ترومتعددتريا معيارهای هرچه عام ترومحدودتر؟ ازيکسو قاعدتا             :معيارهائی نيازداريم؟ 

دربرگيرنده همه اعضاء سازمان که خود را درمواضع هرچه عام تروپايه ای تربازتاب می دهد،ازسوی ديگرازمواضع رسمی سخن                  
می گوئيم که شامل مصوبات ازخردتالکالن را شامل می شود وازسوی سطوح  گوناگون تشکيالتی اتخاذميشود با درجه اهميت های      

ره تا مثال جلسات هفتگی نهادها و ازسياست گزاری های کالن وعمومی ودوره ای تامواضع خردوروزمره       ازمجامع کنگ .بسيارمتفاوت
يکی ازمشکالت کاربردمقوالتی هم چون مواضع رسمی ويا مصوبات رسمی به عنوان شاخص همين بی توجهی به اهميت         .

فاکتورميزان مداخله ومشارکت اعضاء درتصميم های    بسيارمتفاوت مصوبات گوناگون هم بلحاظ نهاد تصميم گيرنده ودخيل داشتن   
که مطلقا فاقد   . اتخاذ شده  است،وهم هم ارزکردن تصميمات خرد با سياست کالن،بطور درهم وبا اهميت يکسان به مثابه شاخص        

ن وپايدارتراز اين گونه تناقض ها را چگونه بايد حل کرد؟ تنها باتفکيک تصميمات کال.هستند"شاخص بودن"مشخصات تشکيل دهنده  
درهرحال  اگريک ضابطه بخواهد،جنبه عينی،      .تصميمات جاری وخرد و درنتيجه انطباق تجانس نسبی بين عنوان ومحتوا   

فراگيروکاربردی داشته باشد ودرعين حال با کمترين تبعيض همراه گردد،هيچ راهی جزکاستن ازکثرت ها وکانونی کردن آن دريک                    
سخن به  مواضع عمومی  وچهارچوب ها البته دربرخی مصوبات سازمان بدرستی از  .  فراگير نداريميا چند شاخص عام وحتی االمکان

ميان آمده است که گام مهمی است درفاصله گرفتن ازمفهوم کنگ و بی شمارمصوبات وبه معنی نزديک شدن است به اشتراکات پايه     
ولی گوئی هدف برخی قطعنامه های . ت  استای و جامع به عنوان يک شاخص عينی ومشترک برای همه اعضای تشکيال

 . پيشنهادی،ناديده گرفتن همين تابلوهای الهام بخشی است که درمسير پرپيچ وخممان قراردارد     

 .به يک تعبيرمی توان حرکت بسمت اين گونه معيارهای عام را يافتن وگشودن گره کوری دانست که بدنبالش هستيم     

 سؤال چهارم-4

ازيکسو  موافق عدم   .  و نوشته ها،به وفوربا با پارادوکسی مواجهيم که از جمع بين دونقيض ناشی می شود  بازهم درخالل مباحثات 
يعنی آن را به  مثابه دستاوردمان درقطعنامه     . هستيم )  که بابتکار خود فرد به نگارش درمی آيند  (تعهدآوربودن مقاالت با امضاء فردی   

. بطوربرجسته حک کنيم ...ی کنيم که الزم است آن را درسايت وباالی مقاالت و دودهه پيش پاس می داريم وحتا خاطرنشان م
تقليل معنا وکارکرد    :وازسوی ديگردرتالشی منافی با آن، آن چه را که بايک دست به جلورانده ايم بادست ديگربه عقب می رانيم  

که خودمقوله ای مبهم  (فردنويسنده  امضای فردی  به يک عمل فرماليستی وحداکثردرحد اعمال سليقه و ابتکارات جزئی     
امادراين صورت هيچ تفاوت معنا داروروشنی بين اين حالت وستون اصلی در دسته بندی مطالب که با امضاء       ). وتفسيربرداراست  

درواقع اعمال سليقه وگرايشات جزئی درهمان شق نخست هم بطور            .ودرج مواضع نهادهای رسمی متمايزميشود وجودنخواهد داشت      
ازاين رو هرطرحی برای داشتن حداقل انسجام بايد پاسخ بدهد که نسبت به اين تناقض چه می گويد و برای      .ب ناپذير وجود دارنداجتنا

؟ فرماليستی ويا واقعی انگاشتن امضاهای فردی ما      فضای فرماليستی ويا فضای واقعیامضاهای فردی اساسا چه فضائی  قائل است؟ 
 ). امری که  عام ترازمقوله اکثريت واقليت است    (نگی درکمان ازرابطه فردوجمع رهنمون ميشود      را به وادی بزرگتر يعنی به چگو 

وبرهمين پايه،آيا مرزهای  مشخص ومتمايزکننده ای بين تبليغ     .پرسش اين است که چه درکی ازرابطه سازنده وخالق فردوجمع داريم؟ 
) بازهم فراترازاقليت واکثريت   (تبليغ وترويج آزاد وابتکاری افراد    با ) نوع اول که متعلق به نهادهای سازمان است  ( وترويج رسمی 

هست يانه؟ آيا دريک سازمان اساسا چيزی بنام ترويج وتبليغ  خود جوش وخود انگيخته  ومبتنی برتفسيرآزاد اعضاء سازمان            
ست اندازی    به يک تعبيروجوديک جامعه مدنی برچوش وخروش مستقل ازنهادهای رسمی وبدورازد         (ازمواضع سازمان   

وجود دارد يانه؟ يا به سازمان به مثابه يک امر بسيط و يک ) آنها،درچهارچوب وراستاهای همان اهداف کالن و حوزه های مشترک     
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بی شک   .باسلسه مراتب فرماندهی و به مثابه ابزاری برای فرمانبرداری نگاه می کنيم؟         ) صدای رسمی (دست و دارای يک صدا 
ين سوال به جايگاه امضاء های فردی وفضائی که تحت اين عنوان برايش قائل هستيم،معنای متفاوتی خواهد    هرپاسخ مثبت يا منفی به ا 

هرنگرشی به سازمان  وبه رابطه فردوجمع داشته باشيم بطوراجتناب ناپذيری نمود خود را دراين ستون بندی ها منعکس خواهد       .داد
 .کرد

ياليسم وآزادی  قراردارد وتعهدی برای سازمان و اعضاء بوجود نمی آورد،درواقع        وقتی باالی مطلبی نوشته می شود درراستای سوس
داريم به خودمان وبه همه ديگران اعالم می کنيم که مطالب مندرج دراين ستون فقط به درج مواضع رسمی ويا اکثريت ويا مواضع             

سوسياليسم وآزادی و يا مهفوم چپ می گنجد بلکه تمامی نظراتی که درچهارچوب مفهوهم   .جاری ورسمی سازمان محدودنميشوند   
حال اگربخواهيم آن را ازيکسوغير تعهد آوربخوانيم وازسوی ديگر فقط درانطباق با مواضع رسمی بايک تناقض جدی           .دربرمی گيرد

آوربودن   چونکه ازيکسو عدم تعهد . دراين صورت باصطالح هم چوب رامی خوريم وهم پياز را. درکاراکتراين ستون مواجه ميشويم  
که (مطالب را عنوان کرده ايم وازسوی ديگرميدانيم که مطابق اين گرايش قلمرواختيارفرد دفقط درحد اعمال سليقه وجزئيات است          

ضمن آنکه همواره خواننده را دربرابراين سؤال آزاردهنده قرارميدهيم  که  !).درقلمروانديشه ونگاريش يعنی هيچ و مطلقا هيچ  
 !  و کجايش غيرجزئی،کجايش سليقه است و کجايش ادای تکليف   براستی کجايش جزئی است 

برای حل تمامی اين تناقضات مناقشه برانگيز،کافی است که وجود بخش خودبنياد تبليغ وترويج آزاد اعضاء سازمان وسوسياليست             
زمواضع رسمی با      ستون اول محل ابرا :های انقالبی بيرون ازسازمان را برسميت شناخت وشکل ومحتوا رابرهم منطبق کرد          

ستون دوم محل ابرازخودجوش وغيررسمی اعضاء سازمان است و  تاجائی که درمخالفت با مواضع پايه ای       .امضاهای سازمان است  
 . به جايگاه وتعريف مشخصه عمومی  ستون سوم  درسطوربعدی خواهيم پرداخت     . سازمان قرارنداشته باشد   

فه کرد اين است که دردنيای امروز نمی نوان ازهيچ عضو سازمان ولوبا تصويب          تنها چيزی که می توان به پاراگراف باالاضا  
هرعضوی تواند وحق دارد که به ابرازنظرخود ازمواضع         .وتنظيم ضوابط شدادوغالظ سلب آزادی بيان وانديشه کرد   

مان برپيشانی اش حک گردد       بدون آنکه باين جرم مهر داغ خارج ازمواضع ساز       .بپردازد) ازمغايرت تامخالفت با نظررسمی   (سازمان 
باين دليل ساده که سازمان فقط معادل مواضع رسمی نهادهانيست به گمان من هرکس تازمانی که         .و به حاشيه سازمان رانده شود

ازجمله درج مطالب     (بنيادهای مشترک وپايه ای يک سازمان را بزيرسوال نبرده باشد،عضواست وازهمه حقوق برابربرخورداراست          
بنابراين بهتراست که بجای اتالف انرژی وتوان خود درآنچه نشدنی است،آن را درجهت مثبت        ).متعلق به اعضاء خوددرستون  

 .وشکوفاترکردن  هرچه بيشترخالقيت ها بکارگيريم     

 

 سوال پنجم-5

 معطوف به   يکی ديگرازعوامل آشفتگی ما چکونگی درکمان از رابطه بين مطالب            . رابطه مسائل نو ومستحدثه با مواضع سازمان       
وازآنجا که  بخش مهمی ازکنش افراد چه داخل سازمان وچه      . تحليل وتفسير رويدادهای تازه  ومواضع رسمی وعموما پيشينی است   

بيرون سازمان متعلق به حوزه تحليل های مشخص ازرويدادهای مشخص وباصطالح ازنوع مستحدثه هستند، تنظيم رابطه نادرست     
اگواری درتصلب مواضع سازمانی ازيکسووخشکاندن ابتکارات وخالقيت های اعضاء سازمان ازسوی              بين ايندو می تواند عواقب ن

 .ديگرداشته باشد

) يعنی يک تحليل مشخص که معموال دارای نکات تازه وغيرپيشينی خواهدبود (سوال اين است که آيا اصوال پرداختن به مسائل تازه
 شده هم خوانی داشته باشد وگرنه بيرون ازمواضع سازمان ومتعلق به ستون        توسط اعضاء سازمان بايد با هرچه که قبال مصوب  

آيايک سازمان زنده وپويا می تواند مصوبات پيشينی خود را عينا حدفاصل بين خود وجهان بيرون ازخود که   .ديدگاه تلقی خواهد شد؟
سازمان به مثابه پديده دايما درحال حرکت می تواند      آکنده از پويش های تازه و رويدادهای غيرقابل پيش بينی است قراردهد؟ آيا يک        

فقط با تکيه به مصوبات پيشينی خود ازخود عکس العمل خالق ومنطبق با شرايط نشان بدهد؟ يابايد رابطه خالق ومنعطف تری را               
ری ازنوپردازی     بامفروض انگاشتن عنص (باجهان بيرون برقرارساخت؟ سوال اين است که تحليل مسائل نو وباصطالح مستحدثه را    

؟يک گرايش وجود داردکه دربحث های      ) درستون ديدگاه  (الزاما بايد بيرون ازمواضع سازمان قرارداد شود        )واجتناب ازکليشه سازی
جنبه های تازه ای ازرويدادها ويامسائل تازه ای که سازمان    (مربوط به اين عرصه  برآن است که جای بررسی مسائل نوومستحدثه  
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والبته گرايش   .قراردارد -بيرون ازمواضع سازمان    –نه درستون دوم بلکه درستون ديدگاه ) دارد وياهنوزندارد درمورد آنها نظرن 
 جای طبيعی ومناسب آن را در ستون مقاالت با امضاء های فردی  -تامادامی که مخالف مواضع پايه ای واهداف بنيادی نباشد–ديگری 

فراد سازمانی وبخشی ازتبليغ وترويج آزاد وحتا بسترساز برای موضع گيری های          می داند و آن را بالقوه بخش مهم وخالقی ازکنش ا   
وقتی ما مثال بحران سرمايه داری ويا اعتصاب بازاريان را تحليل وتفسيرمی کنيم،هردوموضوع تازه ای       .سنجيده تر آتی می داند

ا اکثرمطالب ازهمين جنس اند،تامادامی که مواضع       با اين وجود اين مواضع که ازقض   .هستند که سازمان درمورد آنها هنوز نظرندارد      
پايه ای سازمان را بزيرسوال نبرده باشند، وتاکنون هم معموال درستون دوم جای داشته اند وبردن آنها به ديدگاه يعنی جائی که بيرون     

واساسا .زه طبقاتی می کند ازمواضع سازمان محسوب می شود،سازمان را فاقدبرخوردخالق با رويدادها وجذرومدهای بی شمار مبار       
يک سازمان چرابايد درشرايطی که مطالبی خارج ازچهارچوب مواضع عمومی اش نيستند و تعهدی هم برايش بوجودنمی آورد،بايد             
تفسيرها وتحليل های نو وخود جوش اعضای سازمان ويا سوسياليست های بيرون ازسازمان را درببرون ازمواضع خود جای         

چنين پيش فرضی غريب ودارای منطق شکننده متأسفانه   (صرف نوبودن خارج ازمواضع سازمان قرارمی گيرد؟   مگرهرچيزنوبه    .دهد؟
درواقع هرتحليل مشخص وغيرکليشه ای وزنده      .را تشکيل می دهد "يک سازمان،يک صدا   "يکی ازعناصر رويکرد مدافعان     

اين نوپردازی ها نيز فی نفسه وبه صرف تازه بودن نمی     و. ازهرلحظه مبارزه طبقاتی حاوی عنصرنو والجرم مستلزم نوپردازی است     
همانطورکه    .تواند مغايرمواضع  پايه ای سازمان باشد و بنابراين نمی توان به اين عنوان آن را به ستون ديدگاه وبه حاشيه سازمان راند  

آن که اين نوپردازی چه نوع بسته به .صرف نوبودن هم الزاما به معنی آن نيست که حتما درانطباق با مواضع سازمان است     
استنتاجاتی وچه درجه ای ازتعميم را دربرابرخود قرارداده باشد واينکه شاخص ها ومعيارها را چه بدانيم،شاخص های عام     

 .ياهرتصميم خردوريزنهادهای رسمی و جاری، نتيجه گيری ها متفاوت خواهند بود       

چه  مصوبات معمولی    (ليل نوبودن،نمی تواند دربرابرمواضع سازمان    اساسا تحليل مشخص فی نفسه وبدليل مشخص بودن،وبهمين د 
مبنای تحليل مشخص براساس رويدادهای مشخص و شرايط مشخص است و نمی توان آن را         . قرارگيرد  ) وچه سياست های عمومی 

مشخص زمانی ومکانی     دربرابرتحليل های مشخص متعلق به شرايط پيشينی قرارداد، چون قاعدتا هرکدام ازايندو ناظربه شرايط           
ويا آنکه . مگردربرابر يک واکنش سريع  نهادهای رسمی ، درشرايط جديد قراربگيرند      (متفاوتی هستند ونمی توانند درتقابل باهم باشند

يک تحليل مشخص به دليل تعميم ونتيجه گيری های عام ازمتن يک رويداد مشخص دربرابرمواضع عمومی سازمان قرارگرفته               
 ). باشد

اين است که اگر مسئوليت يک نوشته را بعهده خود نويسنده می گذاريم،چه اشکالی دارد اگربفرض نظراو درمورد حوادث          پرسش 
با مواضع سازمان مخالف باشد،چرابايد به ستون     )ونه مواضع عمومی وپايه ای سازمان (جاری وروزمره وفاقد اهميت تعيين کننده   
اما دليل من برای درج چنين مواردی درستون   . ل قبولی ازسوی مدافعان اين نظرنشنيده ام ديدگاه برده شود؟من تاکنون دليل قوی وقاب

مقاالت آن است که اوال مواضع رسمی دراين موارد مواضع جاری يک نهاد رسمی هستند ونه مواضع عموم سازمانی و متعلق به           
ثانيا مخالفت . شوند تاباندازه خود سازمان را متعهد کنندمجامع آن وبهمين دليل با امضاء خود آن نهاد ونه تمام سازمانی منتشرمی  

موردی دراين يا آن مورد هميشه برای هرفردی و برای هرموضعی بالقوه ويا بالفعل فراوان جودخواهندداشت وبخاطر وجودچنين                  
ديدگاه،جائی است .م قرارداد  مخالفت های موردی درمسائل جاری نبايد مطالب را به ستون ديدگاه کشاند وسازمان ومنتقدرا دربرابره          

 ).برای اختالفات پايه ای ترونه هراختالف خردوبی اهميت  

نه فقط بدليل  .ازنظرعملی هم احراز تطبيق وعدم تطبيق تحليل مشخص درهرمورد با مواضع سازمان دشواروغالبا ناممکن  است                  
برای آنکه مثال کميسيون سايت بتواند .  وجودندارندکثرت معيارها،بلکه هم چنين بدين دليل که اصال دربيشترمواقع چنين مواضعی   

نهاد ذی صالح   .حول اين گونه موارد قضاوت قانونمند ومنصفانه ونه سليقه ای داشته باشد،نيازبه شاخص ومبنای مشخص دارد  
با موارد   نه فقط عمل انطباق (م  است  ودرغياب وجود چنين مواضعی، بناچار اختيارسياست گزاری   .درساختارکنونی ما  ک 

بگذريم ازاينکه دراين حالت حتا      (به نهادی مثل کميسيون سايت ويا مسول هرارگان واگذارخواهد  که طبعا نادرست است          ) مشخص
 -تدوين سياست جمعی -م قادربه سياست گزاری نشده است، قادرنخواهد شد ازعهده اين مهم    .خود کميسيون سايت هم بهمان دليلی که ک  

 .شخص برآيد حول بی شمارويدادهای م 

به خصوص با توجه به پيوستگی جهان امروزوپديده پراکندگی چپ   - پس ضوابط اين سايت وکال ضوابط حاکم برطبقه بندی مطالب
می تواندتنظيم  ) گردانی ازآن  ( نه صرفا با قامت خودما بلکه با درنظرگرفتن خودبه مثابه بخشی ازجنبش چپ وکمونيستی      -ها 

 ). هواداران سوسياليست با گرايشات گوناگون آن  درراستای  اتحاد بزرگ  (ميشود



 

 

307

هم چنين باتوجه به نکات فوق،می توان گفت که ترويج وتبليغ خالق وآزاد افراد بدون نوپردازی وتحليل مشخص ازشرايط مشخص          
 مرزهای روشن     وبهمين دليل ايجاد ستون بندی براساس تمايزاين حوزه هابی پايه و فاقد   .وجود خارجی ندارد وازآن جداناپذيراست 

 .وقابل تعريف است 

 

  جايگاه ومشخصه اصلی ستون ديدگاه چيست؟

ونه براساس خرده  (همانطورکه مشهوداست منطق حاکم برستون بندی دراين بحث برايجاد تمايزکيفی وقابل تعريف  بين ستون ها   
 استواراست  )مرزبندی ها که منشأآشفتگی واعمال سليقه های فردی می گردد   

ه عمومی ستون دوم در عدم مخالفت با مواضع عمومی تعريف می شود،معنای وجودی ستون ديدگاه  درمخالفت با             اگر مشخص
 :.مواضع پايه ای ويا طرح آن گونه مسائل نوئی که اين موازين پايه ای را بزيرسوال می برد تعريف ميشود وشامل فقرات زيراست     

درمورد اعضاء سازمان برای رعايت هرچه      (ع پايه ای سازمان باشند کليه مطالب دريافتی که که درمخالفت با مواض-الف
 ).بيشتردمکراسی درون تشکيالتی، مناسب تر آن است که احرازتشخيص فوق  بامشارکت خود عضونويسنده صورت گيرد       

مثال بحث .(کندکليه موضوعاتی که سازمان تصميم می گيرد برای عميق مواضع خود وسياستگزاری حول آن  مباحثه راه اندازی     -ب
 ).حول تشکل های توده ای و مشابه آن 

کليه مطالب دريافتی ازبيرون که هيچ ربطی به مواضع سوسياليتسی نداردولی ضمن مغايرت آشکاربامواضع عمومی،اما سازمان                -ج
 موضوعاتی که مثال نظريک دموکرات  وياسوسيال دمکرات وياحتا ليبرال را درباره (بهردليل  درج آنها را مفيدتشخص می دهد

بعنوان .  مثبت ارزيابی می کنيم-مثال بدليل داشتن اطالعات مفيدويانکات مهم –ازهمين منظرنگاشته شده اند ولی درج آن را  بداليلی   
مثال مقاله اخيرفوکويا ما درمورد فروپاشی هژمونی آمريکا، ويا مثال درج نامه انتقادی يک مخالف سوسياليسم به مواضع       

 .فراموش کرد که همواره چنين مطالب مفيدی  برای درج وجود دارند وخواهندداشت    نبايد .سازمان 

بی شک هيچ تعريف جادوئی که بتوان  دگمه ای را فشاردادومطالب رابدون دردسر ويک باربرای هميشه طبقه بندی       
 اين طبقه بندی درحدمينيمم باشد    گرچه ضرورت طبقه بندی کردن مطالب بدرجاتی اجتناب ناپذيراست اما مهم آنست که         .کردوجودندارد

واجازه نداد که به رصد کردن وکنکاش مواضع اعضاء انجاميده و از حد الزم برای يک دسته بندی کلی فراتربرود، کمترين وقت        
درجهت تقويت مشارکت هرچه بيشتراعضاء سازمان وجلب مشارکت سوسياليست     .وانرژی،اين عظيم ترين سرمايه انسانی را بسوزاند  

 بيرون باشد،وضمنا دسته بندی مطالب دارای مرزهای روشن وحتا االمکان شفافی باشد تا هرچه بيشترازتداخل آنها      های
 .وازبرخوردهای شخصی آنها بکاهد   

 

 6سوال 

ون   ويا بين نوشته های اعضاء سازمان ومطالب دريافتی ازبير      ) ازجنبه محتوائی ونه شکلی  ( آيا ديوارچينی بين تبليغات گفتاری وکتبی 
وجود دارد که توجيه کننده حساسيت وضوابط  متفاوت وسفت وسخت تری درقياس باهم باشند؟ آيا می توان استانداردهای دوگانه ای              
دراين دوحوزه قائل شد يا آنکه اين دوگانگی حکايت ازآشفتگی ذهنيت ومنطق يک بام ودوهوای ما داشته و ياازعدم ناتوانی ما  

ی امان درکنترل دومی سرچشمه می گيرد؟ اهميت اين سوال وقتی بيشترمی شود که افزايش وزن تبليغات   درکنترل اولی وتوانائی نسب
اين سوال باسوال تکميلی ديگری همراه       . گفتاری نسبت به نوشتاری را درفعاليت های تبليغ وترويجی سازمان خودمان درنظربگيريم         

مثال نوعی تبعيض منفی   (اعضاء سازمان ونوشته های بيرون ازسازمان      است وآن اينکه آيا تفاوتی درضوابط  ناظربر نوشته های      
 وجود دارد ياآنکه منطق وضوابط مشترکی برآنها حاکم است؟      ) برای اعضاء سازمان يا بالعکس قائل شدن   

عمل هم   اين گفتارها،چنانکه در  .  وجود ندارد-ازنظرمحتوائی _بنظرمن ديوارچين وتفاوت معنا داری بين تبليغ  کبتی و شفاهی    
حتا می توان گفت که اين گفتارها بدليل ترکيب صداوتصويروبرجسته کردنش         .شاهديم،بعضا تبديل به نوشتارهم ميشود ويا بالعکس    
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بهمين   . درسايت وديگرارگان ها، می تواند دربيرون باشدت بيشتری به مواضع رسمی سازمان تعبيرشود تانوشته های باامضاء فردی               
ا نهادن کامال مصنوعی بوده و به کامل ترين وجهی تناقض ما و استانداردهای دوگانه ما را به رخ می       دليل ديوارچينی بين آنه

مساله يک بام ودوهوا درگفتارها ونوشتارها      .باهيچ منطقی نمی توان يکی را رها ويله تصورکرد و ديگری را به زيرمهميزکشيد       .کشد
 گفتاری ضرورت واکنش فی البداهه وغيرپيشنی ودرعين حال دشواربه        ازآنجهت برای ما مهم ودرس آموزاست که عموما درعرصه      

نيزشامل    )صرفنظرازخودويژگی های هرکدام     (بی شک منطق عمومی اين قبيل گفتارها     .لحاظ مهارکردن ازپيش رابه نمايش ميگذارد    
يک عضو  ) سفارشی وازقبل تعيين نشده  غير(يعنی برداشتها وتفاسير آزاد  .همان قاعده عمومی ترويج وتبليغ آزاد افراد سازمانی ميشود    

مگرآنکه به نمايندگی ازسوی سازمان صورت     . سازمان ازرويدادها که تعهد آور برای سايراعضاء وکل سازمان محسوب نمی شود     
 . ضمن آنکه دراين نوع موارد نيز هرجا که الزم بود می توان مواضع شخصی را ازمواضع سازمانی متمايزکرد       .پذيرد

 

 7سؤال 

درباره پراتيک وتجربه نزديک به دودهه خود     . يک وتجربه عملی همواره نقش مهمی درتدقيق مفاهيم وگشودن راه های بجلو دارد           پرات
درپی تصويب قطعنامه کنگره اول  ودررابطه با مقاالت دارای امضاء های فردی چه می توان گفت؟ آيا اين پراتيک را عليرغم       

 منفی ارزيابی می کنيم يا مثبت؟ وجود برخی کاستی ها و ناروشنی ها   

 بطورکلی امرمثبتی بوده است وتاحدزيادی توانسته  ازبروزتنش     -تاحدی که پای بندی به آن صورت گرفته است -بنظرمن اين تجربه  
وبه   وهم طبعا برخوانندگان و نيروهای ديگر    . های بالقوه موجود ممانعت کندويکی ازتجلی گا های عينی دموکراسی درسازمان ماباشد     

وبروز بحران اخيرهم نه برغم آن       .نفوذ سازمان دراذهان ديگران مبنی برپای بنديش به موازين دموکراتيک تأثيرمثبتی گذاشته است        
 .بلکه بدليل عدول ازآنها صورت گرفت 

 مساعدی   درکناردست آوردهای مثبت ،برخی ضعف ها نظيرعدم وجود شفافيت الزم دربرخی حوزه ها وازجمله ستون بندی ها زمينه      
درهرحال بروزاين نوع    . را برای اعمال سليقه ها  وگرايشهای فردی وتبعيض آميز وگاها سياست يک بام ودوهوا  فراهم ساخته است          

 . مشکالت ضرورت تدقيق وشفافيت بخشيدن به اين گونه ضوابط را نيزخاطرنشان سازند     

وفاقد ابهام بوده است و لی مرزستون امضاهای فردی وستون   درتجربه تاکنونی ستون با امضاهای رسمی وسازمانی همواره روشن   
مثال دردوره ای عنوان وآرم مقاالت وديدگاه ها باهم ادغام شده اند ومرزی بين آنها نبوده  وزمانی ازهم            . ديدگاه ها  تاحدی ناروشن  

گاهی قرارگرفتن      . ی با صراحت کمتری گاهی  قيد مسؤليت نوشته به عهده نويسنده است باصراحت بيشتری ذکرشده و گاه   .جداشده اند
مقاالت ومطالب دراين دوستون با استانداردهای متفاوتی برای مسئوالن جديد ويا حتا توسط خود مسئول قبلی درزمان های متفاوت                 

البته همانطورکه اشاره کردم بدليل آنکه اين اغتشاشات اساسا با روح واحد ومعيارواحد واعمال سليقه           .صورت گرفته است 
 .درجهارچوب آن صورت گرفته کمتر موجب مشکالت وبحران حادی شده است و درصورت وقوع هم  برطرف شده است         

که هم اکنون هم نک  -اين روح  ومعيارواحد را می توان درعبارت زيرکه بصورت يک نوارچرخان شبانه روزی درباالی سايت        
 :ودش جلب می کند، مشاهده کر   نظرهرتازه واردی را بخ   -پامی توانيدنگاهی به آن بياندازيد

, سايت راه کارگر مجموعه ای است از سايت های کارگری  . خوش آمديد) راه کارگر ( به سايت سازمان کارگران انقالبی ايران    «
در صورتی که در چارچوب     , تمامی مطالب ارسالی به سايت راه کارگر     .  .... .تجديد آرايش چپ و , ضد سرمايه داری , صوتی, زنان
 ».در سايت درج خواهند شد , م وسيع چپ قابل گنجاندن باشدمفهو

مفهومی که کمابيش  پوشش يکسان به گرايشات درونی    " درچهارچوب مفهوم وسيع چپ "بدليل وجود يک شاخص عام وکلی يعنی  
ق مواضع رسمی ومخالف    وبه دليل قائل نبودن به امتيازويژه ای برای اين يا آن گرايش وتقسيم اعضاء به مواف(وبيرونی می داده است

براساس همين معيارتمامی مطالبی که درچهارچوب عمومی  مواضع چپ        .کمترمناقشه برانگيزبوده است  )آن وحتا به داخل وبيرون 
نظيرمقاالت  (قابل گنجاندن بوده است،ازکليه مطالب بيرون ازآن تفکيک شده ومتناسب با آمکاناتمان درستون های موضوعی گوناگونی      

مواضع نهادهای رسمی درواقع اولويت اول بوده اند ودرکنارستون فوق ديدگاه           .دسته بندی ميشدند ...) ری،تجديد آرايش و سياسی،کارگ  
 .  هم به انعکاس مطالبی می  پرداخته است که خارج قاعدتا خارج ازمواضع عمومی چپ می بوده است     



 :اما درنگاهی به اين تجربه دونکته مهم  جلب توجه می کند 

که باوجود سليقه های مختلف در مسوالن وگردانندگان هردوره در نحوه چيدن مطالب وتعداد وعناوين ستون بندی ها      نخست آن
 امااين تفاوت ها دارای چنان معنائی که ووجودبرخی ابهامات درشفاف بودن ضوابط، ودرنتيجه اغتشاشاتی دردسته بندی مطالب،   

. را دگرگون کرده باشد نبوده است ..)تعهد آوربودن نوشته هابرای سازمان و وعدم " مفهوم کلی چپ "ازجمله (معيارهای موجود  
 :چنانکه کليشه زيرکه متعلق يه يکی ازدوره هاست صراحتا مسوليت نوشته ها راعهده خود نويسندگان واگذارمی کند    

 

 بدليل وجود تقريبا همان روح ومعيار مشترک درگزينش مطالب اين ستون تا زمان بحران اخير، عليرغم وجودخطاها وبرخی تنش                
 و خطاهای عملی هم که بهرحال وجود داشته اند  ومی توانند هرلحظه بوجود بيايد دراين راستا حل         ها بحران حادی ايجادنميشده است 

 وديگر آنکه درطی همين تجربه ديده ميشود که مهمترين اغتشاش مربوط است به تمايزستون مقاالت وستون            .شده است وفصل مي
باتوجه به اين تجربه وبادرنظرگرفتن مثبت بودن کليت آن ،ضمن تالش برای کاستن ازابهامات وناروشنی ها می توان           . ديدگاه

: دردوعرصه گام های اصالحی برای شفاف ترکردن بيشتربرداشت        ) ازگشت به عقبونه البته ب(درجهت تداوم اين تجربه وارتقاء آن  
دوم، تعريف وصراحت روشن تردادن به تمايز ستون ديدگاه         .الف روشن تر کردن  آن والبته تنزل آن به مواضع رسمی يک جريان       

 .وستون متعلق به مقاالت ومطالب ويافتن شاخص کمابيش روشن تر برای آن است     

ست اگرآنطورکه نوارچرخان می گويد ما مقاالت خارج ازمفهوم وسيع چپ را درج نمی کرديم وچنين مقاالتی را نمی     واقعيت آن
ولی درواقعيت چنين .  به ستون ديدگاه به مفهوم مقاالت خارج از مواضع عمومی سازمان نداشتيم       -مگراستثنائا –داشتيم، نيازچندانی 

مثال ازموضع سوسيال دموکراسی يا يک      .ه می تواند خارج ازمفهوم کلی چپ باشد    ما درهرحال هميشه مقاالتی داريم ک   .نيست
دموکرات انقالبی ويا حتا يک ليبرال ويک ضدانقالبی باشد و ما درج آن را بهردليل مفيد تشخيص بدهيم ويامطالبی باشند که مواضع          

 اجتناب ناپذيراست اما بشرط آنکه برای آفريدن فضا        بنابراين وجود يک ستون ديدگاه   . عمومی سازمان را به نقد بکشند ونظائرآن      
دراين ستون می توان موارد برشمرده شده درباال را    .جهت آن،ازفضای ستون دوم نزنيم و به اين بهانه فضای آن را تنگ ترنکنيم 

 .قرارداد

لب است ونه دسته بندی وقتی دراين نوشته ازسه ستون صحبت می شود،غرض  دسته بندی مفهومی ومحتوائی مطا   : نتيجه گيری
موضوعی آنها که خود می تواند درستون های گوناگون ومتنوع ومتناسب با نيازصورت گيرد ودرطول زمان کم وزياد               

ستون نخست :براساس اين تقسيم بندی مفهومی می توان ازسه دسته کلی مطالب صحبت کرد  .بشود،همانطورکه تاکنون هم بوده است   
دسته دوم تعلق به مطالب غيرتعهد آوربرای سازمان و ازنوع تحليل وتفسير آزاد چه    .ان دارداختصاص به مواضع رسمی سازم  

ازسوی اعضاء سازمان وچه سوسياليست های بيرون ازسازمان  تامادامی که مخالف مواضع عمومی  ونقض کننده فصل مشترک                   
 مطالبی دارد که درمخالفت با مواضع عمومی       ودسته سوم نيزاختصاص به. چپها وسوسياليست های راديکال وآزاديخواه نباشد   

 .چه  ازسوی اعضای سازمان باشد وچه ازخارج سازمان که   بهردليلی درج آنها را مفيد بدانيم      . سازمان قرارداشته باشد   

 را می تواند منطبق  برعام ترين واساسی ترين مولفه های سيوسياليست های راديکال و    2شاخص های عام گزينش برای ستون   
 :آزاديخواه باشند که می توان آنها را درسه مولفه  های زير بيان کرد   

ومبارزه عليه نظام سرمايه داری وامپرياليسم،مبارزه برای          ) وبه مثابه آلترناتيو نظام سرمايه داری (مبارزه برای سوسياليسم ازامروز    "
وياهرفرمول بندی ديگر که  بتواند      "( ی انقالبی آن آزادی های بی قيدوشرط سياسی،مبارزه عليه ارتجاع جمهوری اسالمی و سرنگون          

 )به شکل رساتری مواضع پايه ای سوسياليست های انقالبی ومواضع عمومی سازمان را منعکس کند       

ولی . علی العموم همان سه شاخصه اصلی می توانند به عنوان شاخص های مطنق الزم برای گزينش مطالب را فراهم آورند      
ينی،يکی از مصاديق آن درعينيت مبارزه طبقاتی برجسته گرديد و به گره گاه اصلی صف آرائی های            اگربفرض تحت شرايط مع   

 موضوع  –انقالب وضدانقالب تبديل شوند، بی شک،مجامع عمومی سازمان می توانند درصورت ضرورت  بااستناد به اين عينيت    
مثال تحت شرايط جنگی چگونگی موضع گيری        .(ها بيفزايند گيری نسبت به اين گونه موارد ازعيينتی برخاسته را به شروط گزينش       

 ).سوسياليست ها به له ويا عليه آنها می تواند مهم وتعيين کننده باشد وازاين گونه مواردباشد 
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مهم است آنست که بدانيم که حتا اضافه کردن چنين تبصره هائی درشرايط مشخص وضروری نمی تواند نافی بهم ريختن منطق کلی       
يعنی همان بهم ريختن آن تمايزی که خط فاصل دوگرايش موجود    .ن  مبنی برتنوعات سوسياليستهای انقالبی وراديکال باشداين ستو

گرايشی که آن را فقط برای درج مواضع اخص ورسمی سازمان خودمان محدودمی کند وگرايشی       :دراين مباحثات را تشکيل می دهد 
 . لی گاه مواضع سوسياليستهای انقالبی وپلوراليسم سوسياليستی می داند  که عالوه برآن درج مواضع اخص خود آن را تج    

 

 

 

************ 

 

 :موخره ودونکته

پيش از جلسه پالتاکی  حول قطعنامه های مربوط به ارگانهای تبليغ وترويج سازمانی وبرای    -اديت نشده –بخش عمده اين نوشته -1
. ه بدليل ضيق وقت وگرفتاری نتوانستم آن را به موقع تکميل کرده وبه پايان برسانم اما متأسفان.درج دربولتن داخلی نوشته شده بود

نوشته حاضربخشا  وتنها بخشا درنقد مواضع   .خوشبختانه هنوزاين بحث تمام نشده ومن برآن شدم که کارنيمه تمام خود را تکميل نمايم  
 .1*ت پلميک نداشته باشد و با طرح مواضع اثباتی همراه باشد  منتها برآن بودم که حال . شهاب برهان  وقطعنامه وی نگاشته شده   .ر

باتوجه به طرح شماری   .رمحمدرضاشالگونی قطعنامه جديدی به نشست  ارائه کرد که آنهم به گمان من نيازبه نقد دارد     . درهمان روز  
 رافی آن می پردازم  ازمسائل دخيل به تنظيم ضوابط حاکم بررسانه ها درمطلب فوق، دراامه مطلب به  نقد بسيارتلگ    

 

     تقی روزبه 

2008-11-22 

 

 !يک گام عظيم به عقب؟

محمدرضاشالگونی درتوضيحات خود حول  قطعنامه اش می گويد که اين قطعنامه را  براساس دفاع از ضوابط موجود وجمع    .ر
صلی مشکل را درتغييرنگرش   اشکال مهمی درضوابط موجود نمی بيند وعلت ا  . وجورکردن آنها دريک قطعنامه تنظيم کرده است  

ازقضا من نيز به يک تغبيرهمين طورفکرمی کنم و ضمن تصديق اصالحاتی درضوابط        .های تشکيالتی ميداند ونه ابهام درضوابط
 مساله اصلی را نه خود ضوابط بلکه پايان بردباری برخی ازرفقا          -البته دراستای نه تنگ کردن وبازگشت به گذشته   -حاکم بررسانه ها   

اما واقعيت وجودی سازمان وعملکرد      .است"يک سازمان، و يک صدا "رايشی ميدانم که خواهان بازگشت به دوره سپری شده ويک گ
م نشان داد بسادگی نمی توان به گذشته ها    .آن درطی اين دودهه ودستاوردهای آن وهمانگونه که تجربه اخيربحران و مواضع ک        

شهاب آن ها را دستاورهای تثبيت شده ای ميداند که بازگشت به       .درنقد مواضع ر  محمدرضاشالگونی هم    .همانطورکه خود ر   .بازگشت
 . آنها کشنده وناممکن است

 :محمدرضاشالگونی درتوجيه ضرورت اين قطعنامه   . واما داليل ر

موضع    محمدرضاشالگونی مدعی است که قطعنامه کنگره اول درمورد نحوه برخورد بامطالبی که کميته مرکزی درمورد آنها            .ر-1
اما آيابراستی چنين است؟ اگرچنين بوده است درطی اين دودهه چگونه توانستيم به فعاليتمان که ازقضا . ندارد سکوت کرده است 
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نوشتن و گفتگوکردن ازاقالم اصلی آن را تشکيل ميداده است ادامه دهيم ؟وچرا پس ازدودهه اين رفقا تازه به ياد مسکوت مانده شدن  
ازحکمت به   ! لب تازه در قطعنامه کنگره اول ،که حول آنها نظررسمی وجود ندارد واهميت اين ضعف افتاده اند؟            نحوه برخورد با مطا  

 صرافت  افتادن نسبت به اين حلقه مفقوده هم بگذريم اما واقعيت چيست؟ 

ء فردی، به صريح ترين    ازقضا قطعنامه کنگره اول درهمان بند ج  يعنی مقاالت مرتبط با تبليغ وترويج مواضع سازمان با امضا     
وجهی به مقاالتی با امضاء فردی اشاره کرده است که نه فقط مشمول مواضع ازقبل تعيين شده رسمی نيستند بلکه خود اينها قراراست  

هرکس می داند که بدون   .البته اين اشاره دربيست سال پيش به هيچ وجه يک اشتباه لپی نبوده است  .درخدمت تدارک آنها قرارگيرند
نصرنو تحليل مشخص معنای واقعی ندارد و بدون تبيين مسائل ورويدادهای نو درمبارزه طبقاتی نوشته های با امضاء  فردی          ع

جزکليشه پردازی ودرجا زدن درگذشته نخواهد بود و هيچ افقی وحتا به يک عبارت مواضع رسمی بدون آنها وتکيه به آنها نخواهد              
همواره تالقی مواضع عمومی وراهبردی  سازمان با رويدادهای تازه و در تحليل            .تحکم باشد توانست به عنوان مواضع سنجيده و مس  

درهرحال همواره وجود عناصر نو       . های مشخص است که پويش شناخت های مشخص وتحليل مشخص را فراهم می سازد         
بهمين دليل قطعنامه   . قب تراست  درپرداخت ها و تحليل ها اجتناب ناپذيراست وبطورقاعده مواضع رسمی ازچنين پويش هائی ع     

کنگره دربندج خود،عالوه برتبليغ وترويج مواضع اتخاذشده سازمان، وظيفه ديگر نوشته ها ی باامضاء های فردی را تدارک برای                
سلم   البته ادعانمی کنم که  کنگره حتمابهترين فرمول را برای بيان نظرخود برگزيده است ولی م      . موضع گيری های آتی دانسته است   

است که مطالب بند ج  دوفقره  يعنی از مواضع روشن شده سازمان و مواضعی که هنوزروشن نشده ومی تواند تدارکی برای آينده        
واين هيچ تشابهی با اين ادعا که مقاالت با امضاء های فردی فقط با مواضع سازمان بايد خوانائی داشته باشند          .بشود،تشکيل شده است  

اما نمی توان گفت که قطعنامه دراين مورد سکوت کرده  -همانطورکه واقعيت چنين است  -ااين بند موافق نباشدممکن است کسی ب.نيست
 .است

وحال آنکه اين قطعنامه با فرمولی     . محمدرضاشالگونی همين ادعا را درمورد قطعنامه کميسيون موقت کنگره سابق هم می کند           .ر-2 
 که  مخالف مواضع عمومی هستند به ديدگاه ميرود و بقيه وازجمله تمامی مطالبی که        رسا وروشن تأکيد داردکه تنها هرنوع مطالبی    

پس دراين مورد هم سکوتی     . تازه هستد و لی مخالف مواضع عمومی نيستند درستون مقاالت با امضاء فردی جای می گيرند          
 .محمدرضاشالگونی  درصدد پرکردن  خالء آن است    .درکارنيست که قطعنامه ر 

) م را.قطعنامه کنگره اول وک(شهاب برهان اشتباه می کند که اين دوقطعنامه را.محمدرضاشالگونی می گويد که ر .ن ر هم چني-ج
 . دربرابرهم می گذارد آنها به ترتيب درطول ومکمل هم هستند واعتبارشان نسبی است     

متن ارائه وبررسی  ضابطه گوناگون وگاه        ، ودر )م .باتوجه به درک وتفسير خود ازمصوبه ک  (شهاب برهان  .الزم به اشاره است که ر 
م درمقابل مصوبه کنگره اول اشاره می کند وضمن مقايسه آنها  به عدم    .متناقض دراسناد اين دوره،ازجمله به جايگاه مصوبه ک   

زدرمباحثات   من خودم ني .م در برابرمصوبه کنگره بدليل آنکه نه ازجنس تفسيربلکه تغيير بند آن است اشاره می کند       .اعتبارمصوبه ک 
م که عمال آن را  دربرابرسند کنگره     .ومجادالت کتبی وشفاهی مربوط به سايت چندين بارروی تفسيرنادرست اين رفقا ازمصوبه ک      

م است که درمقابل سندکنگره کان لم يکن می      .قرارمی دادند پرداخته و گفته بودم که اگربفرض چنين هم باشد بالفاصله اين مصوبه ک      
 .را بی اعبتارمی دانستم" تفسير" آن بهمين دليل.شود

محمدرضاشالگونی برای اثبات شأن قطعنامه خود وبرای کاستن ازجايگاه قطعنامه کنگره اول که درتمامی اين مدت درحکم              .ر-د
  منشور وخط راهنما برای روشن کردن ضوابط حاکم برادبيات سياسی ورسانه ای ما عمل کرده است، وبانسبی ومشروط کردن جايگاه       

م رابرجسته کرده وعمال به سندی    .ودراين رابطه به ويژه مصوبه ک  .م  مشروط کرده است  .آن ومواضع آن راعمال  با قطعنامه ک    
بطوری که باتکيه برترتب منطقی ومکمل بودن آن قادراست محتوای سندکنگره را        .موازی کنگره ودرسطح اهميت آن ارتقاء داده است     

 م چيست؟.طعنامه ک ولی واقعيت درمورد ق .تغييربدهد

مصوبه کميته مرکزی اوال مطلقا قصد تغييرقطعنامه کنگره و بند ج را نداشته است ودرهمان قطعنامه هم آن را موردتأکيد قرارداده            -د
بنابراين اگرکسی به سند کميته مرکزی با     .است و اگرهم به فرض ناخود آگاه چنين کاری را صورت می داد،فاقد هرگونه اعتباربود     

امااگرسندکميته مرکزی را درجای        .تفسير وبرداشت نگاه کند و آنراهم ارز مصوبات کنگره وناسخ درحوزه ای بداند نادرست است           اين 
سازمان    ) وياسايت (واقعی خودش قرار دهيم هدف کميته مرکزی ازتهيه اين قطعنامه بدليل برخی آشفتگی های بود که برخا درنشريه             

مطابق اين سند کميته مرکزی درتفسيرخود برآن شد که درچهارچوب مصوبه          .يدگاه بوجود می آمدحول تداخل ستون مقاالت وستون د 
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 را بکارگرفت وآن را درتمايزبا مفهوم گنگ    چهارچوب مواضع عمومیاوال مفهوم کليدی در: کنگره مشخصا برسه نکته صراحت دهد  
و ثانيا  .وريزتامواضع کالن می شد موردتفسيرقرارداد     که دربرگيرنده مواضعی درهم و مرکب از خرد   ...مواضع رسمی ومصوبات و  

 مواضع عمومی هم نويسنده ملزم نيست که تمامی اجزاء نوشته اش را با مواضع عمومی سازمان             چهارچوب تأکيد کرد که حتا دراين  
وبه خردوريز بلکه  چنانکه مشهوداست نويسنده مانوری درحد چهارچوب، آنهم، چهارچوب نه هرمص  . طابق النعل بالنعل تطبيق دهد

دارد وبرای محکم کاری درهمانجا قيدمی کند که سازمان هم         ) مواضع کالن و ناطربه سياست گذاری ها     (صرفا مواضع عمومی  
درواقع اين قطعناه دربند ب خود،محتوای دوگانه بند ج  .درمورد همه محتويات وهمه اجزاء اين گونه نوشته ها خودرا پاسخ گونمی داند     

درقالب تأکيد : ه شامل تبليغ وترويج مواضع وتهيه مطالب تازه بود درقالب ديگری فرمول بندی کرده است سندکنگره را ک
يعنی مطالب وتحليل  ).يعنی ايجاد فضای آزاد برای نويسنده درچهارچوب های مواضع عمومی وکالن           (برچهارچوب  مواضع عمومی    

ونه  –ثالثا فقط آن دسته ازمطالب نو را     . باشند هيچ مشکلی ندارند  ) نه هرموضعی (های تازه اگر که دراين چهارچوب  مواضع عمومی        
 .  معطوف به نقد وزيرسوال بردن مواضع عمومی باشند به ستون  ديدگاه می رود       اساسا هرنوع مطالب نو را که  

 بدون آنکه دراين رابطه     باين ترتيب هدف کميته مرکزی شفافيت  بخشيدن به مرزهای ديدگاه ومقاالت مربوط به امضاء های فردی بود          
چرا که اساسا  فرمول بندی درچهارچوب مواضع عمومی همزمان هردووجه سند کنگره     .بخواهد مطالب ومقاالت تازه را قربانی کند

همه به  .البته من ادعا ندارم که کميته مرکزی بهترين ورساترين فرمول بندی را برای بيان مقصودخود بکارگرفت       . را دربرمی گرفت  
م متناسب با توانائی ها وفرصت اندک   نمی توانست ويانتوانست      .بديهی است که ک. کارکميته های مرکزی خود آشنائيم     شيوه 

برخالف مصوبات کنگره که بهرحال بادقت ومباحثه وآلترناتيوهای گوناگون مواجه    -کارکارشناسی الزم روی فرمول بندی های خود   
يب کرد بدون توضيح الزم وبحث عمومی  ودرعباراتی کوتاه به اطالع سازمان رساند که   داشته باشد و حتا آنچه را که هم تصو-است

م حول اين مساله تعييربند ج کنگره کوچکترين بحثی نکرد وهيچ تصميمی نگرفت           .ولی  تأکيد می کنم که مطلقا ک   .خودبی اشکال نبود 
. 

