
در اين مجموعه در اختيار عالقمندان قرار می گيرد باقی مانده  نامه های مبادله شده ميان مخالفان و موافقان آن چه 
. نامه سرگشاده است که در بخش اول انتشار اسناد مربوط به بحران و جدائی در سازمان، توسط ما انتشارنيافته بود  

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

.حروف اول نام استفاده شده است  
 

. فهرست نامه ها  به قرار زير است  
:لفين نامه سرگشادهمخا  
  به رفيق ن ، مسئول کميته مرکزی و به دبير خانه جهت اطالع اعضای سازمان : رحيم. ر

  به کميسيون حقيقت ياب:  جالل نادری
  مخفی کاری و سوپرايز بعدی: صادق افروز.ر
"و چه هيجان انگيز است که هر لحظه ورای ديگری از حقيقت را در يابيم " .... : علی يوسفی .ر   
  !از پاسخگوئی" جديدی " شيوه :  منصور نجفی. ر
  !سخنی در رابطه با رفقای امضا کننده نامه سرگشاده، در کميته مرکزی : منصور نجفی. ر

  و ساير اعضاء تشکيالت...خطاب به رفقای حوزه : نصراهللا قاضی
آزاده ارفع.ر  
نپريسا آزاديا.ر  

  " لحظه ورای ديگری از حقيقت را در يابيم و چه هيجان انگيز است که هر: " .... علی يوسفی
  عاقبت کوه موش زائيد: منصور نجفی. ر
  !کميته مرکزی و فرار از اصل موضوع: بامشاد. الف. ر
  !مافيا را افشا کنيد! رهبری در سايه ؟ لطفا براين صحنه نور بيافکنيد :منصور نجفی. ر
  !ری شورشگ.سخنی کوتاه با رفيق عزيزم، س :منصور نجفی. ر

  !آزمايش شود" درهمين دنيای کوچک خودمان"الگوئی که نقدا و فی الحال می خواهد :علی يوسفی

  !ممنوع" نه به سوت پاسبان ، بل به حکم قانون، خلق ادبيات نفرت اکيدا:مسعود پيوندی
  حسن حسام.يادداشتی بر نوشته ر: صادق افروز

  کاوه آزادی. ر
  به کجا چنين شتابان: ع.ر
  " !حقيقت ياب"نگاهی به گزارش کمسيون  : ریامير جواه.ر
  
  "عدم اتخاذ"بخوانيم " اتخاذ"بنويسيم : البرز دماوندی. ر
ممنون.ت ، ب و حشمت محسنی  توضيحات شما روشنگر بود .رفقا ط ، ح: علی يوسفی. ر  
کدام بی طرفی؟: الف بامشاد. ر  

   Labyrinthتاباندن نور بر صحنه ، يا عبور دادن از  : علی يوسفی
 برای از نفس انداختن حريف؟

  !شالگونی و همه رفقای مخالف نامه سرگشاده.يک توصيه به ر: رفقا بهروز بابايی، پروين شکوهی و علی يوسفی
آاريكلماتوری بمناسبت نزديک شدن به يک ماهگی نامه سرگشاده:  علی يوسفی.ر   
!کميته مرکزی و مرحله جديد بحران :روبن مارکاريان. ر  
آيا طرح اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم انحالل راه کارگر بود يا تبديل راه کارگر به اتحاد : ا سپيد رودیرض. ر

  بزرگ ؟
  نوری بر صحنه يا خبرکشیتابش: علی يوسفی. ر
  کميته مرکزی در مقام وکالی مدافع نامه سرگشاده:الف بامشاد. ر

  !آرش کمانگر در رابطه با عملکرد کميته تبليغ و ترويج.ر " توضيحات" در پاسخ به : رفقای کميته تبليغ و ترويج
  
چرا پاسخی مبهم و منفی؟: الف بامشاد. ر  
پريسا آزاديان. ر  
خطاب به هيئت ارتباطات نشست مخالفان نامه سرگشاده: علی يوسفی.ر  

چرا جدايی؟ : رضا سپيد رودی. ر  
!از هردم از اين باغ بری می رسد: روبن مارکاريان. ر  



!نگاهی به  منظق بی منطقی: البرز دماوندی. ر  
!را بيشتر می پسندم " ديوانه"از القاب اعطائی رفقا ، لقب : علی يوسفی. ر  
  !انشعاب آيين نامه ندارد: رضا سپيد رودی. ر
چگونه می خواهيم در کنارهم باشيم: الف بامشاد. ر  
  نفِی حکمت مکن   از بهِر دل سوخته چند.... : امير جواهری. ر
در باره پيشنهاد رفيق شهاب برهان: علی يوسفی. ر  
در باره پيشنهاد  رفيق شهاب برهان: رضا سپيد رودی. ر  
"هيئت ارتباطات موقت " خطاب به  :علی يوسفی. ر  
 
شکست عتماد: پ. ر  

************************************ 
 نامه های موافقين نامه سرگشاده 

 
رفيق صادق هياهو و تحريف به جای تأمل در نگرانی رفقای خوداز نوشته : حسين نقی پور. ر  
خطاب به کميته مرکزی سازمان و خطاب به اعضا: حميد موسوی. ر  

چندکلمه درموردارزيابی کميسيون حقيقت ياب ونحوه برخورد های صورت گرفته باآن : تقی روزبه. ر  
  چندتا گاف ؛: ف و رسول آرام.رفقا س

  ! که محلی از اعراب نداردآن چه: وريا بامداد. ر
   ياور اعتماد.ر
پيران آزاد.ر  
الف .ر  
  ث. ف. ر

!تابش نوری برصحنه: تقی روزبه. ر  

س.الف.ر  
  بيژن سعيد پور. ر
  سرای ديگری رسيديم به کاروان: ی.س. ر

  سخنانی با رفقای عزيز سازمان: ابراهيم آوخ. ر
   پاسخ به نامه رفيق نصراهللا قاضی:  م.ی و س.رفقا ش

  م. س.ر
  !برای سازمان و برای آينده بشريت تحث کنيم: رسول آرام.ر

خطاب به اعضاء سازمان: حميد موسوی.ر  
)3(تابش نوری برصحنه: تقی روزبه. ر   
سخنی کوتاه با رفيق روبن مارکاريان: ابراهيم آوخ. ر  
امير جواهری. کوتاه سخنی به بهانه هجوم نامه ر: الف.ر  
  !سف  با کمال تأ:پيران آزاد.ر
  )4(تابش نوری برصحنه: تقی روزبه.ر
  )5(    تابش نوری برصحنه:تقی روزبه.ر
  !!امان از دست آلزايمر سياسی : آرش کمانگر. ر
  !آن بلوغ و احساس مسؤليتی که لحظه حاضرمی طلبد: تقی روزبه. ر
!همسان انگاری خود با کليت يک سازمان: تقی روزبه. ر  
  علی دماوندی. ر
  علی دماوندی. ر
ويروس انشعاب : وريا بامداد. ر  
بهانه جوئی يا تالش برای يافتن راه هائی برای برون رفت از بن بست ؟  :حسين نقی پور.ر  
انشعاب برای چه؟ :حميد موسوی.ر  



معنا وعواقب تمايز گذاری ميان اعضاء سازمان  ودودرک متفاوت ازمناسبات کمونيستی: تقی روزبه. ر  
  فرامرز دادور. ر
اوندیعلی دم.ر  
!اعضاء و اعضاء گروه منشعب از سازمان, خطاب به کميته مرکزی سازمان: حميد موسوی. ر  
!درخواست آتش بس: وريا بامداد. ر  

  ه.ش. دو نامه از ر
   بحران راه کارگر و خطر فروپاشی :ت ، حشمت محسنی .ط ، ب ، حرفقا 
  کجا ايستاده ايم  :ت ، حشمت محسنی .ط ، ب ، حرفقا 
  البرز دماوندی . پاسخ به ر :ت ، حشمت محسنی .ب ، حط ، رفقا 

   به کميته مرکزی :ت ، حشمت محسنی .ط ، ب ، ح رفقا 
   به کجا چنين شتابان :ت ، حشمت محسنی .ط ، ب ، حرفقا 
  شهاب برهان . درستايش از درايت ر :ت ، حشمت محسنی .ط ، ب ، حرفقا 
  امه به اعضای سازمان  ن:ک .ه. و رت ، حشمت محسنی .ط ، ب ، حرفقا 

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

ک . شهاب برهان و ه. نامه های ر  
 
  ش عزيز با سالم. ، ر  : شهاب برهان.ر
.....تجمع  مخالفان  : شهاب برهان.ر  
پيشنهاد به همه اعضای سازمان   :شهاب برهان. ر  
.....ف .  به ر :شهاب برهان.ر  
  شهاب برهان.ر
هايدگر، پرسش تقوای تفکر است:  ک.ه. ر  
شاه برهنه است  :ک. ه. ر  
 
 

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

نا مه های رفقا به .   نامه سرگشاده  براساس زمان انتشار فهرست شده اندمخالف نامه های رفقای 
  :قرار زير است

   مسئول کميته مرکزی و به دبير خانه جهت اطالع اعضای سازمانبه رفيق ن ، : رحيم. ر
  به کميسيون حقيقت ياب:  جالل نادری

  مخفی کاری و سوپرايز بعدی: صادق افروز.ر
"و چه هيجان انگيز است که هر لحظه ورای ديگری از حقيقت را در يابيم " .... : علی يوسفی .ر   
  !گوئیاز پاسخ" جديدی " شيوه :  منصور نجفی. ر
  !سخنی در رابطه با رفقای امضا کننده نامه سرگشاده، در کميته مرکزی : منصور نجفی. ر

  و ساير اعضاء تشکيالت...خطاب به رفقای حوزه : نصراهللا قاضی
آزاده ارفع.ر  
نپريسا آزاديا.ر  

  "و چه هيجان انگيز است که هر لحظه ورای ديگری از حقيقت را در يابيم : " .... علی يوسفی
  عاقبت کوه موش زائيد: منصور نجفی. ر
  !کميته مرکزی و فرار از اصل موضوع: بامشاد. الف. ر
  !مافيا را افشا کنيد! رهبری در سايه ؟ لطفا براين صحنه نور بيافکنيد :منصور نجفی. ر
  !ی شورشگر.سخنی کوتاه با رفيق عزيزم، س :منصور نجفی. ر

  !آزمايش شود" درهمين دنيای کوچک خودمان"می خواهدالگوئی که نقدا و فی الحال  :علی يوسفی