فاقد قانونيت بوده ونمی تواند به عنوان يک سند معتبربه موازات  م چنين تصميمی راولوناآگاهانه گرفته باشد،.ولی حتا اگربپذيريم ک
 .سند کنگره تلقی شود

نگاهی   . البته خود آنچه که درصحنه عمل هم پيش برده شده است، پس ازتصويب، نيزمؤيدعدم تغييردرمعنای ستون بندی ها بوده است        
ه اگربراستی آنچه را که اين رفقا دررويکرد  سند کميته            به صحنه عمل اززمان تصويب سند کميته مرکزی بدين سو نشان ميدهد ک       

 واقعيت داشته باشد پس چرا ازآن زمان     -که البته بايد گفت که اين هم کشف جديدی است که اخيرا به آن رسيده اند  -مرکزی می گويند  
ود کميته مرکزی درمورد مواضع     به بعد درعملکردارگانهای سازمان  تغييرات معنا داری رخ نداد وکسی هم متوجه آن نشد؟ وچرا خ   

 مواضعی خالف آن اتخاذکرد همانطورکه کميته مرکزی جديد هم همان رويکرد را            -راندن مقاالت به ستون ديدگاه -اکثريت سايت
 .م ادامه داشته است.واقعيت آن بوده  است که کاردرج براساس همان روال سابق قبل ازتصويت سند ک     .درمورد ديگری اتخاذکرد  

 

 :دراينجا تنها به سه فقره ازمهمترين آنها اشاره می کنم :محمدرضاشالگونی فقط منحصربه نکات فوق نيست     .کاالت قطعنامه ر اما اش

چنانکه درمطالب باال بطورمفصل آمد اين اين مفهوم     . سازمان است " مواضع رسمی "مفهوم پايه ای به عنوان شاخص دراين سند  -1
هم بدليل کثرت مصوبات که هيچ ذهنی نمی تواند آنها را بدون فراموش         . ی کننده استفاقد مشخصات يکی شاخص عينی وارزياب    

هم بدليل سياهه بلندی ازمصوبات بدون اولويت بندی شده و ناسخ ومنسوخ      . کردن و نايده  نگرفتشان شاخصی برای مقاالت قراردهد      
اهد اشت  فقط موجب ايجاد آشفتگی و ميدان دادن به  بنابراين چون چنين شاخصی جنبه کاربردی نخو . بودن و ده ها مشکل مشابه

 .حساسيت و گرايشات فردی واعمال تبعيض ها خواهدشد  

خارج کردم تحليل ها و مطالب نووتازه ازستون مقاالت با امضاء فردی، اساسا هم يک نوشته را تبديل به تمرين مشق نويسی             -2
غ وترويج سازمان را دربرابر رويدادهای دائما تازه شونده  با تقليل به     کسالت آور ازروی متون خواهدکرد وهم دامنه وتوان تبلي   

چگونه ممکن است کسی مثال درمورد هفت تپه نه     . مواضع رسمی  وازقبل تعيين شده  به کمترين حد ممکن خود خواهد رساند        
ومشروط کردن آن به مواضع پييشنی      .گزارش خبری بلکه تحليلی بنويسد و لی نشانی ازمسائل نو وتازه مبارزه طبقاتی درآن نباشد     

وحتامواضعی که طبعا نمی تواند همه جنبه های واقعيت پيچيده را منعکس کند جزسترون ساختن تبليغ وترويج چه معنائی خواهد   
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داشت؟روشن است که هيج نهاد سازمانی هرچه هم که متحرک باشد و هرچه هم که بخود اجازه دهد درهمه عرصه ها برای سازمان         
ضع بگيرد،نخواهد توانست دربرابررويدادهای تازه وسرايط دايما متحول موضع داشته باشد ويا موضعی همه جانبه داشته    مو
باين ترتيب سازمان بطوردائم محکوم       .وبدترين چيزدرحوزه انديشه وتحليل زدن قيدوبندهای ضوابط آمرانه بردست وپای آنست      .باشد

نکه حتا اعضا ونيروهايش استنباط وواکنش های خود را با الهام ازبنيادهای پايه ومواضع     است که درمقابل حواث غافگيرشود بدون آ 
واقعيت اين است که اگرقرارباشد همه مطالب نورا که      ).بدون خوردمهرخارج ازمواضع سازمان      (تاکنونی بتوانند بگويند ويا بنويسند

% 90ون ديدگاه درج کنييم باقطعيت می توان گفت که بييش   سازمان در آنها موضع نگرفته باشد، ازستون دوم خارج کنيم ودرست         
 .چرا که قريب باتقاق مطالب وتحليل زنده نوهستند وفاقدموضع رسمی سازمان    .گفتارها ونوشته ها را بايد دراين ستون جای داد   

با امضاهای فردی نه فقط      تبديل کردن ستون مطالب با امضای فردی به يک نظرويک صدا، درستون تبليغ وترويج متعلق به افراد          -3
حتا  دوگرايش ازيک سازمان ويک تنه را  درهرموردی برنمی تايد مگرآنکه درقالب مواضع  رسمی سازمانی وبيرون سازمانی        
دسته بندی بشود، طبعا با رويکرد اتحاد بزرگ سوسياليست ها نيزخوانائی نداشته وجزاصالت برتبليغ وترويج اخص  فرقه هاومواضع    

 .ب آن نمی انديشد رسمی وغال 

وهمه اينها بخاطرآنست که تبليغ وترويج آزاد وخالق افرادسازمانی درچهارچوب مواضع پايه ای سازمان  صرفا به تبليغ وترويج         
ومی دانيم که عليرغم نيات افراد درتأکيد برنهادهای رسمی،اما آنچه درجريان عمل پيش ميرود    .مواضع رسمی نهادها تبديل می شود 

آيا مابايد ضمن حفظ وتبليغ صدای خود درعين حال خود را به مثابه . رای مواضع معين و يک گرايش معين نخواهد بود جزپوششی ب
بخشی ازجنبش سوسياليستی و پلوراليستی سازمان بدهيم يا آنکه صرفا به عنوان يک نيرو و فرقه ای جداگانه که حتا می خواهد      

البته مشکل اين نظربا گرايش مخالف   . ی و غيرتعهد آوربرای تشکيالت ديوارکشی کند  درستون متعلق به  افراد با امضاء های فرد 
چرا که حتا برای افراد هم گرايش هم تحليل مشخص ازشرايط مشخص  را تاماداميکه نهادهای رسمی هم درموردش            .خودنيست 

 !باين می گويند گامی بزرگ به عقب.موضع نگرفته باشند برنمی تابد 

 

 

2008-11-24 

 

 

 

 

شهاب برهان متأسفانه روبه گذشته ودوره سپری شده دارد،اما خارج ازانصاف خواهد بود اگراين نکته را به آن          .گرچه  قطعنامه ر -*
شهاب برهان که من به عنوان همکاردرکميسيون سايت شخصا شاهد آن       .واقعيت آن است که بين منش ورفتارعملی ر  : اضافه نکنم

بلکه درمورد ديگران هم، با رويکردی که درقطعنامه وی آمده است خوانائی ندارد ومن شخصا ازاين   بوده ام،نه فقط درمورد خودم  
نخست فرموله کردن نادرست رابطه اصل آزادی انديشه وبيان با اصل     :به گمان من اين شکاف معلول دوعامل است    . بابت متأسفم

ت دادن بيش ازحد به فرم ها بدون توجه الزم به محتوای تحزب وتشکل وديگری حرکت ازمقوالت وفرمول بندی های شکلی واصال   
 .تاريخی ومعانی وعواقب آنها
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 اختالفات ما

 

 محمد رضا شالگونی 

!رفقای عزيز راه کارگری    

 فضای اعتماد و  بر و بی سابقه ایضربه بزرگ  نفر از رفقا ،...نامه سرگشاده درونی به امضای 
رهبری ". ی ما وارد آورده استهمکاری رفيقانه در روابط تشکيالت

نهادهای غيرمنتخب که در واقع کارگزاران مرکزيت "از افرادی که گويا در " شماری اندک"و " در سايه
به وجود آورده اند که حتی نفس "  اخيرهچند ما"جا خوش کرده و چنان فضای مسمومی در " هستند

. ان دشوار کرده استکشيدن را بر اعضای سازم
مسلط شوند؟ آيا " اکثريت اعضای سازمان"چه کسانی هستند و چگونه و با چه قدرتی می توانسته اند بر 

نمی توانسته اينها را ) که اکثريت اعضای آن جزو امضاء کنندگان نامه سرگشاده اند ( کميته مرکزی 
  کنترل در آورد يا از نهادهای غصب شده برکنارشان کند؟ تحت

         ً                    نامه ظاهرا  اعتراضی است به يک 

                                                ً  خواننده نامه ناگزير از خود می پرسد که اينها مشخصا  

ً       ِ                                        ً                     اين سؤال به جا و کامال  طبيعی   خوانندگان نامه که در يک ماه گذشته مرتبا  تکرار شده ، از طرف                      

ِ           صحبت کرده اند جز نام متهمان و موارد و دالئل اتهامات  مطرح شدهچيزی                                                   

                   ً        نويسندگان نامه دقيقا  پس از 

ِ                            ضرورت  حذف آن ، هشدار می دهند که      

آنها در پاسخ های شان به سؤاالت مکرر خوانندگان . امضاء کنندگان آن همچنان بی جواب مانده است
و اين . نامه ، در باره هر 

شيوه پاسخ گويی خود سؤال ناگزير ديگری را به ميان آورده که اگر امضاء کنندگان نامۀ سرگشاده 
خواهان حل مسأله از راه های اصولی هستند ، پس چرا از بيان موارد و دالئل مشخص اتهامات سر باز 

رد اتهام پذيرفته شود؟ آيا متهمان ا آيا انتظار دارند ادعاهايشان بدون دليل و حتی بدون ذکر مومی زنند؟
را چنان خبيث می دانند که حتی حق دفاع از خود را برای آنها زيادی می دانند؟ به نظر می رسد بعضی 

 و تهديدهای بيشتر از امضاء کنندگان نامه مناسب ترين پاسخ به اين سؤاالت ناگزير را درشت گويی ها
چنين پاسخ هايی هستند که لحن . می دانند و حتی سؤال کنندگان را به ايجاد فضای پليسی متهم می کنند

اولتيماتوم وار نامه سرگشاده را تکميل کرده و ما را متقاعد می کنند که اين نامه ، دست کم برای بعضی 
 .ک اعالم انشعاب بوده استاز امضاء کنندگان آن ، بيش از هر چيز ديگر در حکم ي

در حقيقت ، نقش اتهامات طرح شده در نامه سرگشاده اين است که فضای الزم برای بيان دو محور 
. يک اولتيماتوم در کنار يک طرح تشکيالتی: تعيين کننده آن را فراهم سازند

، و پس از بيان " ند ماه مشکل ساز و انرژی سوز شدهدر اين چ"که مدعی هستند " مقوله ديدگاه"اشاره به 
بيش از اين نه "خواهند ايستاد و" عليه روش های ويرانگر"

اين اولتيماتوم در شرايطی اعالم شده است که بحث در باره مساله ". نه تمکين"خواهند کرد و " سکوت
گرچه . هم جريان می يافت" با فرصت های برابر" جريان داشت و از ماهها پيش در سازمان" ديدگاه"
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تسليم شدن به اولتيماتوم زورگويانه در هر شرايطی خفت آور است ، اما گردن گذاشتن به آن در يک 
بی ترديد ، نويسندگان نامه با اولتيماتوم خود ، ادامه . جمع داوطلبانه و کمونيستی غير قابل بخشش است

 .را بال موضوع کرده اند" ديدگاه"ون بحث در باره ست

بعضی از امضاء کنندگان نامه اصرار دارند که تفسير معترضان به آن در باره طرح تشکيالتی اشاره 
حقيقت اين است که متن نامه درک تشکيالتی آشفته و متناقضی را به . شده ، بی پايه و دلبخواهی است

با اتحاد " ی مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های متفاوتشنا کردن در مسيرها"نمايش می گذارد ، زيرا 
با شناختی که از تک تک رفقای امضاء کننده نامه سرگشاده داريم ، بعيد است . در عمل قابل جمع نيست

اما تناقض در متن نامه جای ترديدی باقی نمی گذارد که . که همه آنها طرفدار سازمان چند تاکتيکی باشند
با طرفداران تشکيالت چند ) شايد هم مصلحتی ( ه سازش يا دست کم ، به ائتالف نويسندگان نامه ب

در هر حال ، نيت و طرح نويسندگان نامه هر چه باشد ، اولتيماتوم آنها در باره . تاکتيکی دست زده اند
 .، جز جاده صاف کنی برای تشکيالت چند تاکتيکی معنای ديگری نمی تواند داشته باشد" ديدگاه"حذف 

به نحو متقاعد کننده ای نشان می دهد که نامه سرگشاده ، " ديدگاه"نگاهی به سابقه بحران مربوط به 

 .آنها پيش می راند
                                                                                   ِ  خواست و شيوه کار طرفداران تشکيالت چند تاکتيکی را با ضرب و زوری به مراتب خشن تر از خود  

                         ً                            آنها نخواهند شد ، ولی قطعا  می دانسته اند چه می خواهند

او در باره توطئه های يک رهبری در   و اتهامات  مارکاريان  به رفيق روبنروزبه فحشنامه رفيق تقی
هر چند کنگره گذشته سازمان با . سايه برای خراب کردن او در سال گذشته را فراموش نکرده ايم

صراحت تمام آن فحشنامه و آن اتهام زنی ها را محکوم کرد ، ولی نامه سرگشاده درست همان فحش ها 
کشيده ، و امضاء کنندگان آن حتی حاضر نيستند و همان اتهامات را با لحنی خشن تر از پيش به ميان 

آيا اين بازگشتی غم انگيز به فضای پيش از کنگره سيزدهم . دالئل و موارد اتهامات شان را بيان کنند
 نيست؟

خواهان حذف " ديدگاه"رفيق تقی روزبه  حتی در صريح ترين نوشته ها و گفته هايش در باره ستون 
ن نامه سرگشاده به ضرب و زور يک اولتيماتوم ، يک سره خواهان حذف کامل آن نشده بود ، اما اکنو

آيا اين صاف کردن جاده برای نه سازمان چند تاکتيکی مورد نظر رفيق تقی روزبه  . آن شده است
 نيست؟

بحث های يک ماه گذشته در باره محتوای نامه سرگشاده برای من جای ترديدی باقی نگذاشته که اکثريت 
ان نامه سرگشاده شايد نمی دانسته اند که اکثريت راه کارگری ها تسليم اولتيماتوم زورگويانه امضاء کنندگ

آن چه آنها می خواهند ، درعمل جز همان نه . 
نخواهد " ی متفاوتشنا کردن در مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک ها"سازمان چند تاکتيکی و 

 . بود

، من سعی کرده ام نظرم را در باره " شنا کردن در مسيرهای مختلف"برای نشان دادن معنای عملی اين 
، توضيح  نوشته ٢٠٠٨که رفيق تقی روزبه  در نوامبر " گره گاه ها ، ضوابط و منطق حاکم بر آنها"
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. بدهم که دراينجا می آورم
 . 

ً                                    اوال  با تفصيل بيشتری درک تشکيالتی او را ُ                           ح سن نوشته مزبور اين است که    
                  ً                             بيان می کند و ثانيا  روی مسأله ديدگاه متمرکز است

ً                       من قبال  يادآوری کرده بودم که              ِ                                        مشکل ما نبود  ضوابط نيست ، بلکه شکل گيری ديدگاه های      

                                        ً                                                قبول کرد که رفيق تقی روزبه  با بيان نسبتا  صريح مواضع اش اين مشکل را ، الاقل تا حدی که به 

ً                         اصال  بحث بر سر چيست؟ آيا کسی                                                             ً   در سازمان ما گفته آزادی بيان با آزادی تحزب تناقض دارد؟ ظاهرا    
ِ               رفيق تقی روزبه  به نوشته رفيق شهاب برهان جواب می دهد که نخستين بار در بحث  مقررات مربوط                                                                          

 ٢٠٠٩ مه ١٦ /محمدرضا شالگونی –با درودهای صميمانه خدمت همه رفقا 

 

 نگاهی به هفت سؤال رفيق تقی روزبه 

، اختالفات مربوط " کم بر آنهاگره گاه ها ، ضوابط و منطق حا"رفيق تقی روزبه  در نوشته ای با عنوان 
به ضوابط ناظر بر انتشار ادبيات سازمان را در هفت سؤال خالصه کرده و جواب خود را به آنها بيان 

".کرده است
ولی اکنون بايد ". ا دقت و شفافيت خود را فورموله کنندتشکيالتی متفاوتی است که هنوز نتوانسته اند ب

من هم سعی می کنم در اين نوشته نظرم را در بارۀ . نظرات خود او مربوط می شود ، حل کرده است
 .  مطرح کرده و پاسخ های او ، به اختصار بيان کنمسؤال هايی که رفيق تقی روزبه

  رابطه آزادی بيان و آزادی تشکل–اول 

آيا تناقض "او می پرسد . سؤال اول رفيق تقی روزبه  در بارۀ رابطه آزادی بيان و آزادی تشکل است
ينها ذاتی و ماهوی بين آزادی بی قيد وشرط انديشه وبيان با اصل تحزب وتجمع وجود دارد وجمع ا

ناممکن است وباپذيرش يکی ازآنها بايد ازخيرديگری گذشت؟ ويا اگرتناقض ذاتی بين آنها وجود نداشته 
رابطه آزادی بی قيد و شرط انديشه "و در جواب می گويد  "باشد،اين رابطه را چگونه بايد فرموله کرد؟

ی فهميم پاسخ های وبيان با حق تجمع وتحزب بی شک بسته به آن که ازيک تجمع کمونيستی چه م
چرا که هرکدام ازآنها آبشخور ومنشأ .امابنظرمن تضاد ذاتی بين آنها وجود ندارد. متفاوتی خواهيم داشت

خاص خود را دارند  وبنابراين اصولی  که نافی همديگرباشند و الزاما بطورذاتی وماهوی دربرابرهم 
 ".قرارداشته باشند نيستند

آزادی بی قيد و ": به ادبيات سازمان ، در بارۀ رابطه اين دو در مقدمه قطعنامه پيشنهادی اش نوشت
 حزب، موضوعيت وجودی آن حزب را بعنوان حزبی جدا از احزاب ديگر  منتفی می  يک درشرط بيان

 تعميم داده شود، اصل آزادی به داخل يک حزب اگر در سطح جامعهآزادی بی قيد و شرط بيان . کند
نگاهی به گفته رفيق شهاب برهان جای ترديدی باقی نمی گذارد که او  ".تعدد احزاب را نقض می کند

کلمات کليدی مربوط به بحث ". تناقض ذاتی و ماهوی"ضی بين اين دو نمی بيند ، تا چه رسد به 

ختن به استدالل اما رفيق تقی روزبه  به جای پردا. کافی روشن است و احتياجی به توضيح بيشتر ندارد

ً      اصال  تناق   
                                                                         ِ                  ما ، در استدالل رفيق شهاب برهان آنهايی هستند که من زيرشان خط کشيده ام و خود  استدالل هم به حد 
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شفاف رفيق شهاب برهان ، حرف های درهم برهمی زده است که پرداختن به همه آنها اين نوشته را بيش 
در اينجا من فقط به چند مورد از آشفتگی های مفهومی در . از حد مطول و کسالت آور خواهد ساخت

 .حرف های او اشاره می کنم

١ 

من فکر می کنم . بل استدالل رفيق شهاب برهان روشن کنيمقبل از هر چيز بايد موضع مان را در مقا

رفيق شهاب برهان است ، اما به جای رويارويی سرراست با اين استدالل مشخص ترجيح می دهد ، در 
نتيجه اين که خوانندۀ نوشته او ، بعد . قب شوم مخالفت با آن قلم فرسايی کندبارۀ اهميت آزادی بيان و عوا

کمونيست ها بايد دفاعيه ای از سلطنت را در تشکيالت شان تحمل بکنند يا نه؟ او از يک طرف می 
تصورکنيد چگونه می توان دربرنامه خود دفاع ازپرنسيپ آزادی بی قيدوشرط ووظيفه تبليغ " :گويد

وترويج آن را گنجاند و پذيرشش رابعنوان بخشی ازبرنامه، معيارعضوگيری قرارداد،ولی درهمان حال 
: و از طرف ديگر می گويد !."گفت درمورد جمع خودمان آن را قبول نداريم واجرائش نمی کنيم

ياانديشه های ابرازشده واجد چنان مختصاتی است که ازشمول اشتراکات پايه : ازدوحال خارج نيست..".
ای وهويت جمعی که عضو آن  بوده است خارج می شود ويا درچهارچوب آن ودرنقد آنها وازقضا 

وجود درهرصورت اگردامنه اختالفات چنان باشد که امکان اقناع وتفاهم . غنابخشيدن به آن قراردارد
نداشته باشد واقدام مشترک برمنبای اهداف مشترک را ناممکن سازد،فی الواقع 

ً          حرف او کامال  درست است                                                  ً               اما نظر رفيق تقی روزبه  در اين باره چيست؟ او ظاهرا  مخالف استدالل .           

ً  از خواندن تمام نوشته باالخره متوجه نمی شود که آيا رفيق تقی روزبه  مشخصا  معتقد است که مثال                    ً                                                                     

ديگرمبنای  بوجود آورنده 
 که درآن صورت قاعدتا بايد وقوام بخش تجمع وتشکل برمبنای هويت واهداف مشترک منتفی شده است

معلوم است که اين دو ). خط زير کلمات مال من است (. "به جدائی و تالق باصطالح متمدنانه انديشيد
نظر قابل جمع نيستند ، بنابراين رفيق تقی روزبه  سعی می کند آنها را در طول زمان و در حين باال 

ابازای عينی اين اصل درهرلحظه تاريخی درمواجهه با م"...: رفتن از نردبان تکامل تاريخی آشتی بدهد
زمنزل گاه های متعدد ومهمی همچون عصر محدوديت های تاريخی ولی ميرا قراردارد واين بارسنگين ا

گذشته است و ازمنزلگاه هائی ديگری هم خواهدگذشت ،اما از اين نارسائی ها .. رنسانس وخردانتقادی و
ماهمواره باخود وشرايط نيمه بردگی ونيمه انسانی حاکم برخود درحال . نبايد فضيلت وپرنسيپ ساخت

آيا دفاعيه : باالخره جواب سؤال ما چه می شود. !"ين می کندستيزهستيم وسرنوشتمان را همين نبردها تعي
از سلطنت را در يک تشکيالت کمونيستی بايد تحمل کرد يا نه؟ می دانم اين سؤال رفيق تقی روزبه  و 

بعضی از آنها در جريان بحث  گله می کردند که چرا در يک . رفقای هم نظر با او را ناراحت می کند
اما آنها فراموش می کنند که با مفاهيم مهم نمی . بت سلطنت پيش کشيده می شودتشکيالت کمونيستی صح
دفاع از آزادی بی قيد و شرط ، يعنی دفاع از آزادی همه افراد انسانی و از جمله . شود ونبايد بازی کرد

 بديهی است هرکسی که از آزادی. به ويژه مخالفان ، در همه مسائل) حتی می شود گفت ( مخالفان و 
صحبت می کند ، قبل از همه از آزادی خودش صحبت می کند ؛ فرضی جز اين نشانه هالوگری سياسی 

اما تأکيد بر آزادی مخالفان ، معياری است که درک شما از آزادی را محک می زند و تأکيد بر . است
محک در طيف سياست ، معيار مشخصی است برای ) مارژينال (  ِ        پذيرش آزادی جريان مخالف  نهايی                        
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 يک جمع صحبت می در داخل" بی قيد و شرط بيان"بنابراين وقتی کسی از آزادی . زدن حد تحمل شما
کند ، روشن کننده ترين سؤال از او اين است که آيا حتی حضور طرفداران جريان مخالف نهايی طيف 

م از جمع کمونيست ما داري"
صحبت کرد و در همان حال گفت منظورمان " آزادی بی قيد و شرط"نمی شود از ". ها صحبت می کنيم

اگر . آنها را نفی کند ، بايد کنار گذاشته شود" مبنای هويت"جمع کمونيست هاست و هر چيزی که 
منظورمان از آزادی 

                                             ِ                       سياست را هم در آن جمع قابل تحمل می داند؟ پاسخ   اين سؤال اين نيست که 

       ِ                ان به حد  همان  شعارهای هام با قيد و شرط ، آزادیبی

                    ً                                                                         رفيق تقی روزبه  ظاهرا  برهان قاطعی دارد که آن را مانند ذوالفقار علی مدام باالی سرش می چرخاند و 
ِ ه ل م     َ

  ِ           خود  اين سؤال 

ً                  مثال  در ايران ، عراق     

ً                       ، اين تصميم فردی معموال  با محاسبه چشم گيرتری )                      
     ً                         مخصوصا  آنهايی که در ارتباط با             ِ                         بنابراين وجود  جمع های داوطلبانۀ اين چ

             ِ                                          خود نشانۀ وجود  حدی از آزادی است که از آزادی بيان باالتر 

                  ً                                تقر می شود و قاعدتا  با دشواری بيشتری به دست می آيد

ً          اما وقتی از اين يا آن جمع داوطلبانه می خواهيم که مثال  به آزادی                                                     

 قيد و شرط باشد ، حرف 
" همه با هم برابرند ، اما بعضی ها برابرترند: " جرج اورول سقوط خواهد کرد" ١٩٨٤"داستان معروف 

 ". جنگ همان صلح است"يا 

 

٢ 

چگونه می توان دربرنامه خود دفاع ازپرنسيپ آزادی بی ": می طلبد" ن مبارز"به اصطالح ، 
؟ "درهمان حال گفت درمورد جمع خودمان آن را قبول نداريم... را گنجاند و... قيدوشرط 

عضويت در . نشان می دهد که رفيق تقی روزبه  به تفاوت يک جمع داوطلبانه و جامعه توجهی ندارد
(را کسی انتخاب نمی کند ؛ ما همه بی آن که خود بخواهيم در جامعه ای جامعه 

به دنيا می آئيم و اکثريت قريب به اتفاق مان حتی اگر بخواهيم نمی توانيم جامعه خودمان را ) يا امريکا 
ف ، به تصميم فردی در حالی که جمع داوطلبانه جمعی است که عضويت در آن بنا به تعري. ترک کنيم

( ايجاد می شوند " فضای عمومی"و در جمع های داوطلبانه ای که برای مداخله در . خود ما بستگی دارد
که احزاب سياسی در دنيای امروز ، از آن جمله اند 

(نينی . صورت می گيرد
) مبارزات طبقات محروم ايجاد می شوند 

در واقع ، آزادی تشکل ، هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ زمانی ، به دنبال آزادی بيان و در ادامه . است
 . و گسترش آن ، شکل می گيرد و مس

با توجه به تفاوت ياد شده ميان جامعه و جمع داوطلبانه ، ببينيم تأکيد بر بی قيد و شرط بودن آزادی بيان 
تأکيد بر بی قيد و شرط بودن آزادی های بنيادی و از . در هر دو سطح به چه نتايجی می تواند بيانجامد

ی بيان در سطح جامعه ، تأکيدی است بر عموميت اين آزادی ها ، يعنی شمول آنها در مورد جمله آزاد
جهت اين تأکيد عمق و گسترش دادن به آزادی . همه افراد انسانی و در همه مسائل مربوط به زندگی شان

 در درونان  قيد وشرط بي بی.است
انسان ها را کنار بگذارد ، جز اين است " طبقه بندی) "به قول رفيق تقی روزبه  ( خودش تن بدهد ، يا 

ن اصل که هويت بنيادی اين جمع داوطلبانه معنای اي. دفاع می کند" بی حصر و استثناء " انديشه و بيان 
حال اگر . را تشکيل می دهد ، اين است که آنها از آزادی بيان همه ، واز جمله مخالفان شان دفاع می کنند

ً                                 که از آنها می خواهيم که از مرزبندی با ديگران دست بردارند؟ مثال  کانون نويسندگان ايران از آزادی                                                              
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از آنها بخواهيم که عضويت کسی را هم که اين اصل را زير سؤال برده يا خواهان رقيق تر کردن آن 
 جز اين است که در واقعيت امر از آنها خوسته ايم که از اين هويت شده ، در جمع خودشان تحمل کنند ،

عين سخنان رفيق تقی " ( اصولی خدشه ناپذير و الجرم زنجيری پيچيده به دست و پای خود"بنيادی شان 
که از نظر رفيق تقی روزبه  " ( طبقه بندی"يا اگر برای مقابله با ! درست نکنند؟) روزبه  را نقل می کنم 

)، ضرو
" طبقه بندی"را هم عضو خود تلقی کند تا با شکاف و " کانون صنفی معلمان"تهران بخواهيم که اعضای 

فی خود را کنار در درون طبقه کارگر مقابله بشود ، آيا جز اين است که از آنها خواسته ايم که تشکل صن
بگذارند؟ با اندکی تأمل در معنا و پی آمد تعميم آزادی بی قيد و شرط بيان به درون جمع های داوطلبانه 

همان طور که رفيق شهاب ( می توان ديد که چنين کاری ، با هر نيتی که صورت بگيرد ، خواه ناخواه 
، يا همان " تعدد احزاب را نقض می کند] تجمع های داوطلبانه و[اصل آزادی ) "برهان يادآوری کرده 

جمع " مبنای هويت"
 .می سازد" منتفی"های داوطلبانه را 

ً                                 مثال  از سنديکای کارگران اتوبوس رانی    ً                                           رتا  از جامعه طبقاتی و ديد طبقاتی ناشی می شود    

         ِ                                                             طور که خود  رفيق تقی روزبه  ناگزير شده به صورتی شرمگينانه اعتراف کند ، 

 

٣ 

رفيق تقی روزبه  برای دفاع از آزادی بی قيد و شرط بيان ، تصوری از مفاهيم مختلف و رابطه آنها به 
 :به چند نمونه اشاره می کنم. ت داده که بسياری از آنها را بی معنا می سازددس

به يک اصل رهائی  "اين اصل:  او در ستايش آزادی بی قيد و شرط بيان چنين می گويد  ،نمونه اول 
 پيشروی و مبارزه انسان ازجمله درمبارزه عليه قيودات کل تاريخبخش و جهان شمول اشاره دارد که 

تمامی دوره های تاريخی ازکمون اوليه وبردگی و فئوداليسم و نظام . استتجسم بارزآن وبيان،انديشه
) صرفنظرازافت وخيزها و با اجتناب ازدرک خطی وغايت گرا ازماترياليسم تاريخی(بورژوائی

اين فرايند .بيانگرسيرحرکت بشرازجبروضرورت بسوی آزادی ونفی قيدوبندهای هرچه بيشتربوده است
 تقدير واراده ای فراانسانی ويا قانونی اسرارآميزو ازپيش تعيين شده نيست بلکه محصول مبارزه محصول

خودانسان با عوامل وشرايط محدودکننده واسارت آوراست،هم با جبرطبيعت وهم باجبرسلطه طبقاتی 
رامی که ازانسان اطاعت محض وبرده وار" جمع گرائی"واستثمارانسان توسط انسان وازجمله آن نوع 

آزادی بی قيد و شرط بيان ترديدی نبايد داشت ، اما چنين توصيفی از  حياتی اهميت در. "طلبيدومی طلبد
 . سير تاريخ انسانی بيشتر به شطحيات صوفيانه شباهت دارد تا درک ماترياليستی تاريخی

ً                اوال  نه آزادی بيان    "   ِ

                      ً            می شود ، يک مفهوم عمدتا  فلسفی است 
           ِ                       تا آزادی فرد  انسان در مقابل همنوعا(

حرکت بشر از جبر "انسانی است و نه ربطی مستقيم به " کل تاريخ پيشروی"تجسم"
فهميده " جبر و ضرورت"که در مقابل " آزادی"زيرا آن مفهومی از . دارد" و ضرورت به سوی آزادی

(= و بيش از همه به حوزۀ آزادی ) تا سياسی و اجتماعی ( 
توجه به اين تمايز اهميت دارد ). نشنوع انسان ناظر است ) اختيار 

، زيرا الاقل تا اين مرحله از تاريخ جامعه انسانی ، قلمرو آزادی نوع انسان از طريق گسترش آزادی 
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    ِ                                                                ِ                           بيان   افراد انسانی گسترش نيافته است ، بلکه بر عکس ، گسترش آزادی بيان   افراد انسانی تا حد زيادی 

     ِ                  بر فرد  انسانی است و نه      ً  ثانيا  

که رفيق تقی روزبه  آن را همچون " جمع گرائی"يعنی همان  ( محصول اقدام جمعی بخشی از انسان ها
در مقابله با بخش صاحب امتياز و نيز گسترش قلمرو آزادی نوع انسان بوده ) يک مصيبت تلقی می کند 

ناديده گرفتن اين حقيقت ، خواسته يا ناخواسته ، مسير غلتيدن به ايده آليسم تاريخی و نخبه گرايی . است
 . کندرا هموار می 

"نفی قيد و بندهای هر چه بيشتر"انسانی نه تاريخ " کل تاريخ پيشروی"
ترديدی نمی توان داشت که در چند سدۀ اخير ، آزادی . ها در جامعه انسانی" طبقه بندی"تاريخ کاهش 

يشتر شده و از قيد و بندها کاسته ب) از جمله حوزه انديشه و بيان  ( در بعضی حوزه هاهای فرد انسانی 
زيرا بنياد . و اين بيش از هر چيز ديگر نتيجه استقرار شيوه توليد سرمايه داری بوده است. شده است

بردۀ . 
. ادن به شرايط کاری که سرمايه دار پيشنهاد می کنداست در مردن به گرسنگی يا تن د" آزاد"سرمايه 

بنابراين در سرمايه داری فضای مساعدی برای تقويت فرديت انسان به وجود می آيد که هم به فرصت 
اما در . 

ت که افزايش آزادی های فردی در بعضی از حوزه ها ، به موازات افزايش قيد هر حال ، بايد توجه داش
.ها در حوزه های ديگر پيش می رود" طبقه بندی"و بندهای اجتماعی و انواع 

جهان برای اولين بار در تاريخ انسانی از جمعيت روستايی بيشتر شده است ، و شمار افرادی که در 
زندگی شهری ، بی ترديد ، بعضی .  بزرگ زندگی می کنند ، به سرعت در حال افزايش استشهرهای

از قيودات زندگی روستايی را از بين می برد ، ولی در عين حال ، در بسياری از حوزه های زندگی 
؛ شهری ها نمی توانند بيش از حد معينی صدای شان را بلندتر کنند . قيودات بيشتری به وجود می آورد

نمی توانند در حين رفت و آمد در خيابان ها و معابر به خط کشی ها و چراغ های ترافيک بی توجه 
باشند ؛ در خيلی از جاها نمی توانند بنشينند يا چيزی بخورند ، يا از حد معينی تندتر يا کندتر حرکت 

امروزه شما مجبور . در حالی که در زندگی روستايی بسياری از اين محدوديت ها ناشناخته بود. کنند
هستيد برای انجام بسياری از کارها گواهينامه تخصص و مهارت داشته باشيد ، از پزشکی گرفته تا 

در جوامع سنتی هر کلثوم ننه ای به خود حق می داد بسياری از . رانندگی اتوموبيل و حتی موتورسيکلت
رت تعليق حتی موقت حق طبابت شان ، بيماری ها را درمان کند ، اما حاال تواناترين پزشک ها در صو

بعالوه ، اتحاديه ها ، انجمن ها و کانون های صنفی و حرفه ای بسياری . اجازه معالجه کسی را ندارند
می کنند و راه يافتن به هر يک از آنها بدون مجوز و " طبقه بندی"شکل گرفته اند ، که افراد جامعه را 

 . شرايط خاصی ممکن نيست

                            ً                                                     بهره کشی در سرمايه داری عمدتا  بر اجبار اقتصادی است تا سيستم های اجبار فرا اقتصادی

         ً                                                                              هايی واقعا  انقالبی می تواند دامن بزند و هم بردگان سرمايه را به رقابت با هم ديگر می کشاند

ً                   مثال  اکنون جمعيت شهری     

ً                                                      همان طور که قبال  اشاره کردم ، او به ما اطمينان می دهد که با باال رفتن                
به  ممکن است بگويد همه اينها قيد و بندهای بورژوايی هستند که با از بين رفتن جامعه رفيق تقی روز

. طبقاتی از بين خواهند رفت
مابازای "... : فتو قيد و بند ها از بين خواهند ر" طبقه بندی ها"در نردبان تکامل تاريخی ، همه اين 

عينی اين اصل درهرلحظه تاريخی درمواجهه با محدوديت های تاريخی ولی ميرا قراردارد واين 
گذشته است و .. بارسنگين ازمنزل گاه های متعدد ومهمی همچون عصر رنسانس وخردانتقادی و
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ماهمواره . پ ساختازمنزلگاه هائی ديگری هم خواهدگذشت ،اما از اين نارسائی ها نبايد فضيلت وپرنسي
باخود وشرايط نيمه بردگی ونيمه انسانی حاکم برخود درحال ستيزهستيم وسرنوشتمان را همين نبردها 

اصل آزادی بی قيد وشرط يک "شرايط نيمه "يعنی در جامعه سوسياليستی ، با رهايی از  !"تعيين می کند
 مردم بی توجه به عالئم ترافيک ،" بردگی ونيمه انسانی"اصل ذاتا رهائی بخش و سوسياليستی است

رانندگی خواهند کرد؟ دامپزشکان اجازه خواهند يافت به درمان انسان ها هم بپردازند؟ و کمونيست ها 
سلطنت طلبان را هم در جمع خودشان راه خواهند داد؟ کسی جامعه سوسياليستی را نديده است ، اما با 

می افتد و ترس بر اندامش " صحرای محشر"آدم به ياد توصيفاتی که رفيق تقی روزبه  از آن می کند ، 
 .می نشيند

انسان اين پرومته " و از طرف ديگر ، از :  ، رفيق تقی روزبه  از يک طرف ، می گويدنمونه دوم 
سخن می گويد "ناآرام و بی قرار تاريخ

آزادی های بی قيد و شرط سياسی ، بی ترديد ، اصولی رهايی بخش . را بی معنا می سازداين مفاهيم 
نه اين که بورژوايی باشند ، نه ؛ سوسياليستی نيستند بلکه . 

آيزيا برلين يک .اصولی عام هستند که غير سوسياليست ها هم می توانند از آنها دفاع کنند و می کنند

درکی که از آزادی های فردی مطرح می کند با آنچه رفيق تقی روزبه  می گويد ، قرابت انکار ناپذيری 
آزادی های بی قيد و شرط ، يعنی تحقق البته تحقق ). ( دارد 

اما می دانيم که خيلی از چيزهای ديگری هم . 
.که بورژوازی وعده داده و می دهد ، در سرمايه داری دست نيافتنی می مانند

ورژوازی است ؛ اما معلوم است که چنين چيزی در سرمايه مقابل قانون يکی از قديمی ترين شعارهای ب
اما رفيق . داری قابل دست يابی نيست ، ولی به اين خاطر نمی توان آن را يک اصل سوسياليستی ناميد

سوسياليستی معرفی کرده ، در همان حال " "تقی روزبه  که اصل آزادی بی قيد و شرط را يک اصل 
اما می . ، با تشبيه انسان به پرو

دانيم که نوع انسان برای آزادی نجنگيده است ، بلکه پيکار برای آزادی ، حتی در محدودترين روايت آن 
ه و پيکار برای سوسياليسم ، ب. ، پيکاری ميان انسان های محروم با انسان های صاحب امتياز بوده است

الاقل ، مارکسيست ها در اين باره . طريق اولی ، چيزی نيست که همه ابناء انسانی در آن شرکت کنند
" فراموش نبايد کرد که مارکس و انگلس هنگام تدوين پيران آزادفست ، شعار . هرگز ترديدی نداشته اند

همه انسان " يعنی " ( ااتحاديه کمونيست ه"را  جايگزين شعار قبلی " کارگران همه کشورها متحد شويد
 .کردند" ) ها برادرند

پرومته بی قرار تاريخ نيست ، در پيکار برای سوسياليسم و نيز " انسان. "عنوان نمادی از پرولتاريا
در حقيقت تا اينجا که در تاريخ انسانی . ستيمآزادی و دموکراسی ، ما با جنگ درون انسان ها روبرو ه

پيش آمده ايم ، اکثريت انسان ها هر مصيبتی که کشيده اند ، بيشتر از دست انسان های ديگر ، يعنی 
 . انسان های صاحب امتياز ، بوده است تا از جفای طبيعت و جانوران ديگر

                                                           ِ  اين مبالغه ها نه تنها دفاعيه او را تقويت نمی کند ، بلکه  خود  . 