  !ممنوع" نه به سوت پاسبان ، بل به حکم قانون، خلق ادبيات نفرت اکيدا:مسعود پيوندی
  حسن حسام.يادداشتی بر نوشته ر: صادق افروز

  کاوه آزادی. ر
  به کجا چنين شتابان: ع.ر
  " !حقيقت ياب"نگاهی به گزارش کمسيون  : امير جواهری.ر



  
  "عدم اتخاذ"بخوانيم " اتخاذ"بنويسيم : البرز دماوندی. ر
ممنون.ت ، ب و حشمت محسنی  توضيحات شما روشنگر بود .رفقا ط ، ح: علی يوسفی. ر  
کدام بی طرفی؟: الف بامشاد. ر  

   Labyrinthتاباندن نور بر صحنه ، يا عبور دادن از  : علی يوسفی
 برای از نفس انداختن حريف؟

  !شالگونی و همه رفقای مخالف نامه سرگشاده.يک توصيه به ر: ز بابايی، پروين شکوهی و علی يوسفیرفقا بهرو
آاريكلماتوری بمناسبت نزديک شدن به يک ماهگی نامه سرگشاده:  علی يوسفی.ر   
!کميته مرکزی و مرحله جديد بحران :روبن مارکاريان. ر  
 سوسياليسم انحالل راه کارگر بود يا تبديل راه کارگر به اتحاد آيا طرح اتحاد بزرگ هواداران: رضا سپيد رودی. ر

  بزرگ ؟
  نوری بر صحنه يا خبرکشیتابش: علی يوسفی. ر
  کميته مرکزی در مقام وکالی مدافع نامه سرگشاده:الف بامشاد. ر

  ! تبليغ و ترويجآرش کمانگر در رابطه با عملکرد کميته.ر" توضيحات " در پاسخ به : رفقای کميته تبليغ و ترويج
  
چرا پاسخی مبهم و منفی؟: الف بامشاد. ر  
پريسا آزاديان. ر  
خطاب به هيئت ارتباطات نشست مخالفان نامه سرگشاده: علی يوسفی.ر  

چرا جدايی؟ : رضا سپيد رودی. ر  
!از هردم از اين باغ بری می رسد: روبن مارکاريان. ر  

!نگاهی به  منظق بی منطقی: البرز دماوندی. ر  
!را بيشتر می پسندم " ديوانه"از القاب اعطائی رفقا ، لقب : علی يوسفی. ر  
  !انشعاب آيين نامه ندارد: رضا سپيد رودی. ر
چگونه می خواهيم در کنارهم باشيم: الف بامشاد. ر  
  نفِی حکمت مکن   از بهِر دل سوخته چند.... : امير جواهری. ر
  برهاندر باره پيشنهاد رفيق شهاب: علی يوسفی. ر
در باره پيشنهاد  رفيق شهاب برهان: رضا سپيد رودی. ر  
"هيئت ارتباطات موقت " خطاب به  :علی يوسفی. ر  
 
شکست عتماد: پ. ر  

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



  رحيم. از ر
  2009 آوريل 14 

  به رفيق ن ، مسئول کميته مرکزی و به دبير خانه جهت اطالع اعضای سازمان
  2009 آوريل 14.                                            ن عزيز ، سالمرفيق

ک، و آخر وقت ديروز ، رفيق ح  از من خواسته ايد که در جلسه مرکزيت شرکت کنم و استدالل .ه و Rشما  و رفقا 
اما حرف ام ، همان . من منکر اين نيستم. تان هم اين است که با بحث روی مسأله می شود راه حلی برايش پيدا کرد

طور که در ياداشت قبلی يادآور کردم ، اين است که وقتی اکثريت اعضای کميته مرکزی بدون دليل و مدرک اتهامات 
بسيار ناجوری عليه عده ای از اعضای سازمان مطرح کرده اند ، بی آن که موارد اتهام و داليل شان را بگويند و حتی 

ان به ميان بياورند ، شرکت در جلسه چه معنايی می تواند داشته باشد؟ که بيائيم تا مضحک تر از آن ، اسمی از متهم
بشنويم که اتهام زنندگان آن نامه اين بار در نقش قاضی چه می گويند؟ من گفته ام و باز می گويم که فعًال با ديگران 

ام و نام متهمان را به اعضای سازمان  عضو کميته مرکزی بيايند و با صراحت موارد اته4کاری ندارم ، ولی ال اقل 
  انصاف بدهيد ، آيا اين خواست بی جايی است؟. توضيح بدهند تا اول معلوم بشود که صورت مسأله چيست

ضمنًا رفيق ح  در ايميل اش گفته گويا من فکر می کنم اعضای کميته مرکزی حق ندارند به صفت فردی نامه ای 
 نفر از اعضای کميته 4 من تا به حال چنين ادعايی کرده ام؟ حرف من اين است که آيا. بنويسند و در بحثی شرکت کنند

مرکزی که عمًال اکثريت آن محسوب می شوند ، اتهامی را مطرح کرده اند ، که موارد و متهمان آن ناشناخته است و 
 با همان صفت فردی در سطح دالئلی هم که ال اقل آثار جرم را نشان بدهد ، ارائه نشده است ، اول اين را صراحتًا
  .  تشکيالت اعالم بکنيد تا معلوم شود که با چه مسأله ای و چه کسانی روبرو هستيم

   رحيم–با درودهای کمونيستی 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  جالل نادری.از ر
    2009 آوريل 14

  از جالل نادری به کميسيون حقيقت ياب
برخالف وظيفه ای که کنگره به صراحت به شما محول کرده بود، !) نمی گويم قالبی(حال که با استناد به اسناد عوضی 

بيراهه رفتيد و در مسند قضاوت نشستيد و حکم صادر کرديد، صريحا و صريحا پاسخ دهيد در کجا ايستاده بوديد و 
ولی حداقل بايد از . دانسته بوده يا نادانسته. هدفتان چه بود نمی دانم آشوبی که بپا کرديد خواسته بوده يا ناخواسته
واضح است که بايد گزارش خود را هم پس . رفقايی که به آنها ناروا تهمت زديد عذرخواهی کنيد و از کل سازمان هم

منتظر پاسخ صريح . بگيريد  
  يل آور14جالل نادری  

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

  صادق افروز.از ر
  2009 آوريل 14

 مخفی کاری و سوپرايز بعدی
خانه بوده به تعجب ، حسين نقی پور مسئول ارائه آن به دبير.آنچه اکثر رفقای معترض به نامه سرگشاده ای را که ر

فيق حسين نقی پور در .ر.حيرت و انتقاد واداشته ؛نحوه سازماندهی و نگارش اين نامه و جمع آوری امضا بوده است 
مشارکت مسئوالنه،دلسوزانه وبا وسواس تهيه نامه دوم می گويد اين  نامه ( منظور نامه سرگشاده است-ص) با 

  تهيه شده است.خوب برای من با آن درک شبان رمگی ام ! اين سواالت پيش می آيد که :کنندگان
تهيه کنندگان دلسوز و با وسواس اين نامه سرگشاده در چه پروسه ای انتخاب شدند؟.1  
آيا همه امضا کنندگان نامه سرگشاده در جريان انتخاب کميسون نگارش نامه دخيل بوده اند؟.2  
اعضای نگارش نامه چه کسانی بودند؟. 3  
)که الحق در اين مورد خوب کار کرده ايد( مخفی کاری چرا و از کجا  آغاز شد؟توصيه .4  
دسته بندی خودی ها و غير خودی ها را چگونه انجام داديد؟. 5  

اما رفيق حسين نقی پور .بياييد پاسخ بدهيد.  به هر حال شما مدعی هستيد که به آزادی بی قيد وشرط سياسی معتقيد 
"  بار روی زمين بيافتم  و بگويم استغفراهللا 32گويا بايد . عفو و معذرت خواهی می کند پاسخ مرا موکول به طلب 

ولی من با . تا دل رفيق حسين نقی پور به رحم آيد و پاسخ بدهد " زمين ثابت است وخورشيد به دور آن می گردد 
 و ناسزايی که نثارم کرده ايد باکی جوردانو برونو بيشتر احساس نزديکی ميکنم تا با گاليله و از سوختن در آتش فحش

.ندارم و اهل پوزش و تکفير خودم هم نيستم پس بياييد نه برای من بلکه برای بقيه اعضای سازمان توضيح بدهيد   
: رفيق رحيم در نامه خود می گويد . رفقای دست اندرکار حق و االنصاف مخفی کاری را به نحو احسن انجام داده اند 

 نشسته بودند و از عملکرد شش ماهه اظهار رضايت می کردند 29ته مرکزی کنار دستش در جلسه  نفر اعضای کمي4
در تجربه ما در کميته تبليغ و ترويج نيز يکی از امضا کنندگان .و کوچکترين اشاره ای به جريان اين نامه نکردند

کننده از من خواست تا خصوصی نيم بعد از آن هم همين رفيق امضا .ما حدود سه ساعت در جلسه بوديم .حضور داشت



واقعا معلوم نيست .نوعی مخفی کاری هدايت شونده .ساعت با هم گپ بزنيم ولی در تمام اين مدت لب از لب باز نکرد 
.معلوم نيست سوپرايز بعدی ما چه باشد . اين رفقا چه چيز های ديگری را از ما مخفی می کنند   

 صادق افروز
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"و چه هيجان انگيز است که هر لحظه ورای ديگری از حقيقت را در يابيم " ....   
.يز ،  به عاريت می گيرمشه عز.با اجازه از رفيق ش. اين جمله زيبا است   

نامه ائی که از آن به عنوان سرگشاده ياد می شود به مدتها قبل و امضای  حاال ديگر روشن شده است که نگاشتن
 برمی گردد

 ولی چرا گزينشی ؟
.رجوع شود به نامه رفيق نصراهللا   

ع در باره وضعييت عمومی حاال ديگر آشکار شده است که اکثريت کميته مرکزی امضا کننده گزارشی خالف واق  
غيره را يکجا و در ..سکوت کرده اند تا  اين همه اجحاف ، تبعيض،توهين و فحاشی و. سازمان ارائه داده بوده اند

.همين رنج نامه اخير فاش کنند  
.رجوع شود به يادداشت رفيق رحيم   

يت اعضای تبليغ وترويج  و سايت ، حاال ديگر روشن شده است که يکی از اهداف نامه نگاران نه خنثی کردن اکثر
مگر کسی از آنطرف شما را به چهار . ارزانی شما باد. بلکه حذف شان از اين ارگانها و بدست گرفتن آنها بوده است