                 ً                   هستند ، اما ضرورتا  سوسياليستی نيستند
ً  مثال      

                                                                                           ً  ليبرال است و حتی با سوسياليسم ضديت دارد ، اما از آزادی های بی قيد و شرط دفاع می کند و تصادفا  

               ً                  در اين مورد بعدا  توضيح خواهم داد 
                      ً                           برابری در آزادی ، مسلما  در سرمايه داری ناشدنی است

ً                مثال  اصل برابری در     

   ً ذاتا 
          ً                                                   مته ، ظاهرا  نوع انسان را فاعل پيکار برای اين اصل معرفی می کند

ً     پرومته در اساطير يونانی سمبل شورش است و در ادبيات مارکسيستی معموال  به                                                                  
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صحبت " آزادی انديشه وبيان"ش از  ، رفيق تقی روزبه  از يک طرف همه جا در نوشته انمونه سوم
 می کند ، گويی اين دو مفهومی واحد و جدايی ناپذير هستند ، واز طرف ديگر ، آزادی تحزب و تشکل را

حقيقت اين است که هردو يک سان سازی نادرست است و می تواند .  آن می داند"از مصاديق و مشتقات"
 . به آشفتگی های مفهومی بزرگ تری دامن بزند

اولی يک حق درونی است ، مربوط به . چيزی ديگر" آزادی بيان"يک چيز است و " آزادی انديشه"او

 بنابراين می تواند 
اولی بی هزينه يا الاقل ، کم هزينه است ؛ دومی هزينه مادی و . بر حقوق و منافع آنها اثر بگذارد

اولی بنا به طبيعت اش محدوديتی ندارد ، اما بر دومی خواه نا خواه محدوديت . 
ست و جز از طريق رخنه در خلوت يک فرد حتی جلوگيری از اولی کار آسانی ني. هايی تحميل می شود

نمی شود از انديشه او با خبر شد يا جلوی آن را گرفت ؛ در حالی که دومی اسباب و شرايطی می خواهد 
. که ديگران می توانند آن را از فرد بگيرند

ند ؛ در حالی که جلو گيری از آزادی بيان يا محدود ساختن آن امر جلوگيری از آزادی انديشه موفق نيست
آزادی انديشه بيش از هر چيز . بسيار رايجی است ، گاهی حتی در دموکراسی های جا افتاده ليبرالی

ناظر بر مقابله با تفتيش عقايد است ؛ در حالی که آزادی بيان ناظر بر حق مداخله فعال در روابط 
 . اجتماعی است

ً  ال  
  ِ                                                                       ً               خود  فرد که با حقوق هيچ کس ديگری ارتباط و اصطکاک پيدا نمی کند ؛ دومی ضرورتا  آثار و عوارض 

                 ً                                                            بيرونی دارد و حتما  دارای مخاطب است ، يعنی با افراد ديگر ارتباط ايجاد می کند و

       ِ              غيرمادی   اجتماعی دارد

ً     به همين دليل ، حتی رژيم های ديکتاتوری  نيز معموال  در                                                 

نخست به اين دليل که به کارگيری .  آزادی بيان دانستمصداقرا نمی توان " آزادی تحزب و تشکل"ثا  ً  نيا  
. را زير سؤال ببرد" آزادی تشکل"در اينجا گمراه کننده است و می تواند استقالل مفهومی " مصداق"

يک " گربه" .قرار دارد" مفهوم"در منطق و معنا شناسی در مقابل اصطالح " مصداق"اصطالح 
دوم به اين دليل . مفهوم است ، ولی گربه های معينی که در اينجا و آنجا می بينيم مصداق های آن هستند

دو مفهوم هستند ، دو مفهوم متفاوت ؛ بنابراين تقليل دومی به اولی " آزادی تشکل"و " آزادی بيان"که 
به عنوان يکی از " تشکلآزادی "همچنين توصيف . نادرست و به لحاظ عملی خطرناک است

ً مثال     

 مشتقات
ترديدی نيست که همه آزادی ها با هم پيوند دارند و در حقيقت همه آنها . نيز نادرست است" آزادی بيان"

را بايد جنبه های مختلف يک اصل واحد ، يعنی حق فرديت يا حرمت فردی انسان ، بدانيم ؛ اما وقتی به 
اشته باشيم که هر يک از آنها ناظر به جنبه خاصی از روابط تک تک آزادی ها می پردازيم ، بايد توجه د

اجتماعی است که يک سان سازی يا ملحق کردن شان به هم می تواند جنبه هايی از روابط اجتماعی را 
آزادی ) "يا به بيانی دقيق تر ، از زيرمجموعه های ( را از مشتقات " آزادی تشکل"اگر . به سايه ببرد

مطرح است ، ناديده گرفته خواهد شد ، يعنی " آزادی تشکل"عنصر بسيار مهمی که در تلقی کنيم ، " بيان
آزادی تشکل بدون آزادی های . حق متحد شدن افراد مختلف يا حق فراتر رفتن آنها از فرديت خودشان

زادی فردی ، يعنی حق پيوستن يا نپيوستن فرد به اين يا آن جمع ، نمی تواند معنا داشته باشد ؛ اما در آ
تشکل با چيزی بيش از آزادی های فردی سر و کار داريم ، يعنی با آزدای و حق يک جمع در مقابل 

البته در آزادی تشکل با آزادی بيان هم سر و کار داريم ، اما پيش از همه و . جامعه و جمع های ديگر
ی بيان افراد آن تشکل در بيش از همه با آزادی بيان آن تشکل در برابر تشکل های ديگر و جامعه تا آزاد
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ِ                                           داخل تشکل شان ؛ و گرنه  به تضعيف  حق تشکل يا حتی بی معنا شدن آن خواهيم رسيد برای روشن تر .                                
شدن اين نکته کافی است به ياد داشته باشيم که آزادی يک تشکل ، و از جمله آزادی بيان آن مساوی با 

به اين نکته . يش از اين حاصل جمع استحاصل جمع آزادی های فردی اعضای آن نيست بلکه چيزی ب
 . دوباره باز خواهم گشت

٤ 

آزادی بی قيد وشرط انديشه وبيان،فی ": ثمره نظر رفيق تقی روزبه  را آنجا می شود ديد که می گويد
نفسه و الزاما، موجب زايش نظرات مخالف جهت گيری سوسياليستی برای يک تجمع نميشود که آن را 

.." تجمع وتحزب و"وبفرض اگرچنين می بود، آنگاه مقابله با .(ع بدانيممغايراصل تحزب وتجم
هم،بطوراجتناب ناپذير اهداف رهائی بخش اين اين پرومته بيقرار تاريخ تبديل می گشت،به زنجيرهائی 

همانگونه که مقابله باآن گونه وآندسته از ساختارها وتشکل هائی که ازانسان .که بايد گسسته شوند
. اما خوشبختانه چنين نيست. عت می طلبند وازاوسلب حق گزينش واختيارمی کنند چنين اندانقيادواطا

همانگونه که تشکل هائی قادرند اورامسلوب االراده ومسلوب القدرت به کنند و اورابه شئ تبديل سازند،او 
ه عبارت ب ".نيزمتقابال قادراست اين تشکل هارا درجهت رهائی و آزادی وشئ واره زدائی بکارگيرد

ديگر ، فتوای رفيق تقی روزبه  اين است که هر جا که آزادی تشکل در تناقض با آزادی بی قيد و شرط 
" بيان قرار بگيرد ، بايد کنار گذاشته شود و احزاب و تشکل هايی که آزادی بی قيد و شرط انديشه  و بيان

نمی دانم رفيق .  گسسته شوندبايده  خودشان نمی پذيرند ، در حکم همان زنجيرهايی هستند کدر درونرا 

 : يد فقط به چند مورد اشاره کنمبه عنوان نمونه بگذار. شده است

                                                                                       ِ      ً  تقی روزبه  به نتيجه عملی چنين نظری در عالم سياست توجه دارد يا نه ، اما اين نظر در تاريخ   نسبتا  
                                                  ً                                              کوتاه آزادی های سياسی ، سابقه ای قديمی دارد و غالبا  هم عليه سازمان يابی طبقه کارگر به کار گرفته 

خود نمونه جالبی از ممنوعيت اتحاديه های )  جلد اول کاپيتال ٢٨در فصل ( ، مارکس مورد اول 
کارگری به نام دفاع از آزادی فردی را می آورد و يادآوری می کند که بورژوازی فرانسه درست در 

تالش عليه " تشکل کارگران را به عنوان حق ١٧٩١در سال " يکی از نخستين توفان های انقالب"اوج 
 ليور و يک سال ٥٠٠ممنوع ساخت و اعالم کرد که متخلفان به پرداخت " آزادی و اعالميه حقوق بشر

 . محکوم خواهند شدمحروميت از حقوق شهروندی 

 سال اخير تاريخ امريکا ٦٠يعنی خشن ترين قوانين ضد کارگری "  هارتلی–قانون تافت " ، مورد دوم
نيز زير پوشش دفاع از آزادی ها و از جمله آزادی فردی کارگران در مقابل اتحاديه های کارگری ، راه 

 علی رغم وتوی هری ترومن ، رئيس جمهور وقت امريکا ، با ١٩٤٧اين قانون که در سال . اندازی شد
مريکا در دهه آرای کنگره به تصويب رسيد ، بسياری از دست آوردهای مبارزات کارگران ا سوم –دو 

اتحاديه های کارگری رزمنده و  را از بين برد و به يکی از حربه های اصلی مک کارتيسم عليه ١٩٣٠
جنبش چپ امريکا تبديل شد و هنوز هم جنبش کارگری امريکا نتوانسته است خود را از چنگال خفه کننده 

 . آن برهاند
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يس را به بهانه عدم رعايت دموکراسی در معدنچيان انگل١٩٨٤ - ٨٥ ، دولت تاچر اعتصاب مورد سوم
ادعای آنها . غير قانونی اعالم کرد و صندوق اتحاديه را بلوکه نمود" اتحاديه ملی کارگران معدن"درون 

اين بود که تصميم به اعتصاب می بايست با رأی مخفی تمام اعضای اتحاديه مزبور در سطح ملی گرفته 
در حالی که حتی قبل از . ار از طرف همکاران شان رأی بدهندشود تا تک تک اعضاء بتوانند بدون فش

هشتاد در صد تمامی اعضاء از طريق رأی گيری در واحدهای محلی شان شروع اعتصاب سراسری ، 
دولت تاچر بدون اين بهانه نمی توانست  بزرگ ترين حرکت اما . اعتصاب را شروع کرده بودند

جنگ عليه " عنوان ، به را  اين کشور ١٩٢٦ريخی کارگری انگليس بعد از اعتصاب عمومی تا
مانند مسلح شدن در مقابل خطر "محکوم کند و ميليتاريزه کردن نيروی پليس را در مقابل آن " دموکراسی

الزم است به ياد داشته باشيم که بعد از درهم شکستن اين اعتصاب تاريخی بود که . معرفی کند" هيتلر
 . رگر انگليس و تحميل نئو ليبراليسم بر کشور آغاز گرديديورش تاچريستی به کل طبقه کا

ابتکار و امتياز ضديت با تشکل های کارگری تحت عنوان دفاع از آزادی های فردی ، مدت ها ! می بينيد
ممکن است رفيق تقی روزبه  بگويد بورژوازی از هر . پيش از اين به نام بورژوازی ثبت شده است

درست است ، اما . ولی اين دليل نمی شود ما از آزادی های فردی دفاع نکنيمچيزی سوء استفاده می کند 
 –وقتی نحوه دفاع از آزادی فردی با منطق مطلوب بورژوازی صورت بگيرد ، طبيعی است که خواه 

اين منطق ليبراليسم است که تاکنون هميشه در . ناخواه راه برای سوء استفاده طبقاتی هموار شده است
در " آزادی منفی"تأکيد اين منطق روی دفاع از .  سوسياليستی و دموکراتيک قرار داشته استمقابل منطق

منظور از اولی حمايت از فرد در مقابل قدرت است ، در حالی که . متمرکز است" آزادی مثبت"مقابل 
. ر دارددومی به معنای فرصتی است که فرد برای اقدام ، تأثير گذاری روی محيط و تغيير آن در اختيا

Benjamin Constant(که در ادامه خط فکری بنژامن کنستان (آيزيا برلين 
) بنتام و جان استيوارت ميل ، آخرين صيقل کاری نظری ميان اين دو مفهوم از آزادی را پرداخته است

ابر دو پرسش متفاوت قرار ما در بر: "منظور از اين دو مفهوم را به زبان ساده تر چنين توصيف می کند
اين ... يکی اين است که چند در به روی من باز است؟ ديگر اين که چه کسی نگهبان اينجاست؟ . داريم

گرچه آيزيا برلين می ". پرسش ها درهم تنيده است ، ولی يکی نيست ، و به پاسخ های جداگانه نياز دارد
گويد هر دو مفهوم آزادی ضرورت دارند ، ولی مدعی ا

او که اين .از قدرت می انجامد و بنابراين تأکيد زياد روی آن به توتاليتاريسم و جباريت منتهی می شود
پرداخت ، انکار نمی کند که آن را در مقابل ) يعنی در اوج جنگ سرد  ( ١٩٥٨نظر را در سال 

که سعی کرد رفرم های تدريجی را در مقابل انقالب (  مانند کارل پوپر سوسياليسم پرداخته است ، و البته
 . سوسياليسم را با فاشيسم در يک بسته بندی واحد قرار می دهد) اجتماعی مورد دفاع قرار بدهد 

ِ                و سنت  ليبرالی جرمی  )      

                      ً                       ست که آزادی مثبت تقريبا  هميشه به سوء استفاده 

   ً  صوصا  

دفاع می کند ، بلکه اين است که آن را درمقابل " آزادی منفی"اما اشکال منطق ليبرالی اين نيست که از 
تغيير "قرار می دهد و می کوشد فرصت های اقدامات توده ای طبقات محروم برای " ثبتآزادی م"

و هم به " آزادی از ديگران"ترديدی نيست که ما به عنوان افراد انسانی هم به . را از بين ببرد" جهان
و آزادی تشکل مخ. نياز داريم اين دو الزم و ملزوم و مکمل هم ديگر هستند" آزادی با ديگران"

. است" آزادی های مثبت"و " آزادی های منفی"از اين لحاظ اهميت دارد که حلقه واسط و پيوند دهندۀ 
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                                                 ِ                                           اگر آزادی دادنی نيست ، گرفتنی است ، پس بدون آزادی   تشکل امکان جنگيدن موثر برای آزادی ها ، و 
ً                         مثال  اگر منظورمان از آزادی ب              ً                  يان ، نه صرفا   آزادی بيان اين   

        ِ                                                                                      يا آن فرد  به خصوص ، بلکه آزادی بيان همه افراد انسانی باشد ، برای دست يافتن به آن بايد با قدرت 

                 ً        چنين ضرورتی مخصوصا  برای ط

      ً                              ، دقيقا  ناظر به همين ضرورت حياتی است

ِ                                        البته ممکن است  رفيق تقی روزبه  بگويد ، اين نوع شرايط  سرکوب و اضطرار را نبايد مبنا قرار داد                                                      

.وجود ندارد" آزادی های منفی"از جمله 

های سياسی ، اجتماعی و فرهنگی در افتاد ؛ و اين کاری است که به اتحاد و سازمان يابی افراد بسيار 
بقات محروم که دست شان به جايی بند نيست ، اهميت . نياز دارد

که بيان کالسيک اش در زبان فارسی در شعر معروف ابولقاسم ( آن شعار قديمی کمونيستی . حياتی دارد
. " چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است"که ) الهوتی آمده 

است  ، اما از سنگالخ پر درد و " چاره رنجبران"گرچه تنها "  تشکيالتوحدت و"به تجربه می دانيم که 
در . می نامد" زير زمين های آزادی"آن را ) نويسنده نامدار برزيلی( اشکی می گذرد که خورخه آمادو 

وحدت و "و در غالب کشورهای جهان هم اآلن نيز ، موتورهای " رنجبران"بخش اعظم تاريخ تاکنونی 
بسته ای تشکيل می دهند که برای حفظ ) از سر ناگزيری (تشکل های مخفی  و گاهی را " تشکيالت

موجوديت نمی توانند حتی بحث ها و اختالف نظرهای درونی شان را به طور علنی منتشر کنند ؛ بعضی 
آيا رفيق تقی روزبه  . از اينها از سر ناگزيری حتی آرايش نظامی دارند و در جنگی نابرابر در گيرند

می داند که بايد برای گسستن شان " پرومته بی قرار تاريخ"بر دست و پای " زنجيرهايی"مه اينها را ه
که داوطلبانه و گاهی حتی با به مخاطره انداختن زندگی و هست و نيست ( جنگيد؟ و آيا از اعضای اينها 

يدوارم پاسخ رفيق تقی می خواهد که تن به اين تشکل ها ندهند؟ ام) شان به اين تشکل ها می پيوندند 
 . روزبه  به اين سؤال مثبت نباشد و گرنه معلوم است که سر از کجا در خواهد آورد

ال ستيزهستيم وسرنوشتمان را ماهمواره باخود وشرايط نيمه بردگی ونيمه انسانی حاکم برخود درح"زيرا 
اين جواب پراگماتيستی هر چند در ذهنيت رفيق تقی روزبه  بيان گر يک . "همين نبردها تعيين می کند

 تشکل هاست ، ولی در عين در درونعقب نشينی عاقالنه از تز انحالل طلبانه آزادی بی قيد و شرط بيان 
بی اعتبار می سازد ، خواه او " آزادی بيان"در پای " آزادی تشکل"حال فتوای او را در باره فداکردن 

به قول ( اما بگذاريد يک لحظه از جامعه طبقاتی يا . 
فاصله بگيريم و ببينيم معنای عملی فتوای " شرايط نيمه بردگی ونيمه انسانی حاکم"از ) رفيق تقی روزبه  
رفيق تقی روزبه  د

فرض می کنم رفيق تقی روزبه  با من . را نمی پذيرند ، در يک جامعه سوسياليستی چه می تواند باشد
 جامعه سوسياليستی بايد مدافع آزادی های بی قيد و شرط باشد ؛ و بنابراين بايد از آزادی: موافق است که

اما می دانيم که دفاع از آزادی . دفاع کند" آنارشيست گرفته تا مونارشيست"تبليغات و تشکيالت همه ، از 

، بلکه حتی "  نيمه انسانی حاکمشرايط نيمه بردگی و"يعنی ما ناگزير خواهيم بود نه فقط در . نابرابری ها
در جامعه سوسياليستی نيز از 

ِ                     خود به معنای ضمنی حرف  خود آگاه باشد يا نه                     

ِ                                                                   باب  ضرورت مبارزه با تشکل هايی که آزادی بی قيد و شرط بيان در درون خود ر    

ً                                                                   تبليغات و تشکيالت  مثال  سلطنت طلبان ، در عمل يعنی دفاع از حق آنها در دفاع شان از پاره ای      ِ                

 موجوديت تشکل هايی دفاع کنيم که آشکارا در اين يا آن حوزه حق
و وقتی از حق تبليغات و تشکيالت کسانی دفاع می کنيم . اجتماعی عليه آزادی و برابری تبليغ می کنند

 طريق اولی نمی توانيم آنها را به دفاع از آزادی که مخالف آزادی و برابری در سطح جامعه هستند ، به
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رفيق تقی " پرومته بی قرار" شان وادار کنيم و گرنه بايد بپذيريم که داوطلبانهو برابری  در درون جمع 
که آنها را " زنجيرهايی"" آزاد"روزبه  برای 

 دولت های –جورج اورول يا حزب " می کنند ، مانند " ارهشئ و"و " مسلوب االراده"
 . وارد عمل بشود" کمونيستی"

ً                                 کردن اعضای مثال  تشکل های مذهبی يا سلطنت طلب از               
ِ برادر بزرگ "          

٥ 

 تشکل ها و تصور آشفته او از رابطه در درون بيان بی قيد و شرطدفاع رفيق تقی روزبه  از آزادی 
ابط اجتماعی ، بلکه آزادی بيان و آزادی تشکل ، از آنجا سرچشمه می گيرد که او فرد را نه در بطن رو

چيزی که انسان اجتماعی را محدود می کند ، فقط قدرت سياسی نيست ، انسان های . در انتزاع می نگرد
با توجه به همين حقيقت است که مارکس يادآوری می کند . ديگر همانند خودش نيز او را محدود می کنند

باز شناسد ، آنها را سازمان بدهد و انسان بايد نيروهای خودش را همچون نيروهای اجتماعی : "که
تنها هنگامی که چنين . بنابراين ديگر ، نيروهای اجتماعی را در شکل نيروهای سياسی از هم جدا نکند

آزادی "ما نه تنها به : معنای اين حرف روشن است ". چيزی به دست آيد رهايی انسانی کامل خواهد شد
نياز داريم و نمی توانيم و نبايد اولی را درمقابل دومی " رانآزادی با ديگ"بلکه همچنين به " از ديگران
اگر از اين ديدگاه به مسأله نگاه کنيم ، خواهيم ديد که آزادی من با آزادی ديگران محدود و . قرار بدهيم

تعريف می شود و گرنه آزادی يک فرد به هزينه آزادی ديگران حاصل خواهد شد و در نتيجه ، همگانی 
زيرا همگانی بودن آزادی فقط از طريق برابری در آزادی قابل وصول . نفی خواهد گرديدبودن آزادی 

در واقعيت زندگی اجتماعی مفاهيم و جنبه های مختلف آزادی نيستند که هم ديگر را محدود می . است
ادی پس الزم نيست آز. کنند ؛ آزادی افراد مختلف انسانی است که حدود آزادی هر فرد را تعيين می کند

در کنار آزادی ) و نيز هر جمع ( بيان را در مقابل آزادی تشکل بگذاريم ، بلکه بايد به آزادی هر فرد 
مانع دست يابی به برابری در آزادی ، نابرابری ميان . نگاه کنيم) و نيز جمع های ديگر ( افراد ديگر 

ن برداشتن اين مانع نه به وسيله پيکار برای از ميا. انسان ها در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی است
انسان های منفرد ، بلکه به  صورت جمعی  پيش می رود ؛ به وسيله جمع هايی که افراد به وجود آورنده 
آنها را ، آگاهی به اشتراک منافع ، اشتراک در ارزش ها و ديدگاه ها و نيز اعتقاد به امکان دست يابی به 

.برابری اجتماعی دور هم گرد می آورد
و گسترش اين جمع ها بوده است ، نه دفاع از برابری در آزادی به وسيله اين يا آن فرد تنهای و لو بسيار 

. دانشمند
می کند 

اما اگر بپذيريم که پيکار برای از ميان برداشتن موانع دست يابی به برابری در . نتيجه ديگری ندارد
حوال ، عالوه بر 

و بنابراين ، ناگزير بايد بپذيريم که  در همه . نيز نياز داريم" آزادی با ديگران"به " آزادی از ديگران"
يعنی چه پيش از دست يابی به برابری در آزادی و چه پس از رسيدن به آن ، چه به عنوان ( احوال 

آزادی فردی هر انسان در ) مع داوطلبانه فردی از افراد جامعه و چه به عنوان عضوی از اين يا آن ج
به عبارت ديگر ، آزادی فرد جز حق او در رابطه . کنار آزادی فردی انسان های ديگر قابل تصور است

                                              ً               تاريخ تاکنونی پيکار برای برابری در آزادی اساسا  تاريخ تکوين 

ً          ِ              چگونگی شکل گيری و مشخصات تشکيالتی اين جمع ها را هم معموال  شرايط خود  پيکار تعيين                                                        
                                                                           ِ        و دادن الگوی ثابتی برای همه شرايط ، جز افزودن بر دشواری های به حدی کافی زياد  پيکار 

                             ً                                                 آزادی يک پيکار جمعی است ، ضمنا  پذيرفته ايم که برای پيشبرد اين پيکار ، در همه ا
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و چگونگی اين رابطه با ديگران است که به حق او معنای . با ديگران معنايی نمی تواند داشته باشد
من  .ی درباره آزادی بيان ، منظورم را روشن تر بيان کنمبگذاريد با چند مثال بديه. مشخص می بخشد

به هر وسيله ای که خودم انتخاب می کنم ، از ( حق دارم آزادانه نظراتم را در باره همه مسائل عالم 
اما معنای آزادی من اين نيست که . بيان کنم) صوتی و کتبی گرفته تا تصويری و موزيکال و غيره 

همچنين . ديگران هم وظيفه دارند 
.زمان و مکان ابراز نظر من نبايد حقی از ديگران را ضايع کند

م و مردم خسته و کوفته از سر کار برمی گردند ، با صدای بلند در قطار شهری برايشان سخن رانی کن
يا نمی توانم برای سخن رانی عليه مذهب و مذهبی . انتظار داشته باشم که با اعتراض کسی روبرو نشوم

من حق دارم اگر امکانات الزم را داشتم ، برای تبليغ . ها صحن فالن مسجد يا کليسا را انتخاب کنم
ه ها و راديوهای موجود موظف نظراتم روزنامه منتشر کنم يا راديو و تلويزيون راه بيندازم ؛ اما روزنام

من حق دارم عليه همه افراد و جريان هايی . نيستند فرصت ثابتی برای انعکاس نظرات من فراهم بياورند

در درون جمع های داوطلبانه اين محدوديت ها بيشتر . ارانی يا تظاهرات سازمان داده شده از طرف آنه
زيرا هر جمع داوطلبانه بنا به تعريف ، حدود و ثغوری دارد که با پذيرش آنها می توان به آن . می شود

بنابراين وقتی کسی داوطلبانه به عضويت يک جمع معين در آمد ، با همين اقدام ، خود . جمع ملحق شد
او هر وقت خواست ، حق دارد به عضويت اش در آن جمع پايان . ودی کرده استرا مقيد و متعهد به حد

بدهد ، يا از آن جمع بخواهد که حدود و ثغور خود را تغيير بدهد ؛ اما تا آن حدود و ثغور پابرجاست نمی 
 و گرنه آزادی تشکل اعضای آن جمع را لگدمال کرده. تواند بی اعتناء به آنها هر چه خواست بيان کند

 . است

ً                                         به آن توجه کنند ، يعنی مثال  نوشته ام را بخوانند يا سخنانم را بشنوند                          
ً                               مثال  من نمی توانم هنگامی که انبوه     

ً                                                                      که مخالف شان هستم ، مثال  سخن رانی کنم يا تظاهرات راه بيندازم ؛ اما نه با به هم زدن جلسات سخن                        

                                                                                  ِ            قبل از هر چيز بگذاريد به اين سؤال رفيق تقی روزبه  بپردازيم که سازمان چيست؟ جواب خود  او به اين 

ِ                     در بحث های ما عبارت است از جمع افرادی که حول اهداف مشترک  بيان شده در برنامه                                                         

  سازمان چيست و مصوبات سازمانی چه معنايی دارد؟–دوم 

سؤال دوم رفيق تقی روزبه  در باره هويت سازمانی و رابطه آن با اعضاء ، نهادهای سازمانی و اقليت 
به عبارت ديگر ، اين سؤال خود به چند سؤال تبديل می شود که من سعی می کنم در . و اکثريت است

 .ها جداگانه بپردازمزير به هر يک از آن

١ 

هرچيز به معنی اشتراکات پايه ای وپيونددهنده اعضاء يک سازمان و قبل ازسازمان ": سؤال چنين است
من با اين . "دف وبرنامه مشترک گرد می آيندهمه کسانی است که به مثابه يک جمع هم هويت ودارای ه

" سازمان"به نظر من ، منظور از . تعريف مخالف نيستم ، اما الزم می دانم اندکی دقيق تر آن را بيان کنم
" راه کارگر"

" راه کارگر"ی مشترک شان را بر مبنای مقررات تنظيم شده در اساسنامه گرد هم آمده اند و فعاليت سياس
سياست های الزم برای ادامه فعاليت " راه کارگر"پيش می برند و از طريق مصوبات کنگره های 

مشترک شان را تدوين می کنند و هر وقت که الزم بدانند تصحيحات و تغييراتی در برنامه و اساسنامه 
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ً                     مال  آنها را عوض می کنندا  
                                              ِ                                        اول اين که نه اهداف مشترک ، بلکه جمع افراد متحد  حول اهداف مشترک است که به سازمان معنا : 

                                                                                        ً  مقدمه اول اين استدالل ، همان طور که گفتم ، درست است ، اما مقدمه دوم استدالل و نتيجه آن قطعا  

ً                           مثال  تصميم گيری از طريق اتفاق     

همان طور که می بينيد ، تعريف من بر چند نکته تأکيد . شان وارد ، يا ک
دارد

مکان پذير تحمل برنامه و اساسنامه ا) ال اقل(دوم اين که ادامه موجوديت اين جمع با پذيرش يا . می بخشد
چهارم . سوم اين که برنامه و اساسنامه آيه ای منجمد نيست ، بلکه با اراده جمع تغيير می يابد. می گردد

اين که مصوبات کنگره ها نيز مانند برنامه و اساسنامه اعتبار دارند و نقاط اشتراک جمع را در جريان 
 . فعاليت سياسی شان تدقيق و تکميل می کنند

جا آغاز می شود که رفيق تقی روزبه  درک خاص خودش از رابطه سازمان با تک تک اما مشکل از آن
درک او ادامه همان نظری است که پيش تر در باره آزادی بی قيد و . اعضای آن را وارد ميدان می کند

تا آنجا که من از نوشته رفيق تقی روزبه  می فهمم ، . شرط بيان در درون تشکل ها به آن پرداخته ام
 منظور از سازمان ، جمع اعضای آن –الف : رف او را می شود به صورت اين استدالل خالصه کردح

 پس  متمايز – منظور از موضع سازمان ، حاصل جمع آرای تک تک اعضای آن است ؛ ج –است ؛ ب 
کردن موضع يک عضو به عنوان موضعی متفاوت با موضع سازمان ، حذف نظر اوست و کنار گذاشتن 

البته رفيق تقی روزبه  حرف خود را سرراست به صورت اين استدالل بيان نکرده است ، . سازماناو از 
به نظر من ، چنين استداللی بی . اما اين چکيده حرف اوست و من فقط آن را خالصه و شفاف تر کرده ام

".  داردديوار موش دارد ؛ موش گوش دارد ؛ پس ديوار گوش: "اغراق شبيه آن گفته معروف است که 

زيرا مساوی دانستن موضع يک جمع با حاصل جمع آرای همه اعضای آن ، به معنای اين .  نادرست
اتفاق آراء فقط در تجمع اما . است که در آن جمع فقط تصميم گيری از طريق اتفاق آراء را درست بدانيم

های ناهمگون و شکننده می تواند کارساز باشد ، و آن هم در موارد بسيار معدود و حوزه های بسيار 
محدود ؛ ولی در هر جايی که تصميم گيری های فوری ، مکرر و روتين ضرورت داشته باشند ، متوسل 

.دشدن به اتفاق آراء باعث هرج و مرج و متالشی شدن جمع می گرد
که خود خواه نا خواه به نظم تحميل شده از ( آراء در سطح جامعه جز از هم پاشيدن نظام اجتماعی 

فکرش . معنای ديگری ندارد) طريق پنجه آهنين ، يا به اصطالح ، استبداد هابسی ، مشروعيت می بخشد 
 از طريق اتفاق آرای اهالی آن شهر تنظيم کنند ، چه را بکنيد که اگر جدول ساعات قطارهای شهری را

اما دفاع از اتفاق آراء در جمع های داوطلبانه به طور عام  و در تشکل های . محشری به پا می شود
تصادفی نيست که رفيق تقی روزبه  سازمان . حزبی به طور ويژه مساوی است با متالشی کردن آنها

به عنوان تنها الگوی سازمان در تمام سطوح پيکارهای اجتماعی و شبکه ای را ايده آليزه می کند و 
در درون و تصادفی نيست که او تشکل هايی را که آزادی بی قيد و شرط بيان . سياسی تجويز می نمايد

البته رفيق تقی روزبه  . می داند" پرومته بی قرار تاريخ" را نمی پذيرند ، زنجيرهايی بر دست و پای شان
 .  حقانيت ادعای خود دالئلی هم دارد که بايد به آنها توجه کردبرای اثبات

 استدالل های مختلف رفيق تقی روزبه  جای ترديدی باقی نمی گذارد که او .اتفاق آراء و دموکراسی
. اتفاق آراء را تنها راه دموکراتيک برای تصميم گيری می داند

.  اشاره کردم
    ً                             مسلما  اين حرف نا معقولی است ، به 

ً دالئلی که قبال                                   ً                             دموکراسی در يک جمع داوطلبانه عموما  از طريق اقدام بر مبنای رأی            
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البته در هر جمع داوطلبانه . اکثريت و احترام به حق اظهار نظر و انتقاد اقليت معنا پيدا می کند
ط ورود به جمع مشرو: دموکراتيک ، بنا به تعريف ، هميشه نوعی اتفاق آراء به رسميت شناخته می شود
بنابراين هيچ چيزی را . است و ترک آن آزاد ؛ يعنی تک تک اعضاء هميشه می توانند جمع را ترک کنند

اما آيا اتفاق آراء شيوه دموکراتيک تری نيست؟ آيا بهتر . بدون ميل خودشان نمی توان بر آنها تحميل کرد
زيرا . ب منفی استنيست هر تصميمی با رضايت و رأی مثبت همه اعضای يک جمع اتخاذ شود؟ جوا

و اگر بخواهيم همه را داشته باشيم ، همه را از دست می " "در غالب موارد 
دهيم

. بسيار معدود و بسيار محدود کارآيی ندارد
آهنگ. وتو بکندرا  نفر ديگر ٩٩.شود

، برخالف توصيه رفيق تقی روزبه  ، به طبقه بندی دست می زنند و بنابراين کوهنوردان جدی . می کند

 .خطرناک

         ِ         بهتر دشمن   خوب است
ً                                                                                   اوال  همان طور که گفتم ، اتفاق آراء جز در جمع های ناهمگون يا محدود و آن هم در حوزه های .    

ً                     اء ، رأی مارژينال عمال  به حق وتو تبديل می     ً             ثانيا  در اتفاق آر                     
ً                                           مثال  در يک جمع صد نفره ، نفر صدم می تواند رأی   ِ     حرکت  يک        

ِ                                                          گروه کوهنوردی  را نه ميانگين سرعت  حرکت همه افراد گروه ، بلکه سرعت حرکت کندترين آنها تعيين                                  

                                                                ً                    افراد حرفه ای را با افراد آماتور در يک تيم قرار نمی دهند ، مخصوصا  در سفرهای دشوار و 

 رفيق تقی روزبه  تصميمات غير مبتنی بر اتفاق آراء را بورژوايی قلم داد .اتفاق آراء و سوسياليسم
. اين نظر درست است؟ جواب منفی استآيا . ميکند

طريق اتفاق به مواضع بورژوايی غلتيده اند ؛ يا در جامعه سوسياليستی چگونگی اداره امور يک شهر از 
. آراء تعيين شود

.استفاده قرار می گيرد و ربطی به سوسياليسم ندارد
و . ز طريق اتفاق آراء صورت می گيردا اتحاديه اورپا) نيز تصميم گيری در بعضی سطوح در ( و 

. 

ً                                 زيرا اوال  معنای ضمنی اين داوری آن است که         
                                      ً                                                          کارگران فالن کارخانه يا فالن اتحاديه حتما  بايد از طريق اتفاق آراء تصميم به اعتصاب بگيرند ، و گرنه 

    ً                                                                           ثانيا  شيوه اتفاق آراء در تصميم گيری های بورژوايی و حتی ماقبل بورژوايی نيز مورد 
ً                                             مثال  همه می دانيم که تصميم گيری های اوپک ، ناتو     

                                                 ً                                تصميم گيری در اتحادها و ائتالف های ميان قبايل غالبا  از طريق اتفاق آراء انجام می شد

                                       ً  را مبنای هويت سازمان می خواند ، اما بعدا  

اما حرف رفيق تقی روزبه  فقط به نفی دموکراسی غير مبتنی بر همرأيی خالصه نمی شود ، او برنامه 
ايجاد سلسله مراتب و نظام فرماندهی و سازمان را هم مزاحم دموکراسی مطلوب خودش و منشاء 

هدف و برنامه ) "که در باال نقل کردم ( او هر چند در تعريف خود از سازمان . فرمانبری می داند
مبنای هويت مشترک ) در ذيل سؤال هفتم خود ( "  مشترک

می داند و " فه های سيوسياليست های راديکال و آزاديخواهعام ترين واساسی ترين مول "راه کارگر را 
وبه مثابه آلترناتيو نظام سرمايه (مبارزه برای سوسياليسم ازامروز":  بيان می کند"درسه مولفه" آنها را 
ومبارزه عليه نظام سرمايه داری وامپرياليسم،مبارزه برای آزادی های بی قيدوشرط ) داری

به اين ترتيب معلوم می شود که  ". جمهوری اسالمی و سرنگونی انقالبی آنسياسی،مبارزه عليه ارتجاع
اش را سرپا نگهدارد که " تنه مشترک"از نظر رفيق تقی روزبه  راه کارگر  در صورتی می تواند 

 .اش را کنار بگذارد" برنامه مشترک"
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او " ره از کار فرو بستهگ"اما حتی اين تدبير نيز از نظر رفيق تقی روزبه  کافی نيست و نمی تواند 
زيرا او معتقد است که وقتی سازمان به هر دليلی موضع يک عضو را متفاوت يا مخالف با . بگشايد

بحث مشخص مااين است که  ":موضع رسمی خود اعالم می کند او را خفه کرده و به حاشيه رانده است
... ارد وحتا سردبيران نهادها درشرايطی که ستون اول هم به اولويت ارائه مواضع رسمی اختصاص د

ميتوانند به نوشتن مطالب ومقاالت رسمی وبدون امضاء به بپردازند، اصال قابل فهم نيست که چرا بايد 
... امضاء فردی و باقيد اينکه مسئوليت هرنوشته با خودنويسنده است وجود ستونی با مشخصات 

 است چرا بايد مارا پريشان خواب کرده اگر مشخصات اين ستون چنين.موجب واهمه وعقب گرد گردد؟
و به صرافت  حذف آن وحراست از خلوص گويا بخطرافتاده امان بياندازد؟ براستی منشأچنين دغدغه ای  

 " چيست؟

از نظر رفيق تقی روزبه  ، راه کارگر در صورتی می تواند رسوبات بورژوايی را از خود ! می بينيد

" سه مولفه"عنوان مبنای هويت خود کنار بگذارد و فقط به 
اينها سه شرط الزم برای . گيری هيچ عضو سازمان را متفاوت با موضع رسمی سازمان اعالم نکند

اگر مقصود او را هنوز نگرفته ايد ، بگذاريد مثالی بزنم . است" از ساختارهای طبقاتی بورژوايی"رهايی 
فرض می کنيم که در کنگره راه کارگر که با حضور : تا قضيه روشن تر شود

ً                  بزدايد که اوال  فقط تصميمات اتخا                                                       ً               ذ شده از طريق اتفاق آراء را مواضع سازمانی بداند ؛ ثانيا  برنامه را به             
                                ً        مورد قبول او اکتفاء کند ؛ و ثالثا   موضع 

اعضای سازمان همه 
ً                           اعضاء تصميم می گيريم که مثال  از اتحاديه های کارگری دفاتفاق آرای همهبرگزار شده ، به  . اع کنيم                           

عوض می شود و مقاله ای در رد اتحاديه ) به هر دليلی ( اما بعد از پايان کنگره نظر يکی از اعضاء 
رفيق تقی روزبه  می گويد مقاله او را نبايد در ستون ديدگاه بگذاريم ، و گرنه صدای او را . می نويسد

 . خفه کرده و او را به يک عضو ناتنی تبديل نموده ايم

٢ 

ی روزبه  هر تشکلی را که از طريق اتفاق آراء حرکت نکند ، محکوم به سلسله مراتب و نظام رفيق تق
تقليل سازمان به يک صدا و يک گرايش برتروتقسيم آن برمبنای ": فرماندهی و فرمانبری معرفی می کند

. وت استاکثريت واقليت و صرفا معادل نهادهای برگزيده شده و مواضع رسمی اين نهادها دانستن متفا
چنين تقسيم بندی های مبتنی برتک صدائی وسلسله مراتبی، درتجربه نشان داده اند که تنها به دردتوليد 

سيستماتيک انفعال ودنباله روی کورکورانه، شقه شقه کردن وتنی وناتنی ساختن دايمی صفوف می 
ايد صورت مسأله را به برای يافتن پاسخ به يک مسأله ، اول ب. آيا اين ادعا درست است؟ نه".خورند

 . درستی بفهميم

 آيا حرکت بر مبنای رأی اکثريت يک جمع ، خود به خود سلسله مراتب منظور از سلسله مراتب چيست؟
 :به دالئل زير. و تنی و ناتنی به وجود می آورد؟ نه

ً وال ا نيک  ، در غالب موارد ، گروه های غير ارگادارای هويت مشترک اقليت و اکثريت در يک جمع  
يعنی نه شمار آنها ثابت است ، نه نفرات ثابتی هسته اصلی آنها را تشکيل می دهند ، . محسوب می شوند
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. و نه در همه حوزه ها مواضع شان متفاوت است
ودی است و گرنه دليلی 

 . ندارد در درون يک سازمان واحد همزيستی کنند

ً      حتی در سازمان هايی که فراکسيون های کامال  شکل                                        
ً                       گرفته و رسمی وجود دارد ، اختالف ميان آنها معموال  در حوزه های بسيار محد                                              

 در يک سازمان دموکراتيک هر فرد فقط يک رأی دارد و نه بيشتر ، و نهادهای سازمانی انتخابی     ً ثانيا 
در چنين سازمانی فردی که نظرش . 

پس . در مور
و دليلی ندارد تصميم گيری برمبنای رأی . دليلی ندارد اقليت ناتنی تلقی شود و اکثريت صاحب سازمان

 . 

ً                           هستند و ترکيب اعضای آنها نيز معموال  دوره به دوره تغيير می کند                                  
                                       ً                                          د يا مواردی در اقليت قرار گرفته ، قانونا  همان حقوقی را دارد که مدافعان نظر اکثريت

            ً                                         اکثريت ضرورتا  به سلسله مراتب و تنی و ناتنی سازی بغلتد

. ز طريق اتفاق آراء فضای نا مساعدتری برای سلسله مراتب به وجود می آورد؟ نهاما آيا تصميم گيری ا
 :  به دليل اين که

ً اوال  ) (  در چنين جمع هايی   
ه نا خواه خود را در وتو تبديل می شود و به قول معروف ، آب سرد در آش جوش جمع می ريزد ، خوا

موقعيت ناجوری قرار می دهد و هر چه مسائل مورد تصميم گيری مهمتر و خطيرتر باشد ، اين موقعيت 
  .ناجور ناجورتر و برای اکثريت غير قابل تحمل تر می گردد

ً             همان طور که قبال  اشاره کردم  ً             فرد مارژينال از آنجا که عمال  به صاحب حق                                          

ً                                      در تصميم گيری های مبتنی بر اتفاق آراء معموال  راه های ديگری برای همراه ساختن عضو     ً ثانيا                                             

      ً                         و اخيرا  در کنفرانس ناتو ، دولت 
                         ً                                                     ً           های نظامی با اسرائيل شديدا  زير فشار افکار عمومی مردم اين کشور قرار دارد ، ظاهرا  به عنوان 

                 ً                                                                       وادار کردند ، رسما  از مسلمانان به خاطر اجازه انتشار دادن به آن کاريکاتورها عذر خواهی کند
                          ً                  مکانيسم های پشت پرده قاعدتا  برجسته تر می شود

ً                     محفل های سياسی ، ريش سفيدان و افراد با نفوذ عمال  حق وتو پيدا می کنند                                               
ِ                      رأی اکثريت به عنوان مبنای موضع جمعی در يک سازمان سياسی ، با هر ژست  ليبرتارينيستی هم که                                                                   

ً                مثال  چنين کاری در ش    

بگذاريد از زندگی . ينال با جمع گشوده می شود ، راه هايی که با تهديد و تطميع پيموده می شودمارژ
چند سال پيش که دولت ترکيه می خواست تاريخی برای پذيرش عضويت اش در : واقعی مثالی بزنم

ا شده بود قبرس که چندی پيش از آن عضو اتحاديه اروپ) يونانی های ( اتحاديه اورپا تعيين شود ، دولت 
اما اعضای ديگر اتحاديه اروپا که نمی . ، سعی کرد از حق خود برای جلوگيری از اين کار استفاده کند

خواستند ترکيه را برنجانند ، از طريق فشارهای پشت پرده ، يونانی های قبرس را گوشمالی دادند که 
ترکيه که به خاطر همکاری ) ان در طيب اردو( . چنين کاری را نکنند

اعتراض به چاپ کاريکاتورهايی از پيغمبر اسالم در دانمارک ، اعالم کرد که  با کانديداتوری نخست 
 باز دولت های اروپايی برای جلب رضايت دولت ترکيه .وزير اين کشور برای دبيرکلی ناتو مخالف است

، از طريق مذاکرات پشت صحنه ، سبيل آقای اردوان را چرب کردند و حتی نخست وزير دانمارک را 
در . 

و بسته به نقش فرد . جمعی از افراد سياسی نقش اين 
تصادفی نيست که در بسياری از . مارژينال در آن جمع ، تهديد يا تطميع راحت تر به کار گرفته می شود

به همين دليل ، کنار گذاشتن . 

به بهای بی ) که دستی بر اهرم های حساس سازمان دارند ( صورت بگيرد ، جز تقويت عده ای معدود 
رايط .مقدار کردن رأی و نقش اکثريت اعضای سازمان معنای ديگری ندارد
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                                                           ً                              کنونی سازمان ما جز نشاندن گردانندگان تبليغات سازمان و مخصوصا  قلم زنان و سخنوران موجود بر 

ً اوال    

 گردۀ اکثريت اعضای سازمان ، چه معنايی می تواند داشته باشد؟ 

اما اگر منظور از سلسله مراتب ، ارگان های هدايت کننده يک سازمان ، مانند کميته مرکزی يا کميته 
است ، ) در مقابل سازماندهی افقی(ای و امثال اينها ، و به طور کلی ، سازماندهی عمودی های منطقه 
 : بايد بگويم

" مسلوب االراده"  هر نوع سازماندهی عمودی مساوی با نظام فرماندهی و فرمانبری ، يا به معنای 
 تواند جمع را ترک در يک جمع داوطلبانه هر عضوی هر وقت بخواهد می. شدن اعضای سازمان نيست

کند

 و ناگزير به حساب پس دادن به آنها ، دموکراتيک که ارگان های هدايت کننده ، منتخب اعضاء هستند
  شوند؟" مسلوب االراده"چگونه ممکن است اعضاء 

     ً                                                                                 مخصوصا  در سازمان هايی که نه تنها در قدرت نيستند ، که زير سرکوب هم هستند ، کدام نيرويی . 
                        ِ                                                                   جز اعتقاد قلبی و عميق خود  عضو می تواند او را به ماندن با جمع وادارد؟ و در يک جمع داوطلبانه 

                    ً                              تشکل افقی نيز ضرورتا  به معنای فضای مساعدتر برای     ً ثانيا 
ً  مثال      

ً                           معين تالش می کنند که قبال  توسط عده ای تنظيم شده است                       

ً                           هر تغييری در مطالبات  قبال  تدوين شده به معنای متالشی      ِ                    

ِ  اما هيچ يک از اينها باعث نمی شود که در مطالبات  .  ً            قبال  تدوين شدۀ                                                 

ً                    مثال  آيا سازماندهندگان       ً                 ضرورتا  چنين خصلتی دارد   

" تالش های خود انگيخته"و " چند صدايی"
شته ای آن را در نظر بگيريد که رفيق تقی روزبه  در نو" کمپين يک ميليون امضاء".اعضاء نيست

معرفی کرده است و من هم "  شبکه ای–جنبشی "را به عنوان نمونه ای درخشان از سازماندهی افقی يا 
در اين کمپين همه فعاالن برای جمع آوری امضای حمايتی برای مطالباتی . از تحسين کنندگان آن هستم

ايی که اکنون در آن کمپين فعاليت آيا همه آنه. 
آيا آنها اکنون می توانند در آن . می کنند ، در تدوين آن مطالبات شرکت داشته اند؟ جواب منفی است

. مطالبات تغييری بدهند؟ جواب منفی است
آيا کسانی که مخالف مطالبات کمپين هستند ، . پيش می رودکردن کاروانی است که به راه افتاده و دارد 

يا فقط می خواهند در مطالبات بيان شده تغييراتی بدهند ، هم می توانند آن را امضاء کنند؟ جواب منفی 
بی گمان . کمپين فقط امضای کسانی را می خواهد که فقط مطالبات بيان شده را تأئيد می کنند. است

نيستند که مطالبات بيان شده آيه های آسمانی هستند که نمی شود چيزی بر آنها افزود فعاالن کمپين معتقد 
يا چيزی از آنها کاست ؛ بی گمان بسياری از فعاالن کمپين خود هم اکنون انتقاداتی در باره آن دارند که 

در اينجا و آنجا هم بيان می کنند
آيا اين نمايشی از ديکتاتوری تدوين . کمپين تغييراتی بدهند يا امضاهای منتقدان را هم جمع آوری بکنند

کنندگان مطالبات بر کل فعاالن کمپين و کل امضاء کنندگان آن نيست؟ بسته به درکی که از معنای 
پاسخ مثبت است به اين معنا که . ؤال دادداشته باشيم ، می شود پاسخ آری يا نه به اين س" ديکتاتوری"

وقتی قطار کمپين به راه افتاد ، فقط روی ريل هايی که تدوين کنندگان مطالبات و سازمان دهندگان اوليه 
. قاطع می طلبد" تأئيد می کنم"آن چيده اند ، پيش می رود و از همه مخاطبان خود قبل از هر چيز يک 

نشده و همه فعاالن و امضاء کنندگان فقط " مسلوب االراده"که هيچ کس اما پاسخ منفی است به اين معنا 
باشد ، "  شبکه ای–جنبشی "هر سازماندهی کمپينی ، هر قدر هم . داوطلبانه می توانند به آن بپيوندند

.زيرا بنا به تعريف ، سازماندهی اقدام است. 