بهمنی ديگر تهديد کرده است ؟من در يادداشت اولم همين سوال را مبتکرين نامه کرده بودم دال براينکه رفقا سرانجام 
.کنيد ؟ ميخواهيد خنثی کنيد ، يا حذف ؟ خوشبختانه و حداقل من جوابم را گرفته ام می خواهيد چه   

 رجوع شود به نامه رفقا ياور اعتماد ، م و حميد موسوی 
.حاال ديگر روشن شده است که ماموريت کمسيون حقيقت ياب آنچيزی نبوده است که کنگره به آن محول کرده بوده   

. الف و س -ح .رجوع شود به نامه های ر  
حاال ديگر روشن شده است که مبتکران نامه انتظار واکنشهای نرم ، تند ، پرسشی ودرخواست مدرک و سند از خود 

رجوع به نامه رفقا ياور ، م  و " . که زوايايي از نامه براي رفقا روشن نباشد" وحتی می دانستند . را داشته اند
تهيه شده " مشارکت  مسئوالنه ، دلسوزانه و با وسواس " چرا که با .  نقی پور حاوی نکات ارزنده ائی است حسين
در  اين نامه  با اين پديده روبرو هستيم که در آينده و در جلسات عمومی بطور مبسوط بروی تک تک زوايای . است 

با اسناد و نامه ، از جمله  و احتماال اتهامات وارده و چگونگی صدور رای نهائی در مورد محکومين تشکيالتی ، 
.مدارک خرد کننده ائی روبرو خواهيم بود  

 کوبيدن اين اقدام و خفه "و با " کشف جرم " از نظر آنها تعجيل رفقای منتقد و جايگزينی چگونگی تهيه نامه برای 
اين درک . با هدف اصلی شان ، تو بخوان درک خاصی از کار حزبی ، کاری عبث است " کردن اين صدا با جو پليسي 

ص از کار حزبی ،که به احتمال قوی با مشارکت مسئوالنه و دلسوزانه ذکر شده در باال فکری درباره آن هم شده خا
صادق . نقی پور در برخورد با رحسينفراموش نکنيم که رفيق " . موس موس است ، تا موسی شود " است  حاال 

آنچه از هم اکنون روشن است از نظر .  بدهد بصراحت می گويد که حاال قصد ندارد به وی نسبت به کار حزبی درسی
اين رفقا " توسل به مصوبات و مقرارات تفسيربردار کنوني کمکي به ما نمي کند." بيهوده نبوده است که نوشته اند 

اين سازمان عزيز خودش را با برنامه واساسنامه(که بايد اصالح و ترميم و بروزشود)" ويا بيان و اتخاذ " 
 تاکتيکهای مختلف .

  نقی پورحسينرجوع شود به نامه رفقا ياور ، م  و 
حاال ديگر روشن شده است که نامه سرگشاده از سوی رفيق ش امضا نشده ، هرچند که با بسياری از محورهای آن 
موافق بوده است ، چرا که از نظر من درک رفقای نامه سرگشاده از کارحزبی را راديکال ارزيابی ميکند و خواهان 

پلوراليسم نظری ؟؟؟.   بمراتب عمومی تر است تجمعی  
 من اين کلمه را نمی فهم ، لطفا توضيح دهيد

  ه.رجوع شود به نامه رفيق ش
.حاال و با اين نامه ديگر و بطور يقين در جرگه محکومين و کسانی قرارگرفته ام که کمر به تضعيف  بسته اند   

 تضعيف راه کارگر ، يا تضعيف تشکيالت راه کارگر؟
 کدام ؟ 

.مسئله اين است  
اگر قرار است شما در تضعيف تشکيالت راه کارگر کوشا باشيد لطفا اين حق را بطور مساوی بمن هم بدهيد که در 

  .در يک مبارزه نظری سالم ولی جانانه و شرافتمندانه .جلوگيری از خط  تقويت راه کارگر تالش کنم 



 ارتباط با نحوه امضا گرفتن در ماجرای غزه و دهها نمونه ديگر که ابراهيم آوخ به من در.  رجوع شود به پاسخ ر
.حساب و کتاب درستی نداشته است   

  برای شما نيز همين تالش را آرزو دارم . سخن نگويم " اسپرانتو"تالش کردم به زبان زرگری و يا بعبارتی 
که برای من روشن شده و کمکم کرده حقايق ذکر شده مسلم است . يک ياد آوری ضروری برای رفع هرگونه سوتفاهم
  . تا بهتر بدانم کجا ايستاده بودم و کجا بايد بايستم

  .نامه شما حتی در تقسيم اين درد خست بخرج داده است . تنها شما دردمند نيستيد رفقا . وای از رنجی که می برم 
  .موفق باشيد
  علی يوسفی
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  !از پاسخگوئی" جديدی " شيوه 
 !ُگل کاشتيد. ياور اعتماد، سپاسگزارم.ر

     منصور نجفی
  !با سالم به اعضای سازمان

فقا، که بغيراز ارائه نظرات اثباتی آنان در زمينه هائی، صفت بارز آن پس از انتشار نامه سرگشاده تعدادی از ر
شده بود، تعدادی قابل مالحظه از ) بنابر مطالب مندرج در نامه( اتهامات زشتی بود که نثار تعدادی بی نام و نشان 

 بطور نمونه يکی از .ادندرفقای سازمان در واکنش به نامه سرگشاده، سئواالتی را در مقابل نويسندگان آن نامه قرار د
  : رفقائی که حاضر نشده است نامه سرگشاده را امضاء نمايد پرسيده است 

شفاف و روشن مطرح نمايند اين اتهامات را برچه مبنايی و به کداميک از ] نامه سرگشاده [ بهتر است که اين رفقا " 
نصف باشيد در سازمان ما جه کسی جلو ی کسی را چه کسانی جو خفقان بوجود آورده اند ؟ رفقا کمی م. رفقا می زنند

اين سئوالی است که از جانب تعداد قابل توجه ای از کسانی که نامه .". گرفته و آزادی بيان او را سلب نموده است
  .سرگشاده را امضاء ننموده اند نيز مطرح شده است

"  بار ديگر" ارائه داده بودند، متهم شده اند که  ياور ، رفقائی که در رابطه با نامه سرگشاده مطلبی .اخيرا به همت ر
  ."راه و روش ارعاب و مسموم کردن فضا را در پيش گرفته اند" 

 اين شيوه برخورد به کسانی که مايل نيستند نامه ناصادقانه سرگشاده را امضا نمايند، شباهت کم نظيری به نعل 
  .وارونه زدن دارد

رفقاي معترض به نامه سرگشاده پيش از آنکه واقعا " اضافه  نموده است که رفيقانه " ياور پس از اين پاسخ .ر
تانهرفيقانه،  ميمانه و دوس " نفر را درک کنند و از حال آنها جويا شوند.... بخواهند تالش کنند اين درد مشترک ص
! " مينمايد که متهمينياور پس از انکه اتهامات زشتی را متوجه رفقايش نموده است طلبکار شده و تقاضا .به واقع ر

  ! جاالخالق، عجب انصافی دارد اين رفيق شفيق.". از حال آنها جويا شوند" و " نفر را درک کنند... درد مشترک 
لذا به معترضين به نامه سرگشاده حمله ! ياور تشخيص داده است که، بهترين دفاع حمله است.اما بنظر ميرسد که ر

شما اتهام زده ايد و ديگران از شما ! با انصاف.". امات خودشان را روشن سازندپيش از هر قضاوتي ابه" ميکند که 
ميگويند دليل ايراد اتهام از جانب شما .  موارد اتهام و متهمين را به اعضاء معرفی کنيدجهت رفع ابهامميخواهند که 

اور دست پيش گرفته که پس ي.ر. چيست است؟ شما پاسخ ميدهد که خود متهم موظف است که ابهامات را روشن نمايد
  نيفتد؟
در بدترين حالت با بستن اتهامات و کشف  ..... رفقاي معترض به نامه سرگشاده"او ميگويد . ياور چه ميگويد.واقعًا ر
راستش من موفق نشدم که رموز نهفته .". را منکوب کنند] رفقای نامه سرگشاده[ اين رفقا ] خواسته اند .... [ جرم

در هر " ياور در ادامه آورده است که .هر چند که ر. ياور ندارم.لذا در اين مورد پاسخی  برای ر. ف کنماين بيان را کش
  ."!!!حال اين تيشه به ريشه خود است

او در ادامه تقاضا ميکند که رفقائی که . ياور به همين جا ختم نميشود.اما درد های نويسنده نامه سرگشاده از نظر ر
لذا ايشان "! خواب نما نشده اند" سرگشاده نيستند، بايد توجه نمايند که رفقای نامه سرگشادهمايل به امضاء نامه 

موظف نيست که به سئواالت معترضين پاسخ گويد بلکه اين معترضين و سئوال کنندگان هستند که بايد تالش کنند که 
 اين رفقا به فضاي مسموم و :"ده است ياور اينگونه فرموله نمو.اين تقاضای را خود  ر. موضوع و مشگل را بفهمند
توجه  بايداگر براي بعضي از رفقا ي  تشکيالت اين موضوع آشنا نيست و صحت ندارد . تبعيض آميز اعتراض دارند

  .". بايد تالش کرد موضوع و مشگل را فهميد و داشته باشند که ديگران هم خواب نما نشده اند
  :او ميگويد . با تقاضای فوق الذکر استدالالتی نيز عرضه نموده استياور جهت محکم کاری در رابطه .البته ر

آئين نامه هاي تا کنوني نتوانسته چاره ساز حل ...... دوما.  از فضاي موجود ناراضي هستندبه هر دليلجمعي اوًال "
 فهميديد که چرا نامه حاال" . . ما اختالفات عميق و گسترده نظري و سياسي نداريمسومًا . اختالفات تشکيالتي ما باشد

  !!!!سرگشاده مملو از اتهامات مجرمانه است؟



ياور برای گرفتن مچ معترضين ، بعوض آنکه به سئواالت معترضين پاسخ دهد، بار ديگر با زرنگی،  توپ را بزمين .ر
ه به آن را تالش کرده اند زمينه هاي حمل.... رفقاي معترض به نامه سرگشاده: " حريف پرتاب ميکند و مينويسد 

و هنرنمائی در غافلگير نمودن " تجزيه و تحليل ها"ياور حدس ميزده است که اين .البته از آنجا که ر."  بيابند
طبيعي خواهد بود که زوايايي از نامه براي "  را قانع نخواهد کرد، اعتراف ميکند که -اعضاء سازمان -معترضين 