 

 

333

 ميليون نفر ١٥ که به روايتی ٢٠٠٣ فوريه ١٥هانی عظيم جنبش جنگ عليه اشغال عراق در تظاهرات ج
می توانستند به طرف داران را در يک روز واحد ، در شهرهای مختلف جهان به خيابان ها ريختند ، 

جنگ هم اجازه ورود به صفوف تظاهرات بدهند؟ نه ، آنها مجبور بودند با انضباطی آهنين از صفوف 
می دانيم که آن تظاهرات ضدجنگ به لحاظ ترکيب نيروهای . ود دفاع کنند و طرح شان را پيش ببرندخ

شرکت کننده و سازمان دهنده ، آشکارا رنگارنگ تر و چند صدايی تر از کمپين يک ميليون امضاء بود ، 
 .اما در حين اقدام فقط يک خط را پيش می برد که ضديت با اشغال عراق بود

                             ً              لسله مراتب در سازماندهی ضرورتا  چيز بدی نيستس    ً ثالثا 

ِ                                                  آيا تنظيم روابط  درهم فشرده شدۀ ميان ميليون ها انسان در مانهاتان                

ً        بگذاريد مثال  سيستم             
ُ                                                                                         پ ست را در نظر بگيريم که نمونه بسيار شناخته شده ای است و همه قبول داريم که با مختل شدن آن 

ً                              کوچکی حتی به دوستی در چند کيلومتری محل زندگی مان ، معموال  از سيستم پست استفاده می کنيم                                                        

                                                   ً                            به گاهی باشند ، شايد آنها ترجيح بدهند خودشان مستقيما  آنها را به يک ديگر برسانند

                َ                     ا بسته ها را به د م دست ترين صندوق يا آنه

ساختار هر مجموعه انسانی ، بسته به کميت .  
افراد آن ، فشردگی آن ، شرايط زمانی و مکانی موجوديت آن ، کارکردهای آن و بسياری از عوامل 

 مراتب را ديگر ، خواه نا خواه پيچيده تر يا ساده تر می گردد و شکل گيری الگوهای مختلفی از سلسلسه
بديهی  است که اداره يک شهر ميليونی نمی تواند همان ساختاری را داشته باشد . اجتناب ناپذير می سازد

. که اداره يک دهکده کوچک
رزان مزراع پراکندۀ فالن نيويورک می تواند با همان ساختاری صورت بگيرد که روابط ميان کشاو

منطقه در آرژانتين؟ آيا هم آهنگ کردن فعاليت کارکنان يک بيمارستان بزرگ امروزی و يک گروه 
توريستی با ساختار واحدی امکان پذير است؟ و آيا پافشاری بر استفاده از يک الگوی سازماندهی مشابه 

  دموکراسی ليبرالی کاری عاقالنه است؟ در يک سازمان زيرزمينی انقالبی و يک حزب پارلمانی در يک

و معرفی آن به "  شبکه ای–جنبشی "حقيقت اين است که رفيق تقی روزبه  با ايدآليزه کردن سازماندهی 
عنوان الگويی مناسب برای فعاليت هر جمع سياسی و اجتماعی ، بسياری از قانونمندی های عينی 

ز طوالنی شدن ناالزم اين نوشته ، در اينجا من فقط به يک برای اجتناب ا. سازماندهی را ناديده می گيرد
فرار از هر نوع سلسله مراتب ، خواه نا خواه ، مضمون فعاليت يک جمع سياسی و . نکته اشاره می کنم

غالب سازمان های سياسی و اجتماعی . اجتماعی را به در جا زدن در سطحی بدوی محکوم می کند
اما هر نوع سرويس دهی ، ساختار . ی از آنها سرويس دهی استکارکردهای متعددی دارند که يک

.سازمان را پيچيده تر می سازد و حدی از سلسله مراتب را اجتناب ناپذير می کند

در زندگی شهری امروزی ، ما برای فرستادن هر بسته . رعت درهم می ريزدزندگی امروزی به س
 .

ارسال بسته ها هر قدر مکررتر باشد و طول زمان رسيدن آنها به مقصد هر قدر اهميت بيشتری پيدا کند 
فرض کنيد حسن و حسين که در فاصله ده کيلومتری هم در . ز سيستم پست دشوارتر می گردد، اجتناب ا

اگر اين بسته ها گاه . يک شهر واحد زندگی می کنند ، می خواهند بسته هايی را بين خود رد و بدل کنند
ما اگر ارسال ها ا. 

مکررتر گردد و آنها عالوه بر ارسال اين بسته ها مشغله های ديگری هم داشته باشند ، ناگزير خواهند 
نزديک : "اما اين کار يعنی ناديده گرفتن آن اصل بديهی هندسه سطح که. شد از سيستم پست استفاده کنند

زيرا ". ترين فاصله ميان دو نقطه ، يک خط مستقيم است
دفتر پست خواهند داد و اداره پست آنها را همراه با بسته هايی که بعضی از آنها قرار است حتی به قاره 



 

 

334

و بسته حسن بعد از دست به دست . های ديگر ارسال شوند ، به مراکز تفکيک و طبقه بندی خواهد برد
پيمودن چند برابر فاصله محل زندگی حسن و حسين ، باالخره به شدن های متعدد و به احتمال زياد ، 

و مهم تر از همه ، عملی شدن اين کار يک سلسله مراتب سازمانی و انضباطی . دست حسين خواهد رسيد
اين نوع سازماندهی شايد برای افرادی که با زندگی امروزی آشنا . آهنين را اجتناب ناپذير خواهد ساخت

نی به نظر برسد ؛ اما همه ما که با منطق زندگی امروزی آشنايی داريم ، آن را بسيار نباشند ، غير عقال
فرض کنيم کارگران اتوبوس : بگذاريد از جنبش کارگری مثال بزنم.  ... عقالنی و ضروری می يابيم

رانی تهران می خواستند و می توانستند برای دست يافتن به خواست های شان ، به جای يک اعتصاب 
آيا اين کار بدون داشتن صندوق اعتصاب می توانست عملی . اقص چند ساعته ، يک هفته اعتصاب کنندن

که حق داشته ( شود؟ آيا ايجاد صندوق اعتصاب بدون سازماندهی دقيق و بدون مسؤوالن صاحب اختيار 
) ممکن گرددباشند در صورت لزوم منابع شان را مخفيانه طوری نگهدارند که مصادره آن برای رژيم نا

 قابل تصور است؟ 

 رفيق تقی روزبه  دوست دارد سلسله مراتب حزبی را با دادن عنوان منظور از نظام فرماندهی چيست؟
" نظام فرماندهی و فرمانبری"

 جمع ، اقليت از اکثريت ، يا ارگان های محلی از کميته ( 
برای يک ارزيابی روشن از اين اتهامات ، . را درک سربازخانه ای از سازماندهی بنامد) مرکزی 

آيا کمونيست ها می توانند با هر . 
تا زمانی که  طبقه کارگر . نوع سازماندهی و انضباط 

نيروهای مسلح بورژوازی را در برابر خود دارد ، مخالفت اصولی با مبارزه نظامی و بنابراين ، 
سازماندهی و انضباط نظامی نيروهای مسلح پرولتری ، جز سپردن گردن زحمتکشان به تيغ طبقه حاکم 

ت گرفتن طبقه کارگر در يک يا چند کشور نيز نمی تواند از اهميت و جايگاه مبارزه قدر. معنايی ندارد
نظامی بکاهد ، بلکه برعکس ، تا زمانی که سلطه سرمايه در جهان پا برجاست ، ممکن است حتی آن را 

افزايش هم بدهد
در کشوری مانند ايران مخالفت اصولی با مبارزه مسلحانه ، با هر نيتی که صورت . هميتی حياتی داردا

ترديدی نيست که . تبديل خواهد کرد" به توده رجاله ها) " به قول لنين ( بگيرد ، توده زحمتکشان را 
اندهی حق استفاده اطاعت کور کورانه در نيروهای مسلح پرولتری نبايد وجود داشته باشد و هيچ فرم

ابزاری از افراد زير فرماندهی اش را نبايد داشته باشد ، اما در اين هم ترديدی نمی توان داشت که 
بعالوه ، ضرورت انضباط فقط به مبارزه . مبارزه نظامی پرولتری نيز به انضباطی آهنين نياز دارد

.نظامی محدود نمی شود
از ( 

چطور؟ اداره يک تلويزيون علنی روزانه چطور؟ می بينيد ،  ) ٢٠٠٣ فوريه ١٥جنس همان تظاهرات 
می تواند به نفی خيلی چيزها " نظام فرماندهی"ت و مخالفت رفيق تقی روزبه  با هر نوع سيستم تبعي

 !  بيانجامد

ِ                 باز توليد  نظام طبقاتی قلمداد کند و دفاع از ضرورت  سيستم تبعيت در                                         ِ        
ِ        مانند تبعيت  فرد از     ِ                    پيشبرد  فعاليت های سازمان            

ً            ِ                           بگذاريد نظرمان را اصال  در باره خود  سازماندهی نظامی روشن کنيم                     
                           ً          نظامی مخالف باشند؟ پاسخ قطعا  منفی است

               ً                                                         اين حقيقت مخصوصا  برای ما که ناگزيريم در کشوری استبداد زده مبارزه کنيم ، . 

ً                                 مثال  دفاع از امنيت يک سازمان زير زمي  ً                        نی که کامال  هم مسالمت آميز فعاليت             
ً         می کند ، آيا بدون انضباطی آهنين قابل تصور است؟ سازماندهی يک تظاهرات بزرگ کامال  قانونی                                                                              

٣ 
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رفيق تقی روزبه  برای رهايی از هر نوع سيستم تبعيت سازمانی از دو سو هويت جمعی سازمان را زير 
) همان طور که ديديم (يک بار : حمله می گيرد

 هويت و موضعی جمعی را بی معنا کند ؛ بار ديگر می کوشد با منحل کردن هويت اعضاء آن ، هر نوع
 ميدانيم ما":  سازمانی در هويت عمومی همه هواداران سوسياليسم ، دليل وجودی آن را منتفی سازد

وصدبارتکرارکرده ايم که ضمن داشتن افتراقات ويژه خود،اما هويت های مشترک وپايه ای ترواساسی 
ازآنجا . م که درجهت تشکيل صفوف بزرگ تربرخرده هويت ها وخودويژه گی ها مزيت دارندتری داري

که قرارنيست که هويت بزرگ ومشترک برپايه اين خرده هويت هاشکل بگيرد،نمی توان حول يکی 
درهرحال فرايند اتحاد بزرگ طبقاتی واتحاد . ازاين خرده هويت ها،ستون خيمه را برافراشت

يعنی (اصالت دادن به خرده هويت ها ومواضع رسمی وفرادستی اين يا آن بخش وجريان سوسياليستی با 
ممکن نمی ) مواضع درهم وآميخته ای ازخردوکالن،پايه ای وگذرا،خود ويژه و بنيادهای فرارونده

آن مدل تک صدائی وسازمان دادن برمبنای فرادستی يک صدا بهمراه يک زير مجموعه اقماری ...شود
نمی . ديگرتمايزدرون وبيرون معنای گذشته را ازدست داده است. ه دورانش بسررسيده استوکنترل شد

توان دردرون تک صدائی بود و دربيرون برسبيل روزآمدبودن ازاتحاد بزرگ وپلوراليستی سخن به ميان 
بل هويت جمعی سازمان در مقا از يک سو شکايت از اين است که تأکيد بر. استدالل عجيبی است. "آورد

نظرات فردی اعضای آن ، به تک صدايی و فرقه گرايی منجر می شود ،  و در همان حال گفته می شود 
يک جمع هم هويت "آيا وقتی . که چنين تأکيدی ما را در مقابل عموم هوادارن سوسياليسم قرار می دهد

اره اين يا از عضو خود می خواهد ، ضمن حفظ نظرات فردی اش در ب" ودارای هدف وبرنامه مشترک
آن مسأله ، از تصميمات جمعی برای پيشبرد فعاليت سازمانی در راستای برنامه مشترک تبعيت کند ، 
چند صدايی به خطر می افتد ، اما وقتی از همين جمع خواسته می شود که برای دست يابی به اتحاد با 

اين ! صدايی به خطر نمی افتد؟عموم هواداران سوسياليسم ، دفاع از برنامه اش را کنار بگذارد ، چند 
مقصود تويی ، کعبه و "استدالل رفيق تقی روزبه  مرا به ياد آن شعر معروف عرفانی می اندازد که 

مقصود رهايی از هرنوع قيد و بند سازمانی است و برای رسيدن به آن ، حتی منطق را هم ". بتخانه بهانه
 و حتی همه کارگران جهان ، همه رها از تعلقات قرار است همه هواداران سوسياليسم! بايد ادب کرد

دور هم گرد بيايند؛ "  شبکه ای–جنبشی "سازمانی ، به صورت الکترون های آزاد ، در يک سازماندهی 

هم نسبت داده " راه کارگر" تصور از اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم که به اين! را به زنجير کشيده اند
. 

ِ  سعی می کند با کاهش موضع سازمان به موضع تک تک                                              

                ِ                                                                               تنها مانع اين گرد  هم آيی بزرگ جهانی ، سازمان هايی هستند که با ابداع سيستم تبعيت از جمع ، افراد 

ً                 می شود ، کامال  گمراه کننده است             

ً اوال  به هيچ ) به شهادت اسنادی که موجود است " ( اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم" طرح ما برای   
حرف ما اين بود که .  نبودوجه دعوت به انحالل احزاب مختلف چپ و ادغام شان در يک سازمان واحد

جريان های مختلف هوادار سوسياليسم ضمن حفظ برنامه ها و سازمان های خودشان ، حول نقاط 

 . اختالفات شان را به بحث بگذارند
              ً                                                                              اشتراکی که نقدا  دارند ، به همکاری ها و اتحادهايی بپردازند و در عين حال در فضايی بردبارانه ، 
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دن به اتحاد هواداران سوسياليسم ، اگر بر مبنای پالتفرم مشترکی نباشد ، خواه  هر طرحی برای رسي    ً ثانيا 
پالتفرم می تواند بسته به شرايط و هدف های مشخص اتحاد ، بسيار کوتاه ، . ناخواه ، انحالل طلبانه است

کر اين نکته .  کلی يا تفصيلی باشد ، اما نمی تواند وجود نداشته باشد
بنابراين هر پيشنهادی برای اتحاد ، ضمن اين . نيست و نکاتی را هم به عنوان حداقل ها مطرح می کند

که تالشی است برای گردآوردن شمار بيشتری حول يک هدف مشترک ، در همان حال تالشی برای 
وقتی ما تأکيد کرديم .آن هدف مشترک هم هست) و نيز مدافعان دروغين ( منزوی کردن مخالفان 

و درست در همان (که اتحاد هواداران سوسياليسم بدون تعهد به پيکار طبقاتی پرولتاريا بی معناست 
با همان تأکيد می خواستيم همه سوسياليست های غير ) ناميديم" اتحاد چپ کارگری"قطعنامه آن را 

باعث رنجش و عصبانيت آنهايی " لتاريافقط پرو"تصادفی نبود که تأکيد ما بر . کارگری را منزوی سازيم
 .می شد که خورده بورژوازی را متحد طبيعی پرولتاريا می دانستند

    ً                           ظاهرا  خود رفيق تقی روزبه  هم من

ً  مثال      

 معياری عينی برای تشخيص بنيادی ترين و غير قابل عدول ترين محورهای اتحاد بزرگ هواداران     ً ثالثا 
عضی از محورهای مهم سوسياليسم وجود ندارد ، بلکه بسته به نگرش جريان دعوت کننده به اتحاد ، ب

.شمرده شوند" خرده هويت) "به قول رفيق تقی روزبه  ( برای ديگران ممکن است 
مورد نظر خود را به " سه مؤلفه"معيار خود رفيق تقی روزبه  را در نظر بگيريم که از يک طرف 

مطرح می کند و از " اديخواهعام ترين واساسی ترين مولفه های سوسياليست های راديکال و آز"عنوان 
کپيه برداری نمونه وار "طرف ديگر ، هر نوع تشکل کمونيستی دارای سيستم تبعيت سازمانی را 

يا در خوش ( می داند و يا مبارزه برای دولت کارگری را منشاء فساد " ازساختارهای طبقاتی بورژوائی
های " مؤلفه"کند و بنابراين از شمار تلقی می " خرده هويت) "بينانه ترين برداشت ممکن از نظرش 

. مورد نظرش بيرون می گذارد
که به ضرورت حزب برای کمونيست ها و دولت کارگری برای رسيدن به ( افرادی مانند من را 

او به عنوان . ياليسم نيز بايد کنار بگذاردحتی از اتحاد بزرگ هواداران سوس) سوسياليسم تأکيد دارند 
" سوسياليست راديکال و آزاديخواه"

متحد کارگری نيز تحمل کند ، چرا که ما از اتحاديه های کارگری دفاع می کنيم و مبارزات اقتصادی 
 .  می دانيمکارگران را فی نفسه مهم و ضروری

ً           مثال  کافی است     

                                                         ً  در حقيقت اگر رفيق تقی روزبه  روی حرف خودش بيايستد ، قاعدتا  

                         ً                                     والبته ضد اتوريته ، قاعدتا  حتی نمی تواند ما را در محدوده جبهه 

  نمی شود هر نوع سازمان دارای سيستم تبعيت را بورژوايی خواند و در عين حال مدافع چند     ً رابعا 
صدايی سوسياليستی شد

ط بسيار ساده لوحانه است ، نسخه ای واحد برای هر نوع سازماندهی در هر نقطه ای از عالم ، نه فق
باور اصولی و روشمند به چند صدايی به معنای اين . بلکه با چند صدايی سوسياليستی نيز ناسازگار است

سائل بسيار مهم از نظر شما ، ادامه خواهد يافت و نظرات و منافع ميان سوسياليست ها ، حتی در م
رفيق تقی روزبه  به دو دليل چند صدايی . بنابراين اتحاد آنها در زير يک سقف امکان ناپذير خواهد بود

اتحاد "نخست به اين دليل که فقط چند صدايی درون : نفی می کند) دانسته يا ندانسته(سوسياليستی را 
مورد نظر خود را به عنوان چند صدايی سوسياليستی به رسميت می شناسد " مبزرگ هواداران سوسياليس

ً     ِ                                                            اصال  نفس   بورژوايی دانستن هر نوع سازمان دارای سيستم تبعيت ، و تجويز .    

ً        نيست که شما آماده اتحاد با مخالفان نظری خود باشيد ، بلکه اين است که بپذيريد که احتماال  اختالف                                                                                      
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فرقه ) در بهترين حالت ( بزرگ او گرد آيند ، غير سوسياليست  يا " خيمه"، و کسانی را که نخواهند در 
 به در حالی که اعتقاد. ها و بنابراين ، دشمنان چند صدايی قلمداد می کند" خرده هويت"گرايان چسبيده به 

چند صدايی سوسياليستی  اين است که ما تعدد احزاب . 
شته باشيم ، نه /سوسياليست

دوم به اين دليل که . 
بنيادگرايی انديويدواليستی رفيق تقی روزبه  با بورژوايی قلمداد کردن همه جريان های سوسياليستی معتقد 

بگذاريد برای صراحت .  سوسياليسم بيرون می راندبه سيستم تبعيت سازمانی ، آنها را از جرگه هواداران
دادن به نگرش خودم يادآوری کنم که من هر چند از طرف مقابل به  مسأله نگاه می کنم و هرچند با 

عليه سرمايه داری و برای سوسياليسم ، با هر نامی که روی اش بگذارند ، مادامی که ( نمی دهم آنها را 
حتی از نظر من هر چند چگونگی برخورد به . نيروهای بورژوايی يا غير سوسياليستی بنامم) می جنگند 

مسأله دولت در پيکار برای سوسياليسم از اهميت حياتی و تعيين کننده برخوردار است ، اما نمی توان 
 مانند جان هالووی را نيروهايی بورژوايی تلقی کرد و از جرگه هواداران سوسياليسم بيرون افرادی
باالخره نبايد فراموش کنيم که آنارشيسم رفرميستی در جنبش طبقه کارگر پديده تازه ای نيست و . گذاشت

 با اين گرايش اما معنای عملی چنين نظری اين نيست که. بعيد است که به اين زودی ها هم از بين برود
حقيقت اين است که با . بزرگ واحد جمع شد" خيمه"

 . برخورد کرد" يا بر ما/ يا با ما "دنيا و از جمله با دنيای پيکارهای طبقاتی هميشه نمی توان با منطق 

ً                                             چند صدايی يعنی احترام به موجوديت جريان های کامال  مخالف هم ديگر ، نه فقط در مسائل خرده ريز ،                                                
ً     بلکه حتی در مسائل کامال  مهم                      

ً                                                          کمونيست  کامال  رقيب با هم ديگر را در داخل جنبش طبقاتی پرولتاريا قبول دا      ِ       
                                                   ِ                      تنها در دوره مبارزه برای سوسياليسم ، بلکه حتی در خود  جامعه سوسياليستی نيز

ً                          سيستم نظری رفيق تقی روزبه  و هم گرايش های او در باره سازماندهی کامال  مخالفم ، اما به خودم حق                                                                    

   ً                                     حتما  می توان در يک حزب يا حتی در زير يک 

                                                                           ِ  مواضع سازمان ، نه حتی از ابهام در مصوبات سازمان ، بلکه از ابهام در مفهوم خود  

                                             ً           پس در نهايت ، يعنی در يک دوره يک ساله ، قاعدتا  منظور از 

  معيار تشخيص مواضع سازمان چيست؟–سوم 

هم چنين درنوشته ها ": برای ارزيابی مقاالت است" شاخص عينی"به  در باره سؤال سوم رفيق تقی روز
 سخن به ميان می  مصوباتبرای ارزيابی مقاالت،ازمقوله شاخص عينی و مباحثات، به عنوان يک 

بايدازخود بپرسيم که ازمفهوم مصوبات چه دريافتی داريم؟بی شک يکی ازگره های کور در مباحثات .آيد
توجه کنيد که او نه از ابهام در  ."ط موجود،همين ابهام مربوط به کلمه مصوبات استو تفسير ضواب

" مصوبات"
مصوبات "تا آنجا که من می فهمم در مفهوم مصوبات ابهامی وجود ندارد و منظور از . صحبت می کند

يعنی برنامه و اساسنامه و مصوبات کنگره های سازمان و کميته : هم به حد کافی روشن است" انسازم
همچنين بديهی است که مصوبات کميته مرکزی فقط در فاصله کنگره ها می تواند اعتبار داشته . مرکزی

.  ساقط استتأئيد نشود ، از اعتبار) به طور مستقيم يا ضمنی(باشد و اگر تصميمات آن از طرف کنگره 
مصوبات کنگره " مصوبات سازمان"

 . های آن است

اما رفيق تقی روزبه  شکوه می کند که اينها بسيار بيشتر از آنند که به شمارش در آيند و چنين کاری 
:  سر به صدها و هزاران مصوبه خواهد زدحتی اگر شدنی هم باشد ، ليستی بلند باال خواهيم داشت که
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 به نظر من اين شيوه استدالل جز مصادره به  ".بی تعينی... بی شمار خرده معيار و به گمان من "يعنی 
ً اوال . مطلوب معنای ديگری ندارد شمار مصوبات ما نه هزارهاست ، نه حتی .  ما بی شمار مصوبه نداريم  

زيرا بخش بزرگی از مصوبات به مسائل تاکتيک می . ر نيستصدها ، بلکه حداکثر چند ده تا بيشت
بنابراين . 

. مصوبات مربوط به آنها هم به دليل  انتفاء موضوع منتفی می شوند
ً                     پردازند و غالب تاکتيک ها بدون عامل زمان معنا ندارند و معموال  عمرشان هم کوتاه است                                                           

  وقتی سازمانی مسأله ای را آن     ً ثانيا 
" خرده معيار" که در باره آن مصوبه تمام سازمانی می گذراند ، آن را ديگر نمی توان قدر مهم می داند

 حتی اگر     ً ثالثا مصوبه ای که قرار نيست در عمل به اجراء گذاشته شود ، به چه درد می خورد؟ . ناميد
مصوبات مگر قرار است . شمار مصوبات مان به هزاران هم برسد ، دليل نمی شود آنها را ناديده بگيريم

را برمبنای حافظه فردی اين يا آن عضو  سازمان معتبر يا نامعتبر بدانيم؟ بهتر است از ضعف خود 
، در دليل )آن هم در عصر اطالعات (تشکيالتی که آرشيو و حافظه جمعی نداشته باشد . فضيلت نسازيم

 که سازماندهی (چنين تشکيالتی ممکن است از نظر رفيق تقی روزبه  . وجودی خودش ترديد دارد
مطلوب باشد ، اما از نظر من برای )  شبکه ای را به يک اصل جهان شمول تبديل کرده است –جنبشی "

 . الی جرز خوب است

معرفی می کند ، يعنی الاقل " شاخص عينی"مورد نظرش را به عنوان " سه مؤلفه"رفيق تقی روزبه  که 
ای برنامه مدون را کنار می گذارد ، اصطالحات مبهم سازمان دار) دقيق تر بگويم ( برنامه سازمان يا 

مواضع عمومی  البته دربرخی مصوبات سازمان بدرستی از": تر از مصوبات را ترجيح می دهد
سخن به ميان آمده است که گام مهمی است درفاصله گرفتن ازمفهوم کنگ و بی وچهارچوب ها 

يه ای و جامع به عنوان يک شاخص عينی شمارمصوبات وبه معنی نزديک شدن است به اشتراکات پا
. اين استدالل نيز جز مصادره به مطلوب معنايی ندارد. "ومشترک برای همه اعضای تشکيالت  است

ً اوال  مواضع عمومی و چهار "" مصوبات" مفهوم   
يا حداقل کميته مرکزی ( د بحث از طريق کنگره زيرا اولی نشان می دهد که معيار مور. است" چوب ها

 ( .

                           ً                   نه تنها گنگ نيست ، بلکه قطعا  روشن تر از مفهوم 

مواضع  "    ً ثانيا                                         ً                    ً              سازمان اتخاذ شده ، در حالی که دومی ضرورتا  چنين چيزی را صراحتا  بيان نمی کند
سازمانی است که جز تمام در قطعنامه های موجود سازمان به معنای مواضع " عمومی و چهار چوب ها

مراجعه به همين مصوبات موجود نشان می دهد که با . تواند باشدمصوبات کنگره  و کميته مرکزی نمی 
 رفيق     ً ثالثا . توجه به قرائن روشن در اين اسناد ، معنای ديگری برای اين اصطالحات نمی توان قائل شد

نخست اين که گمان می کند : ترجيح می دهد" مصوبات"را بر " مواضع عمومی"تقی روزبه  به دو دليل 
ا پيچ و تابی در استدالل ، راحت تر می شود قدمی در جهت حذف برنامه سازمان و از اين طريق و ب

طاليی مورد نظر به جای آن  ، می توان برداشت ؛ دوم اين که مفهوم روشن تر ، که " سه مؤلفه"آوردن 
هدف او . باشد ، جای تعبير و تفسير برای رسيدن به حزبيت مورد نظرش باقی نمی گذارد" مصوبات"

مبانی "طاليی پيشنهادی ، الاقل به " سه مؤلفه" کردن چند معيار ساده نيست و گرنه به جای درست
" برنامه

 . سوسياليسم ، تصويب شد
ِ                       سازمان متوسل می شد که در کنگره اول برای حفظ اقليت  مخالف  مبارزه از امروز برای        ِ                                                 

 چيست؟" ديدگاه"  دليل وجودی ستون -چهارم 



 

 

339

در اين رابطه او . رفيق تقی روزبه  ناظر به دليل وجودی ستون ديدگاه استسؤال های چهارم و پنجم 
درهم و حتی متناقضی مطرح کرده است که ناگزيرم به هر يک از آنها ) به عقيده من ( نکات متعدد و 
 .جداگانه بپردازم

١ 

 بايد مورد نکته ای که در بر خورد رفيق تقی روزبه ) و از جهتی مهم ترين ( به نظر من ، نخستين 
توجه قرار بگيرد ، اين است که او سعی می کند قرار دادن يک نوشته در ستون ديدگاه را به معنای خفه 

بحث مشخص مااين است که درشرايطی که ستون اول  ":کردن صدا و حذف نظر نويسنده آن قلمداد کند
 ميتوانند به نوشتن مطالب ...هم به اولويت ارائه مواضع رسمی اختصاص دارد وحتا سردبيران نهادها 

ومقاالت رسمی وبدون امضاء به بپردازند، اصال قابل فهم نيست که چرا بايد وجود ستونی با مشخصات 
 موجب واهمه وعقب گرد... امضاء فردی و باقيد اينکه مسئوليت هرنوشته با خودنويسنده است 

 به صرافت  حذف آناب کرده و اگر مشخصات اين ستون چنين است چرا بايد مارا پريشان خو.گردد؟
خط تأکيد ( " وحراست از خلوص گويا بخطرافتاده امان بياندازد؟ براستی منشأچنين دغدغه ای  چيست؟

 .اين توصيف از ستون ديدگاه تحريف آشکار حقيقت است). افزوده من است 

ً اوال  " حذف"را به معنای  ) در يک سايت يا نشريه(   در کجای دنيا ارائه کامل و بدون تغيير يک نوشته   
حرف بزنيم؟ نگاهی " ) جنگ همان صلح است"" (اورولی"آن می دانند؟ آيا قرار است به زبان 

به مصوبه های کنگره اول ما جای ترديدی نمی گذارد که ما وقتی تصميم گرفتيم چنين ستونی ايجاد کنيم 
ی نبود که اين ستون را در آن مصوبه ها تصادف. 

آيا اکنون در سازمان ما کسی از حذف مقاالتی که حتی در مخالفت و انتقاد صريح . ناميديم" تريبون آزاد"
پس چرا هر چيزی را با . از مواضع رسمی سازمان نوشته می شوند ، دفاع می کند؟ جواب منفی است

به  فکر می کند با تحريف نظر مخالف و هو کردن آن می شود نام واقعی اش نناميم؟ اگر رفيق تقی روز
چنين شيوه هايی به فضای بحث سالم و تفهيم و تفاهم . مدافعان آن را از ميدان به در برد ، اشتباه می کند

 .آسيب می زند

ً  که مثال         

      ً                                    ، واقعا  می خواستيم نظرات مختلف انعکاس يابد

 صحبت می کند ، اين گمان به وجود می آيد که گويا چنين" عقب گرد" وقتی رفيق تقی روزبه  از     ً ثانيا 
ستونی تازه ابداع شده است ؛ در حالی که سابقه آن به همان مصوبه ای می رسد که مقررات مربوط به 

حقيقت اين است که عکس . انتشار ادبيات سازمانی و از جمله نوشتن با امضای فردی را بيان کرده است
گر ، انتشار نوشته يعنی با راه اندازی و فعال شدن سايت راه کار. ادعای رفيق تقی روزبه  درست است

زيرا محدوديت صفحات نشريه امکان . های متفاوت با مواضع سازمان آشکارا افزايش پيدا کرده است
نمی داد صفحات زيادی به مواضع متفاوت با موضع سازمانی اختصاص يابد و بديهی است که حتی حاال 

فرض . ن خود را نشان خواهد دادنيز هر جا پای رسانه های چاپی به ميان بيآيد ، اين محدوديت هم چنا
کنيد که ما همين اآلن بخواهيم يک نشريه ماهانه چاپی در بياوريم ، آيا می توانيم بيش از حد معينی جا به 

يا ستون ديدگاه ، يا هر نامی که روی آن بگذاريم ( ستون آزاد 
تبليغ مواضع رسمی آن است و هر جا که پای مسأله منابع کمياب منفی است ، زيرا اولويت هرسازمانی 

                                ً  اختصاص بدهيم؟ از نظر من پاسخ قطعا  ) 
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. به ميان بيايد ، اين اولويت با برجستگی بيشتری خود را نشان می دهد
 .خواهم گشت

   ً                           بعدا  بار ديگر به اين نکته باز 

ِ                                                                                جمالت  رفيق تقی روزبه  در نقل قول باال ، اين توهم را در خواننده به وجود می آورد که گ    ً ثالثا       

                  ِ                           بحث برسر بود و نبود  چنين ستونی نيست ، بحث بر . 
            ِ                                                                 سر بود و نبود  ستون ديدگاه است ، يعنی متمايز کردن نوشته های فردی ناهمخوان با م

                                    ً                                 و برعکس ادعای رفيق تقی روزبه  ، دقيقا  طرفداران حذف ستون ديدگاه هستند 

ً                                                   همان طور که قبال  نشان دادم ، رفيق تقی روزبه  برای اين کار حتی چند                

ً             استدالل اش هم کامال  بی پايه است ً                زيرا درست همين استدالل نشان می دهد که او عمال  هر نظر متفاوت                                                            

                                              ً                                 و اخالقی در باره اين يا آن نظر نيست ، بلکه صرفا  نشان دادن تفاوت يک نظر با نظر 

ويا 
تا آنجا که من ( در حالی که هيچ کس . کسی خواهان حذف ستون مقاالت با امضای فردی شده است

چنين خواستی را مطرح نکرده است) اطالع دارم 
واضع سازمان از 

. ساير نوشته های فردی
. که حذف يا به حاشيه راندن و کم رنگ کردن نظری را می خواهند ، آن هم نظر رسمی سازمان را

فاوت يا مخالف با نظر رسمی زيرا آنها می خواهند سازمان حق نداشته باشد با متمايز کردن نظرات مت
. خودش ، به آن برجستگی بدهد

قدم جلوتر رفته و با مخالفت صريح با سيستم تبعيت سازمانی ، مدعی شده است که نظر سازمان مساوی 
تقی روزبه  اين نيست که چرا نظرش را در اعتراض رفيق . است با مجموع آراء تک تک اعضای آن

به اين دليل ساده که هرگز کسی نه چنين کاری را کرده است و نه چنين کاری . سايت سازمان نياورده اند
و . اعتراض او به اين است که چرا نوشته ای از او را در ستون ديدگاه قرار داده اند. را خواسته است

که البته اين !  کارتان مرا عضو ناتنی راه کارگر اعالم می کنيدحرف اش هم اين است که شما با اين
 .

در حالی که وظيفه ستون ديدگاه القاء . با نظر رسمی سازمان را يک نظر دست دوم و بی ربط می داند
داوری ارزشی

بديهی است که نظر رسمی کنونی می تواند در آينده به نظر اقليت تبديل شود .  سازمان استکنونیرسمی 
خوردار از تا چه رسد به يک سازمان بر( به همين دليل هيچ سازمانی . 

 .الاقل در تئوری ، برای نظر رسمی خود خصلت ابدی قائل نمی شود) دموکراسی درونی 
ً                       يا اصال  بالکل کنار گذاشته شود      

ِ                     زيرا هيچ سازمان سياسی نمی تواند نسبت به سرنوشت  سياست  رسمی خودش بی تفاوت        ِ                                              

ً                     مثال  آيا می شود شرکت در     
                                                                                   ِ             انتخابات آينده را تحريم کنيم و در عين حال با نوشته هايی که در تريبون های سازمانی خود  ما مردم را 

٢ 

استدالل محوری رفيق تقی روزبه  را که بارها در نوشته او تکرار می شود ، چنين می توان خالصه 
است نوشته اگر قرار است مواضع رسمی با امضای ارگان های سازمانی اعالم شوند ؛ و اگر قرار : کرد

 های با امضای فردی برای سازمان غير تعهدآور باشند ؛ ديگر چه نيازی به ستون ديدگاه داريم؟ 

اين نوشته ها . در اين استدالل نکته بسيار مهمی ناديده گرفته می شود که مضمون نوشته های فردی است
نی با آن ، به دو مقوله متفاوت بسته به اين که در راستای   خط سازمان باشند يا در اختالف و نا همخوا

. تقسيم می شوند
و بنابراين نمی تواند به نوشته هايی که در راستای سياست اش هستند و آنهايی که با آن ناهمخوانی . باشد

 اين طبقه بندی دست نزند ، دليل وجودی خودش را زير سازمانی که به.دارند ، به يک چشم نگاه کند
. سؤال می برد ، يا دست کم ، تصميمات جمعی اش را بی اهميت می کند
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ا می خوانند ، مرزبندی نداشته باشيم؟ البته از منظر بنياد گرايی انديويدواليستی به شرکت در انتخابات فر
رفيق تقی روزبه  ، طبيعی است که اين مرزبندی به معنای تنی و ناتنی کردن اعضای سازمان و خفه 

. کردن صدای اقليت خواهد بود
 يک سيستم فرماندهی خفه کننده است تا چه رسد به اين که بر نظر اقليت و اکثريت تأکيد کند و باشد ،

البته رفيق تقی روزبه  برای اين نظر خود توجيهاتی هم دارد که توجه . فعاالنه نظر اکثريت را پيش ببرد
 .به آنها نيز خالی از فايده نيست

ً                                                 زيرا اصال سازمانی که نظرش را در نظر تک تک اعضايش حل نکرده         

ِ    فرد  خالق و جمع خ رفت  نظر فردی را در صورتی که در مقابل نظر اکثريت باشد رفيق تقی روزبه  هر.   ِ            
اين . ، خالق و خود انگيخته می داند و در صورتی که در راستای نظر اکثريت باشد ، فرمايشی می نامد

ً اوال : ادعای بسيار عجيب و نامعقولی است ، به چند دليل  در يک جمع داوطلبانه و دموکراتيک که هر   
کس می تواند نظرش را آزا

. . نيست
                                               ً                      دانه بيان کند و با نظرات مختلف آشنا شود ، قاعدتا  از جمع گله وار خبری 

 در چنين جمعی صحبت از خود     ً ثانيا                                     ً                 در چنين جمعی تأکيد بر خالقيت فرد غالبا  گمراه کننده است
نيز غ" برانگيختن و از باال سازمان دادن"جوشی و خود انگيختگی و به ويژه قرار دادن آن در برابر 

زيرا در چنين جمعی شمار افرادی که با ميل و ابتکار فردی خود و بدون دستور . گمراه کننده است
مگر اين که . 

. ها با انگيزه و مبتکراکثريتی ها به طور تصادفی افراد بی انگيزه و بی ابتکاری باشند و اقليتی 

   ً  البا  

                                    ً                                           گرفتن از جايی فعاليت می کنند ، قاعدتا  در ميان اکثريت بيشتر است تا در ميان اقليت
 اگر     ً ثالثا 

فقدان ابتکار و خود انگيختگی در افراد اکثريت را ناشی از غلبه نظر آنها در جمع می دانيم ، داريم به 
صرف نظر از ( طور ضمنی يا روی نادرستی نظر آنها انگشت می گذاريم ، يا از نفس در اقليت بودن 

 حتی اگر خود انگيختگی و     ً رابعا . ر دو حال غلط استفضيلت می سازيم ؛ که در ه) مضمون اختالف 

البد رفيق تقی . 
. باعث سرخوردگی آنها خواهد شد" ديدگاه" که قرار دادن نظر آنها زير عنوان روزبه  خواهد گفت

برعکس ، من فکر می کنم افراد با انگيزه و مبتکر ، بنا به تعريف ، ترسی ندارند که در اقليت قرار 
در هر حال از هيچ سازمان سياسی جدی . 

 .د انتظار داشت به مخالفان و منتقدان موضع خود جايزه بدهدنمی شو

            ً                                                                                 ابتکار تصادفا  منحصر به فرد يا افرادی باشد که نظرشان در ناهمخوانی با نظر جمعی است ، باز هم تا 
                                                          ً                       جايی که آنها می توانند نظرشان را آزادانه بيان کنند ، قاعدتا  نبايد جای نگرانی باشد

ً                                    بگيرند و معموال  خودشان را در پشت کسی مخفی نمی کنند              

رفيق تقی روزبه  مدعی است که هر نوشته فردی فقط در صورت ناهمخوانی با . اکثريت و مهمل نويسی
مواضع رسمی سازمان می تواند مطلبی نو و مفيد باشد ؛ وگرنه نوشته های فردی در راستای آن مواضع 

و اختيار "الم شده در قطعنامه ها و بيانيه های سازمانی را تکرار خواهند کرد ، ناگزير همان مطالب اع
"خواهد بود که اين " فرد فقط در حد اعمال سليقه و جزئيات

 !" هيچ
                                      ً  درقلمرو انديشه و نگارش يعنی هيچ و مطلقا  

ً  مثال      
ً             دفاع از ضرورت و اهميت اتحاديه های کارگری يکی از سياست های کامال  شناخته شده                                                               

.ازيمبرای پی بردن به نادرستی اين ادعا فقط کافی است به تجربيات سازمان خودمان نگاهی بيند
" راه کارگر"

اما رفيق تقی روزبه  . بوده است و رفقای ما در دفاع از اين سياست مطالب زياد و با ارزشی نوشته اند
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و فقط ) که صد البته حق اوست ( سه سال اخير به صرافت مخالفت با اين سياست افتاده-که در همين دو

 ! را مفيدتر و با ارزش تر از همه آن مطالب بداند
         ُ                                                               ً                         دو مقاله د م بريده در اين باره نوشته است ، با معياری که مطرح کرده ، قاعدتا  بايد همان دو نوشته خود 

ً  سياست ، معموال               

ً                 مثال  فرض کنيد که ما                             ِ                          برای تصميم گيری های سازمانی   تکميلی در باره آنها در آ   

          ً                                                                 و اگر واقعا  به اين خواست ها باور داشته باشند و با تمام توان و امکانات برای 

                               ً                                                        ترديدی نيست که چنين مطالبی تماما  با امضاهای فردی نوشته خواهند شد و برای سازمان تعهدآور 

ِ  باره اين اختالف نظرها نيز مجبور به موضع گيری نخواهد بود و تمام اين نظرات تا آنجا که خواست                                                                                          

ً     در آن صورت و تنها در آن صورت ، سازمان  عالوه بر آن چند خط مربوط به مثال  حق                                                                      

          ً     هيچ و مطلقا  هيچ

  ِ                       فرد  نوآور و جمع شريعت مآب

حقيقت اين است که در هرسازمانی  قطعنامه ها و بيانيه های سازمانی در باره اين يا آن 
اما فعاالن سازمان هستند که از طريق تبليغ . بسيار کوتاه و فشرده نوشته می شوند و بايد هم چنين باشند

) در صورت لزوم ( و ترويج گفتاری و نوشتاری آنها را توضيح می دهند و از آنها دفاع می کنند و 
.ينده تدارک می بينند

می خواهيم حق آموزش و بهداشت و مسکن را به عنوان حق شهروندی در بخش خواست های برنامه ای 
اما اگر . ترديدی نيست که بيان اينها در برنامه سازمان از چند سطر فراتر نخواهد رفت. مان مطرح کنيم

 فعال تبليغ کنيم ، ناگزير خواهيم شد توضيح بدهيم که چه می قرار باشد اين خواست ها را به صورتی
چنين توضيحاتی خواه نا خواه بوسيله فعاالن سازمان . خواهيم و چگونه می توانيم به اينها دست يابيم

اين کار ) اما نه در بی ارتباطی و بی خبری از همديگر(اينها به صورت فردی . صورت خواهد گرفت
. را انجام خواهند داد

پيشبرد آنها تالش کنند ، ناگزير خواهند شد به مسائل مربوط به جنبه های مختلف اين خواست ها پاسخ 
. وددر نتيجه ، ممکن است در باره هر يک از اين خواست ها مقاالت يا حتی کتاب ها نوشته ش. بدهند

از اين فراتر ، ممکن است در ميان فعاالن درگير در اين حوزه ها در باره مسائل گوناگون . نخواهند بود
اما سازمان در . يردمربوط به اين خواست ها ، اختالف نظرهايی بروز کند و نظرات مختلفی شکل بگ

کلی بيان شده در برنامه را رد نکرده يا زير سؤال نبرده اند ، نظراتی در راستای موضع سازمان تلقی 
در باره چگونگی دست يابی به ) افراد(البته ممکن است شکل گيری همين نظرات مختلف . خواهند شد

در مرحله ای از فعاليت جمعی سازمان ، موضع گيری  سازمانی را اجتناب ) سازمانی(خواست واحد 
. ناپذير سازد

 . خواهد داشت ، اتخاذ خواهد کردآموزش در برنامه ، موضع ديگری هم که خصلت تکميلی 

در قلمرو "در هر حال ، برخالف ادعای رفيق تقی روزبه  ، نوشته های مدافعان موضع رسمی سازمان 
نخواهند بود ؛ همان طور که نوشته های مخالف موضع " "به معنای " انديشه و نگارش

 .ی باشندسازمان نيز معلوم نيست حاوی مطالب بکر و با ارزش

رفيق تقی روزبه  مدعی است سازمانی که روی مصوبات خودش بايستد . 
و . غافل گير می شود" آکنده از پويش های تازه و رويدادهای غير قابل پيش بينی... جهان "، به وسيله 

و ايجاد رابطه ". ساختبايد رابطه خالق ومنعطف تری را باجهان بيرون برقرار"توصيه می کند که 
در زير عنوان " مسائل نو و مستحدثه"خالق را هم از طريق قرار ندادن نوشته های فردی مربوط به 

 .بگذاريد ببينيم اين ادعا چقدر قابل دفاع است. ممکن می بيند" ديدگاه"
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ً اوال   ، به بار نمی مشکالتی را که او گمان می کند) از نظر رفيق تقی روزبه  (  حتی بدترين شق ممکن   
آورد
افراد فرهيخته ای مانند رفيق تقی روزبه  بالفاصله دست به قلم می برند ، مسأله را حل می کنند و . کند

در ستون ديدگاه منتشر می ) مان به خا طر ناهمخوانی با يکی از مصوبات موجود ساز( نوشته شان 
به خاطر پاسخ ( نتيجه ؟ نوشته مربوطه که به صورت علنی منتشر شده ، خوانده می شود و . شود

) درستی که به مسأله داده 
. اين که چيز بدی نيست. می سازددر نهايت ، سازمان را هم به حقانيت خود متقاعد 

سازمان ياد می دهد که هم در باره علل غافل گير شدنش و هم در باره داوری غلط اش تأمل کند و مهم 
ممکن است گفته . تر از آن ، به ارزش رفيقی که برخالف اکثريت پاسخ درستی به مسأله داده پی ببرد

اما به .  ديدگاه قرار نمی گرفت ، اعتبار سازمان کمتر آسيب می ديدشود که اگر مقاله مربوطه در ستون
اگرسازمانی يا فردی نظری دارد ، دليلی ندارد تا زمانی که نادرستی نظرش اثبات . نظر من چنين نيست

در هر حال اصوليت و صراحت به مراتب بهتر است تا سکان بريده در دست . نشده ، از آن دست بردارد
 .  آن سو شدنباد اين سو و

ً             فرض کنيم حادثه تازه ای روی می دهد که سازمان سياسی مورد نظر ما را کامال  غافلگير می .                                                                      

ً   چه در بيرون از سازمان و چه در درون آن ، طرفدار پيدا می کند و احتماال                                                                      
  ِ           خود  حادثه به 

 برخالف تصور رفيق تقی روزبه  که جمع را مظهر شريعت مآبی تلقی می کند و فرد را قهرمان     ً ثانيا 

. ه مربوطه ، بهره می گيردآن ، از مجموع نيروهای خود ، و به ويژه نيروهای صاحب نظر در حوز
بنابراين دليلی ندارد سازمان در مقابل مسائل جديد گيج و در مانده باشد و اين يا آن فرد به ابتکار شخصی 

بهترين و مؤثرترين شيوه واکنش در مقابل مسائل جديد اين است که . برای نجات اش وارد ميدان شوند
از آنجا که برای سازمان ( ه موضع گيری های فردی سازمان به عنوان سازمان موضع پيدا کند و گرن