ياور در اين نامه ،خواننده را سرگردان .اما ر. معلوم نيست"  بودطبيعي خواهد" اينکه چرا ". رفقا روشن نباشد
    "!. در جلسات عمومي باز خواهد شد"او نوشته است که بعدًا  ابهامات ! نکرده است

  ياور تلويحًا ميگويد که؛ .به عبارت ديگر ر
د و مدارک، بدون آنکه بگوئيم رفقائی را بدون ارائه اسنا. ما اول اتهاماتی را در فضای سازمان پخش ميکنيم: الف 

  .ميکنيم.... اين رفقا چه کسانی هستند، متهم به سرکوب انديشه ورزی ، فکرکشی 
ّجو سًوظن در رابطه با خطاکارانی که بايد  به سرجايشان نشانده شوند بوجود ميآوريم، همه اين اشباح را در زير :  ب 

  .سايه رهبری در سايه قرار ميدهيم
با  سالگي عمر خود ٧٠. ۶٠، ۵٠در دهه "  دعوت به آرامش ميکنيم و متذکر ميشويم که اوًال  سپس همه را:  ج

  .کنيد" متانت و خونسردي برخورد
  .بعدًا در مورد  اتهاماتی که در فضای سازمان پراکنده ايم، در جلسه پالتاک توضيح ميدهيم:  د 

   : "ياور اينگونه فرموله نموده است .مطالب فوق الذک را ر
 ايراداتي را به نامه ميگيرند که پيش از آنکه خواسته باشند معضل اين رفقا را بفهمند رفقاي معترض به نامه سرگشاده

 که که زوايايي از نامه براي رفقا روشن نباشدطبيعي خواهد بود . تالش کرده اند زمينه هاي حمله به آن را بيابند
  ." .طبيعتا در جلسات عمومي باز خواهد شد

چه ميتوان گفت؟ من قضاوت در اينمورد را به  رفقای " رفيقانه"و " صادقانه"و " معقول"در پاسخ به اين روش  .
  . واگذار مينمايم) ياور.باستثنًاء ر( سازمان 

 : نميخواهند امضاء کنند اخطار ميکند که - در اعتراض به آن -ياور در ادامه به کسانی که نامه سرگشاده را.ر
اقدام و خفه کردن اين صدا با جو پليسي و با توسل به مصوبات و مقرارات تفسيربردار کنوني کمکي به کوبيدن اين "

  ."ما نمي کند
ياور معصومانه و مظلومانه تا اينجای اين نامه، نيز از ارائه اسامی خطاکاران و نه اسنادی که آنان را به سرکوب .ر

عالوه بر آن نيز زير قرارهای مکتوب سازمانی که تا لغو . دانديشه در سازمان منتسب ميکند، خودداری مينماي
بايد "  ..."امروز جوابگو نيست..... قانون بندی مناسبات تشکيالتی"نشدنشان، قانونيت دارند ميزند و مينويسد که آن 

  ".به روز شود
قانون بندی مناسبات "يدهد که ياور به زبان بيزبانی ميگويد که از هر کجاِیِ  همکاری و اتحاد سازمانی، بخود حق م.ر

و تازه وعده ميدهد که االن هم موقع به روز شدن  قانون بندی مناسبات تشکيالتی . را زير پا بگذارد" تشکيالتی
  . زمان آن وقتی فرا ميرسد که ايشان  احساس نمايد که اجازه تنفس داده شده است. نيست

داده باشد که ؛ اجازه تنفس چه زمانی داده خواهد شد؟ مينويسد  برای اينکه پيشاپيش به سئوال خواننده نيز جواب 
البد در پاسخ به اين سئوال که ؛ چگونه فضای تشکيالت را باز خواهيد کرد؟ ."  بايد فضای تشکيالت را باز کرد"

  .....! از قديم گفته اند که من گويم و خود . پاسخ خواهد داد که اولين اقدام، همين نامه سرگشاده است
  :ياور مورد فوق الذکر را چنين فرموله نموده است .خود ر

بايد فضاي اما پيش از آن نيز . ......بايد به روز شود........  قانون بندي مناسبات تشکيالتي " او مينويسد که 
  .". و اجازه تنفس به ديگران دادتشکيالت را باز کرد

 ٧٠. ۶٠، ۵٠در دهه " د اتهاماتی سهمگين به رفقايش که ياور در رابطه با علت ايرا.ر! اما از حق نبايد گذشت
من بابت اين احساس . استدالل  و وجدان خود را آزاد نموده است" مثال کوچکی"هستند، با ارائه  " سالگي عمر خود

  :ياور مينويسد .ر. ياور از ايشان سپاس گزاری ميکنم.مسئوليت ر
ت هستيم وقتي مي بينيم که تعداد معيني از رفقاي سايت در آن باال به نفره و حتي رفقاي ديگر  ناراح... من و جمع " 

  .". داوري نشسته اند و مقاالت را دسته بندي مي کنند
  :سئوال من از رفيق ياور اين است که 

  چيست؟" باال "  با توجه به پيشرفت علم و تکنيک و استفاده از کامپيوتر و اينترنت روشن نمايد که منظورش از 
م ، بطور داوطلبانه قبول مسئوليت مينمايند و هيچ امتياز ويژه ای بابت پذيرش . اعضای سازمان با مراجعه کزيرا