ممکن است گفته شود که مدت ها وقت الزم است . نمی توانند گرهی از کار او بگشايند) تعهدآور نيستند 
هر سازمان برخوردار از . در حالی که چنين نيست. تا سازمان بتواند نظری در مقابل حادثه جديد پيدا کند

البته رفيق تقی . منتخب ، به سرعت می تواند به يک موضع جمعی دست يابديک کميته هدايت کننده 
تصادفی . روزبه  چنين سازمانی را قبول ندارد و آن را يک سيستم سلسله مراتبی بورژوايی می داند

 . نيست که او به تحليل های فردی دخيل می بندد

                        ً                                                                    ميدان تحليل مشخص ، قاعدتا  هر سازمان زنده ای وقتی با مسأله جديدی روبرو می شود ، برای پاسخ به 

" ثهنو و مستحد" برخالف تصور رفيق تقی روزبه  ، نه مسائل     ً ثالثا 
فعال با دنيای بيرون را غافلگير می کنند و نه غالب نوشته های فردی اعضای سازمان در باره مسائل 

به عبارت ديگر ، نوشته های فردی اعضای هر . با مواضع رسمی آن ناهمخوان می شوند" مستحدثه"
منتشر " ديدگاه"بنابراين دليلی ندارد که زير عنوان .  دارند

 . و فقط آن نوشته هايی که با مواضع سازمان ناهمخوانی دارند ، زير چنين عنوانی جا می گيرند. شوند

    ً                             غالبا  يک سازمان زنده و در ارتباط 

                ً                         سازمان زنده غالبا  با مواضع سازمان همخوانی

٣ 
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                    ً             رفيق تقی روزبه  ظاهرا  مخالف ستون 
ً                       هستند که قبال  به آنها اشاره کرده ام            

ً  مثال                                               ً    اگر اين پيشنهادی انديشيده شده باشد که قاعدتا  هم(  

ِ خواهران سوسياليست                  

ً اوال که    

نيست ، بلکه فقط مخالف معيارهای موجود درباره آن " ديدگاه"
مبارزه برای ": " سه مؤلفه"پيشنهادی او همان معيارهای . است

ومبارزه عليه نظام سرمايه داری ) وبه مثابه آلترناتيو نظام سرمايه داری(سوسياليسم ازامروز
وامپرياليسم،مبارزه برای آزادی های بی قيدوشرط سياسی،مبارزه عليه ارتجاع جمهوری اسالمی و 

عام ترين واساسی ترين مولفه های "به عنوان " سه مؤلفه"البته انتخاب اين . "نی انقالبی آنسرنگو
 خيلی چيزها را در باره ذهنيت رفيق تقی روزبه  و آلترناتيو "سوسياليست های راديکال و آزاديخواه

)  بايد چنين باشد.مورد نظر او نشان می دهد
معلوم نيست چرا در کنار آزادی های بی قيد وشرط سياسی ، از دموکراسی نام برده نمی شود؟ برای اين 

" "يا " برادران مسلمان"که پای دولت به ميان می آيد؟ راستی اگر عده ای از 
جمهوری اسالمی يا در جامعه رها شده از چنگ " جامعه مدنی"در ( مخالف با رفيق تقی روزبه  
مزاحم آزادی بيان او شدند ، چه کسی بايد آنها را سر جايشان بنشاند و از ) سوسياليستی مورد نظر او 

می توانند پا بگيرند و ) يعنی بدون دولت (آزادی او دفاع کند؟ آيا آزادی های فردی بدون دموکراسی 
بلکه می .  به جامعه آلترناتيو مورد نظر او را ندارمچون اينجا قصد پرداختن! پابرجا بمانند؟ بگذريم

 .خواهم فقط به معنای تشکيالتی معيار پيشنهادی او بپردازم

پيشنهادی رفيق تقی روزبه  به " سه مؤلفه"بديهی ترين و بی واسطه ترين معنای تشکيالتی پذيرش اين 
 سازمان و نيز همه مصوبات سياسی و  برنامهعنوان معيار طبقه بندی نوشته های فردی اين است 

 به سيستم تبعيت تشکيالتی پايان     ً ثانيا . تاکتيکی کنگره های آن را به عنوان اسناد تعهدآور کنار بگذاريم
البته چنين سازمانی می تواند در روی کاغذ برنامه و اساسنامه هم داشته باشد و قطعنامه های پر . بدهيم

تی کميته مرکزی خود صادر کند ، اما حق ندارد از نوشته های فردی آب و تابی از طرف کنگره ها و ح
ممکن است رفيق تقی روزبه  با اين نتيجه گيری من مخالف باشد و بگويد او . ناهمخوان با آنها تبری کند

زيرا او می . اما من فکر می کنم اين نتيجۀ گريز ناپذير طرح پيشنهادی اوست. چنين حرفی نزده است
قرار بدهيم و گرنه " ديدگاه" ناهمخوانی با سه مورد باال ، هيچ نوشته ای را نبايد زير عنوان گويد جز در

با اين نگرش ، اگر کميته مرکزی يا هيأت . نويسنده آن را به عضو ناتنی سازمان تبديل کرده ايم
 آن را ناتنی سردبيری سايت از موضع اعالم شده در يک نوشته فردی اعالم تبری کند ، نه تنها نويسنده

درسازمانی که ستون آزاد به دشنام تبديل شود ، . 
اعالم نظر سازمان در باره يک موضع ناهمخوان فردی آيا می تواند چيزی کمتر از فتوای ارتداد تلقی 

 شود؟

ً                           اعالم کرده ، بلکه عمال  از سازمان بيرون رانده است                    

تالفات مربوط به مسائل ديگر را جزيی و طاليی اش همه اخ" سه مؤلفه"همچنين رفيق تقی روزبه  جز 
پرسش اين است که اگر مسئوليت يک نوشته را بعهده خود نويسنده می ": بی اهميت قلمداد می کند

ونه (گذاريم،چه اشکالی دارد اگربفرض نظراو درمورد حوادث جاری وروزمره وفاقد اهميت تعيين کننده
در  " مخالف باشد،چرابايد به ستون ديدگاه برده شود؟با مواضع سازمان)مواضع عمومی وپايه ای سازمان

مواضع عمومی و پايه ای "اينجا او هر چند راجع به مسائل جاری صحبت می کند ، ولی هر چيزی جز 
به . اعالم می کند" فاقد اهميت تعيين کننده"را ) هستند " سه مؤلفه"که از نظر حودش همان " ( سازمان
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فاقد اهميت تعيين "وط به برنامه و استراتژی سوسياليستی از نظر او عبارت ديگر ، حتی مسائل مرب
" حوادث جاری و روزمره"را فقط روی همان " پرسش"اما بگذاريد برای روشن شدن قضيه . اند" کننده

آيا مسائل تاکتيک مسائل بی اهميتی هستند؟ به نظر من ، . ، يعنی مسائل مربوط به تاکتيک متمرکز کنيم
تشکيالتی که

يت رفيق تقی روزبه  درست در ميانه بحثی که برای نشان دادن اهم. ادعای موجوديت سياسی بکند
قلمداد می کند ؛ او در همان حال که می " فاقد اهميت"گشوده ، اين مسائل را " مسائل نو و مستحدثه"

پذيردسازمانی بدون واکنش در برابر مسائل جاری نمی تواند يک سازمان زنده و پويا باشد ، داشتن 
ويی را چگونه بايد اين تناقض گ! موضعی تشکيالتی در باره اين مسائل را جزيی و بی اهميت می نامد

بنيادگرايی انديويدواليستی او عامل اقدام رهاننده و روشنگر در جريان : توضيح داد؟ پاسخ روشن است
مجموعه اين فردهای . از هر نوع تعهد جمعی جستجو می کند" آزاد"

اط مستقيم با مسائل عملی پيکارهای طبقاتی فقط می توانند در کلی ترين مسائل نظری فاقد ارتب" آزاد"
 . اشتراک داشته باشند

                                         ً                                       مسائل تاکتيک را بی اهميت تلقی کند ، مسلما  نمی تواند اراده معطوف به اقدام جمعی 
                                           ً                                                 سازمان بدهد ؛ چنين تشکيالتی هر چه باشد ، قطعا  کنشگر سياسی نيست و حتی فراتر از آن ، نمی تواند 

                               ِ  توقف ناپذير مسائل عملی را در فرد  

او . پيشنهادی رفيق تقی روزبه  نيز خالی از فايده نيست" سه مؤلفه"اما نگاهی کوتاه به وظايف عملی 
و فراهم " سوسياليست های راديکال و آزاديخواه"متحد کردن همه : برای آنها دو وظيفه عملی قائل است

اما به نظر من ، هر دو وظيفه بيش از آن که . برای طبقه بندی مقاالت فردی" شاخص عينیيک "آوردن 
 .بتوانند وظيفه ای واقعی داشته باشند ، بر قامت نظرات رفيق تقی روزبه  دوخته شده اند

پيشنهادی به جای متحد کردن هواداران سوسياليسم ، در بهترين حالت دعوتی " سه مؤلفه  "- وظيفه اول
و البته مخالف با هر "  شبکه ای–جنبشی "طرفدار سازماندهی " آزاد"اهد بود برای اتحاد فردهای خو

اين الکترون های آزاد ...). اقليت از اکثريت ، فرد از جمع و ( نوع سازماندهی مبتنی بر سيستم تبعيت 
 کار مفيدی انجام " شبکه ای–جنبشی "به احتمال خيلی زياد نخواهند توانست برای گسترش سازماندهی 

از احزاب گرفته تا اتحاديه های ( 
بنابراين به جرأت می توان گفت که . و نيز ضديت با دولت کارگری ، کوشا خواهند بود) کارگری 

 شکاف ميان هواداران سوسياليسم طاليی ، نه ايجاد اتحاد ، که ايجاد" سه مؤلفه"نقدترين وظيفه عملی 
از هر نوع تعهد جمعی به غريزه " آزاد".است

بنابراين شروع می کند به راه اندازی اتحادی با ". يک دست صدا ندارد"هم که شده در می يابد که 
به " آزاد"اما چنين اتحادی بيش از هر چيز ديگر. ديگران

ها باشد که در آن همه " شخصيت"به طور اجتناب ناپذير بايد جمع " آزاد"وسط صحنه ؛ جمع فردهای 
همان قدر ) طاليی باشد " سه مؤلفه"که همان ( مبانی اتحاد ". برابرتر"باهم برابرند و البته بعضی ها 

متحد کننده پيروان دين ) ( خواهد بود که کلمه توحيد متحد کننده چنين جمعی
نمی تواند اينها را روی تعريفی از سوسياليسم متحد کند ، بلکه فقط روی " سه مؤلفه"زيرا . محمدی است

 . فاوتی داردمعنای مت" آزاد"متحد می کند و اين کلمه در ذهن هر يک از اين فردهای " سوسياليسم"کلمه 

                ً                                         بدهند ، ولی مسلما  در ضديت با سازمان های موجود چپ و مترقی 

            ِ                                      ِ  اما اتحاد خود  آنها چه می شود؟ ترديدی نيست که هر فرد   

                                        ِ   ، بايد همچون منجنيقی باشد برای پرتاب فرد  

          َ              قولوا ال إاله  إال اهللا تفلحوا
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برای طبقه بندی مقاالت " يک شاخص عينی" سه مؤلفه پيشنهادی به جای فراهم آوردن -وظيفه دوم 
به اين دليل ساده که بيش از حد ، . 

.کلی و تفسير بردار است
اين نوشته را بايد در راستای سوسياليسم تلقی کرد يا در مباينت با آن؟ اگر اولی است ، . اقليت از اکثريت

چرا رفيق تقی روزبه  تبعيت اقليت از اکثريت را بورژوايی می نامد؟ اگر دومی است ، چرا نفی اين 
نيامده است؟ " سوسياليست های راديکال و آزاديخواهعام ترين واساسی ترين مولفه های "اصل جزو 
اگر کسی در رد پيکار طبقاتی پرولتاريا به عنوان موتور گذار تاريخی به سوسياليسم مطلبی : مثالی ديگر

از اکثريت قريب به اتفاق هواداران سوسياليسم در سراسر جهان " ال و آزاديخواهسوسياليست های راديک"
و جواب منفی ، طرح اين سؤال را گريز ناپذير خواهد کرد که چرا تعهد به پيکار طبقاتی . خواهد بود

؟ نيامده است" عام ترين و اساسی ترين مؤلفه های سوسياليست های راديکال و آزاديخواه"پرولتاريا جزو 

اين است که مستقل از پيشنهاد کننده آن کاربرد داشته باشد و گرنه چيزی " يک شاخص عينی"معنای 
 .  بايد حضور می داشت

           ً                                                    فردی ، دقيقا  به وسيله ای برای إعمال سليقه های فردی تبديل می شود
ً                                مثال  فرض کنيد کسی مطلبی نوشته در دف  ِ        اع از حزبيت و ضرورت  تبعيت                      

ِ  بنويسد ، بايد آن را در راستای سوسياليسم دانست يا نه؟ جواب مثبت به اين سؤال خود دليلی بر گسست                                                                                              

                   ِ                                                                         و البته جواب های خود  رفيق تقی روزبه  به اين سؤال های ناگزير مشکلی را حل نخواهد کرد ، چرا که 

                                                                   ِ    شبيه نامه های مالنصيرالدين خواهد بود که برای خواندن و فهميدن آنها خود  مال

  رابطه مطالب گفتاری و نوشتاری–پنجم 

حرف او اين است که اگر . سؤال ششم رفيق تقی روزبه  در باره رابطه مطالب گفتاری و نوشتاری است
قبول کنيم که ديوار چينی ميان محتوای تبليغات گفتاری و کتبی وجود ندارد ؛ حساسيت روی مطالب کتبی 

زيرا روشن است که . ت سازمان بی معناست و نشانه يک بام و دوهوا در معيارهای مامنتشر شده در ساي
 . کنترل کنيم) در راديو و تلويزيون ( ما نمی توانيم مطالب گفتاری را 

 : اين استدالل به چند دليل نادرست است

محتوای مطالب  بديهی است که يک بام و دوهوا غير قابل دفاع است و تفاوتی در مقررات ناظر بر – ١
همه تريبون های سازمان بايد در خدمت پيشبرد سياست های . نوشتاری و گفتاری نبايد وجود داشته باشد

مصوب آن باشند و گرنه چرا بايد نيرو و امکانات خودمان را وقف تريبونی بکنيم که سياست های ما را 
 پيش نمی برد؟ 

ازمان در تبليغات صوتی و تصويری با تبليغات  پيشبرد سياست های سنحوه تفاوت  ناگزير در  – ٢
نوشتاری ، به معنای اين نيست که در راديو و تلويزيون نمی شود با قاطعيت و صراحت خط سازمان را 

نگاهی به چگونگی کار هزاران ايستگاه راديويی و تلويزيونی کوچک و بزرگ در چهار گوشه . پيش برد
 . م که چگونه گردانندگان آنها سياست های خودشان را پيش می برندجهان کافی است تا بفهميم و ياد بگيري

 دليل  اصلی رفيق تقی روزبه  در باره غير قابل کنترل بودن مطالب گفتاری چيزی نيست جز چشم – ٣
عرصه گفتاری ضرورت ": او می گويد. بستن آشکار به تمام تجارب ژورناليسم راديويی و تلويزيونی
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آيا  ."يرپيشنی ودرعين حال دشواربه لحاظ مهارکردن ازپيش رابه نمايش ميگذاردواکنش فی البداهه وغ

روزبه  دارد شايد رفيق تقی . نيستند" واکنش فی البداهه"از پيش انديشيده و آماده شده اند و در هر حال 
در باره کلمات و جمله بندی ها صحبت می کند؟ آری کلمات و جمالت در زبان شفاهی دقت زبان کتبی 

در هر حال بحث در . را ندارند ، اما در عين حال زبان شفاهی از جهاتی غنی تر از زبان نوشتاری است
ثا. 

و می تواند در جريان صحبت مداخله کند های مصوب سازمان باشد ،  يک طرف آن محسوب می شود 
به عبارت . و از طريق طرح سؤال يا انتقاد مستقيم از نظرات بيان شده ، در محتوای صحبت اثر بگذارد

ديگر ، برخالف تصور رفيق تقی روزبه  ، مدافع يا مدافعان خط سازمان می توانند با استفاده از خصلت 
تگو ، در تک تک محورهای بحث مداخله کنند ، چيزی که در منعطف زبان شفاهی ، درست در ميانه گف

 .مورد مطلب نوشتاری ممکن نيست

ً                                                                       اوال  مطالبی که افراد در راديو و تلويزيرون بيان می کنند ، در غالب موا رد ، .     ً                 واقعا  اين طور است؟ نه   

  ً                       نيا  گفتار برخالف نوشتار ،                                    ً                       باره محتوای يک گفتار است ، نه ضرورتا  تک تک کلمات و جمالت آن
ً                                    ً                                            معموال  در حضور ديگران بيان می شود و مخصوصا  غالب مطالب گفتاری در  راديو و تلويزيون به      

                                                                           ً                   صورت مصاحبه ، گفتگو يا ميز گرد هستند ، يعنی مجری راديو يا تلويزيون که قاعدتا  بايد مدافع سياست 

ً                     زيرا اوال  در راديو و تلويزيون.         

ً                                                    حالی که در سايت سازمان معموال  هر عضوی خود ، بدون دعوت کسی تصميم می گيرد در باره                             

    ً                      ثانيا  در راديو و تلويزيون 

ً                                         تلويزيون برای گفتگو و ميز گرد و غيره معموال  به سراغ کسانی می روند که در موضوع مورد                                           

ِ                        کمياب با برجستگی بيشتری مطرح باشد ، ضرورت گزينش و بنابراين قدرت  گزينش گران آن برجستگی                                                                

بر خالف ادعای رفيق تقی روزبه  ، کنترل گردانندگان راديو و تلويزيون بر مطالب آنها آشکارا  – ٤
 ، تهيه بيشتر از کنترل مسؤوالن سايت براين تريبون سازمانی است

کنندگان برنامه ها هستند که تصميم می گيرند با چه کسانی و در باره چه موضوعاتی صحبت کنند ، در 

 سازمان نواری من تا به حال نشنيده ام که يکی از اعضای. موضوعی که مهم می داند ، مطلبی بنويسد
شايد هم اطالعات من ضعيف . را خودش پر کرده و خواهان پخش آن از راديو يا تلويزيون شده باشد

. است؟ در آن صورت بهتر است رفيق تقی روزبه  مرا از اشتباه در بياورد
زيرا گردانندگان راديو و . ستنوعی نخبه گرايی عمل می کند ، در حالی که در سايت سازمان چنين ني

و حتی از اين فراتر ، شناخته شدگی افراد نيز . باشند" مطلع"و " صاحب نظر"نظرشان به اصطالح 
بعضی از اين مالحظات شايد . وع استعامل مهمی در انتخاب آنها برای گفتگو در باره اين يا آن موض

زيرا همان طور که پيشتر يادآوری کرده ام ، در هر رسانه ای  که مديريت منابع . اجتناب ناپذير باشد

وديت زمانی عامل تعيين کننده ای است و به همين دليل در راديو و تلويزيون محد. بيشتری پيدا می کند
گردانندگان آنها سعی می کنند الويت های سياسی خود را با دقت و سخت گيری بيشتری پيش ببرند ، در 

حتی ( مسلم است که نشريه چاپی . حالی که در رسانه های مجازی چنين محدوديت حادی وجود ندارد
 . مورد مطالب ستون آزاد دست و دل باز باشد که سايت انترنتینمی تواند همان قدر در) امروز 

 .............. 

  تجربه عملی تاکنونی ما–ششم 
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او اين تجربه . سؤال هفتم رفيق تقی روزبه  ناظر است به تجربه تاکنونی ما در مورد طبقه بندی مطالب
زيابی می کند و مشکل را فقط در مجموع مثبت ار" علی رغم وجود برخی کاستی ها و نا روشنی ها"را 

در پاره ای ابهام ها در معيار تفکيک ميان نوشته های فردی همخوان و ناهمخوان با مواضع سازمان می 
 .بيند

. به نظر من اين ارزيابی رفيق تقی روزبه  از پراتيک ما تعارفی بيش نيست
او نشان می دهد که او پراتيک سازمان ما را تا زمانی که پراتيک . در همين يکی دو سال اخير است

مقاله ای از او در زير عنوان ديدگاه قرار نگرفته بود ، مثبت می دانست ؛ ولی بعد از آن او به هر کاری 
دست زده تا آن را به هم بريزد

 آن نمی ديد ، بلکه به عنوان يکی از اعضای کميسيون سايت ، بارها نظر می داد که اين يا آن ناظر بر
. مقاله در ستون ديدگاه گذاشته شود

 کرده بود ، نقطه فحش نامه او به رفيق هم سنگرش که جرأت چنين کاری را! چه فريادی. قرار دادند
. عطفی بود در تاريخ سازمان ما و نيز نقطه آغاز همين بحرانی که اکنون گريبان مان گرفته است

و حتی وقتی مسؤول نشريه در رابطه با ) يعنی که چرا من؟ ( اعتراض او نخست ، موردی بود 
ت بدهد ، او که در 

که به نظر من هر چند ( است ٢٠٠٧ نوامبر ٢٨محصول اش مصوبه کميته مرکزی دوازدهم ، به تاريخ 
ی پای بند باشيم ، تا زمانی که با قطعنامه کنگره اول ناهمخوانی هايی دارد ، ولی اگر به قانونيت تشکيالت
اما در گرماگرم بحران ). از طرف کنگره يا کميته مرکزی ملغی نشود ، همچنان اعتبار قانونی دارد 

رات نبود ، چرا که هرکسی حق دارد از هر . موجود را زير حمله قرار داد
مسأله از آنجا به وجود . مصوبه ای انتقاد کند و از مجاری دموکراسی تشکيالتی خواهان تغيير آن باشد

نمونه ای از تالش های او . د آنها را فاقد اعتبار نشان بدهدسازمان گرديد و به طرق گوناگون تالش کر
رفيق تقی روزبه  در اينجا به نوار . را در همين نوشته او در ذيل مسأله هفتم می توان مشاهده کرد
 :  چرخانی متوسل شده است که در باالی سايت ديده می شود

                     ِ     دليل من هم  پراتيک خود  او 

ً                                                              او قبال  نه تنها مخالف ستون ديدگاه نبود و نه تنها ابهامی در معيارهای .       

                                         ِ                       فرياد او هنگامی بلند شد که مقاله ای از خود  او را در ستون ديدگاه 

                          ِ                                           اعتراض او ، از کميته مرکزی   وقت خواست که تفسيری از مقررات موجود به دس
                                         ً                                         آن موقع عضو کميته مرکزی هم بود ، گويا شخصا  جمع بندی نظر مرکزيت را به عهده گرفت که 

                                                                   ِ              ناشی از فحش نامه ، رفيق تقی روزبه  از اعتراضات موردی فراتر رفت و خود  مقررات مصوب 
          ِ               ولی مهم خود  مخالفت با مقر

ً                                                                          آمد که او اصال  مخالف اجرای مدلول مصوبات موجود در باره نوشته های ناهمخوان با مواضع رسمی              

ِ  او می گويد عبارت                  

سايت راه کارگر مجموعه ای است . آمديدخوش ) راه کارگر( به سايت سازمان کارگران انقالبی ايران «
تمامی مطالب .  .... .تجديد آرايش چپ و , ضد سرمايه داری, صوتی, زنان, از سايت های کارگری

در سايت , در صورتی که در چارچوب مفهوم وسيع چپ قابل گنجاندن باشد, ارسالی به سايت راه کارگر
 ».درج خواهند شد

در اين نوار چرخان نشان می دهد که معيار کليدی ما " وم وسيع چپچارچوب مفه"
 : اما چنين استداللی بسيار عجيب و مغالطه آميز است ، به چند دليل. همين بوده است
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ً اوال   بايد ديد اين نوار چرخان از کجا آمده است؟ آيا نوشته روی آن مصوبه کنگره يا کميته مرکزی   
. سازمان است؟ پاسخ منفی است

که رفيق تقی روزبه  ادعا می کند ، باز هم نمی تواند در مقابل مصوبات کنگره سازمان سنديت و اعتبار 
 . داشته باشد

                                          ً                     بنابراين حتی اگر نوشته روی نوار چرخان دقيقا  همان چيزی را بگويد 

در " قابل گنجاندن"معياری است برای "  چارچوب مفهوم وسيع چپ" در نوشته ياد شده ، عبارت     ً ثانيا 
. سايت ، ولی به هيپچ وجه ناظر بر ستون ديدگاه نيست

 . اين تفاوت آشکارتر از آن است که کسی متوجه اش نشود. باره قابليت گنجانده شدن در سايت نيست
ً     در حالی که بحث رفيق تقی روزبه  اصال  در                                   

                                                                 ً  اگر وعده داده شده در نوار چرخان را يک تعهد مشخص تلقی کنيم ، مسلما     ً ثالثا 

                          ً        می گنجد يا نمی گنجد ، مسلما  مسؤول 

 نه قابل اجراء است و نه 
و نمی . آيا رفقای ما همه نوشته های رسيده از چپ ها را در سايت آورده اند؟ نه. تاکنون اجراء شده است

توانستند هم بياورند ، زيرا انجام چنين کاری توان و فرصتی می خواهد که از امکانات ما بسيار فراتر 
وانستند آن را اجرا کنند ، بازهم  داور نهايی برای بعالوه ، حتی اگر می خواستند و می ت. می رود

يا (" چارچوب مفهوم وسيع چپ"تشخيص اين که چه چيزی در 
 .  سايت می بودند) مسؤوالن

*** 

با توضيحاتی که دادم ، در پايان می خواهم يادآوری کنم که اگر مبنای درک رفيق تقی روزبه  از 
نه "مان همان چيزی باشد که در مقاله مورد بحث ما بيان شده است ، بی هيچ اغراق بايد آن را ساز

 .بناميم" سازمان
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 رضا سپيدرودی. نوشته های ر

 ! در نقد مفاهيم تشکيالتی طرفداران نامه سرگشاده 

 

 :لبخش او از آزادی نظر و گرايش تا تنوع تاکتيک ها و شنا در مسيرهای مختلف  

 

 رضا سپيدرودی 

 

 تن از رفقا با انتقاداتی در باره شيوه تهيه نامه از جانب ساير رفقای سازمان همراه شده است ....نامه سرگشاده 
يک نکته در نامه رفقای امضاکننده نامه . که من هم آنها را تاييد می کنم و بنابراين از تکرار آن موارد خودداری می کنم

  .می خواهم به آن بپردازمسرگشاده هست که صرفا 

 

انديشيدن و راه گشايی کردن برای رسيدن به افق آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در :"در نامه آمده است
اين در نبايد بر روی هيچ رفيقی بسته بماند و امر , مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های متفاوت است

نديشه ورزی در سازمان ما نه تنها نبايد سرکوب شود که صد البته بايد مورد هم از اين روست که ا. انحصاری نيست
  ".تشويق قرار بگيرد

 

يا بيان و اتخاذ " شنا کردن در مسيرهای مختلف"را با " انديشه ورزی"دقت در اين عبارت مبين آن است که رفقا 
اتخاد تاکتيک های " نتواند از نظر رفقا تا حد و آن انديشه ای که. در سازمان هم ارز گرفته اند" تاکتيک های متفاوت

" سرکوب انديشه ورزی"از نظر رفقا معادل , در درون سازمان امتداد يابد" شنا در مسيرهای مختلف"و " متفاوت
  اما آيا اين نظر درست است؟ آيا راه بر خطر نفی اقليت و اکثريت در درون يک سازمان نمی گشايد؟. است

 

از يک رشته راهکارهای مشخص و معين برای پيشروی در مسير هدف نهايی يا مرحله ای يک تاکتيک عبارت است 
يعنی يک سازمان سياسی ) 1.(تاکتيک بنا به تعريف هميشه مربوط به نبردهای مشخص و معين است. سازمان

؛ بر چه همواره از طريق اين که روشن کند که در هر نبرد مشخص سياسی يا اجتماعی چه حرف مشخصی می زند
به سمت هدف هايش پيشروی می  , و خواهان تحقق چه شعار يا اقدام يا عملی است , راهکار معينی تکيه می کند

از اين رو برای داشتن درکی درست و اجتناب . تاکتيک حلقه واسطی است که انديشه را به عمل پيوند می زند. کند
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فرايند : 1اين دو فرايند عبارت است از .  دقت از هم تفکيک کرداز آشفته انديشی در حوزه تاکتيک دو فرايند را بايد به
  فرايند درونی شکل گيری يک تاکتيک در درون يک سازمان: 2و . تاکتيک به مثابه فراخوان به عمل

 

 

  فرايند تاکتيک به مثابه فراخوان به عمل

 

ن را تشکيل نمی دهد و مبانی نظری کامال روشن است که تاکتيک تنها عنصر هويتی يک سازما: از اولی شروع کنم
با اين حال تاکتيک خط مقدم هويت سازمانی . و تاريخچه آن در شکل دادن به هويت آن حائز اهميت کليدی است

چرا چنين است؟ زيرا به مردم و عموم مخاطبين آن امکان می دهد تا افتراق و اشتراک سازمان ها را در صحنه . است
يق راه حل های مشخصی که برای هر مساله مشخصی ارائه می دهند از هم تشخيص پيکار روزمره سياسی از طر

دهند و امکان می دهد تا بشکل تجربی رابطه ميان نتايج و پيامدهای تحقق يا عدم تحقق يک تاکتيک با منافع واقعی 
ای ناسخ و تاکتيک ه, بنا براين هيچ سازمانی نمی تواند در نبردهای مشخص. اجتماعی خويش را کشف کنند
  .کند" اتخاذ" "مسيرهای مختلف"منسوخ و متضاد و متناقض و در 

 

تاکتيک های متفاوت در يک سازمان واحد اوال به معنای آن است که سازمان مفروض معتقد است که در هر " اتخاذ"
ل بهترين حام") مسيرهای متفاوت: "به عبارت نامه رفقا(طيفی از راهکارهای ناهمنسخ  , نبرد مشخص اجتماعی

ثانيا به . همگرايی با منافع مادی و طبقاتی مخاطبين اصلی تاکتيک است، امری که اصوال با ذات منطق مغاير است
يعنی خواستار گردآوری , معنای آن است که سازمان مزبور اصل تمرکز حداکثر نيرو در يک نبرد مشخص را برنمی تابد

, نيست) و لذا در يک رشته نبردهای معين سياسی(برد معين سياسی حداکثر نيرو بر محور يک راهکار معين در يک ن
و به اين ترتيب در بخشی يا طيفی از گرايش های بالقوه موجود در ميان اليه ها و قشرهای مخاطبين تاکتيک منحل 

 تاکتيک  اتخاذ"و " شنا کردن در مسيرهای مختلف"تاکيد بر . تجزيه می شود" مسيرهای متفاوت"و همراه با آنها در 
قائل شدن به انحالل سازمان واحد در شکل سازمانی با هويت واحد و جايگزين خواستن موجوديتی " های متفاوت

سازمانی که بخواهد به نام سازمان در نبردهای مشخص نه  . چند هويتی با تاکتيک های متفاوت به جای آن است
است؛ يک سيمای " نه سازمان", ازمان نيستس, ارائه دهد" متفاوت"يک طرح مشخص که انبانی از طرح های 

  .است" متفاوت"و جهت گيری های " متفاوت"ملغمه ای از صداهای , متمايز و واحد نيست

 

  فرايند درونی شکل گيری يک تاکتيک در درون يک سازمان

 

ون يک سازمان ضوابط و منطق تاکتيک به مثابه فراخوان عمل با ضوابط و منطق درونی شکل گيری يک تاکتيک در در
واحد و , محتوای اين تضاد چيست؟ اين است که هر قدر که تاکتيک به مثابه فراخوان عمل بايد يگانه. در تضاد است

همچنين فراهم کردن امکان , منسجم باشد تا بتواند در بسيج حداکثر نيرو و جلوگيری از چندگانگی و تشتت آرا
, فرايند شکل گيری تاکتيک در درون يک سازمان بايد چندگانه, شدشناخت و تجربه برای مخاطبين تاکتيک موثر با

بدون , بدون آزادی انتقاد, بدون آزادی بحث و اظهار نظر. و برساخته بر مبنای آزادی بحث و اظهار نظر باشد, متکثر
زمان يک سا. گشودن وسيع ترين ميدان ممکن برای جوالن انديشه خطر اتخاذ تاکتيک های غلط افزايش می يابد

که از اين طريق خطر اتخاذ , سياسی نه تنها از آزادی بحث و اظهار نظر در زمينه تاکتيک در درون خود ضرر نمی کند 
کامال روشن است که انديشه را با مصوبه و آئين نامه نمی توان به بند  . تاکتيک های نادرست را کاهش می دهد 

چنين مرزی مثل بسياری . د تا حد تبيين يک تاکتيک امتداد يابد  نمی توان گفت که يک انديشه نبايد و حق ندار. کشيد
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مشارکت هر چه گسترده تر اعضای  . از مرزهای ديگر عمال هرگز قادر نخواهد بود پرنده انديشه را از پرواز باز دارد 
 روشن و کامال. سازمان در تعيين تاکتيک ها يک پيش شرط صرف نظر ناکردنی برای بلوغ تاکتيکی يک سازمان است

باشد و نه کسی " انحصاری"است که انديشه ورزی در اين عرصه نيز مثل هر عرصه ديگری نه اصوال می تواند 
  "باز "باشد و برای کسانی " بسته"بايد بر کسانی " در"هست که اعتقاد داشته باشد که اين 

بحث و مشارکت جمعی برای  مشکل اساسی در نامه سرگشاده رفقا اين نيست که گويا آنها به آزادی انديشه و   
يا گويا آنها بحث در اين . بيان تاکتيک در درون سازمان اعتقاد دارند و کسانی هستند که گويا چنين اعتقادی ندارند

  .در حالی که کسانی هستند که گويا آن را انحصاری می دانند, نمی دانند" انحصاری"باره را 

 

برای حل تضاد ميان فرايند شکل گيری تاکتيک در درون سازمان و مشکل در پاسخی است که رفقای نويسنده نامه 
از خود بپرسيم که چگونه می توان هم آزادی کامل بحث در درون . تاکتيک به مثابه فراخوان عمل ارائه می دهند

 هم وحدت تاکتيکی يک سازمان را که زيربنای وحدت در عمل است؟ چطور , سازمان بر سر تاکتيک ها را تامين کرد
  !تبعيت اقليت از اکثريت: می توان هم بر انديشه لگام نزند و هم وحدت عمل را تخريب نکرد؟ تنها يک راه وجود دارد

 

رفقا (معنای تبعيت اقليت از اکثريت در بحث تاکتيک چيست؟ اين است که شکل های انديشه ورزی تا حد پذيرش 
کليه محصوالت آن در درون سازمان  " برابر حقوق"يکسان و ) بلکه پذيرش, نه بيان, نه شکل گيری! پذيرش: توجه کنيد
, تبديل نگردد" چند صدا"يافتن " حاکميت"تاکتيک های متفاوت و عملکرد متناظر با آن فرا نرويد و به " اتخاذ"در قالب 

ک های اقليت را دهد و و تاکتي" حاکميت"نظر اکثريت را در سازمان , بلکه در عين تنوع کامل نظر و بحث و مجادله آزاد
جای گفتن ندارد که حتی . اقليت از نظر اکثريت پيروی کند, هم روشن کند و برای درهم نشکستن وحدت در عمل

پس از روشن شدن نظر اکثريت هم الزامی نيست که بحث خاتمه يافته تلقی شود و آزادی بحث نبايد مخدوش و 
می تواند و کامال محق است در عين  , رون سازمان هستصدا در د" چندين"و حتی " چند صدا"و اگر , محدود شود

خود را به عنوان يک گرايش در حد يک فراکسيون سازمان دهد " انحصار"برخورداری از آزادی بحث و اظهار نظر و بدون 
تنوع وحدت نظر در حوزه تاکتيک بدون . و برای تبديل کردن خود به نظر اکثريت قاطعانه و پيگيرانه تالش و مبارزه کند

نظر و جدال نظری بر سر بهترين تاکتيک در هر نبرد مشخص سياسی در درون سازمان می تواند وحدتی شکننده 
  .می تواند به جای اتحاد در عمل يک کلوپ بحث ايجاد کند, و بحث نظری بدون تبعيت اقليت از اکثريت. باشد

تبعيت اقليت از اکثريت نبايد به هيچ ,  مقيد شودو نه آزادی بحث محدود و, برای اين که نه وحدت در عمل فروپاشد
. بهانه ای بالموضوع شود و به مثابه يگانه شکل حل و فصل اختالفات خاص و مشخص در درون سازمان اعالم گردد

حاصل اين کار تن دادن به برابر حقوقی کامل گرايش های مختلف در درون سازمان و جايگزين کردن ديکتاتوری افراد 
اين درست کاری است که در نامه سرگشاده   .  جای وحدت سياسی و تاکتيکی سازمان در عمل استدرعمل به

رفقا ای بسا ناخواسته صورت گرفته و سپس در برخی از يادداشت هايی که در تشريح محتوای آن از سوی رفقای  
  .نويسنده يا امضاکننده آن انتشار يافت متاسفانه وضوح بيشتری گرفته است 

 

نمی توانيم انکار کنيم که اختالف مشخصی در رابطه با نحوه گذاشتن , چه مخالف آن, ق نامه رفقا باشيمچه مواف
من حتی در . مقاالت در ستون های سايت از کنگره اخير به اين سو وجود داشته و جدال هايی هم برانگيخته است

برای اين که فکر می کنم جوهر  , ی نمی کنمفعال بحث, باره اين که کدام طرف اين اختالف حق داشته يا ناحق بوده
ماجرای اصلی الگوی تشکيالتی .  کداميک بر حق بوده اندتقی يا رفيق روبن اصلی ماجرا اين نيست که رفيق 

اين الگو عبارت است از حذف تبعيت اقليت از اکثريت از     . جديدی است که رفقا در نامه سرگشاده خود ارائه می دهند 
 .شکل گيری اکثريت و اقليت و پاک کردن صورت مسالهطريق ناممکن کردن 
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کار رفقائی اين شده است که به تعبير و تفسير نوشته ها و مهمور   :" اين طور می نويسند" ديدگاه"رفقا با اشاره به  
 گمان  هر چند اين بحث در درون سازمان ما به درستی ادامه دارد اما ما. بپردازند" ديدگاه"شدن يا نشدن آنها به مهر 

می کنيم که به جای تن در دادن به اين مشکالت کافی است به سرلوحه رسانه های سمعی و بصری و نوشتاری 
مواضع رسمی سازمان با امضا نهادهای رسمی آن اعالم می شوند و مسووليت نوشتار و گفتار : ما آورده شود

  ". را برای سازمان در برنخواهد داشترفقای عضو سازمان به صفت فردی به عهده خود ايشان است و مسووليتی

 

می نويسند که " اختالفات نظری عموما شکل نيافته"رفقا برای اين که روشن تر منظورشان را بيان کنند با اشاره به 
  ".دارندگان نظرات بايد بتواند ديدگاههای خود را در فضايی رفيقانه و با فرصت های برابر مطرح کنند "

 

اکثريت " تعبير و تفسير. "کميسيون سايت منحل می شود:  اثباتی نظر رفقا را تصور کنيم برای يک لحظه نتيجه
اعضای کميسيون از ميان می رود؛ هر مقاله ای و نظری که بيايد صرفنظر از اين که حاوی چه نظری باشد به طور 

ست و نظر سازمان   منتشر می شود و بعد همراهش درج می شود که نظر فردی ا" فرصت های برابر"يکسان با 
و به همين ترتيب اصال , به اين ترتيب اصال هيچ اکثريت و اقليتی در درون کميسيون سايت شکل نمی گيرد. نيست

هيچ زمينه ای برای اين که اقليت و اکثريت کميسيون سايت بحث خود را به سطح سازمان بکشد و از اين طريق 
زيرا خود کميسيون بالموضوع و بی وظيفه و منحل , د نمی شوداقليت و اکثريتی در کل سازمان شکل بگيرد ايجا

سازمان به اين ترتيب علنا اعتراف می کند که هيچ يک از نويسندگانش را که سه دهه است که  . شده است
نامشان با هويت راه کارگر در سطح جنبش گره خورده و شناخته شده است به عنوان مبلغ نظراتش به رسميت   

نين می پذيرد که اصال نظراتش چيزی است که نويسندگانی ندارد که صرفا مبلغ آنها باشند و نمی شناسد و همچ
مراجعين بايد خودشان بر اساس حدس و گمان خودشان تشخيص بدهند که کدام نظر فردی کدام نويسنده به نظر 

يک دسته نظرات فردی رفقای جمعی می توانند . راه کارگر می خورد و کداميک نمی خورد يا کمتر با آن نزديکی دارد  
راه کارگر را با شناخت خودشان نظرات راه کارگر و جمع ديگری دسته ديگری از نظرات فردی رفقای راه کارگر را نظرات      

, جمعی ممکن است بر اساس پنداشت خودشان از مواضع راه کارگر آن را بايکوت کنند  . راه کارگر تشخيص دهند
چاره ای که برای بيان و تبليغ ديدگاههای سازمان در نامه    .  با آن نزديک تلقی کنند جمعی به خطا ديدگاههای خود را

اين چاره انديشی  " مشکالت"البته رفقا به محدوديت ها و . است" امضا نهادهای رسمی "شان مورد اشاره رفقاست 
  .م نبوده استاشاره نکرده اند و شايد مورد توجه رفقای عزيز نويسنده و امضا کننده نامه سرگشاده ه

 

نام می برند و ساير " مديريت قانونی سازمان"رفقا در نامه شان از کميته مرکزی و کميسيون نظارت به عنوان  
در اين , اگر همين نظر رفقا را مبنا قرار بدهيم. می نامند" نهادهای غير منتخب"نهادهای زيرمجموعه کميته مرکزی را 

از اين دو نهاد يکی از    . قطعا منظورشان همين دو نهاد است, ام می برندن" امضا نهادهای رسمی "صورت وقتی از 
آنها بنا بر وظايفی که اساسنامه برعهده اش گذاشته است وظيفه تبليغ و ترويج مواضع اخص سازمان را برعهده 

ن نهاد رسمی پس تنها کميته مرکزی سازمان به عنوا. هستند" نامنتخب"بقيه هم که از نظر رفقا کارگزار و   . ندارد
دار باقی می ماند که عالوه بر هدايت تشکيالت بايد مواضع رسمی راه کارگر را مطابق نظر رفقا تبليغ و ترويج "امضا"

زيرا در شکل های ديگر . تازه شکل ترويج و تبليغ اين نهاد امضا دار به طور عمده محدود است به انتشار اعالميه. کند
شاهدش . (ته مرکزی بر سر نظرات اختالف بوجود آمده و اکثريت و اقليت شوداصال بعيد نيست که در همين کمي 

به " فرصت های برابر"از آنجا که رفقا خواستار آن هستند که   )همين ماجرای نامه و شکاف در کميته مرکزی است
و .  داشته باشد ديدگاه اقليت را" تعبير و تفسير"اکثريت کميته مرکزی هم مطابق نظرشان نبايد حق , همه داده شود

  .شود" فرصت های برابر"هم بايد مشمول منطق نامه رفقا در رابطه با   " قانونی"و " امضادار"لذا اين ارگان 

 

تکليف , اعضايش در آن نهاد باشد" تعبير و تفسير"در واقع اگر پايه انحالل يک نهاد تشکيالتی مقابله با پيامدهای 
غلط کرد چه خواهد بود؟ بويژه در رسانه های صوتی " تعبير و تفسير"ی اعضای سازمان در صورتی که کميته مرکز



 

 

354

ناشی از  " مشکالت"خراب کرد؟ و موضعی نادرست گرفت؟ اگر مقابله با  " رسمی"رفقا چه راهکاری دارند اگر نهاد   
 اکثريت و و زمينه شکل گيری اقليت و, مجاز می کند که خواستار انحالل نهادی در سازمان شويم" تعبير و تفسير"

اکثريت کميته " تعبير و تفسير"رفقا حق می دهند که مخالفين , پيروی اقليت از اکثريت را از اين طريق بالموضوع کنيم
همه اعضا  " برابری حقوق"مرکزی هم خواستار انحالل آن شوند و پيروی اقليت از اکثريت را در آن هم به نام 

" تعبير و تفسير"حق ويژه , ر اين که مشروعيت خود را از کنگره گرفتهبالموضوع بخواهند؟ چرا کميته مرکزی به خاط
ولی نهادهای تابعه آن نبايد از هيچ حقی برخوردار باشند؟ در کدام بند اساسنامه سازمان آمده است   , داشته باشد

 بايد از طريق نامه در آنها و اکثريت و اقليت در آنها" تعبير و تفسير"که نهادهای تابعه مرکزيت در صورت شکل گيری 
هستند؟ آيا نهادهای تابعه کميته مرکزی فقط وظيفه دارند و حقوق  " نامنتخب"سرگشاده جمعی منحل شوند؟ و 

  ندارند؟

 

  "برابری فرصت ها"ديکتاتوری نخبه گان قلم زن به نام 

م که هم کليه امور حتی اگر فرض و فقط فرض کنيم که يک کميته مرکزی بسيار چاالک و بسيار انديشه ورز داري
و مصاحبه و " امضا دار"تشکيالتی را رتق و فتق می کند و هم شب و روز از طريق نوشتارهای تبليغی و ترويجی 
و " مسيرهای مختلف"گفتگو مانع از اين می شود که محصوالت فکری حاصل از غور و تفحص اعضای سازمان در 

فرض هايی که (و اصال هم دچار اختالف نظر نمی شود ,  شودبه پای سازمان نوشته" اتخاذ تاکتيک های متفاوت"
باز برابری صوری همه افراد در نوشتن نظرات شخصی خود در قسمت باالی ) 2می دانيم که چندان واقعی نيستند 

ه زيرا هم. به معنای برابری واقعی آنها در بهره برداری از فرصت ابراز نظر نخواهد بود" ديدگاه"سايت از طريق حذف 
و سايت عمال به . وقت و امکان ابراز نظر در باره زمينه های مختلف سياسی و اجتماعی را نخواهند داشت, توانايی

گروگان معدود افرادی درمی آيد که سروزبان دارتر و خوش قلم تر هستند و شايد چندان غم نان هم ندارند و فرصت 
 اين ترتيب يک محفل سه نفره از قلم زن ها می توانند سايت راه به. دارند که در باره انواع موضوعات اظهار نظر کنند

به " برابری فرصت ها"کارگر را در نوشته های خود غرق کنند و با تقسيم کار درونی عمال فضای سايت را به نام  
  .دست بگيرند

 

  سه معضل حذف ديدگاه از سايت و انحالل کميسيون سايت

 

, که درست روزی که خبر زير و رو کردن خاوران با بولدوزرها پخش می شودفرض کنيد : سه مساله ديگر هم هست
و يا . هم دفاع کند" فمينيسم مردانه"رفيقی مقاله ای بنويسد در باره رواج کرست مردانه در ژاپن و در آن مقاله از 

 کارگران را دعوت کند که ,مقاله ای بنويسد و در آن با حمله به سنديکاليسم, لو را می برندندرست روزی که زبان اسا
وقتی . لو ندهند چرا که اصال بهتر است اراده خود را به هيچ بنی بشری ندهندناختيار اراده خود را به افرادی مثل اسا

و اين رفقا هم که آزادی  , جا و زمان انتشار مقاله اين رفقا را روشن کند    " تعبير و تفسير"نهادی نباشد که بخواهد با 
به نظر شما کسی که از ايران با هزار فالکت  . پس مقاله شان قطعا بايد باالی سايت بيايد, يان دارندبی قيد و شرط ب

و دور زدن فيلترينگ به سايت می آيد و به جای خواندن مقاله ای در باره خاوران مقاله ای در باره رواج کرست مردانه 
ه کارگر خواهد کرد؟ حتی اگر در درون مقاله با حروف   چه برداشتی از سازمان را, در ژاپن در پيشانی سايت می بيند

  درشت هم آمده باشد که اين نظر فردی يکی از رفقای راه کارگر است؟

مکانيسم ديگری جز ترتيب دريافت زمانی مقاالت قابل انتشار برای قرار گرفتن جای آنها در راس   " ديدگاه"با حذف 
و نهاد مفسر هم نمی . برنمی تابد" تعبير و تفسير"سمی است که زيرا درست چنين مکاني. سايت باقی نمی نماند

  .خواهد و آنقدر ساده است که امکان تعدد تفسير را فراهم نمی آورد
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مقاالت آنها را چه بايد کرد؟ و مصاحبه های آنها را؟ آيا بايد . مقاالت افراد خارج از سازمان راه کارگر است, مساله دوم
اما اگر بايد  . است که رفقا با آن مخالف هستند   " تفسير و تعبير"؟ مسلما حذف به معنای حذف کرد؟ يا منتشر کرد 

نيست " تعبير و تفسير"منتشر کرد جای آنها را چه کسی و چه نهادی تعيين می کند؟ مگر تعيين جا خودش نوعی 
ی داريم در باره اين که  که به اعتقاد رفقا نادرست است؟ و اين همه حساسيت برانگيخته است؟ وانگهی چه معيار   

مقاله ای و نظری که خارج از راه کارگر انتشار يافته با مبانی و ديدگاههای راه کارگر همراهی دارد يا ندارد؟ رفقا     
اعضای سازمان ما تا "و نوشته اند که " مبانی روشن و پذيرفته شده ای دارد"... اين سازمان عزيز"نوشته اند که 

بگذريم از اين که ..." وفادار به اين چهارچوبند بدون قيد و شرط آزاد اند/ کيد می کنيم در عملو تا/ زمانی که در عمل 
ولی در بحث  , نيست" روشن"بعدا در يادداشت های توضيحی خود نوشته اند که مبانی اين سازمان چندان هم 
ی يا کميسيونی واگذار نشده  سايت و ديدگاه وقتی نهادی وجود ندارد و لذا حق تفسير و تعبير به کسی يا کسان

راه کارگر چطور بايد محقق شود؟ آيا مالئک آسمانی " مبانی روشن و پذيرفته شده"انطباق هر نظر و عقيده با , است
بايد اين انطباق را تاييد کنند؟ يا سليقه فردی هر فرد تعيين کننده است؟ در اين صورت تاکيد رفقا بر مبانی راه کارگر 

ارد وقتی به نام بهره برداری از برابری فرصت ها عمال هر گونه امکان انطباق نظرات دريافتی با ديگر چه ارزشی د
رفقای نامه سرگشاده قطعا می دانند که معنای افراد  : راه کارگر را ناممکن می سازند؟ و سوال ديگر" روشن"مبانی 

 همه انواع گرايش ها را از چپ تا راست دربرمی    و! هيچ مرزی. اينجا ديگر مرزی وجود ندارد. خارج از راه کارگر چيست  
آيا به نظر رفقا بايد چنين باشد؟ يا بايد قيد و بندی . مناشه امير و حسين شريعتمداری را هم دربر می گيرد. گيرد

باشد؟ و مرزی باشد؟ مثال آيا همچنان بايد به عبارت مفهوم وسيع چپ استناد کنيم؟ اگر آری بدون يک نهاد 
چطور بايد تشخيص داد که نظری و مقاله ای در کادر مفهوم وسيع چپ می گنجد يا نمی گنجد؟ از کجا  تشکيالتی 

بتوانيم تشخيص بدهيم که تشخيص دهندگان مخالفان نظری خود را عمدا به استناد همين عبارت سانسور نکنند؟ و  
ست بايد آتش بزنيم به مالمان و اگر برای نخريدن بالی تعدد تفسير به جان خود و کشمکش هايی که حاصل آن ا

  از خود ما به مثابه يک سازمان و از سايت ما به عنوان ارگان سازمان چه باقی می ماند؟, حراج کنيم که همه ببرند

 

آيا رفقا مغازه های شخصی خودشان را حاضرند به همين ترتيب اداره کنند؟ بدون وجود  , من راه کارگر را نمی گويم
نتيجه منطقی بسط نظر رفقا آن است که مقاالت   , رای اداره سايت و بدون وجود ديدگاهنهادی تشکيالتی ب

هم که ديگر " تعبير و تفسير. "نويسندگان خارج از راه کارگر هم بايد به ترتيب دريافت زمانی مقاالت باالی سايت بيايد    
د که اکثريت اعضای سازمان حاصل نظر رفقا اين می شو. نيست و نهاد تشکيالتی مفسر هم که منحل شده است

و سايت سازمان عمال ميدان "! هر لحظه به رنگی بت عيار درآيد"به شمار محرومان خاموش درآيند و ناظر باشند که 
تاخت و تاز چند نفر افراد قلم زن شود که هر چه دلشان می خواهد به نام راه کارگر در پيشانی سايت بنويسند و هر 

تازه برخی رفقا می گويند که اين . سانه های صوتی راه کارگر به نام اين سازمان بگويندچه دل شان می خواهد در ر
تعبير و  "در حالی که پيشنهاد انحالل يک نهاد تشکيالتی به خاطر اين که  . الگوی تشکيالتی جديد نيست

با مبانی راه کارگر در  ايجاد کرده و حذف هر گونه امکان داوری در باره انطباق نظرات دريافتی   " مشکل"ش "تفسير"
برابری فرصت "سايت راه کارگر از طريق حذف ديدگاه و انکار مشروعيت نهادهای زير مجموعه کميته مرکزی به نام 

  .است" نه سازمان"الگوی تشکيالتی " ها

 

هر دو با رابطه ميان زمان ماندگاری مقاالت در باالی سايت و ميزان مقاالت دريافتی و ارتباط اين : و مساله سوم
کسی که کمترين آشنايی با کار مطبوعاتی و رسانه ای داشته باشد می داند که وقتی . حوادث داغ سياسی است

برعکس در فضای رخوت و بی , تعداد مقاالت در باره آن واقعه زياد می شود, يک حادثه داغ سياسی اتفاق می افتد
روشن است که فضايی که در سايت به طور بالفصل قابل  از سويی . تعداد مقاالت دريافتی کم می شود , حادثه گی

مقاله چهارمی از , ديدن است محدود است و مثال اگر قرار باشد چهار مقاله در عرض دو روز برای سايت ارسال شود
چاره چيست؟ چطور . روز دوم به قسمت پائين سايت منتقل می شود و ديگر در معرض ديد بالواسطه نخواهد بود

ماندگاری مقاالت را تعيين کرد؟ اگر بنده خدايی مجموعه ای از مقاالت زيرخاکی خود را به منظور درج در بايد زمان 
هر سه تا بايد زير هم بياييد و سايت تا زمان دريافت مقاالت جديد , يا سه مقاله همزمان بفرستد, سايت بفرستد

مورد نظر رفقا  " امضادار"موعه با مطالب نهاد عمال به ارگان شخصی آن بنده خدا تبديل شود؟ رابطه همه اين مج
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يک اعالميه نوشت و پشتش چندين مقاله آمد عمال به مجاورت محل فعلی ديدگاه در " امضادار"چيست؟ اگر نهاد 
جای ويژه داد و مثال کهنگی و ماندگی سايت را به اين " امضادار"بايد برای نهاد , نمی شود؟ يا خير" تبعيد"سايت 

ن خريد؟ بعالوه همه اين ها را بدون يک نهاد تشکيالتی چطور می توان حل و فصل کرد؟ فقط با توالی  خاطر به جا
  ساده چيدن مقاالت دريافتی بر روی هم؟

 

  تفسير ارگاني؟ يا تفسير فردي؟

 

 رفيق حسن حسام در يادداشت خود در دفاع از لزوم حذف ستون ديدگاه و در واقع انحالل کميسيون سايت نوشته   
تصميم اکثريت را به پيش ميبرند، بدون قيد وشرط ) بگيريم ناسخ و منسوخ( تا زمانيکه صاحبان اين نظرات :"است

حق دارند نظرشان را تبليغ کنند و البته نه زير نام ديدگاه که عمال خواسته و ناخواسته بازيچه تفسير اين وآن مى 
فردا اگر من نوعی را هم بگذارند به عنوان مفسر و . ستمنظور از اين وآن رفيق يا گرايش فکری خاصی ني. شود

زيرا جهان محدود خواهد شد به تفسير معين . مسئول، با اين ديدگاه بازی چنان خواهم کرد که تا کنون شده است
  ".من از موضوع بحث و از قانون

 

نمی کند؟ اگر مطابق نظر  به طور اصولی چرا با حق تفسير کميته مرکزی مخالفت  حسامرفيق حسن, با اين نظر
" جهان محدود خواهد شد به تفسير معين"و , هر کس را در مقام مسووليتی بگذارند خر خود را می راند, اين رفيق

او " جهان محدود"اصال چرا بايد کسی يا کسانی را در مقام مسووليتی گذاشت و زير يوغ تفسير او يا آنها رفت و , او
اين و آن شد؟ و اگر در اساس نبايد بازيچه  " بازيچه تفسير" بايد فرصتی فراهم کرد که يا آنها را پذيرفت؟ چرا اصال

و اين برای رفيق حسن اصولی است به چه حقی بايد بازيچه تفسير کميته مرکزی شد؟ رفيق , تفسير اين و آن شد
تفسير فردی رد می کند و حسن حق نظارت تشکيالتی را به نام مخالفت با سواستفاده از موقعيت و جايگزين کردن  

ناسخ ومنسوخ تصميم اکثريت را به پيش ميبرند، بدون قيد .. تازمانيکه صاحبان اين نظرات "همزمان می نويسد که 
با کدام معيار می گوييد : "از اين رفيق می پرسم." وشرط حق دارند نظرشان را تبليغ کنند و البته نه زير نام ديدگاه

يش می برند؟ اين که فرد يا افراد يا گرايش يا گرايش هايی ناسخ و منسوخ نظر اکثريت را که تصميم اکثريت را به پ
پيش می برند يا نمی برند چگونه و کجا تعيين می شود؟ تفسير فردی شماست؟ يعنی شما اگر بگوييد پيش می 

 کجا معلوم که نخواسته باشيد از, همه بايد به تفسير فردی شما گردن بگذارند و بگويند پيش می برند؟ اگر آری, برند
ديگران را بازيچه تفسير فردی خودتان بکنيد؟ و اگر باز طبق تفسير خودتان هيچ تفسيری در زمينه بيان نظرات و به  

  چرا تفسير خودتان مشمول اين قاعده نشود؟, طريق اولی نهاد تشکيالتی مفسر هم نبايد وجود داشته باشد

 

سايت راه کارگر با حذف ستون ديدگاه اين موضوع پيشبرد نظر اکثريت چطور تعيين   لطف کنيد توضيح بدهيد که در 
می شود؟ با کدام مکانيسم؟ شما وقتی نهادی را که شکل گيری اکثريت و اقليت در حوزه مشخص کارش در سايت   

ن حوزه مشروط به وجود و کارکرد آن است منحل می خواهيد چه راهی برای شکل گيری اکثريت و اقليت در اي
  مشخص کاری باقی گذاشته ايد؟

 

به گمان من تناقضی که رفقای امضا کننده نامه با آن درگير هستند اين است که منطق استدالل شان اگر چه برای 
است اما در اساس منطقی است که به طور اصولی نه با يک نهاد معين  , حذف ستون ديدگاه در سايت راه کارگر

اين . بلکه با اصل تفسير و نظارت تشکيالتی درمی افتد, ن از يک نهاد معين تشکيالتیتشکيالتی و يک ترکيب معي
گرهی است که اصرار رفقا بر خودداری از نام بردن رفقايی که از نظر آنها با تعبير و تفسيرشان در سايت راه کارگر   

! يسيون معين يا اکثريتش به خاطر اينآنها اگر می گفتند اين کم. پيش آورده است, ديدگاه را ايجاد کرده اند" مشکل"
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شايستگی ماندن در مقام خود را ندارند و بهتر است جای خود را به رفقای ديگری   , تصميم مشخص! و اين! و اين
اما در اين صورت نمی توانستند , مخالفتی ندارند, می شد پذيرفت که با اصل نظارت ارگانی تشکيالتی, بدهند

و فقط می بايست خواستار تغيير اعضای کميسيون فعلی می .  سايت راه کارگر شوند خواستار برچيدن ديدگاه از
و وارد کردن اتهام , اما اين رفقا از آنجا که سندی برای اثبات ناکارآمدی کميسيون فعلی در دست ندارند    . شدند

اه در حوزه به دفاع اصولی از لزوم حذف ديدگ, مشخص به افراد مشخص بدون داشتن سند امر مطلوبی نيست
 .سايت رو آورده اند

 

منظور رفيق ( چنين برداشت می کنند که هدف اين جمله "رفيق حسن می نويسد که مخالفين نامه سرگشاده 
اين . همانا عدم تبعيت اقليت از اکثريت است ) جمله شنا در مسيرهای مختلف و اتخاذ تاکتيک های متفاوت است

رفقای مخالف نامه :" و می نويسد..." مخاطبين خود را به کژراهه ببرندرفقا ميخواهند با زدن اين انگ به ما 
  ."سرگشاده سر ما را بجرم نظری که نداريم کنار باغچه نبريد

 

رفيق حسن و رفقای ديگری که به همين انتقاد واکنش نشان داده و آن را رد کرده و ناروا و نامنتسب به خود دانسته    
اما فقط جايی و زمانی که زمينه شکل گيری اقليت و اکثريت را از , از اکثريت باشنداند شايد طرفدار تبعيت اقليت 

ولی خيالشان جمع است که اگر نظرشان , آنها بر تبعيت اقليت از اکثريت تاکيد می کنند. قبل بالموضوع کرده باشند
ی ماند که بخواهد دچار  اصال ارگان مفسری باقی نم, پيش برود و کميسيون سايت منحل شود و ديدگاه حذف شود

. تنوع تفسير شود تا بعد در آن گرايش اقليت و اکثريت شکل بگيرد و بعد اقليت مجبور باشد از رای اکثريت تبعيت کند
اين رفقا طرفدار تبعيت اقليت و اکثريت هستند فقط به شرطی که قبل از آن پايه مادی شکل گيری اقليت و اکثريت را 

  .از ريشه زده باشند"  هابرابری در فرصت"به نام 

  بماند برای يادداشتی ديگر. گفتنی زياد است! باری

 

-----------------------------------------------------------------  

توضيح در باره تاکتيک را از جمله به اين دليل الزم دانستم که برخی از رفقا در نامه هايشان موضوع را قاطی کرده       
  . در نوشته رفيق حسن حسام فرقی ميان تئوری و نظريه با تاکتيک وجود نداردمثال. اند

 

 

را بداند که مطابق نظر نويسندگان نامه سرگشاده قرار   " امضادار"هر کس می خواهد وضع و حال واقعی ارگان    
سازمان و تشکيالت و از , است پس از حذف ديدگاه در سايت و حراج ارگان راه کارگر در ميان نظرات ناسخ و منسوخ   

نه "و " نه سازمان"آن . را چند بار با دقت بخواند...ح بهتر است حتما نامه انتقادی رفيق , خط رسمی آن دفاع کند
بگذاريد فشرده ای از آن را در ! که رفقای منتقد نامه سرگشاده می گويند نمونه اش همين نامه است" تشکيالت
   :اينجا بياورم

 

امروز نسخه , که در اعالميه سازمان آمده بود, "مرگ بر سرمايه داران سودجو"اضی من به شعار در پی نامه اعتر"
که بدون توضيحی اين اشتباه را تصحيح کرده است که  ,  را دريافت کردم  376شماره " نشريه راه کارگر"اصالح شده 

از اين اعالميه در سايت است  وقتی به سايت سازمان مراجعه کردم ديدم نسخه سومی .... خود قدمی است بجلو
در اين زمان که برای شما مينويسم سه .....حذف شده است" مرگ بر سرمايه داران سودجو " که آنجا تنها شعار 
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مرگ بر سيستم استثمارگر و جنايتکار  "يکی در سايت بدون شعار . نسخه از اين اعالميه را بنام کميته مرکزی داريم
 با  376نسخه دوم که در نشريه راه کارگر شماره " . مرگ بر سرمايه داران سودجو"و بدون شعار " سرمايه داری

 3يعنی ... . مرگ بر سيستم استثمارگر"با شعار .. نسخه آخر از اين اعالميه  ".. مرگ بر سرمايه داران سودجو"شعار 
  "...376ورژن گوناگون از يک اعالميه و دو ورژن گوناگون از نشريه راه کارگر شماره 

چه باليی بر سر سازمان راه کارگر آورده است که ديگر حتی نمی تواند يک عدد  " نه سازمان"و " نه تشکيالت"ببنيد 
  .اعالميه ساده و بی دردسر هم بدهد

 

 

 22:04    1388ارديبهشت  5  

 

 "نه سازمان "و  ,  در باره تاکتيک در سازمان:دومبخش 

 

؛ ايده تساوی "نه سازمان "و  , در سازمان"تاکتيک"د رفيق تقی روزبه در بندی که  با سرتيتر در بخش نخست مقاله ام در پاسخ به نق

 تبعيت اقليت از  در نسخه ورد سهوا به جای9 از صفحه 7شروع می شود خط " مرحله انتقالی به سمت انحالل کامل, گرايش ها
ر چند جای ديگر هم همين خطای سهوی تکرار و به جای تبعيت در همين بند متاسفانه د. تبعيت اکثريت از اقليت : اکثريت نوشتم

 . به همين دليل نسخه اصالح شده زير را رفقا استفاده کنند. تبعيت اکثريت از اقليت, نوشته شده, اقليت از اکثريت 

   . از همه رفقا به خاطر اين اشتباه پوزش می خواهم

 . شدن می فرستمتوضيح این که بخش دوم این نوشته را به محض آماده

 

 رضا سپيدرودی 

 

 "نه سازمان "و  , در باره تاکتيک در سازمان

 تقی روزبه پاسخ به نقد رفيق 

 

مندرج در خبرنامه درونی " از آزادی نظر و گرایش تا تنوع تاکتيک ها و شنا در مسيرهای مختلف"یادداشتم با عنوان 

من از این انتقاد استقبال می کنم و سعی می کنم . ه استسازمان از سوی رفيق تقی روزبه مورد انتقاد قرار گرفت

از فرصتی که فراهم آورده است برای تشریح جوانب دیگری از بحث تاکتيک در نامه سرگشاده رفقا و دفاع رفيق تقی 

ست  رفيق تقی روزبه در نقد خود فضاسازی ها و تعابير نادر. استفاده کنم" نه سازمان"روزبه از آن و همچنين مساله 
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، د

وی همچنين به نکاتی اشاره کرده است که . من از کنار آنها می گذرم . به کار برده  و به من نيش و کنایه زده است

البته به بحث . آنها را هم کنار می گذارم  تا بتوانم به جوهر اصلی نظرش بپردازم.  ارتباطی با بحث تاکتيک ها ندارد

اما برای این که به تحریف نظر متهم نشوم ناچارم همه جا نقل . م کردهای سایر رفقا هم در جای خود اشاره خواه

کار و اشتغاالت . قول مستقيم و استدالل های مشخص بياورم و این شوربختانه نوشته را بسيار طوالنی خواهد کرد

را در یک جنبی سنگين دیگر و وسعت و تعدد مواردی که ناگزیر باید به آن پرداخت مجال این که مجموع پاسخ ام 

از این رو فعال بخش اول این نوشته را که آماده کرده ام می فرستم و بخش . نوشته خالصه کنم از من گرفته است

 .پيشاپيش از طوالنی شدن این نوشته از همه رفقا عذر می خواهم. دوم را پس از آماده شدن خواهم فرستاد

 

 کرده است؟" دست کاری  عامدانه"چه کسی 
ته مرا خوانده اند می دانند که من  فقط به یک بند از نامه سرگشاده پرداخته ام و چيزی را که در باره  رفقایی که نوش

من و رفقای منتقد نامه سرگشاده را متهم , رفيق تقی روزبه در دفاع از آن نامه.  تاکتيک ها گفته اند نقد کرده ام

بشرح زیر " دست کاری عامدانه"از نظر او این دو .  ایمدر نظر آن رفقا کرده" دست کاری عامدانه"کرده است که دو 

 :است

 

فضای انديشه ورزی،جداکرده اندوآن رابه تمامی  " رآن نخست آنکه مساله فرايند اتخاذ تاکتيک را ازمتن فضای مطرح شده 
طه منجمدکرده وطرح يک فضاهای ديگری که مورد نظرامضاء کنندگان نامه نيست تعميم داده اند و دوم آنکه، زمان را دريک نق

که اساسا باقرارگرفتن درطول يک ديگرقابل درک است، بصورت عرضی ودرلحظه منجمد شده  (مسأله کلی وباخصلت فرايندی را
به عبارت ديگرتاکتيک های گوناکون درزمان های متفاوت را به تاکتيک های گوناگون درزمان . وبااهميتی هم ارز عنوان کرده اند

 ." يکسان ازنظرتعلق آن به اکثريت يا اقليت تبديل کرده اندواحد وبااهميت

 

رفيق به چه حقی فعل جمع را . است" دست کاری عامدانه"شکل نقد رفيق تقی روزبه بر نظر من خودش اولين : اوال

نامه در مورد نوشته من به کار می برد؟ آیا می خواهد القا کند که این نوشته جمعی تهيه شده و نظر همه مخالفين 

 بدون هيچ نوع بحث و  خودمطلب مربوط به تاکتيک را من . سرگشاده است؟ اگر این است به هيچ وجه صحت ندارد

ممکن است مورد تایيد رفقا . نظرخواهی جمعی با سایر رفقا نوشته ام و مسووليت آن هم تماما با خود من است

تم و رفيق تقی روزبه یا هر رفيق دیگری اگر هر چه باشد مسوول نوشته فردی من خود من هس. باشد یا نباشد

نقدی و نظری دارد به من برمی گردد و هيچ تعهدی برای هيچ رفيقی چه در ميان امضا کنندگان نامه چه مخالفين آن 

به عبارت دیگر رفيق تقی روزبه اگر می خواهد با استناد به نوشته فردی من بگوید که در آن دست . ایجاد نمی کند

اخالقا و منطقا حق ندارد بگوید که همه مخالفان نامه سرگشاده دست کاری عامدانه کرده ,  گرفته استکاری صورت

به همين جهت من در نقل قول از . چنين کرده است و برای نظرش دليل هم بياورد می تواند بگوید سپيدرودی. اند

توصيه من به رفيق . ه مفرد برمی گردانمافعال جمع را ب, نوشته های این رفيق هرجا که خطابش به نوشته من است

 . تقی روزبه این است که از این نوع دست کاری های عامدانه پرهيز کند
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و او هيچ سندی برای اثبات . اولين دست کاری مورد ادعای رفيق تقی روزبه در نوشته من بکلی بی معناست: ثانيا

هيچ بند یا کلمه یا واژه ای به عين دست , که من هيچ چيزرفقا اگر به نوشته من مراجعه کنند می بينند . آن ندارد

این که من تاکتيک را به مثابه . بلکه همان را عينا آورده ام و گفته ام که معنایش چيست, نوشته رفقا نيافزوده ام

ليل تح, ناميده نمی شود" دست کاری", فراخون عمل و به مثابه فرایند شکل گيری در درون سازمان تفکيک کرده ام

, تقسيم بندی من اگر غلط است رفيق تقی روزبه بياید توضيح بدهد که چرا غلط است. و استدالل ناميده می شود

وی مدعی . در نظر رفقا دست کاری کرده ای, ولی حق ندارد بگوید که چون تاکتيک را به دو فرایند تقسيم کرده ای

جداکرده وآن رابه   فضای مطرح شده درآن،فضای انديشه ورزی،مساله فرايند اتخاذ تاکتيک را ازمتن "است که سپيدرودی
  ".تمامی فضاهای ديگری که مورد نظرامضاء کنندگان نامه نيست تعميم داده است

است که باید همانجا زندانی " فضای اندیشه ورزی"خوب اشکال این کار چيست؟ مگر تاکتيک فقط امری مربوط به 

یف محتوای تاکتيک است؟ آیا رفيق تقی روزبه انکار می کند که تاکتيک از شود؟ یا فضای عمل هم بخشی از تعر

جنس مشخص است؟  انکار می کند که یک سازمان واحد بر سر هر موضوع مشخص نمی تواند چند تاکتيک 

ند ولی نمی توا, و در چند مسير مختلف شنا کند؟ اگر انکار می کند خوب بياید دالیلش را بنویسد" اتخاذ" "متفاوت"

اصل استدالل مرا با  گفتن این که به چه دليل شکل گيری یک تاکتيک در درون سازمان و  تاکتيک به مثابه فراخوان 

آنوقت بنا به قاعده باید از همان , وی اگر مشکلی در درک نظر من نمی داشت. عمل را از هم تفکيک کرده ام رد کند

بسهولت "  قه واسطی است که اندیشه را به عمل پيوند می زندتاکتيک حل"جایی که آوردم که, اشاره ام در نوشته

درمی یافت که موازین و قواعد درونی دو نيمه سازنده یک تاکتيک یکسان نيستند و نمی توانند باشند و در حالی که 

کتيک  در در حوزه اندیشه بسيط ترین شکل بحث و اظهار نظر و انتقاد و بيان و تشریح دالیل صحت اتخاذ این یا آن تا

در نيمه دوم آن انسجام و یکپارچگی  و تبعيت اقليت از , درون یک سازمان نه تنها مجاز که الزامی و حياتی است

 .اکثریت است که مهم و ضروری است وگرنه وحدت در عمل بالموضوع می شود

مه سرگشاده است که درک و نيات و مقاصد نویسندگان نا" انحصاری"از اینها گذشته مگر رفيق تقی روزبه مفسر 

 همانا عدم اتخاذ تاکتيک های مختلف بوده است؟ " اتخاذ تاکتيک های مختلف"می گوید منظور آنها از 

  

تاکتيک های گوناکون "من در نامه سرگشاده رفقا این است که من گویا " دست کاری عامدانه"از نظر این رفيق دومين 
 ".ن درزمان واحد وبااهميت يکسان ازنظرتعلق آن به اکثريت يا اقليت تبديل کرده امدرزمان های متفاوت را به تاکتيک های گوناگو

واقعا برای من مایه حيرت است که در حالی که متن نامه سرگشاده رفقا در دسترس همه است و نوشته من هم در 

در اصل نوشته " نهعامدا"دسترس رفقاست رفيق تقی روزبه چطور به خود جرات می دهد چنين صریح و ناهنجار  و 

شما لطفا با انگشت به من نشان بدهيد که در عبارت مورد نقد من در نامه ! رفيق عزیز. کند" دست کاری"آن رفقا 

و خودتان که این دو , کجاست؟  و اگر نيست که نيست" زمان های متفاوت"و " گوناگون"سرگشاده  رفقا کلمات 

 نيست؟ " دست کاری عامدانه"ریق کرده اید  کارتان مگر را به آن عبارت تز" گوناگون"زمان و "کلمه 

 : نوشته اید. رضایت می دادید" دست کاری عامدانه"و ای کاش به همين حد از 



 

 

361

-
و

  راه گشائی که دارد به صراحت از انديشيدن و کنيم خواهيم ديد دقت مرور با نفره را يک بارديگر...  اگرگزاره نقل شده ازنامه   
بديهی است که حاصل تاکتيکی اين انديشه ....صحبت می کند  قيد اگرالزم بود با - ق برای اتخاذ تاکتيک های جديداين طري کردن از

مورد  رفقا انديشيدن دراز نظر ... .جهاتی ديگر در به منزله شنا يا قديم باشد  و ورزی  می تواند متفاوت از تاکتيک های موجود 
  ". کردن درجهت ديگر،عين کفرگوئی است شنا خالف تاکتيک های قديم و تاکنونی ويا  و متفاوت  و تاکتيک های جديد،

" دست کاری"به , تزریق کرده اید " عامدانه"را به نوشته رفقا " گوناگون"و " زمان"در واقع شما پس از آن که دو کلمه 

 .  به آن عبارت وارد کرده ایدرا هم از پنجره" جدید"و نيز "  تاکتيک های موجود و قدیم"ادامه داده و یواشکی 

 :عين عبارت نامه سرگشاده رفقا که من در نوشته ام به آن پرداختم و نقل کردم این است

اندیشيدن و راه گشایی کردن برای رسيدن به افق آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در مسيرهای مختلف یا بيان "

 ."ر روی هيچ رفيقی بسته بماند و امری انحصاری نيستاین در نباید ب, و اتخاذ تاکتيک های متفاوت است

 :رفيق تقی روزبه می تواند به شکل زیر درآید" دست کاری های عامدانه"همين عبارت پس از 

در اندیشيدن و راه گشایی کردن برای رسيدن به افق آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در مسيرهای مختلف "

, جدید و متفاوت از تاکتيک های قدیم و موجود باشدتخاذ تاکتيک های متفاوت  یا بيان و ازمان های گوناگون

 ."این در نباید بر روی هيچ رفيقی بسته بماند و امری انحصاری نيست

 

کرده است و به " عامدانه دست کاری"پس تا اینجا این رفيق تقی روزبه است که عين عبارت نامه سرگشاده رفقا را 

سوال من . و الگوی تشکيالتی جدیدشان بيرون بکشد" نه سازمان"را به خيال خود از زیر انتقاد این هدف نيز که آنها 

آخر شما برای چه این کار را می کنيد؟ واقعا چه فایده ای دارد که روز روشن در نظر رفقایتان : از این رفيق این است

نفره را با نقل قول از ...  قد خویش به نامه ینی سپيدرود. ر"دست کاری می کنيد؟ در نقدتان به من نوشته اید که 

به طوری که اگر این زیربنای نقد او دچار سستی شود .  و استتاجات دلبخواهی از آن بنا می نهد ....یک عبارت نامه

 ."کل بنای ساخته شده فرو خواهد ریخت

 چنين فاحش و ناهنجار به یعنی برای شما حمله به نظرات من این قدر مهم و حياتی است که حاضرید به خاطرش

اندازه یک سوم کل عبارت نامه سرگشاده رفقا به آن صفات و کلمات جدید وارد کنيد؟ و عامدانه در آن دست کاری 

 کنيد و بعد همين دست کاری را زیر پرده اتهام به من پنهان کنيد؟

 

 بحث علنی وبحث درونی
امه سرگشاده رفقا و در جستجو به دنبال وسيله و بهانه رفيق تقی روزبه پس از دست کاری های عامدانه اش در ن

ای برای حمله به یادداشت من یک دفعه کشف مهمی کرد و متوجه شد که من چون در نوشته ام چند بار از اتخاذ 

پس جایی هم که از آزادی کامل بحث در باره تاکتيک ها سخن گفته ام منظورم , تاکتيک در درون سازمان نام برده ام
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حکم به درونی کردن  مباحثا "درون سازمان بوده و پس من البد فقط طرفدار بحث های درونی هستم و پس من در 

 ."  داده ام- حبس اندیشه -ت 

این رفيق پس از این که این کاریکاتور مضحک را از نظرات من ساخت شروع کرد به تاخت و تاز به کاریکاتور خودساخته 

و اصال یک سوم مقاله اش فقط همين است که ثابت کند که گویا . آن کاریکارتور  گفتاش و هر چه در توان داشت به 

من با بحث علنی در باره تاکتيک ها مخالف ام و  گویا طرفدار زندانی کردن بحث ها در درون سازمان هستم و البته 

 . دارم"فرسنگ ها با سطح رشد موجود آگاهی بشریت فاصله "به خاطر این مخالفت

چو : بته از خودم نپرسيدم که علت این تحریف صریح نظر من از سوی رفيق تقی روزبه چيست؛ که آورده اندمن ال

رفيق تقی روزبه باید هم بحث علنی و درونی از خودش بسازد و روی آن مانور . سوالت خطاست, دانی و پرسی

این اول یک کاریکاتور از نظر من می سازد و جایی ندارد که بخواهد آنجا بایستد و به نظر من حمله کند و بنابر. بدهد

 .بعد به آن کاریکاتور حمله می کند

 در تشریح ضوابط شکل گيری تاکتيک در حوزه درون سازماناین ادعا که گویا من به خاطر اشاره به : و اما بعد

 .فقط طرفدار بحث درونی هستم راستش می ترسم حتی مرغ پخته را هم به خنده بياندازد, اندیشه

 

اندیشه را با مصوبه و " اوال من حتی اگر هيچ چيزی و مطلقا هيچ چيزی بيشتر از همين عبارت ننوشته باشم  که

باز به استناد همين یک جمله نمی توانم به حکم منطق فقط جانبدار بحث های "آیين نامه نمی توان به بند کشيد 

من . ش که اساسنامه پایدارترین آن است معنا می یابدیک سازمان از طریق مصوبات و آیين نامه های. درونی باشم

در درون " حبس اندیشه"چطور می توانم جانبدار , که می نویسم حتی مصوبه نمی تواند مانع پرواز اندیشه شود

سازمان باشم؟  این در حالی است که من یک بند کامل در تشریح لزوم آزادی کامل اندیشه و اندیشه ورزی در 

رفيق . ده ام که با هيچ نوع دست کاری نمی شود از آن بی اعتقادی من به بحث علنی را بيرون کشيدنوشته ام آور

شما به چه دليل این طور ناهنجار نظر مخالف تان را تحریف و دست کاری می کنيد؟ فقط برای این که بتوانيد ! تقی 

 به آن حمله کنيد؟  

 

" دست کاری عامدانه" تحریف نظر دیگران حساس هستم و از من درست به خاطر این که هميشه نسبت به: ثانيا

, نظرات مخالف خودم شدیدا نفرت دارم  و چنين کاری را به هيچ وجه سازگار با اخالق و روحيات خودم نمی دانم

نظر مخالف را درست همانطور که خود را بيان و تشریح می کند در محک داوری , هميشه در هر بحث سعی می کنم

رفقا در نامه سرگشاده خود جایی که بحث شنا در مسيرهای مختلف و اتخاذ تاکتيک های متفاوت را .  گذارمو نقد ب

کدام " ما"و برای این که جای تردیدی نماند که منظورشان از .  پيوند زده اند" افق آرمانی ما"مطرح کرده اند آن را به 

" هيچ رفيقی"و باز برای این که محدوده " چ رفيقی بسته بمانداین در نباید بر روی هي"است اضافه کرده اند که " ما"

در واقع آنها آزادی شنا در مسيرهای مختلف و اتخاذ تاکتيک . اشاره کرده اند" اعضای سازمان ما"را صراحت بدهند به 

ابط شکل به همين دليل من به ضو.  های متفاوت در درون سازمان ما و برای اعضای سازمان ما را مطرح کرده اند

 اشاره کردم تا جوهر واقعی نظر این رفقا را به همان شکلی که خودشان آن را هم  گيری تاکتيک در درون سازمان ما
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مطرح کردن رابطه چند وجهی ميان اندیشه . آورده اند مورد نقد قرار داده باشم و نه پنداشت و تصورات خودم را 

نتيجه وفاداری من به شکل بيان , ز اکثریت در رابطه با درون سازمانتاکتيک و تبعيت اقليت ا, اتحاد در عمل, ورزی

همين مساله در نامه سرگشاده رفقا بود و مطلقا متضمن نفی لزوم بحث های علنی راه کارگری ها در باره تاکتيک و 

 .در درون سازمان راه کارگر نيست" حبس اندیشه"یا بدتر از آن اعتقاد داشتن من به 

 

ه برای رفيق تقی روزبه و یا سایر رفقا جالب باشد که بدانند در باره رابطه بحث درونی و علنی چه فکر هر گا: ثالثا

آن موارد . در این صورت باید بگویم که من جز مواردی محدود از طرفداران پر و پا قرص بحث علنی هستم, می کنم

مثال اگر داریم بحث . تاکتيک را می سوزاندمحدود هم موارد امنيتی است و یا مواردی است که بحث علنی خاصيت 

می کنيم که چه تشکل پوششی در داخل کشور خوب است بزنيم که بتوانيم به بهانه آن فعاليت های سازمانی 

اما این که در ميان ما تاکتيک های متفاوت شکل بگيرد و این که . طرح علنی چنين بحثی مفيد نيست, بکنيم

هر چند رفيق تقی .  هيچ مانعی ندارد و خيلی هم می تواند مفيد باشد, لنی بکنيمبخواهيم در باره آنها بحث ع

, در درون سازمان را  بر سر من بشکند" حبس اندیشه"روزبه مساله درون سازمان را بهانه کرد که چوب طرفداری از 

ولی من از همين , ندیشه جا بزندو من که نوشته ام اندیشه را نمی توان و نباید محدود و مقيد کرد را طرفدار انقياد ا

با این دو رفيق پيشنهاد کنم که اگر " همدل" و احيانا رفقای دیگر  پيران آزادفرصت استفاده می کنم تا به او و رفيق 

نظرات شان را در باره " کمونيست ها پنهان کردن نيات خود را ننگ می دانند"واقعا مثل مارکس معتقد هستند که 

, خودسانسوری نکنند. ابی به شکل علنی مطرح و طرفداران نظر مخالف را به چالش بگيرندمدل های سازمان ی

جا بيانداز نباید در یک سازمان کمونيستی خریدار داشته باشد و یا بر زدن , روش راه ببانداز, جویده جویده حرف نزنند

مدل های سازماندهی و مساله تاکتيک من شخصا از  بحث علنی در باره شکل ها و . نظر  در البالی مقاالت روزمره

 .ها و جنبش توده ای  استقبال می کنم

 

آنها که سالهاست , در درون سازمان را بزند" حبس اندیشه"هر کس حق داشته باشد به من اتهام طرفداری از : رابعا

 اخالقا حق زدن چنين ,تقی روزبه و به شمول آنها رفيق , مرا می شناسند و از نوع فعاليت ها و کارم اطالع دارند

 90زیرا من هميشه نظراتم را صریح و علنی نوشته ام و از نقد نظرم هم استقبال کرده ام و بيش از . اتهامی را ندارند

هر چند که مورد بهره برداری .  سال اخير نوشته ام اصال حصار سازمانی نداشته است20درصد چيزهایی که در 

حاال که بحث به این جا رسيد شاید بی جا نباشد جهت اطالع  رفقا برایشان اتفاقا .  سازمان قرار گرفته است

خط . بنویسم که در دوره حاضر مقابله نظری با رفرميسم آنارشيستی و سازمان ستيزی را بسيار پر اهميت می دانم

البالی مقاالت روزمره  رو در درون راه کارگر اگر بخواهد به ترویج و تبليغ علنی از طریق جویده گویی و در " نه سازمان"

یک الف آدمم .  نيستم" شبح "البته من . نباید تردید داشته باشد که با ادامه نقد علنی هم  روبرو  خواهد شد, آورد

هميشه حرفم را می زنم و نظرم را می گویم و هميشه از جنگيدن زیر " نامحسوس"باشم چه " محسوس"که چه 

 .آفتاب هم لذت برده ام
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  نقد متناقض استنقد سياه
و گشودن , فهم بهتر جوهر عقاید متفاوت, هدف نقد سالم در درون یک سازمان باید روشن کردن دیدگاهها و نظرات

عجله کنيد و فورا یک کيفر خواست جدید برایم ! تقیرفيق . (راهی به سوی درک متقابل یکدیگر از این طریق باشد

یک سبد از اتهامات جدید تا حد دشمنی با تمدن .  دست به کار شوید .دوباره نوشته ام درون سازمان: صادر کنيد

و روی این ویراژ بدهيد که چرا نقد سالم در درون سازمان را آورده؟ پس البد ریگی به , معاصر برایم دست و پا کنيد

مت خوب سال! نقد خوب است: بعد بردارید بنویسد. کفش داشته و معتقد به نقد ناسالم در بيرون سازمان است

باری بگذریم و به بحث اصلی .... و! نقد بيرون سازمان خوب است! هوای آزاد خوب است! علنيت خوب است! است

. خود به مثابه وسيله نيز شرافتمندانه است یا باید باشد, نقد سالم چون خدمت گذار هدفی شریف است:)  برگردیم

 در اندیشه یا کم توانی در خصلت بندی مفاهيم  و غيره حاوی البته چنين نقدهایی هم می توانند  یا به خاطر ابهام

تضاد , با این حال یکی از معيارهای تشخيص نقد سالم از نقد سياه, سهل انگاری یا تناقض باشند, خطاهای بينشی

 نظر اگر محتوای نقد شما بر یک نظر این است که آن. بگذارید نظرم را با مثالی ساده توضيح بدهم. زاویه نقد است

همزمان صد و هشتاد درجه بچرخيد و یقه صاحب نظر , نمی توانيد در همان نقد, مثال حمایت از طبقه بورژوازی است

را بگيرید و بگویيد به چه دليل از بورژوازی حمایت نکرده ای؟ وقتی از دو سوی متضاد مورد نقد قرار بگيرید حق دارید 

 .  در سالمت هدف نقد تردید کنيدحق دارید. با خود بگویيد این نقد سياه است

رفيق تقی روزبه حدود یک سوم نوشته اش را به حمله به نظر من اختصاص داده است که چرا چند بار کلمه درون 

او از این تکرار کشف کرده است که گویا من با . سازمان را در رابطه با اندیشه ورزی در حوزه تاکتيک تکرار کرده ای

 درچه چرخيده است و از من انتقاد کرده است که گویا منطق 180 در همان نقد همزمان بعد. بحث علنی مخالفم

اتخاذ تاکتيک را نمی فهمم و نمی دانم که اصال جای اتخاذ تاکتيک در درون سازمان نيست و باید از خود توده ها به 

گوئی تاکتيک :"  نوشته است"تاکتيک"من از " درک  آشفته و غلط "رفيق تقی روزبه با تاکيد بر .  دست بياید

و گویا تاکتيک . قابل ساخته و پرداخته شدن و قابل کشف و دستيابی است.. حقيقتی است که در درون یک سازمان

امری نيست که توسط خود توده ها و زحمتکشان و در ميدان مبارزه شان و از طریق پراتيک و دیالوگ اشان حول آن 

 ."ساخته و پرداخته می شود

تاکتيک های توده ای و معطوف به مبارزه طبقاتی از دل خود مبارزات بيرون زده می :"  طور ادامه داده استو همين

 !" شود و نه مستخرج از متن قياس و استقرا مقوالت ذهنی این یا آن فرد و این یا آن سازمان

شيوه  کار "بی دارد با شيوه کارش قرابت عجي", است" قيم مآبی"مدافع  سپيدرودی: و بعد اتهام پشت اتهام

و . کند" کنترل"را " جنبش ها"می خواهد " سيمایی زمخت و یکدست "در , "مجاهدین و حزب کمونيست کارگری

و حتی وقتی مطلقا کم آورده است ( خالصه همينطور مثل نقل و نبات هر اتهامی خواسته است بارم کرده است 

 ) 1 نوشته ام رسما به جای من هم نوشته است و گفته است که من

شما  چطور به خودتان جرات می دهيد که هم ! رفيق عزیز. تضاد زاویه نقد رفيق تقی روزبه واقعا تماشایی است

بنویسيد که تاکتيک در درون یک سازمان قابل ساختن و پرداخته شدن نيست و مرا متهم کنيد که این را نفهميده ام 

" تمامی فضاهای دیگر"کتيک را صرفا به اندیشه ورزی محدود نکرده و به و بعد همزمان از من انتقاد کنيد که چرا تا

داده ام؟ باالخره من محکومم به این دليل که بحث تاکتيک را فقط به درون سازمان محدود نکرده بلکه از " تعميم"هم 



 

 

365

ا            

ا          

 !

 

            

 ن

فراخوان "ته ام به رابطه کشانده ام و در نوش" تمامی فضاهای دیگر"آن به مثابه فراخوان عمل هم یاد کرده و آن را به 

اشاره , یاد کرده اید" توده ها و زحمتکشان"یعنی همان کسان که شما از آنها به عنوان " مخاطبين تاکتيک"و " عمل 

یا محکومم که چرا چنين اشاره ای نکرده ام؟ آیا با منطق سازگار است که هم به خاطر اشاره کردن و هم , کرده ام

آدم را محکوم بکنيد؟ در کدام محکمه ای این چنين حکم صادر می کنند؟ می " اهای دیگربه تمامی فض"اشاره نکردن 

اگر شما تعميم من در بحث تاکتيک به ! دانيد این تناقض شما چيست؟ این تناقض شما مکافات نقد سياه است

مه سرگشاده از را نادرست و نتيجه تفسير غلط و دست کاری عامدانه نظر نویسندگان نا" تمامی فضاهای دیگر"

الجرم جایی باید خودتان روشن کنيد که اصل تعميم را درست می دانيد یا غلط و  توضيح بدهيد , سوی من می دانيد

جز بحث آزاد بر سر تاکتيک ها در درون سازمان " مخاطبين تاکتيک"که از تاکتيک بدون تعميم آن به عرصه عمل و به 

 چه باقی می ماند؟

هم شاکی هستيد که چرا نداده ام چرا که اگر داده , اکی هستيد که چرا تعميم داده ام ولی شما هم از من ش

قابل ساخته و پرداخته شدن و قابل کشف و .. در درون یک سازمان"بودم باید می فهميدم که اصوال تاکتيک 

 !نيست" دستيابی

فقط می خواهم اشاره کنم که ولی در سطح فعلی بحث , من به محتوای نظر اخير شما جداگانه خواهم پرداخت

خود مبارزات"شما وقتی خودتان اعتقاد دارید که  دل از طبقاتی رزه مب به معطوف ای و توده های تاکتيک

شود می یا "و نمی تواند " بيرون زده این و فرد ذهنی این یا آن ستقرا مقوالت قياس و  از متن مستخرج

سازمان زحمت دادید و نظر صریح رفقای نویسنده نامه سرگشاده را با باشد پس چرا آن همه به خودتان " آن

عوض کردید که ثابت کنيد منظور آن رفقا از عبارت شنا در مسيرهای مختلف  و اتخاذ تاکتيک " دست کاری عامدانه"

هيچ :"پس چرا نوشته اید. صرفا محدود به حوزه اندیشه ورزی بوده و نه حوزه فراخوان به عمل, های متفاوت با

عمل به آن  حوزه در یک زمان را در و هم ارز متفاوت های به اتخاذ تاکتيک باور توان رفقای(ترفندی نمی

امه ؟ اگر تاکتيک های متفاوت و هم ارز در یک زمان را در حوزه عمل نمی توان به رفقای "نسبت داد) امضا کننده

باشد که از نظر شما آنها نيز جانبدار وحدت معنایش فقط می تواند آن , امضا کننده نامه سرگشاده نسبت داد

اگر این . تاکتيکی هستند  و همزمان جانبدار تنوع نظری و آزادی اعضای سازمان در بحث بر سر تاکتيک در سازمان ما

و  روش کار مرا " قيم مآب"فقط مرا . پس شما فقط به من نيست که حمله می کنيد, برداشت شما درست است

با " قرابت عجيب"و دارای " قيم ماب"روش آنها را هم , نمی دانيد" مجاهدین"با روشن کار " قرابت عجيب"دارای 

زیرا آنها هم از آزادی اعضای سازمان در بحث و اظهار نظر . می دانيد" روش کار مجاهدین و حزب کمونيست کارگری"

اصال بخواهند تاکتيک را از درون سازمان در حالی که شما معتقدید افرادی که , پيرامون اتخاذ تاکتيک ها نوشته اند 

 . و چه و چه هستند" مجاهدینی"با روش کار " قرابت عجيب"و دارای " سنتی"ها دربياورند  قيم مآب و 

 

 مرحله انتقالی به سمت انحالل کامل, ؛ ايده تساوی گرايش ها "نه سازمان"و  , در سازمان"تاکتيک"
ریق دست کاری عامدانه در نظر مندرج در نامه سرگشاده در حوزه تاکتيک من نشان دادم که رفيق تقی روزبه از ط

یک نمونه دیگر از همين .  سعی کرد با انتقاد من از این نظر مقابله کند و  دچار تناقض گویی و تضاد زاویه نقد شد

موضوع از دو . ده کردتضاد را می توان در دفاع او از نامه سرگشاده و رابطه آن با نظر خودش در مورد تاکتيک مشاه

یا رفيق تقی روزبه واقعا معتقد است که نویسندگان نامه سرگشاده از وحدت تاکتيکی در : حال نمی تواند خارج باشد
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یا از نظر نامه سرگشاده به این دليل , عمل جانبداری می کنند و خود نيز طرفدار آزادی در نظر و وحدت در عمل است

اتخاذ "و " شنا در مسيرهای مختلف"ت تاکتيکی جانبداری نمی کنند و منظورشان از حمایت می کند که آنها از وحد

اگر نظر . این است که هر کس آزاد باشد بر اساس تاکتيک خودش عمل خود را سازمان دهد" تاکتيک های متفاوت

ان نامه و به شمول اول را قبول دارد و تفسيرش این است که نامه سرگشاده به تفسير اول وفادار است و نظر منتقد

آنها نظر من غلط و تفسيرمان دلبخواهی است در این صورت طبيعی است که حق ندارد به وحدت در تاکتيک حمله 

اگر نظر دوم را قبول دارد یعنی معتقد . برای این که آدم به چيزی که به صحت آن اعتقاد دارد حمله نمی کند. کند

مل الزامی نيست و هر صدایی باید عمل خودش را بر اساس تاکتيک است که اصال وحدت تاکتيکی و اتحاد در ع

خودش سازمان بدهد در این صورت نمی تواند درستی تفسير منتقدان نامه سرگشاده و به شمول آنها تفسير مرا از 

نامه و , می تواند بگوید شما درست برداشت کرده اید. نامه سرگشاده  انکار کند و بگوید که غلط برداشت کرده ای

سرگشاده واقعا هم اصل اتحاد در عمل را قبول ندارد و بعد هم می تواند نظر مرا رد کند و توضيح دهد که اصال اتحاد 

ولی نمی شود هم .  است و غيره" سربازخانه ای"تفکرش , و هر که قبول داشته باشد. در عمل را نباید قبول داشت

شاده در  باره تاکتيک متهم کند و بنویسد که نامه سرگشاده طرفدار مرا  به تفسير غلط از  نظر مندرج در نامه سرگ

رفيق تقی روزبه اگر . هم از نامه سرگشاده دفاع کند و هم به وحدت در عمل حمله کند, وحدت در عمل است

 به خودش به وحدت تاکتيکی در عمل باور ندارد و در عين حال نظر نویسندگان نامه را  مدافع وحدت در عمل می داند

با این حال این رفيق هم از نظر آنها دفاع می کند و . لحاظ اصولی مجاز نيست از مضمون نامه سرگشاده دفاع کند

برای من واقعا مشکل است که بخواهم .  هم به همان نظر  در قالب تفسير منتقدین و تفسير من حمله می کند

وش کشيدن های  مصلحت اندیشانه بشدت غير اصولی کلمه ای در توصيف این شيوه برخورد و دالیل این نوع در آغ

راستی دفاع صریح .  رفيق پيدا کنم که بار منفی اخالقی نداشته باشد....رفيق تقی روزبه از رفقای نامه سرگشاده 

 می چند تا نقطه......... و  قاطع از نظری که فرد کامال آگاه است به آن هيچ اعتقادی ندارد را چه باید ناميد؟ من فقط 

 .گذارم و می سپارم به هر رفيق که خودش جای این نقطه های خالی را پر کند

من در نوشته اول خود برای این که اتفاقا راه را باز گذاشته باشم تا اگر احيانا خطا در جمله بندی نامه سرگشاده 

ه و وحدت در عمل را نارسا کرده جوهر نظر واقعی رفقای امضا کننده نامه در حوزه تاکتيک و رابطه آن با آزادی اندیش

معنای تبعيت ":  این طور نوشتمدرست به همين دليل. بتوانند اشتراک نظر مضمونی خود با منتقدین را بازیابند, است

اقليت از اکثریت در بحث تاکتيک این است که شکل های اندیشه ورزی تا حد پذیرش یکسان و برابرحقوق کليه 

, چند صدا تبدیل نشود" حاکميت"تاکتيک های متفاوت فرا نروید و به " اتخاذ" در قالب محصوالت آن در درون سازمان

دهد و تاکتيک های اقليت را " حاکميت"نظر اکثریت را در سازمان , بلکه در عين تنوع کامل نظر و بحث و مجادله آزاد

 ."هم روشن کند

و می خواهد به نام برابر حقوقی گرایش ها ,  استدر درون سازمان" چند صدا"رفيق تقی روزبه که خواستار حاکميت 

به این نظر , پيدا کند" فرصت برابر"هم ارز شود و " نه سازمان"شکل گيری اکثریت و اقليت بالموضوع و نظر سازمان و 

در نزد او سازمان یعنی یک پارچه گی و به نمایش :" من به شدت حمله می کند و در جواب به من می نویسد

صالبت یعنی آن که همه در جلوی کارگران و تاریخ سازان یک چيز را تکرار . پارچگی در انظار بيرونی هاگذاشتن یک 

متهم به چند گویی و چندگانگی شد و ابهت حزبی را برباد , هرگز نباید در برابر کارگران و توده های تاریخ ساز. کنند

 ." داد
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اما برای بيرون باید ... بود " چند گرایشی"ون البته می توان در در: "  سپيدرودییعنی, و می نویسد که در نزد من

 ."حتما با یک گرایش ظاهر شویم و اگر هم نيستيم به آن تظاهر کنيم

فرسنگ ها با سطح رشد و ....دفاع از چنين انگاره ای حتا در همين جهان موجود:" و بعد چوب اتهام فرود می آید

 ."آگاهی موجود بشریت فاصله دارد

و از این صریح تر نمی شد . ین صریح تر و آشکارتر نمی شد عليه وحدت تاکتيکی سازمان در عمل موضع گرفتاز ا

خواستار آن شد که آزادی اندیشه ورزی در زمينه تاکتيک ها در درون سازمان به سطح اتخاذ تاکتيک های متفاوت در 

اعضای سازمان نباید در جلوی کارگران یک چيز از نظر رفيق تقی روزبه همه .  عمل در بيرون سازمان فرا بروید

و نباید با یک گرایش ظاهر .  بلکه باید هر چه دلشان می خواهد همان را تکرار کنند, کنند) اعالم(را تکرار ) تاکتيک(

این یعنی هر کس تاکتيک خودش را و مسير خودش را به کارگران معرفی . شوند بلکه باید با چند گرایش ظاهر شوند

 از اقليترفيق تقی روزبه اعتقادی به تبعيت . که خواست شنا کند"  متفاوت"هر قدر ,  و هر کس در مسيری.کند

نمی " به خط شدن مانند سربازخانه"سازمان در بيرون را " صدای واحد ", اگر داشت,  در درون سازمان ندارداکثریت

د حتما چند صدا و چند گرایش هم در بيرون باشيم از نظر او اگر چند صدا و چند گرایش در درون هستيم بای. ناميد

اما اگر به خاطر چند صدا و چندگرایش داشتن در درون سازمان و در . وگرنه یک مشت انسان های متظاهر هستيم

دیگر چه زمينه و ضرورتی وجود دارد , حوزه اندیشه ورزی باید حتما چند صدا و چند گرایش هم در بيرون سازمان بود

 و هر گرایش در درون سازمان از صدا و گرایش اکثریت تبعيت کند؟ و  نظر اکثریت نظر رسمی سازمان که هر صدا

اصال نظر " به خط شدن مانند سربازخانه است"باشد ؟ و اگر اعتقاد داشتن و طالب نظر رسمی سازمان بودن 

 به جای سازمان چند گرایش برابر سازمان و خود سازمان دیگر چه اهميت و موضوعيتی می تواند داشته باشد؟ و اگر

دیگر , که هيچ یک نباید از گرایش اکثریت تبعيت کند, حقوق با تاکتيک های مختلف و مسيرهای متفاوت داریم

اتهام است و " نه تشکيالت"و " نه سازمان"تشکيالت واحد چه معنایی دارد؟  آنوقت رفيق تقی روزبه می گوید که 

 و انکار لزوم موجودیت صدای کثریت از ااقليتبه دفاع اصولی از رد تبعيت , بحث می کنداو هر بار که . واقعيت ندارد

او هر شکل قابل تصور از وحدت در عمل را . سازمان به مثابه صدای اصلی و متمایز از صدای گرایش ها می پردازد

 . اتهام است و واقعيت ندارد" نه سازمان"می نامد و بعد می گوید که " سربازخانه"

 : بگذارید به دو نکته صراحت بدهم

مخالفت با کمونيسم , دشمنی با دمکراسی و تمدن نيست,  چيز فاجعه باری نيستکثریت از ااقليتتبعيت : یک

فقط روشنفکرانی که تا مغز استخوان به انفراد منشی آلوده شده اند و در اثر تاثيرات شکست انقالب و . نيست

 در ایران دیگر نای مبارزه متشکل برایشان باقی نمانده  چنين تبعيتی را می سخت جانی و دوام استبداد مذهبی

توانند فاجعه بار بدانند و به بهانه آنکه گویا زمينه شکل گيری بروکراسی در درون سازمان ها و بستر ظهور رهبران 

اکثریت و , در دنيای واقعی.  ندبرکنارناپذیر فراهم می آورد  یا استعدادهای فردی را گویا می خشکاند از آن رو برتاب

گرایشی که امروز . اقليت هم مفاهيمی سيال و ناپایدار هستند که دائما جا عوض می کنند و برقرار نمی مانند

 . فردا به اکثریت تبدیل می شود و برعکس, اقليت است اگر حقانيت داشته باشد و درست و اصولی مبارزه کند

در درون یک سازمان باقی " فرصت های برابر"تساوی گرایش ها به نام , ز اکثریتبدون مکانيسم تبعيت اقليت ا: دو

فقط یک شکل موقت انتقالی به سمت انحالل کامل سازمان و تبدیل آحاد بلکه خود همين پدیده , نمی ماند
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فت با درک  در سازمان به نام مخالکثریتاز ااقليت  اگر تبعيت .سازمان به اتم های آزاد مستقل از یکدیگر است

و غيره بالموضوع است و باید کنار گذاشته شود و اگر مجاز است که  همه تجليات اندیشه ورزی در " سربازخانه ای"

بعدا به شکل اتخاذ تاکتيک های متفاوت در بيرون سازمان با حقوق مساوی بيان شود , درون سازمان در حوزه تاکتيک

بنابراین از لحظه ای که اختالف بر سر , هر گرایش هم نباید عمل کندپس همين تبعيت اقليت از اکثریت در درون , 

وحدت عمل باید به سود تجزیه همان گرایش به چند گرایش ریزتر و , تحليل و ارزیابی ها در درون هر گرایش پدید آمد

ند به روشنی فرجام این فرای. برای هر یک از خرده گرایش های جدید کنار گذاشته شود" فرصت های برابر"تامين 

عبارت است از سقوط نهایی  گرایش در فرد ؛ به جای سازمان راه کارگر یک مجموعه افراد  و شخصيت های منفرد 

باقی می مانند که هر کدام هر چه دلشان خواست و هر وقت ميل مبارک شان کشيد به نام این ميراث مشترک 

آش تبدیل می شود که هر فرد مطابق حجم ظرفش و سی ساله می نویسند و خود این ميراث به یک پاتيل بزرگ 

 .  اشتهای شخصی اش آزادانه از آن برای خودش می کشد

 

 جنبش اجتماعی و مبارزه سياسی, طبقه, خاستگاه تاکتيک و  رابطه با آن سازمان
ک این رفيق از حاال جای آن است که توضيح دهم که چرا در, تا اینجا من به تناقضات رفيق تقی روزبه اشاره کرده ام

جلوتر در نقل قول از نوشته این رفيق خواندیم . تاکتيک و رابطه آن با سازمان بشدت عاميانه  و یک جانبه نگر است

قابل ساخته و پرداخته شدن و قابل کشف .. تاکتيک حقيقتی است که در درون یک سازمان"که وی معتقد است که 

ن تاکتيک و سياست نه در مدار بسته سازمان بلکه در مداری سيکل تعيي:"او معتقد است. نيست" و دستيابی

و باز در پاسخ به این نظر که آیا در یک کارخانه ..." فراختر و در پی مداخله و تصميم گيری خود کارگران بيرون می آید

 نوع نگرش در این"با نوشتن این که , ممکن است که یک عضو سازمان بگوید اعتصاب کنيد و عضو دیگری بگوید نکنيد

اولين مغلطه ای که خودش شخصا مشاهده می کند این است که " می توان چندین مغلطه را با هم مشاهده کرد

از همان موقعيت قيم مآبی و تعيين تاکتيک از بيرون به درون و در این مورد برای کارگران یک کارخانه : "در این نگرش

 ."به مساله نگاه می شود

چه در ميان خود کارگران و چه فعاالن دیگر نظرات مختلفی , عينيت و خارج از اراده و تمایل مادر : " و باز می نویسد

مطرح شده و خواهند شد و تاکتيک های نهائی توده ای و هر چه فراگيرتر هم از دل آنها بيرون خواهند آمد و نه از 

 ."درون جهان اندرونی فرقه ها

يم از نوشته رفيق تقی روزبه آورده ام که نظر او را همانطور که خودش بيان من تعمدا این نقل قول ها را تماما مستق

آشکارا می توان دید که از نظر رفيق تقی روزبه سازمان مدار بسته است و جنبش مدار . کرده است بازگفته باشم

هم به " بيرون"مت به س" درون"است و تعيين تاکتيک از " بيرون"و جنبش و طبقه معادل " درون"سازمان معادل . باز

تاکتيک "برعکس  به نظر او , است و جایگزین کردن سازمان و حزب به جای طبقه و جنبش" قيم مآبی"نظر او 

توسط خود توده ها و زحمتکشان و در ميدان مبارزه شان و از طریق پراتيک و دیالوگ اشان حول آن ساخته و ..

به . توهم زا  و ابهام آفرین است, بشدت نادرست" بيرون" و "درون"اما این تقسيم بندی به ." پرداخته می شود 

 :دالیل زیر
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خاستگاه های اتخاذ تاکتيک ها در دنيای واقعی متنوع تر و گوناگون تر از آنند که بتوان آنها را به یک جاده یکطرفه : یک

زب و سازمان نمی تواند کشف و و از درون ح. تقليل داد و اعالم داشت که تاکتيک فقط از بيرون می تواند شکل بگيرد

ایجاد دیوار چين بين یک "رفيق تقی روزبه در جایی از نوشته خود به درستی تاکيد می کند که . شناخته شود

با این حال او ." سازمان و مبارزه طبقاتی بيرون از وی نه دارای منطق قابل قبولی است و نه در جهان واقعی ممکن

ه برداشتن این دیوار را برای اثبات لزوم حذف تبعيت اقليت از اکثریت در درون سازمان مطرح از آنجا ک,  چنانچه آورده ام

درست برخالف حکم خودش وقتی به تاکتيک رسيد همين دیوار چين بين بيرون و درون را برافراشت و نوشت که , کرد

ون و بيرون ارتباط دائمی برقرار است؛ در دنيای واقعی بين در. تاکتيک از درون نمی شود و باید از بيرون شکل بيابد

درون هميشه جانب یا جوانبی . مرکب و دارای تاثيرات متقابل است, پيچيده, ارتباطی که بنا به طبيعتش چند ضلعی

عناصری از بيرون را در " درون. "از تاثيرات بيرون را بازمی تاباند و بيرون هميشه به این یا آن درجه از درون متاثر است

 : یعنی . با یا بی واسطه با کنش های این درون مرتبط است" بيرون"رد آورده است و خود گ

  

نه فقط سازمان ها  , نه فقط جنبش ها هستند, نه فقط جنبش است, خاستگاه اتخاذ تاکتيک نه فقط طبقه است: دو

جزئی , درآميخته یا مجزا,  نوبتهمه این ها می توانند به نوبت یا بی". بيرون"نه فقط , است" درون"نه فقط . و احزاب

طبقه و جنبش های اجتماعی در زندگی , حزب. منفردا یا  تلفيقی خاستگاههای شکل گيری تاکتيک باشند, یا کلی

تاکتيک های , و عليه هم جهت گيری می کنند, به دنبال هم کشيده می شوند, واقعی از هم تاثير می گيرند

مثال همين تاکتيک نافرمانی مدنی را که راه کارگر در دوره . (ه هم بکار می برندهمدیگر را به کار می برند و گاه علي

و این تازگی ها هم بخصوص در " جنبش هخا"سلطنت طلب ها به سرقت برده و با آن , ای بر آن تاکيد داشت

 به مخاطبين دستيابی به تاکتيک در درون سازمان و فراخوان آن. ) را علم کرده اند" ما هستيم"اصفهان جریان 

چنين برداشت و . تاکتيک نيز  برخالف تصور رفيق تقی روزبه سازمان و حزب را جایگزین طبقه و جنبش نمی کند

یکی از پيش شرط های الزامی وحدت در , زیرا انسجام تاکتيکی در درو ن یک سازمان. تصوری انحالل طلبانه است

. ولين نوشته ام ذکر کرده ام خط مقدم هویت یک سازمان استتاکتيک به دالیلی که در ا. عمل در آن سازمان  است

اتحاد , خط مقدم هویت تاکتيکی را از بين می برد, بنابراین ناممکن تلقی کردن شکل گيری تاکتيک در درون سازمان

طبقه و . در عمل در درون سازمان را در پيکارهای مشخص سياسی بی زمينه می کند و  به انحالل آن می انجامد

نبش ها به این دليل که سازمان ها و احزاب در درون خود به راه کارهای معينی در باره پيشروی آنها در هر نبرد ج

می رسند و آن را فراخوان می دهند نيست که حذف ) و لذا در منظومه ای از نبردهای مشخص سياسی( مشخص 

انکار واقعيت تنوع گرایش ها و منافع و راه , گفتگوحذف آنها نتيجه کاربست اجبار و تحميل به جای اقناع و , می شوند

انکار تفاوت ها و انواع شکاف های افقی و عمودی نهادینه شده ناشی از , کارها در جنبش ها و طبقات اجتماعی

سلطه طبقاتی خاصه در شکل ناهنجاری های ریشه دار در حوزه آگاهی از نفع مادی واقعی در ميان مجموعه 

بالفصل و , و باالخره بی توجهی به گسست های دائم  و تکرار شونده ميان منافع آنی و آتی, مخاطبين تاکتيک

راه مقابله با خطر جانشين شدن حزب و سازمان به . نهایی در طبقات و قشرهای اجتماعی مخاطب تاکتيک است

وب های مقابله در کليه جستجوی دائم و تکرارشونده برای یافتن بهترین اسل, جای جنبش و طبقه و طبقات اجتماعی

یعنی راه واحد و یگانه ای ندارد  و داروی معجزه , وضعيت های مفروض و در همه شکل های قابل تصور توازن قواست

. آسای شفابخشی که برای هميشه و همه زمان ها و همه جوامع با هر سطح تکاملی قابل تجویز باشد وجود ندارد

, واند بر جاهای متفاوتی گذاشته شود ؛ هر چند در مجموع نهادینه گی حزبيتدر دوره های مختلف گرانيکاه آن می ت



 

 

370

, استحکام فرهنگ تشکل یابی و  پلوراليسم در تاروپود و اعماق یک جامعه ممکن است نسبت به جامعه بی سامان

 در هر حال آن چه به .بتواند موانعی مهم بر سر راه پيشروی این خطر پدید آورد , خواب آلود و توده وار, استبداد زده

طور قطع هيچ خدمتی به مقابله با این خطر نمی کند ایده  تبدیل کردن هر سازمان منفرد سياسی به مجموعه ای 

 .از تاکتيک های متفاوت و متضاد و در حال شنا در مسيرهای متفاوت به نام پلوراليسم است

در آن , صور شکل گيری یک تاکتيک را تبيين کنيمهرگاه بنا باشد به شکلی عام و کلی همه انواع مجاری قابل ت

الیه یا طبقه مخاطب , مجموعه اشکال تبلور آگاهی از منافع واقعی قشر , صورت شاید بتوانيم بگوئيم که

اصلی ترین خاستگاههای شکل گيری تاکتيک را در همان , تاکتيک در هر وضعيت مشخص و مفروض

آنجا که این تعریف عام تر از آن است که چيز زیادی در باره  از .وضعيت مشخص و مفروض تعيين می کنند

خاستگاه این یا آن تاکتيک مشخص بگوید برای تدقيق بيشتر مجاری شکل گيری تاکتيک و تنوع خاستگاههای آن 

 : یعنی در نظر داشت که. ناگزیر باید به برخی از مهم ترین سطوح تکوین تاکتيک ها و نقش و تاثير آنها اشاره کرد

 

ميزان دوری و , شعار و فراخوان, تنوع شکل های اتخاذ تاکتيک به طور بالفصل از حوزه مشخص اقدام و عمل: سه

توازن عمومی استراتژی ها در صحنه مبارزه و ویژگی های قدرت سياسی به شکل های , نزدیکی آن به استراتژی

 .متفاوت و متناقض تاثير می گيرد

بی واسطه و , ه مثابه فراخوان عمل ارتباط نزدیک تر و بی واسطه تری با منافع آنیبه طور کلی هر چه یک تاکتيک ب

امکان شکل گيری آن از , مخاطبين خود داشته باشد, الیه یا طبقه اجتماعی یا به طور خالصه, مستقيم  قشر

کتب آموزش م"در همين کادر است که مثال مبارزات صنفی و اتحادیه ای را به (بيشتر فراهم است " بيرون"

و هر چه طول عمر یک تاکتيک و تحقق آن به تحقق زنجيره  وسيع تری از تاکتيک های ) تعبير کرده اند" کمونيسم

می تواند کاهش یابد و " بيرون"امکان شکل گيری آن  از ) تاکتيک های دوره ای(مشخص و موردی مشروط باشد 

را به " بيرون"تر و پر تحرک تر الیه و قشرهای اجتماعی توسط احزاب و سازمان ها که بنا به تعریف عناصر فعال 

تاکتيک های مشخص موردی مربوط به افزایش . بيشتر فراهم است" درون"یعنی در , خود جذب می کنند" درون"

اخراج از کار و اعتصاب در واحدهای منفرد کارگری برخی نمونه های شناخته شده کالسيک  هستند که , دستمزد

در حالی که مثال , فراهم می کند" بيرون"امکان بيشتری برای اتخاذ آنها از ,  آنها با منافع آنی طبقاتیارتباط بالفصل

حرکت های وسيع تر فراکارخانه ای و تاکتيک های الزم برای ترغيب این نوع حرکت ها که مستلزم همکاری و اتحاد 

ممکن است , اتی بخش وسيعی از طبقه استعمل گروههای متعددی از فعالين کارگری و ائتالف و همبستگی طبق

و البته در این .  مطرح شوند" درون"و به ميزان بيشتری از " بيرون"نسبت به تاکتيک های موردی به ميزان کمتری  از 

و اضالع متعدد آن دامنه تر " بيرون"و " درون"روند استثنا واقعا فراوان است و درهم آميختگی ها و درهم تاثيری های 

تاکتيک های منفرد و , درون و بيرون,  است که اصوال بتوان یک دسته بندی مکانيکی بين آگاهی و خودبه خودیاز آن

هميشه مظهر تام و تمام " درون"نه . دوره ای و غيره ارائه داد که برای همه دوره ها و زمان ها بی خدشه  باشد

ر زندگی واقعی و مبارزه سياسی زنده و جاری د. هميشه نماد الیتغير  خودبه خودی" بيرون"آگاهی است و نه 

گاهی احزاب و سازمان ها از مردم و سطح توقعات و انتظارات و خواست ها و مطالبات آنها جا می مانند و به جای 

گاهی مردم به . پس رو از آب درمی آیند و گاهی هم از مردم جلو می افتند و به سکتاریسم دچار می شوند,  پيشرو

.  تاکتيک اتخاذ می کنند و همه رشته های احزاب و سازمان ها و تاکتيک هایشان را پنبه می کنندطرز درخشانی
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خاستگاه . متقابل و متنوع است, رابطه ميان تاکتيک و منافع واقعی مادی و طبقاتی مخاطبين تاکتيک  ذوجوانب

 .  تاثير می گذاردتاکتيک در هر دو سو قرار دارد و از هر سو که بياید بر سوی دیگر و کنش آن

 

تنوع شکل های اتخاذ تاکتيک به وجهی پایه ای تر از ویژگی های فرهنگی و ميراث تاریخی و سطح تکامل : چهار

مثال برای دفاع از حق گرایش . در بطن یک درآميختگی متناقض تاثير می گيرد, اجتماعی و اقتصادی جامعه مفروض

و توجه وسيعی هم , تر لختی ها را در یک ميدان عمومی سازمان دادهزار م5000جنسی در نيویورک می توان دو ی 

ولی مسلما تکه بزرگمان , برانگيخت و به راس شبکه های خبری رفت و حق مزبور را به بحث اجتماعی تبدیل کرد

رت بدهيم گوشمان خواهد بود اگر بخواهيم  همين کار را در ایران امروز یا حتی آینده نزدیک برای دفاع از این حق صو

متقابال اگر مثال قصد امضا . اینجا تاکتيک از عامل ویژگی فرهنگی تاثير می پذیرد.  یا کسانی خارج از ما صورت بدهند

بطور کلی ویژگی فرهنگی و ميراث تاریخی ما پختن آش , گرفتن عليه تبعض جنسی در قانون عليه زنان ایران باشد

ارهای قابل تصور قرار می دهد؛ حتی اگر به گروه خون ما چپ ها نخورد که نذری را به عنوان یک راهکار در سبد راهک

در حالی که مثال این روش در . چنانکه اخيرا برخی از فعالين کمپين یک ميليون امضا همين کار را کردند. نمی خورد

انان تهران چند سال است؛ تاکتيکی که جو" حسين پارتی"نمونه دیگر تبدیل شام غریبان به . نيویورک معنایی ندارد

را ") آقا"روزنامه (پيش در ميدان محسنی به کار زدند که همانوقت هم صدای اعتراض روزنامه جمهوری اسالمی 

 .  ولی مثال حسين پارتی راه انداختن در نيویورک معنا ندارد, درآورد

 

,  در نوشته اول به آن اشاره کرده اممعنای گردآوری حداکثر نيرو به مثابه یک عنصر حياتی از تعریف تاکتيک که:  پنج

گردآوری حداکثر نيروی آگاه به انطباق تاکتيک در پيش گرفته شده با منافع اجتماعی خویش در هر برش مشخص از 

این تاکيد بسيار مهم است و عدم درک آن . نه الزاما مجموعه مخاطبين بالقوه تاکتيک در همان برش, مبارزه است

نمی تواند ساخته شود در " درون"می آید و از " بيرون"اگر اصل بگذاریم که تاکتيک از . جر شودمی تواند به فاجعه من

به صورت توده های دهها ميليونی در خيابان ها راه بيافتد و شعار " بيرون"این صورت فقط فکرش را بکنيد که یکدفعه 

ه خواهد بود؟ غرق شدن در این سراب توده حزب فقط حزب اهللا سر بدهد و عکس امام را در ماه ببنيد؟ تکليف ما چ

ای؟ و تبدیل کردن شعار آنها به شعار خودمان بر این اساس که تاکتيک از درون سازمان ها نمی تواند ساخته شود؟  

و این قيم مآبی است؟ بهتر است فراموش نکنيم که بطور کلی و از نظر تئوریک تا زمانی که بستر مادی پيدایی انواع 

از شکاف ها وگسست ها ميان منافع آنی و منافع آتی قشرها و طبقات اجتماعی وجود دارد  و تا زمانی گوناگونی 

یا دسته ای از  این شکاف (که امکان چرخش های سياسی ناگهانی ناشی از فعال شدن انفجاری این شکاف ها 

بلکه با . باشد" بيرون"و " درون"ک خاستگاه تاکتيک نمی تواند اسير دسته بندی مکانيکی و دگماتي, وجود دارد) ها

باید نقطه عزیمت خود را  منافع واقعی مخاطبين تاکتيک قرار " بيرون"شناخت هر چه دقيق مختصات و ویژگی های 

 .دهد

 

 مورد تاکتيک را در سازمان ها و احزاب 50 سال اخير می توانم 30عالوه بر این پنج مورد که نوشتم حداقل در : شش

وضع " بيرون"از وضع و حال " درون"بلکه بيشتر در چهارچوب جمع بندی , اتخاذ نشده" بيرون"م که از ایرانی ذکر کن
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ر

 موردش را می گذرم و فقط به یک مورد که ظاهرا این روزها خيلی مورد عشق و 49 مورد 50از این . شده است

اتحاد بزرگ هواداران " شعار و آن. اشاره می کنم, عالقه رفيق تقی روزبه هم هست و کامال مورد تایيد او

...  آیا این شعار از درون کارگران کارخانه ها بيرون آمده است؟ یا در شکل مشخص اتحاد بزرگ. است" سوسياليسم 

طراحان آن  است؟  ونشانه آن " قيم مآبی"برخاسته است؟ آیا طرح این شعار نشان دهنده " بيرون"و نه " درون"از 

 ای جنبش ها و طبقه بنشانند؟که می خواهند خود را به ج

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

سپيدرودی خواهان آنست که همه اين نوع وظايف .شايد  :" رفيق تقی روزبه در جایی از نوشته اش این طور آورده است1
مورد نظراوسپرده شوند تا به بهترين وجهی با کمترين اشتباهات "ن طبيعی واليق محصول  سه دهه اخيررهبرا"و کارها بدست آن 
 ".پيش برده شوند

را در گيومه گذاشته است تا القا کند که گويا من در جايی و در نوشته ای چنين " رهبران طبيعی و اليق محصول سه دهه اخير" او 

يادآوری کنم که من هرگز و هيچ جا و در هيچ نوشته ای چه در درون .  من چنين بوده استعبارتی به کار برده ام و مورد نظر

را به کار نبرده ام و نسبت دادن صريح چنين " رهبران طبيعی و اليق محصول سه دهه اخير"سازمان چه در بيرون از آن عبارت 

 .  نقطه را رفقا هر کس بر اساس ميل و سليقه خودش پر کندجای. آشکار است ..... عبارتی با گذاشتن آن در داخل گيومه به من يک 

 

 

 

 "قضایای بدیهی هندسی"باز هم در باره ستون دیدگاه و چند کلمه هم در باره : بخش سوم

 

برخورد رفقای نویسنده و امضاکننده نامه سرگشاده  با نقد مخالفين این نامه در رابطه با مساله دیدگاه و واکنش 

مشکل این برخوردها آن است .  نقدها از جمله نقد من صورت داده اند جالب و درخور توجه استهایی که نسبت به

در . که رفقای مدافع نامه نمی خواهند یا نمی توانند نقطه عزیمت خود را بر آن چه زیرش امضا کرده اند قرار دهند

در این چند ماه مشکل ساز و " دیدگاه"مقوله :" نامه سرگشاده در رابطه با حذف دیدگاه این طور نوشته شده است

کار رفقایی این شده است که به تعبير و تفسير نوشته ها و مهمور شدن یا نشدن آنها به . انرژی سوز شده است

هر چند این بحث در درون سازمان ما به درستی ادامه دارد اما ما گمان می کنيم به جای تن . بپردازند" دیدگاه"مهر 

مواضع : "کالت کافی است به سرلوحه رسانه های سمعی و بصری و نوشتاری ما آورده شوددر دادن به این مش

رسمی سازمان با امضا نهادهای رسمی آن اعالم می شوند و مسوليت نوشتار و گفتاررفقای عضو سازمان به صفت 

 ."فردی به عهده خود ایشان است و مسوليتی را برای سازمان در برنخواهد داشت

ما نيز چون همه شما به وجود اختالفات نظری عموما : "ادامه می دهد که!" رفقای عزیز"له خطاب به نامه بالفاص

مساله این است که دارندگان نظرات باید بتوانند . شکل نيافته واقفيم و به هيچ وجه قصد الپوشانی آن را نداریم

 ."دیدگاههای خود را در فضایی رفيقانه و با فرصت های برابر مطرح کنند

 



 

 

373

فرصت های "نامه سرگشاده به صراحت خواستار حذف دیدگاه و به شمول آن کميسيون سایت و جایگزین کردن آن با 

اگر خواستار انحالل ارگانی سازمانی به خاطر این باشيد که : انتقاد من به این نظر اول از همه این است. است" برابر

و مراجعين امکانی فراهم نمی کنيد که بتوانند از وسط انبوه برای مخاطبين , ست"تعبير و تفسير نوشته ها"کارش 

اگر . نظر سازمان را از نظر فردی یا نظر گرایشی تميز بدهند و آشفتگی و ابهام ایجاد می کنيد, نظرهای فردی

 )مثال وصل کردن نظر رسمی سازمان به نهاد امضادار یعنی کميته مرکزی(بخواهيد به هر شکلی و به هر وسيله ای 

افراد " فرصت های برابر"باز بگذارید پس حق ندارید اصل نظارت ارگانی را ملغی و " تعبير و تفسير"جایی برای 

. سازمان و گرایش اقليت یکی شود, انجام این کار به معنای آن است که حقوق فرد . سازمانی را جایگزین آن کنيد

زیرا این برابر حقوقی اعتبار نظرات سازمان را و ,  شودگرایش اقليت و سازمان نمی تواند و نباید یکی, حقوق فرد

ترجيح آن بر نظر فرد یا گرایش اقليت را ضایع و اصل تبعيت اقليت از اکثریت را بالموضوع می کند و سنگ بر سنگ 

ه برنام, تبدیل می کند؛ یعنی به جای یک سازمان واحد با مبانی نظری" نه سازمان"باقی نمی نهد و سازمان را به 

مجموعه ای از گرایش های فردی برابر حقوق بوجود می آید که هيچ یک از دیگری پيروی , ای و سياسی روشن

 . دارند" فرصت های برابر"نکرده و همه در برابر هم 

بالموضوع و بی زمينه کردن تبعيت اقليت از اکثریت و نابود کردن حق ویژه سازمان و ذبح : انتقاد من سپس این است

معنایش تمکين سازمان به تمنيات فردی و زانو زدن در " فرصت های برابر"رابر حق فرد و گرایش اقليت به نام آن در ب

ندارند که بخواهند از " برابر"زیرا همه افراد سازمان امکانات و توانایی های . برابر دیکتاتوری و خودکامگی اقليت است

بنابراین یک محفل سه نفره همه چيز نویس و تند نویس به نام و . به شکل برابر استفاده کنند" فرصت های برابر"

 . عمال ارگان سازمان را به گروگان خود درمی آورد و شما در را به روی چنين چيزی باز می گذارید" برابری فرصت ها"

ی ارگانی اگر سایت را می خواهيد بدون واگذاری حق تعبير و تفسير به نهاد:و باالخره سومين انتقاد من این است

دیدگاه از نظر شما این است که حق ویژه سازمان را در تبليغ و ترویج مواضع " مشکل"و اگر راه حل , اداره کنيد

در این صورت ناچار هستيد حق تعبير و , کنيد" برابر"با حق فرد و گرایش اقليت " فرصت های برابر"خویش به نام 

 طبيعت خود توقف پذیر نيست و در حوزه خویش باید بسط یابد تا متحقق زیرا برابری بنا به, تفسير را همه جا بردارید

به . و این به معنای آن است که مرز سازمان و بيرون سازمان و دیدگاههای درون و بيرون سازمان را هم بردارید. شود

اشين سواری و این ترتيب سایت سازمان به جای ارگان سازمان به دروازه شيراز تبدیل می شود که از تریلی و م

از طرفی اگر به هر شکلی و هر .  از آن می گذرد" برابری فرصت ها"به نام ....... موتور و دوچرخه بگير تا عابر پياده و 

اعتقاد دارید  و یا هر شکل و هر نوعی از محدودیت را ) مثال تعبير و تفسير کميته مرکزی(نوعی از حق تعبير و تفسير 

در این صورت باید )  مثال گنجيدن مطالب دریافتی در مفهوم وسيع چپ(ب در سایت قائليد برای انتشار مقاله و مطل

زیرا در غير این صورت اگر در درون ارگان دارای . را بردارید و به جایش حق برتر سازمان را تایيد کنيد" برابری فرصت ها"

برابری "ایجاد کرد باید به نام " مشکل"عی به نو" تعبير و تفسير"حق تفسير مورد نظر شما یعنی کميته مرکزی هم 

از طرف دیگر اگر هر شکل و هر سطحی از حق تعبير و تفسير را می . آن را هم منحل و محذوف بخواهيد" فرصت ها

در این صورت مجاز نيستيد حق نظارت ارگانی و حق برتر سازمان بر فرد و بر گرایش اقليت و تفکيک صریح و , پذیرید

. یعنی مجاز نيستيد خواستار حذف دیدگاه و کميسيون سایت شوید, و سازمان را انکار کنيد و پسروشن نظر فرد 

شما حداکثر می توانيد خواستار برکناری اعضای .  زیرا وجود این هر دو درست به معنای کارکرد همين تفکيک است

, و اصل تعبير و تفسير مخالف نيستيداما اگر در واقع با اصل نظارت ارگانی . ساز در کميسيون سایت شوید" مشکل"

بلکه با تفسيرها و تعبيرهای اکثریت کميسيون فعلی سایت مخالفيد در این صورت باید به طور مشخص بگوئيد کدام 

مورد نظر شما را پدید آورده است؟ شما بعد از گزارش " مشکل"تعبير و تفسير صورت گرفته از سوی این کميسيون 
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 ادعای تبعيض اعمال شده در حق یک رفيق این را هم دیگر نمی توانيد بگوئيد و سند و کميسيون نظارت در مورد

 . مدرکی برای اثبات ادعایتان در دست ندارید

بگذارید به برخی از نقدهایی که به نوشته اول من صورت گرفت و یا مستقل از آن نوشته در , حاال بعد از این فشرده 

 .ته های رفقا آمد نگاهی بياندازیمدفاع از لزوم حذف دیدگاه در نوش

در بخشی که به نقد " از آزادی نظر و گرایش تا تنوع تاکتيک ها و شنا در مسيرهای مختلف"در یادداشتم با عنوان  

انحالل یک نهاد تشکيالتی به خاطر این که :"... نوشتم, نامه سرگشاده در رابطه با حذف دیدگاه اختصاص داشت

ایجاد کرده و حذف هر گونه داوری در باره انطباق نظرات دریافتی با مبانی راه کارگر در " کلمش"ش "تعبير و تفسير"

نه "سایت راه کارگر و انکار مشروعيت نهادهای زیرمجموعه کميته مرکزی به نام برابری فرصت ها الگوی تشکيالتی 

 .است" سازمان

اگر وجود بخش دیدگاه در سایت نشانه سازمان :" است ذکر نام اما در پاسخ به من این طور نوشتهبدون  ...رفيق ح

نه سازمان بودیم و مقاالت اعضا  "2005است باید اعالم کنم که ما تا تابستان سال " نه سازمان"داشتن و حذف آن 

 ."آزادانه و با امضا اعضا در سایت منعکس می شد

: اوال.  اما وارد نيست...انتقاد رفيق ح. یت افزودوی در ادامه شرح داده است که چگونه خود او ستون دیدگاه را به سا

نه " هم 2005ما ممکن است قبل از تابستان . درست به دالیلی که خودش با صراحت در نوشته اش آورده است

بوده باشيم ولی اگر بوده یا نبوده باشيم ارتباط مستقيمی با ستون دیدگاه در سایت ارگان سازمان نداشته " سازمان

حتی اسم  . اسمش را بگذارید ستون آزاد, نيست"دیدگاه "مساله اسم . د مالنقطی بود و به اسم چسبيدنبای. است

تفسير "یا حتی فردی به عنوان سردبير با حق , ارگانی, اما نهادی, نگذارید و حتی ستون دیدگاه هم نگذارید

نظر فرد و گرایش اقليت و بر سایت بگمارید که اصلی ترین وظيفه اش تفکيک نظر سازمان از " و تعبير

.   این است جوهر اختالف.حفاظت از حق برتر سازمان در برابر فرد و گرایش اقليت در ارگان سازمان باشد

این . و درست از همين جا به اصل نظارت ارگانی می تازد. نامه سرگشاده درست همين را می خواهد که نباشد

نظر رسمی سازمان بر نظر , به اصل برتری حق سازمان بر حق فرد, نامه به کلمه دیدگاه نيست که حمله می کند

فرد و  نظر رسمی سازمان بر گرایش اقليت حمله می کند و ناممکن سازی شکل گيری اقليت و اکثریت را از طریق 

 .  به جای آن می خواهد" فرصت های برابر"حذف نظارت ارگانی و جایگزین کردن 

در این , هد بگوید که تا قبل از جلوس شخص خودش بر اریکه سردبيری سایت سازمان می خوا....ح آیا رفيق : ثانيا

سازمان هيچ گونه شناخت و درک و سابقه و بحثی در باره اهميت نظارت ارگانی و رابطه حق و وظيفه در این حوزه  

ردبيری خودش بر رادیو وجود نداشته است؟ آیا می خواهد بگوید که اصل نظارت ارگانی در این سازمان تا قبل از س

مذموم بوده است؟ من می پذیریم که در سازمان ما دائما حمالتی به اصل نظارت ارگانی صورت می گرفته است و  

اعضای سازمان و  تابع کردن برنامه بر سطح فعاليت ها به این " وقت آزاد"اینجا و آنجا نهادسازی ها بر اساس 

اما همه می دانند که راه کارگر مثال  نشریه ,  را تضعيف می کرده استحمالت سوخت می رسانده و نظارت ارگانی

ارگان خود را هرگز بدون وجود حدی از نظارت ارگانی و فارغ از هر نوع معيار و ضابطه در تفکيک نظر سازمان و فرد 

 . انتشار نداده است

ر کارش در واقع این بوده است که هر  در نوشته اش با جزئيات شرح می دهد که چگونه به عنوان سردبي....رفيق ح

و اگر . آن چه را که منطبق بر مبانی سازمان می دانسته بسته به تازگی و جذابيت مطلب و غيره در سایت بياورد

آیا بایستی کنترلی در "این رفيق به این پرسش خودش که . نمی دانسته برای نظرخواهی به کميته مرکزی بفرستد

را که به سایت فرستاده می شود را " هر مطلبی"یعنی . جواب مثبت است:"می دهدپاسخ " درج مقاالت داشت
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از آنجا که وی مدتی سردبير سایت بوده و به طور مشخص نمی تواند نداند که اداره یک سایت ." نباید در سایت زد 

هر , صراحت می دهدخود " نباید"حداقل به , ارگان سازمانی بدون برخورداری از حق تفسير از زمره محاالت است

بعد . می داند و  گشودن آن را به کميته مرکزی یا کنگره وامی گذارد" گره"ناظر بر آن را  " معيار"خود و " باید"چند 

همين رفيق که خودش زمانی کار نظارت بر سایت را برعهده داشته پای نامه ای را امضا می کند که الغای نظارت را 

و حاال کارش طوری باال گرفته است که محتوای کار خودش در دوره . تایيد قرار می دهدبه مثابه اصل به صراحت مورد 

 . محکوم می کند" نظارت استصوابی"سردبيری را به عنوان

بررسی مصوبات نشست سوم مخالفين نامه " مه کميته مرکزی در بخش دوم که عنوان 6در جمع بندی مورخ 

ابل درک نيست که چرا این رفقا اختالفات در باره ستون دیدگاه را به سطح ق:" دارد در بند دوم آمده است" سرگشاده

که حقوق برتر سازمان نباید در برابر حق فرد " قابل درک نيست"راستی رفقا برای شما ." پرنسيب ارتقا می دهند

 از آب درآمده اید زانو بزند؟ شما که باید نماد حق سازمان باشيد و لی به جایش نماد سازمان شکنی و انحالل طلبی

داشته باشند؟ نمی توانيد درک بکنيد که " فرصت برابر"واقعا نمی توانيد درک بکنيد که حق سازمان و حق فرد نباید 

سازمان را به گروگان شخصيت ها و افراد درمی آورد؟  , "برابری فرصت"تقليل حق سازمان به سطح حق فرد به نام 

بوجود می آورد؟ آیا نمی توانيد درک بکنيد که انحالل نظارت ارگانی " ه تشکيالتن"و " نه سازمان"و به جای سازمان 

گردن تعبير و تفسير رسمی سازمان را هم می زند؟ آیا فهم این " تعبير و تفسير"آفرین شدن " مشکل"به نام 

 بدون وجود یک ,"باید"موضوع ساده که نظر سازمان باید بر نظر فرد و گرایش اقليت برتری داشته باشد و این 

سازوکار روشن در سایت ارگان سازمان که متضمن حق تفسير و تعبير و تفکيک فنی این ها از هم باشد امکان پذیر 

نيست واقعا برای شما دشوار است؟ توضيح بدهيد که با حذف نظارت ارگانی چگونه می خواهيد از نظر رسمی 

فرض کنيد من سه  مقاله برای سه روز متوالی بنویسم . اع بکنيدسازمان و برتری آن بر نظر افراد و گرایش اقليت دف

و در مقاله اول کارگران هفت تپه را مستقيما هدایت کنم به زیر تيغ ماموران اطالعاتی و شعار بدهم که بروید کارخانه 

د و نگذارید رهبر لو را بزنينروز دوم خطاب به کارگران سندیکای شرکت واحد رهنمود صادر کنم که اسا! را تصرف کنيد

است که هيچ فرد " امری قبيح"سندیکای شما باشد برای این که در دنيای امروز اصال هر گونه قائل شدن به رهبری 

فرض کنيد من در مقاله سوم به کارگران پيشنهاد کنم که چون . دمکراتی آن را نمی پذیرد چه رسد به کمونيست

لسله مراتب دارد و سلسله مراتب بد و مربوط به جامعه طبقاتی مدل سازمان یابی سندیکایی و اتحادیه ای س

بروند مدل جمع آوری امضا از آیت اهللا ها را از بخشی از جنبش زنان بگيرند که بهتر است زیرا هيچ کس زیر , است

قعا من واشما چه می کنيد؟ .  بليط هيچ کس نمی رود و  در واقع شعار بدهم چاره کارگران تجزیه و انحالل است

 فورا جلسه می می خواهم بدانم شما چطور از برتری حق سازمان بر حق فردی من دفاع می کنيد؟

گذارید و مصوبه می کنيد که از نظر سازمان رهنمود تصرف کارخانه به کارگران هفت تپه شعار درستی نيست و سر 

لسه می گذارید و مصوبه می کنيد که فعالين کارگری را زیر تيغ اطالعاتی های رژیم می دهد؟ و دوباره فردایش ج

حمله به اصل رهبری و هدایت در جنبش های اعتراضی و سندیکایی با خط سازمان ما خوانایی ندارد؟ و باز روز سوم 

جلسه می گذارید و مصوب می کنيد که ارگان رهبری سازمان کمونيستی راه کارگر به دیدگاه مارکس و مانيفيست 

ان را وحدت و تشکيالت می داند نه تجزیه و انحالل؟ یا نه سکوت می کنيد و می گویيد به وفادار است و چاره کارگر

ما ربطی ندارد نظر عضو است و امضای فردی دارد؟ یا شاید به جایش می خواهيد هر ماه به طور متوسط یک عدد 

بحث های من ندارد صادر اطالعيه موردی در باره مناسبت ها که محتوایش غالبا تکراری است و هيچ ربطی هم به 

نظر " روشن شدن"کنيد و در بقيه مواقع فقط می خواهيد سکوت کنيد؟ همين کار است که اسمش را می گذارید 

؟  آیا می خواهيد انطباق بحث های مرا با مواضع راه کارگر به خوانندگان واگذار کنيد؟ یعنی خوانندگان "گرایش غالب"
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گران وحدت و تشکيالت است یا انحالل و تجزیه؟ اگر آری به وجود شما و خودشان نتيجه بگيرند که چاره کار

موجودیتی به نام سازمان چه نياز است؟ مگر همين رابطه با حذف شما و سازمان از طریق مثال درج یک مقاله در یک 

 وبالگ قابل تحقق نيست؟ 

بدهيد تا طرح تان حداقل برای برای سواالت مشخص پاسخ های مشخص . رفقا نقد حرف بزنيد و حاشيه نروید

من یکی اگر از مبانی مشترک حرکت نکردم با من ! نگویيد از مبانی مشترک حرکت می کنيم. خودتان روشن تر شود

من چه می آید؟ حذف می شود؟ می ماند؟ تغيير شکل داده می شود؟ به " فرصت برابر"چه می کنيد؟ بر سر 

 م تفسير و تعبير؟ کدام ارگان مفسر؟ محلی خاص در سایت هدایت می شود؟ با کدا

 را بخوانيد تا ببينيد که مبانی ما اکنون پيران آزاد بروید مقاله رفيق ! گفته ایم که در چهارچوب مبانی و برنامه: نگوئيد

انحالل راه کارگر هم چه کيسه گل و گشادی شده است که این رفيق گمان می کند " فرصت های برابر"به نام 

 و معتقد است که مخالفين نامه سرگشاده اصال حق ندارند از شرکت در ز مبانی راه کارگر استگویا بخشی ا

چرا که اگر حق , بریدن سر سازمان خودشان خودداری کنند و باید حتما در رفراندومی به همين مناسبت شرکت کنند

گویا پا در کفش , استفاده کنندعدم شرکت در بریدن سر راه کارگر  داشته باشند و بخواهند از این حق خودشان 

دایره عمل آزاد تفسير ایشان کرده  و عمال نگذاشته اند ایشان مراسم ذبح سازمان را با نام اکثریت سازمان آذین 

 متاسفانه هنوز به این درجه از شناخت دست نيافته است که بداند معنای دمکراسی پيران آزاد رفيق . کنند

من اگر سوسياليست هستم با گرایش خودم و تفسير خودم از . يت آدم ها نيستدرخواست رای برای تعيين اصول

هيچ رفراندومی نمی تواند مرا وادارد که به کاپيتاليسم اعتقاد پيدا . سوسياليسم است که سوسياليست هستم

ليسم عوض همه کره زمين هم به کاپيتاليسم رای بدهند من نظرم را در باره سوسيا, اگر یک اکثریت که هيچ. کنم

, دارد برای من اعتقاد تعيين کند و من هم به عنوان یک فرد آزادیخواهدهيچ انگشتی در جهان اجازه ن. نخواهم کرد

وقتی به . دمکرات و کمونيست هرگز به خودم اجازه نمی دهم که با انگشت رای برای دیگران اعتقاد تعيين کنم

سازمان بر حق گرایش اقليت باور داریم و این را اصوليت خود سازمان و لزوم برتری حق سازمان بر حق فرد و حق 

 و تقی روزبه باید با سازمان پيران آزاد می دانيم معلوم است که نمی توانيم در رای گيری بر سر این که مثال رفقا 

 داشت در  اگر قدرتپيران آزادبرای من جالب است که رفيق .  حق برابر داشته باشند یا نداشته باشند شرکت کنيم

برابر امتناع امثال من از مشارکت در بریدن سر سازمان چه می کرد؟ با اسلحه وادارم می کرد که از طریق رای 

اعتقادم را تغيير بدهم؟ نان و آب مرا می زد؟ ستاره داوود بر لباس ام می نشاند؟ این چه حرف زوری است که این 

 عضویت و فعاليت در سازمان و اعتقاد داشتن اجباری است؟ مگر مگر. رفيق می گوید باید در رفراندوم شرکت کنيد

حتی در رفراندوم های عادی سياسی که هيچ ربطی به اصول افراد هم ندارد امتناع مثل شرکت یک حق دمکراتيک 

 فرق دمکراسی و دیکتاتوری را آزادنيست؟ مخالفت با حق امتناع آدم ها دمکراسی است یا دیکتاتوری؟ آیا رفيق 

را نفی " سلطه انسان بر انسان"ی داند ؟ آیا همين است آن مدل ناب کمونيستی ایشان و رفيق تقی روزبه که نم

می کند؟ این که انسان ها را بزور وادار کنيد که در مراسم ذبح اعتقادات شان شرکت کنند و رای بدهند؟  آیا مدافعان 

اعتقاد یا عدم اعتقاد به اعدام را تعيين کنند؟  , در یک رفراندماعدام حق دارند از مخالفان اعدام بخواهند که با شرکت 

اگر مخالفان : آنهم به این بهانه که مثال تفسير موافقان اعدام از نظر مخالفان  اعدام اجرای حکم اعدام است؟  و که 

 ؟اعدام در رفراندوم طرفداران اعدام شرکت نکنند دایره عمل طرفداران اعدام را محدود کرده اند

تجربه و ترکيب همه این ها در پروسه زمان , کار مستقل, آموزش, تحقيق,  دنيای اصوليت های آدم ها بر اساس اقناع

تشابه اصوليت هاست که افراد را به همبستگی و کار مشترک . شکل می گيرند و در پروسه زمان متحول می شوند

 لحظه ای که در یک سازمان اصول برای دسته ای از. و پذیرش داوطلبانه فعاليت ها در یک سازمان می کشاند
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. ضداصول و ضد اصول برای دسته ای دیگر اصول شد امکان فعاليت داوطلبانه مشترک هم دیگر وجود نخواهد داشت

نه "برای سازمان و " برابری فرصت"پای . هيچ رفراندومی هم نمی تواند به اصول یا ضد اصول مشروعيت بدهد

اول بگویيد چطور و با چه مکانيسمی می خواهيد در ! ول حق سازمان را باید روشن کنيدا. نمی رویم" سازمان

نه , نه من. بعد با هم صحبت کنيم, نشریه ارگان سازمان حق سازمان را برتر از حق فرد و حق گرایش اقليت بنشانيد

 این سازمان برتر از سازمان یا برابر با نه رفيق تقی روزبه و نه هيچ رفيق دیگری نباید و حق ندارد در, پيران آزادرفيق 

چند "صد هزار بار  و یک ميليون بار دیگر هم اگر رفيق تقی روزبه مثل نوار ضبط شده کلمه , هزار بار. آن قرار بگيرد

رفيق زود باش بگو  گرایش : را در نوشته هایش تکرار کند همانقدر هم من تکرار می کنم" و چند گرایشی" صدایی

موضعش چيست؟ حق اش به عنوان سازمان بر حق تو که یک فرد هستی برتری دارد یا ندارد؟ , ام استاکثریت کد

تو برتر از سازمانی؟ حق ات بر حق سازمان مرحج است؟ همين را می خواهی جا بياندازی؟ برای همين است که 

قایت سوهان کشيده ای؟  هزار بار بيش از یک سال تمام این سازمان را به خاک سياه نشانده ای و بر روح و روان رف

می گویم چند گرایشی فقط در کادر حق برتر سازمان بر ! و صد هزار بار هم که رفيق تقی روزبه بگوید چند گرایشی

هيچ ژنرال و هيچ اقا , خواهم گفت و خواهم نوشت که رفيق تقی روزبه که جای خود دارد. فرد و بر گرایش اقليت

ده  را در این جنبش و در هيچ جنبشی قبول ندارم که بگوید حق من باید برابر با حق خودخوان" رهبر"باالسر و 

می خواهيد سر این رای بگيرید که باید . داشته باشم" فرصت برابر"باید با سازمان " من"سازمان باشد و بگوید 

نه در , نهای تنها بمانم تیداشته باشد؟ تمام رهبران عالم را هم که پشت سرتان بسيج کنيد و من یعنی سپيدرود

رابطه حق فرد و گرایش را با حق سازمان . رای گيری شما شرکت می کنم و نه آن را به رسميت می شناسم

اگر امروز معتقد هستيد که در نامه سرگشاده اشتباه نوشته اید سرراست و  بدون راه اندازی بخش . روشن کنيد

برابر کردن . بيایيد از آن دفاع کنيد, اگر  معتقد هستيد که درست نوشته ایداشتباه را  اصالح کنيد و , از بغل" ترزیقات"

این موضوعی است که . باید وضع حق برتر سازمان بر فرد را روشن کنيد! است" نه سازمان"فرصت فرد و سازمان 

 .بشدت مهم است و باید صراحت پيدا کند

این رفيق با .  با بحث دیدگاه نوشته رفيق آرش کمانگراستاز جمله واکنش های خواندنی دیگر در رابطه:  و اما بعد

اشاره به تفاوت روش های برخورد در رسانه های نوشتاری و سمعی و بصری تاکيد می کند که در رسانه های 

اما اگر همان حرف ها را مکتوب کردید مشمول , هر چه خواستيد می توانيد بگوئيد"سمعی و بصری سازمان 

 "آیا مردم به ما نخواهند خندید؟!! می شوید" گاهشکنجه تراپی دید"

بهتر است " دليل"نشویم به سه " شکنجه تراپی"و " مردم به ما نخندند"به نظر رفيق آرش کمانگربرای این که 

اولش این است که ما در حال حاضر از مرحوم مارتيتف منشویک هم راست تر هستيم  " دليل. "دیدگاه را حذف کنيم

پس دیگر . و  به مالحظه حفظ نيروهای سازمان هم هست که راست هستيم" ا از پشت بسته ایمدست او ر"و  

؟ یعنی از ."است که باید با وسواس تمام پياده شود" دیدگاه"تنها معيارهای , چرا از ميان همه این ضوابط و مقررات"

 مارتينف منشویک را از پشت بسته    اگر در برخی از ضوابط و مقررات راست هستيم و دست آرش کمانگرفيق رنظر

رفيق آرش کمانگرمتاسفانه توضيح نداده . (ایم چه اشکال دارد که درزمينه معيارهای دیدگاه هم کمی راست بشویم

است که ما در رابطه با دیدگاه عمال به نظرش چقدر باید راست بشویم و در این زمينه دست کدام منشویک مرحوم 

" چند گرایشی" مثال به اندازه سازمان اکثریت راست بشویم خوب است یا بد است؟ مثال اگرو! را باید از پشت ببندیم

یکی زبانم الل برای جمهوری اسالمی ,  بالسدهمایون های ما یکی زبانم الل با سلطنت و شهریار آهی و داریوش 

اند و یکی زبانم دیگر خيلی یکی ایضا زبانم الل به عالفی سياسی وسط دمکرات های بورژوا وقت بگذر, چراغ بزند

کافی است یا این حد از راست روی زیاد است و تا آنجاها نباید برویم؟ این , خيلی الل به دالرهای آمریکا چشم بدوزد
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) حد راست روی را راستش من نفهميدم رفيق آرش کمانگربا کدام مقراض می برد و با کدام متر اندازه می گيرد

به عبارت دیگر به " لزومی به هراس از درج مقاالت فردی رفقا نيست"نگراین است که رفيق آرش کما" دليل"دومين 

" دليل"نظر این رفيق ما یک کمی راست می شویم و یک کمی هم ترسمان را کنار می گذاریم  و اما سومين 

مع با توجه به رشد اگر ما حزبی بودیم با صدها و یا دهها هزار عضو و از ميان این ج: "خواندنی این رفيق این است

فقط چند صد نفر از  اینها اهل قلم بودند و مثال هفته ای یک مقاله به سایت می , سواد و ابزارهای نوین ارتباطی

فرصت سر خاراندان داشت تا چه برسد بررسی موشکافانه هر مقاله برای .... آیا کميسيون محترم سایت, فرستادند

اختياج نداشتيم که از ) با دستمزد و مزایای کافی( نفره تمام وقت 30 مميزی تعيين جایگاه آن؟ آیا ما به یک هيات

 "پس این کار پر درسر برآید؟

رفيق آرش کمانگردیگر واقعا از تعجب خشکم زد و از خود " دليل"باید اعتراف کنم که من پس از خواندن سومين 

 نامعقول خود فکر کرده است؟ اوال رابطه ای پرسيدم که این رفيق آیا اصال در باره این استدالل بشدت عجيب و

الزامی و این همانی ميان بزرگ تر شدن یک حزب و کمرنگ تر شدن مرز نظرات سازمان و فرد و گرایش اقليت در آن 

وقتی حزب بزرگ توده ای هستيد که هر موضع شما می تواند . در حالی که عکس آن درست است. وجود  ندارد

اتفاقا به حد بيشتری از نظارت ارگانی در , و هر فشار قدرت می تواند شما را به حاشيه براند, ارکان قدرت را بلرزاند

و اتفاقا چون صدها و هزاران نامه و نظر ممکن است روزانه به . همه سطوح و تفکيک نظر فرد از سازمان نياز دارید

و عقاید و نظرات سازمان از بيرون دست تان برسد ناچار هستيد سازماندهی منظم تری برای تفکيک دیدگاهها 

وانگهی رفيق آرش کمانگرچطور می خواهد رابطه ميان حزب بزرگ توده ای . سازمان و فرد از تشکيالت داشته باشيد

 ؟ "سرخاراندن"با صدها هزار عضو را با کاهش نظارت ارگانی اثبات کند؟ از طریق نبودن وقت 

 تا قلم زن دارد و صدها هزار عضو باید یک عدد 100چه اعتبار حزبی که فقط رفيق آرش کمانگربگوید که اصال به : ثانيا

تخصصی در هر حوزه ای داشته , تئوریک, سياسی, سایت داشته باشد؟ چنين حزبی باید دهها سایت ارگانی خبری

ایت سياسی این باشد و بهترین و مجرب ترین کادرها را در کنار نيروهای تازه نفس برای ترکيب تجربه و آموزش به هد

حزب .  تصور حزبی با صدها هزار عضو و یک عدد سایت ارگانی تصور فيلی است با کله مورچه. سایت ها بگمارد

, بزرگ توده ای با صدها هزار عضو و فقدان سازوکارهای روشن و شفاف برای تفکيک عقاید و نظرات سازمان از فرد

 . اهنجار و بی مورد استمثال رفيق آرش کمانگربشدت ن. غيرقابل تصور است

 

 "قضایای بدیهی هندسی"چند کلمه هم در باره 

ریشه این ناگزیری ام . بنویسم" قضایای بدیهی هندسی"من حاال خود را ناگزیر یافته ام تا مقداری در باره : و اما بعد

ر مهاجرتی ما شرایط دشوا, ضعف نيروهای دمکراسی و چپ, دیرپایی استبداد, شکست انقالب. وضع و حال ماست

و فروریزی ناگزیر بخشی از حساسيت های انگيزه ساز و سياست آفرین ناشی از قطع طوالنی ارتباط زنده و تاثير 

شرایط را برای تاخت و تاز , قطع تقریبی پروسه جذب نيرو و ورود ما به دوره کهولت سن, مستقيم از وضع داخل

 شکست و سرخوردگی است که بيماری عامی گری در هميشه در دوره های. عامی گرمی فراهم آورده است

جنت مکانی و خود مرکزانگاری در شکل هایی نظری چون تمایل به , تحریک غرایز بدوی. سازمان ها عود می کند

عرضه می شود  و روحيه خستگی و بی " فرصت های برابر"همسطح بودن حق فردی و حق سازمانی در زرورق 

در همين دوره هاست که می بينيد سروکله ارگانگ های . امی گری فراهم می کنداعتنایی بستر پيشروی برای ع

خصوصی که زمانی با هدف ایجاد ریل های تبليغی پوششی برای تبليغ ضابطه مند و متوازن با قواعد کار رسانه های 

 حق ویژه و حق برابر فرد باز برای از جمله مواضع سازمان راه اندازی شده بود اینجا و آنجا پيدا می شود یا درخواست
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وگرنه . با سازمان با زبان زور و تهدید و ارعاب و به روش پنهان کارانه از طریق نامه های سرگشاده مجال بروز می یابد

راست این است که امروزه حتی برخی از ليبرال ها هم به این سطح از درک دمکراتيک رسيده اند که بگویند و 

 خود بنشيند و حاضر نباشند مرز خود را با دیگران درهم بریزند و یا تمایز این مرز از بخواهند که هر کس بر صندلی

 . بنامند" شکنجه تراپی"طریق تعبيه ستون دیدگاه در ارگان هایشان را 

اگر مردی . بناميم" نظارت استصوابی"و "  سانسور"و " مميزی"می خواهم بنویسم زشت است که نظارت ارگانی را 

یک نفر را به همسری برگزیند معنایش این نيست که سه و ,  نيم ميليارد و یک نفر  زن این کره خاکیازميان سه و

اگر . معنایش این است که از حق انتخاب خویش بهره برده است! کرده است" مميزی"و " سانسور"نيم ميليارد زن را 

 70فعاليت برگزید معنایش این نيست که یک انسان از بين صد حزب و سازمان سياسی سازمان راه کارگر را برای 

معنایش این است که بر محور اصول اعتقادی خویش , کرده است" مميزی"و " سانسور "ميليون شهروند کشورش را 

اگر کميسيونی در چهارچوب وظيفه محوله  از بين صد مقاله از . سقفی برای مبارزه همبسته و مشترک یافته است

 را با هدف های حزب و سازمان خویش مغایر بياید و از انتشار آنها در سایت ارگانش چپ چپ تا راست راست ده تا

معنایش این است که از مواضع سازمان خویش , معنایش این نيست که آنها را سانسور کرده است, خودداری کند

ه بر سر گذر معنایش این است که گفته است که ما نه تخته سياه آویخت. دفاع و حمایت و صيانيت کرده است

هستيم که هر کس هر چه خواست بر ما بنویسد و نه دولت در قدرت که شهروند آزادی بی قيد و شرط بيانش را از 

اگر داوطلبانه پذیرفته .  بلکه ما خود در کنار آن شهروند در زمره طلبکاران این آزادی از دولت هستيم. ما طلب کند

نه برای دستيابی به توافق جمعی سياسی در درون یک سازمان روش باشيم که روش اعتمادشکنانه و پنهان کارا

حق , نادرستی است که نباید استفاده شود و اگر مورد پرسش قرار گرفتيم که چرا  چنين روشی در پيش گرفتيم

 روم نداریم خود را اسپارتاکوس ثانی بناميم و لذا غير مستقيم رفيق سازمانی خود را آن سردار جالد قاتل برده گان

تصویر کنيم که پنج هزار برده را از کوههای کارتاژ تا پای دروازه های رم یکی یکی به صالبه کشيد و حق نداریم فریاد 

 .کشيده اند و انگار که حکومت نظامی راه افتاده است و اختناق پليسی راه انداخته اند" سوت پاسبان"بزنيم که 

ای یهودا تو فردا تا پيش از این که سپيده بردمد : "ه یهودا گفت روایت است که عيسی شب قبل از مصلوب شدن ب

با من " آفتاب تموز"می خواهم بنویسم زشت است که به قول رفيق حسن زیر ." سه بار به من خيانت خواهی کرد

نامه کباب بخورید و در چشمان بی خبرم زل بزنيد و در آغوشم بگيرید و آنگاه پيش از آن که سپيده بردمد بر صليب 

 !سرگشاده ام بياویزید

, می خواهم بگویم زشت است که تقریبا همه ارگان ها و نهادها در دست امضا کنندگان نامه سرگشاده بوده باشد

همه ارگان های سازمان را نيمه خصوصی کرده باشند و هر کس هر , اکثریت کميته مرکزی در اختيار آنها بوده باشد

آی بيایيد که ما . و بعد یکدفعه فریاد برآورند که آی بيایيد که ما را خفه کرده اندچه دلش خواسته باشد گفته باشد 

زشت است که در ارگانک های نيمه خصوصی . آی که در سازمان انگار حکومت نظامی برپا شده است, درد داریم

ایستاد و برای دیگران شده خودتان که برخی از آنها در زمان آغاز کارش روی شانه های نحيف آدم هایی مثل من هم 

چهره و نام و شخصيت درست کرد قلم پای هر کس که بخواهد گوشه چشمی داشته باشد خرد کنيد و به شيوه 

سزارهای رم بر آنها فرمان برانيد و مقدرات و بود و نبود و چند و چونش را مطابق سليقه ذات اقدس خودتان بچينيد و 

 در باره علت  رفتار اعتمادشکنانه و پنهان کارانه برای دستيابی به یک بعد  همزمان فریاد برآورید که پرسشگری

 . است" سوت پاسپان"تفاهم سياسی 

زشت است که طی یک جنگ گریالیی گم شتاب نفس گير و انرژی سوز و کالفه کنننده با پيگيری و سماجتی حيرت 

 تدریج از گردونه کار و فعاليت های سازمانی وادار به انگيز و با استفاده از آرای افراد هم نظرتان آدم هایی مثل مرا به
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شده " محسوس"بوده و دوباره حاال " نامحسوس"کناره گيری و وادار به تصفيه کنيد و بعد بروید بنویسد این آدم 

شما که ابزارهای تبليغی و رسانه های سازمان را خصوصی کردید تا شرایط فراهم شود که به قول رفيق . است

و هر چه نوشته اید با , شما که هر چه دلتان خواست تا حاال گفته اید" هر چه دلتان خواست بگویيد"گرآرش کمان

ایميل گروهی به صدها سایت و نشریه اینترنتی و وبالگ فرستاده اید؟ دهانتان بسته بود؟ جلوی نظرتان را کسی 

و !! یسد همه جا پخش می کنيد؟ نهگرفته بود؟ هيچکس آمد به شما گفت که چرا این طور وسيع هر چه می نو

آنچه شما می خواستيد این بود که در حالی که همه این ها را دارید  حق داشته باشيد هر زمان ميل !! هزار بار نه

و هر اندازه کشيد درست بر پيشانی سایت راه کارگر هم هر چه خواستيد بنویسيد و احدی هم حق , تان کشيد

تی حق نداشته باشد بپرسد که تبليغ فرد حق دارد برتر از تبليغ سازمان گردد؟  و برای و ح. چون و چرا نداشته باشد

این کار بيش از یک سال است که این سازمان و اعضایش را ذله کرده اید و به رفقای سی ساله تان بدترین اتهامات 

 راستی رفيق تقی روزبه  از جان ما  دیگر چه می خواهيد؟ . را بسته اید

م بنویسم زشت است که به محض این که با انتقاد روبرو می شوید و توانایی دفاع از نظرتان را پيدا نمی می خواه

کنيد خود را به موضع مظلوم مورد احجاف قرار گرفته می گذارید که انگار هيچ چيز و واقعا هيچ چيز جز آزادی بيان 

 سازمانی با شهامت می خواهم که با انگشت به من یک نفر رفيق. برای طرح دیدگاهها و نظرات تان را نمی خواهيد

, مبانی برنامه ای, اصول سازمان یابی, نشان دهد که این سانتر راه کارگر اصال تا حاال چه نظری در زمينه تاکتيک

داشته و داده که کسی جلویش را ... دمکراسی مشارکتی و , دولت نوع کمون, حکومت کارگری, سوسياليسم

ش را در درون سازمان سد کرده است؟ سانتر راه کارگر بزرگ ترین خاصيتش این است که خاصيت گرفته و آزادی ا

یک البيرنت است که بيرون از دایره کداخدامنشی های کسالت آور و ایفای . هرگز نداشته است. نظرسازی ندارد 

ه به جای خود نظر دائم به همين دليل است ک. نقش چسبناکی یک کلمه حرف حساب در حوزه نظر ندارد که بزند

این ناتوانی و سترونی سانتر راه کارگر است که نه می .  مخفی می شودآزادی ابراز نظرپشت  اهميت وجود 

نه می تواند خود را به مثابه یک , تواند خود را از انحالل طلبی جدا کند و نه می تواند با آنها تصفيه حساب نظری کند

ن گرایش پس از این همه مدت وقتی یک نامه سرگشاده درونی تحویل این سازمان ای.  گرایش مستقل  فورموله کند

داد ده جایش زده دارد و یک جای سالم در آن یافت نمی شود و جا به جا به انحالل طلبی غلطيده است و طوری هم 

امدانه نوشته درغلطيده است که حاال رفيق تقی روزبه انحالل طلب کارش این شده است که از طریق دست کاری ع

رفيق تقی , و مرکزیت" قانونيت"رفقا کار شما به جایی رسيده است که برای دفاع از . راه فرار برایشان باز کند, آنها

از مرکزیت انحالل طلب , روزبه که سياه بر سفيد نوشته است که اصال هر گونه اعتقاد به رهبری امری قبيح است

ین بود که اگر رفيق تقی روزبه نظرش را به هر دليلی به دقت فورمولبندی من به راستی اميدم به ا. دفاع می کند

  این کار را صورت پيران آزادحداقل رفيق ,  نمی کند و فقط کارش شده است پراندن احکام نظری نامفهوم و غریب

را با گرایش دیگر دهد تا حاال که سانتر بی نظر راه کارگر همچنان بی نظر است گرایش آنها بتوانند بحث های خوبی 

مگر می شود با کسی که نشان .  پاک نااميد شده امپيران آزادولی بعد از خواندن یادداشت آخر رفيق .  پيش ببرنند

بحث سالم نظری علنی روی , نمی دهد که فرق دمکراسی و دیکتاتوری و رابطه حق رای با اصوليت ها را می داند

 مدل های سازمان دهی راه انداخت؟ 

 . گفتنی بسيار دارم و الزم باشد البته باز هم خواهم گفت. ادداشت را به همين جا پایان می برماین ی
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  تشکيالت خواهان آن هستند  –الگوی سازمانی ما و آنچه طرفداران نه 

 روبن مارکاريان

 مبارزه در شرايط استبداد   سازماندهی تشکل حزبی برایدر ارتباط با حزب بلشويک برمبنای الگوئی که لنين! يک مقدمه کوتاه
 طبقه کارگر را درروسيه تزاری به شکل موفقی تا پيروزی انقالب اکتبر و نيز پيروزی در         ،ارائه می دهد می تواند در طی هفده سال  

در طی اين مدت حزب بلشويک که جناح اصلی  حزب سوسيال دمکرات   .  جنگ داخلی و تثبيت اولين دولت کارگری هدايت کند
وسيه است به لحاظ زندگی درون حزبی تشکلی است زنده، پرتحرک با مباحثات درونی که در اکثر موارد خصلت علنی           کارگری ر

از يک سو انضباط  و ! سخن کوتاه . دارد ونيز آزادی فراکسيون هائی که در اين يا آن مورد بر سر اين يا آن مسئله شکل می گيرند
يط استبداد و از سوی ديگر دمکراسی درون حزبی فراگير و گسترده  خصلت نمای اين   اراده واحد برای مبارزه در سخت ترين شرا 

 .الگوی حزبی است 

 ! منع فراکسيون در جنبش کمونيستی

 برای  رابدين ترتيب  شرايط .  کنگره دهم حزب بلشويک با منع فراکسيون ها  نقظه پايانی می گذارد بر  دمکراسی درون حزبی 
انترناسيونال کمونيستی با عروج استالنيسم اين .   حزب به حزبی تک صدائی و موميائی فراهم می سازدعروج استالنيسم و تبديل

فراکسيون به مثابه انظباط شکنی، نقض اراده واحد حزبی   . الگو را به الگوی اکثريت قريب به اتفاق احزاب کمونيستی مبدل می کند
سيال دمکرات و نيز جريانات تروتسکيستی سنت آزادی فراکسيون را ادامه می  فراتر از آن، چون احزاب سو. به تابو مبد ل می شود

را جزئی از نظام فکری سوسيال دمکراسی يا رفرميسم سوسيال دمکراتيک و نيز    " آزادی فراکسيون" دهند الگوی  استالنيسم
پيروزی هائی که احزاب کمونيست در  . کند تروتسکيسم  دانسته  و آن را انحرافی غيرقابل انکار و بيگانه با مارکسيسم قلمداد می  

بدست مياورند خود به ...) احزاب کمونيست چين، و يتنام ( و استعمار ....)  حزب کمونيست ايتاليا، فرانسه ( مبارزه عليه فاشيسم
صورت مخفی و ها به اگر چه در همه اين احزاب فراکسيون . تقويت الگوی استالينی و سنگوارگی تابوی فراکسيون مبدل می شود

 مخفی در می آيد، اما منع فرا کسيون يک گاو  پشت پرده شکل گرفته و گسست ها در رهبری به صورت کودتا های فراکسيون های
 !مقدس است 

  ! فراکسيون در سنت تروتسکيستی  

ن الگوی حزبی بر می    با شکل گيری تروتسکيسم در برابر استالنيسم، تروتسکی الگوی حزب بلشويک قبل از کنگره دهم را به عنوا      
از نظر الگوی حزبی تروتسکيسم،   . در اين  الگو فراکسيون ها خصلت موقت و مشخص دارند و نه خصلت ثابت و پايدار. گزيند

به اين ترتيب در تشکل     . فراکسيون های پايدار در طول زمان تحزب را ناممکن ساخته و موضوعيت تشکل حزبی را از بين می برند    
 .سکيستی تنها فراکسيونهای موقت، موردی و مشخص تحمل می شود   ها و احزاب تروت

 ! فراکسيون و احزاب و تشکل های جديد سوسياليستی

حزب کارگران برزيل،  . در دهه نود قرن گذشته احزاب توده ای جديدی در خارج از الگوهای سنتی قبلی پا به عرصه وجود می نهند 
 :اخص ترين اين ها عبارتند ازازجمله ش... . حزب تجديد بنای کمونيستی و 

که    سنتی بخشهائی از جنبش سنديکائی، جنبش های اجتماعی، تشکل های چپ راديکال و تشکل های چپ         :   حزب کارگران برزيل   
اين حزب از فراکسيون های   . هر يک نقش معينی در پيکار عليه ديکتاتوری نظامی داشته اند اين حزب را به وجود می آورند       

وجود می آيد که هر يک دارای  ويژگی های معين ايدئولوژيک و سياسی هستند و بنابراين خصلت فراکسيونی آنها پايداری به 
 .پايدار است" نسبتا

پس از فروپاشی حزب کمونيست ايتاليا با شرکت گرايش هائی از حزب کمونيست ايتاليا، بخشی        " :  حزب تجديد بنای کمونيستی" 
و چند گرايش تروتسکيستی شکل می گيرد و خود را به    " ايل مانيفستو" ، جريانات راديکالی نظير از جنبش اتحاديه ای ايتاليا

 . صورت شش فراکسيون رسمی سامان می دهد   
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 که هريک در گذشته يک هويت تشکيالتی  -بدين ترتيب الگوی اين نوع احزاب جديد، الگوئی  است که  از فراکسيون های ثابت 
ل می شود اما عليرغم ساختار فرا کسيونی در صحنه سياسی به مثابه حزبی با اراده واحد مبارزاتی ظاهر      تشکي-مستقلی داشته اند

 .  می شود

 هنگامی که در حال تدوين  اساسنامه سازمان بوديم کميسيون ويژه ای برای تدوين فراکسيون انتخاب شد که من   1370در سال 
، بازگشت به سنت لنينی قبل از کنگره دهم ، جذب عناصر مثبت       استالينستی الگویما اساس کارمان را نقد . عضو و مسئول آن بودم

می    " احزاب جديد سوسياليستی"از نظر ما الگوی  . سنت تروتسکيستی و مهم تر از همه بررسی الگوی احزاب جديد قرار دا ديم    
بنابراين ما مبنای . اليسم موجود  باشد توانست الگوی مناسبی برای تجيد آرايش حزبی جنبش کمونيستی پس ار فروپاشی سوسي   

مقررات فراکسيونی آنها را   " کارمان را برای  فراکسيون ها الهام از اين الگو قرار داده  و در تدوين مقررات فراکسيون  بعضا    
ننده مناسبات بدين ترتيب  اساسنامه ما به مثابه تنظيم ک  . وارد  مقررات مربوط به فراکسيون در اساسنامه سازمان کرديم    " عينا

  همراه با پذيرش حداکثر دمکراسی درونی تا حد فراکسيون های ثابت و         استالينستی درون حزبی، برشی است راديکال با سنت    
دمکراتيک  " که ظرفيت هم زيستی گرايشات گوناگون را در چهارچوبی کامال  )  با توجه به الگوی احزاب جديد سوسياليستی( پايدار

 .تامين می کند

 که در تجربه -کنگره اول در سازمان ما  دو فراکسيون شکل گرفت که حقوق فراکسيونی آنها به گسترده ترين شکل ممکن پس از 
 .  رعايت گرديده است-تحزب در ايران بی سابقه بوده است 

 

فضای سانسور و   آيا مضحک نيست که در سازمانی با چنين الگوی حزبی ، ساختار و تجربه ای ناگهان عده ای مطرح می کنند که 
و جالب است که اکثريت کميته مرکزی يعنی مديريت تشکيالت نيز در شمار همين مدعيان قرار   . است خفقان بر سازمان حاکم شده  

 دارند؟ 

 !الگوی حزبی ئی که طرفداران  نامه سرگشاده مطرح می کنند

درنامه  . به بيان روشن تر انحالل سازمان استو يا " نه سازمان"  الگوی سازمانی ارائه شده توسط نامه سرگشاده، الگوی  
ستون ديدگاه حذف شده و  . سرگشاده  گفته می شود که مصوبات سازمان به نام خودسازمان و با امضاء ارگانهايش اعالم ميشود       

سی ساالنه و      يعنی سازمان مبدل به يک گزارش سيا  ! "نه سازمان" د ونوشته ها با امضاء فردی انعکاس نقطه نظر افراد خواهند بو
يک يا چند قطعنامه، چندين اعالميه موردی مانند تبريک سال نو، اول ماه مه، هشت مارس، روز شهدای سازمان، کشتار  " احيانا

مواضعی که نه تنها همه چپ ها در اکثر آنها .....( ، و چند اعالميه در محکوميت دستگيريها و اعتراض به سرکوب ها و 67
 .می شود.).... ز چند حتی بخشی از دمکرات ها و ليبرال ها را هم در بر می گيرد ج" مشترک هستند  و مثال

بر مبنای اين الگو،  در سايت و نشريه سازمان که تريبون های رسمی سازمان هستند  يکی از تشکل اتحاديه ای دفاع کرده آنرا در       
مانند تجربه ( م و مظهر تسلط انسان برانسان می داند  نوشته های خود تبليغ و ترويج می کند، ديگری همين تشکل را بوروکراتيس   

يکی می گويد که تشکل ها ی توده ای کارگری بايد بر اساس درخواست های بی واسطه توده کار و       .... ،)پارلمان در قرن بيستم 
 شکل نداده اند به  زحمت شکل گيرد، ديگر کارگران سنديکای شرکت واحد را برای آن که چرا سنديکا را بر اساس لغو کارمزدوری   

، ديگر می گويد که  " چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است"يکی می گويد که ....نقد می کشد و رفرميسم آنها را افشاء می کند
يکی می گويد انتخابات تحريم است ديگری می گويد بايد   ...  تشکل هر نوع تشکل جز تشکل خطی بازسازی نظام سرمايه داری است   

حرکت در جهت     " چنين است ترجمان تز تشکيالتی نامه سرگشاده  که مطرح می کند در سازمان ما بايد      ....کت کرد  در انتخابات شر
 !ممکن باشد  " های گوناگون و حتی متضاد تاکتيکی

تريبون ها و ارگان های رسمی سازما      به بيان روشن تر، برای اجرای تشکيالتی که در جهت های تاکتيکی متضاد حرکت می کند، 
به مثابه نماد الگوی  " ستون آزاد" يا " ديدگاه"و اولين اقدام در اين راستا حذف   .    بايد منحل و به ستون آزاد مبدل شوندن

الگوئی که در بيست سال گذشته ضمن جای دادن گسترده ترين تنوع نظری ممکن، اين تنوع نظری را در            . تشکيالتی موجود است 
 .سيما، هويت، استراتژی و تاکتيک های دوره ای شفا ف و روشنی است، آرايش داده است چهارچوب سازمانی رزمنده که دارای 
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آری، ما به تاسی از الگوی تحزب سوسياليستی  بر آن بوده ايم که تريبون های  متعلق به سازمان محل تبليغ  وترويج نقطه نظرات   
) که با امضای فردی مواضع سازمان را تبليغ و ترويج می کنند    اعم از بيانيه ها، اعالميه ها، مصوبات و يا مقاالتی    ( سازمان است 

که به هر دليلی هنوز به نقطه نظرات مورد پذيرش سازمان مبدل   ( و ستون آزاد و يا ستون ديدگاه محل انعکاس نقطه نظرات افراد
 ). نشده اند و يا نيازی هم نيست که در آ ن موارد نقطه نظر سازمانی وجود داشته باشد  

يعنی مراجعه کننده موظف  ! از رفقای مدافع اين نظر می گويند بايد خود مراجعه کننده شعور کافی برای تشخيص  داشته باشدبرخی 
است  که برای دست يافتن به نظرات سازمان يا تمامی مصوبات سازمان راه کارگر را حفظ باشد و يا به تمامی اسناد سازمان راه         

تا  بداند که فالن  نظر، نظر سازمان   )  که بخش زيادی از آنها متاسفانه در دسترس نيست  13 تا  از کنگره اول( کارگر مراجعه کند
سئوال اين است که چنين افراد همه دانی چه نيازی به مراجعه  به ارگان های سازمان خواهند داشت؟ و اين که . است ويا نظر فرد

 فراد و تبديل ارگان های رسمی سازمان به جنگ نيست؟   آيا اين شيوه بی ظيفه کردن يک سازمان و تجزيه آن به ا 

 

اگر در شرايطی غير از موقعيت انقالبی تبليغ و ترويج يکی از مولفه های اصلی فعاليت  سازمان است و اگر در شرايط تبعيد اهميت 
. رنامه اش موجوديت می يابددر تبليغ و ترويج  تاکتيک ها، استراتژی و ب " آن به مراتب افزايش می يابد پس يک سازمان اساسا 

ترديدی نيست که اين تبليغ و ترويج  توسط اعضای آن سازمان و در تريبون های متعلق به سازمان انجام شده و هر مراجعه کنند ه     
ستون  "و يا "  ستون ديدگاه. "ای و يا هر مخاطبی خواهد دانست که آن سازمان در موارد مختلف کدام مواضع را مطرح می کند

 . نيز نشان می دهدکه نقطه نظرمطرح نظر فردی بوده و هنوز بهر دليل به نظر سازمان مبدل نشده است  "  دآزا

اما همانطور که در باال ديديم نامه سرگشاده تيرخالصی به شقيقه اين ساختار    . اين آن ساختار رسانه است  که ما تا کنون داشته ايم  
سازمانی مبدل کند که در آن به طور همزمان شنا در جهت ها ی تاکتيکی مختلف ميسر  شليک ميکند برای آن که  راه کارگر را به 

 .باشد

گاه به عنوان تنوع نظر و گاه به عنوان تنوع " نه تشکيالت" پلوراليسم نام شبی است که توسط طرفداران   !  سازمان پلوراليستی 
در باال توضيح دادم  که ما فراکسيون !    لوراليستی هستند؟رفقا مطرح می کنند که خواهان سازمانی پ ! برنامه ای مطرح می شود

های پايدار را نيز در ساختار خود پذيرفته و در دوره هائی نيز در سازمان ما فراکسيون های ثابت با اختالف برنامه ای چشم گير با 
ر سازمان ما امری نهادينه شده است    برنامه سازمان ما  وجود داشته است چه برسد تنوع نظری که الاقل در هجده سال گذشته د      

پس . رفقای مطرح کننده تشکيالت پلوراليستی خواب نما نشده اند و می خواهند چيز تازه ای را مطرح کنند  . پس مسئله چيست؟... 
ل خود اين نوآوری فراتر از تنوع نظری و حتی آزادی تشکل های فراکسيون های پايدار  است که در سازمان ما به کامل ترين شک

بيان کنند نه فقط به طور همزمان شنا در جهت های تاکتيکی     " پلوراليسم "چه که رفقا می خواهند با نام شب   .  وجود داشته است
مخالف بلکه امکان حرکت در جهات های مختلف استراتژيک و برنامه ای  و به بيان ديگر جايگزين کردن تشکل جبهه ای به جای 

 . تشکل حزبی است 

که  ديدگاه در اين جا نه يک تمهيد در سازمان دهی تنها رسانه سازمان بلکه اسم شبی است برا ی انحالل سازمان و خالصه آن 
در سازمان  "  که مثال استاين  الگوئی. لبته با حفظ نام سازمان به عنوان يک سرمايه سياسی مشترک ا" نه سازمان"تبديل آن به 

دار  در لند ن با آخوند های طراز اول رژيم مالقات می کند، جناح سليمی با رضا پهلوی      جناح فرخ نگه . اکثريت اکنون عمل می کند
اين ها .ائتالف تشکيل می دهد.. در برلين نرد می بازد و جناح کريمی با حزب دمکرات، حزب کومه له ايران، اتحاد فدائيان خلق و     

هر کس آزاد است که هر حرفی که دارد به نام     " رند اما مطلقاکنگره ها ئی دارند که دور هم می نشينند و تصميماتی هم می گي     
اکثريت تنها يک نام است يک سرمايه مشترک که .... کندشنا اکثريت بزند و در هر جهت تاکتيکی و برنامه ای که ترجيح می دهد 

 ...هر کس در دادو ستدهای سياسی خود از آن بهره می گيرد 

 

 چرا فرهنگ و روش خشونت ا؟
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 مخالفت خود را با  اصول تشکيالت حزبی مطرح کرده بود می دانست که نظرش در  )کنفراس کلن( که از مدتها قبل روزبه  تقی. ر
او اکنون همه . اما در طول اين چند سال نظرگاه  او تعميق پيدا کرد)! پيران آزاد  و چند تن ديگر. جز ر( سازمان ما خريدار ندارد

اتيک و باز توليدگر نظام سرمايه داری دانسته و معتقد است که تحزب بايد به تشکل جنبشی يا     الگوهای حزبی موجود را بوروکر 
برخورد .  و مبدل کردن تنها تريبون سازمان به فورم گام بلندی به پيش است  ديدگاهدر راستای اين مسير البته حذف  . فورومی باشد

در سازمان ما تا آن زمان حتی در شديدترين بحرانهايش سابقه    که -سال پيش وی به مدد فرهنگ خشونت، اتهام، ترور شخصيت  
 به عنوان -شکی نيست که  تبديل سايت و نشريه راه کارگر !حذف ديدگاه.    يک درخواست مشخص را مطرح می کرد-نداشته است

 ، گام بلندی در مسير انحالل    به فوروم  ويا يک جنگ-تنها رسانه های سازمان ما که به نام راه کارگر مواضع ما را مطرح می کنند
 .طلبی است

اين الگو که از جنبش های ضدسرمايه داری جهانی گرفته شده است سازمان را به يک فورومی مبدل می کند که افراد وابسته به       
آن چه که هر کسی می تواند در مسيری که خواست به لحاظ تاکتيکی شنا کند و هر . آن بر اساس اصول بسيار کلی گرد هم آمده اند

   ....اقدامات مشترک نتيجه توافقات مشترک از طريق اتفاق آراء می باشد . خواست بنويسد و بگويد

" حسن حسام  از سازمان دهندگان نامه سرگشاده  با بکارگيری همان فرهنگ خشونت دقيقا        . ر .روزبه تنها نيست . اکنون اما ر
ضوابط حاکم " مباحثات درونی از جمله بازبينی مجدد   13ه پس از کنگره  اين  در حالی است ک . همان درخواست را مطرح می کند  

از طريق يک اقدام کودتا  ) که زمان و مکان آن نيز تعيين شده بود     ( ناگهان تدارک دمکراتيک کنگره. در جريان بود " بر رسانه ها 
. در ميان آنها قرار دارند، ) رکزی سازمانيا اکثريت کمتيه م( کودتائی که چهار عضو کميته مرکزی سازمان . گونه، قطع می شود

نفس سازمان را بريده ، رهبری در سايه درست کرده       ... امضاء کنند گان اعالم می کنند که يک گروه نا انسان،  غير کمونيست و    
عی از سازمان را   اعالم می کنند که نو... و اعالم می کنند که از پس به منويات اين رهبری در سايه  تمکين  نخواهد کرد..... اند

و خواهان اجرای بالدرنگ يک درخوست مشخص      .... می خواهد که بتوان به همزمان در جهت های تاکتيکی مختلف شنا کرد     
 !حذف بال درنگ ستون ديدگاه که مزاحم فعاليت آنان است !. ميشوند

به راه کارگر ابتدا بايد " نه سازمان" تحميل شايد رفقا بهتر می دانند که برای  ! اهداف مشابه برای دست يابی به روشهای مشابه  
درالگوی سازمانی  ما نمی گنجد و راه " نه سازمان" اما آيا برای رفقا روشن نيست که  !سرزمين سوخته مناسباتی به وجود آورد

 کارگر را نمی توان با اين شيوه ها منحل کرد؟
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