  .مسئوليت به آنها داده نميشود
کند، برای رفقای زحمتکش ما در کميسيون سايت " فضاي تشکيالت را باز"   بعالوه اکنون که تصميم گرفته است که 

تعيين تکليف نمايد، صحيح آنست بدقت توضيح دهد ) ايشی ترين کميسيون های سازمان يکی از ُپر کار ترين و فرس(
  که سردبيران سايت سازمان، پس از آنکه در پائين نشستد، چه کار بايد بکنند؟ 

  :ياور ارائه ميدهم.در رابطه با روال کنونی توضيحاتی خدمت ر
که در دوران مسئوليت ( م .مطابق مصوبات ک.... کميته مرکزی مسئول سياست گذاری های کالن سازمان است و 

م، موظف به .کميته های سه گانه ک.) ياور هنوز کهنه نشده باشد.البته اگر بنظر ر(  م  به تصويب رسيد .ياور در ک.ر



يکی از زير . يکی از اين سه کميته، کميته تبليغ و ترويج است. برنامه ريزی و پيش برد مسئوليت های محوله هستند
م ، اعضای کميسيون سايت موظف هستند که مقاالتی .مطابق مصوبه ک. ت ، کميسيون سايت است.ت.اخت های کس

از جمله، مقاالتی را که در آن مواضعی مخالف و يا مغاير مواضع سازمانی . که به سايت ميرسد، طبقه بندی نمايند
ابق اين  مصوبه کميته مرکزی ،آنرا در زير ُکد باشد و يا سازمان در مورد آن مواضع  تصميم گيری نکرده باشد، مط

  .ديدگاه، در سايت درج نمايند
، مطابق اساسنامه ) يا عکس آن ( ياور در موردی اين و يا آن مقاله که در زير ُکد ديدگاه درج شده است .حال ر

  . به  پروسه رسيدگی به شکايات نيز آشنائی دارد. ميتوانيد اعتراض نمائيد
فزون بر آن با ايراد اتهاماتی که ماهيتی . ردن نهادن به قوانين سازمانی، آنها را زير پا ميگذارداما او بعوض گ

که در نامه اخيرش هم ( ارتجاعی دارند، بدون آنکه خاطی و خطاها را در نامه سرگشاده بطور شفاف ارائه دهيد، 
فراموش نکنيد که نوشته ايد که با قصد ( م در مسند قاضی ، دادستان و مجری حک) سئواالت را بی پاسخ گذاشته است

  " ! ناراحت هستيم " به ميدان آمده ايد و مينويسيد که  ! ) به ميدان آمده ايد" فضاي تشکيالت" باز کردن 
  ." .قبول کنيد شما هم ناراحت مي شويد: " بهمين نيز بسنده نميکنيد،بخود اجازه ميدهيد که  از طرف ديگران فکر کند

ياور زحمت کشيده است و گوشه هائی از  نوع تفکری که تبلور آنرا در نوشتن نامه . خود واقعا از اينکه ر من به سهم
  .ها قرار داده است، سپاسگزارم" غير خودی"سرگشاده مشاهد نمودم، در اختيار 

  !ياور .ر
د بوده ام که برخی از البته بارها شاه! من در در طول حيات سياسی ام آموخته ام که کمونيستها دروغ نميگويند

من باورم . ، به مردم دروغ تحويل داده اند) حتی در مواردی صادقانه و متکی بر باور شان از واقعيات ( کمونيست ها 
لذا در باره کمونيست ها هم مردم، آنان را با  اخالقيات . بر اين است که مردم شعور دارند، ميفهمند و قضاوت ميکنند

  .ذا در بارۀ همه آنها قضاوت های مساوی ندارندمتفاوتی ديده اند و ل
  کمتريندر شرايطي که] اين است که [ اما آن چيزي که بيشتر از همه سئوال برانگيز است " شما مرقوم نموده ايد که 

  ."نتوانيم به توافق برسيم.... اختالف سياسي و نظري جدي داريم
کدام ها هستند؟ مخفی کاری ميکنيد؟ تقيه " سي و نظري جدي اختالف سياکمترين" بدون اينکه الاقل بگوئيد اين 

کمترين اختالف " آيا در سازمان ما  اختالفاتی که در طول يک سال گذشته بروز کرده است، ! ميفرمائيد؟ صادق باشيد
  بوده است؟ " جديسياسي و نظري 

، اختالف در ) مرال( در مورد اخالق اين همه بحث های درون سازمانی، اين همه نامه های رد و بدل شده، اختالفات
که (  حزبيت -کمونيستی سازمان مورد تاکتيک های چگونگی دفاع از مبارزات مردمی، اختالف در مورد درک از يک 

و اختالف در رابطه با دفاع از تشکل های مستقل کارگری و .) معروف شده است" نه سازمان" به مباحث سازمان  
  از جمله مباحث فرعی است؟  در کجای جهان ايستاده ايد؟دولت کارگری ، بنظر شما 

  !ياور.ر
آيا برای لحظه ای هم که شده ! آيا در خلوت خودتان هم قانع هستيد که عادالنه و صادقانه پای در اين ماجرا گذشته ايد؟

از ... فحاشی ها و است، انديشيده ايد که جّو مسموم و يا بعبارت نامه سرگشاده، فضای خفه کننده ، هتک حرمت ها، 
  کدام جانب شروع شد؟

تقی روزبه .در کنگره مدعی بوديد که اگر  در آغاز کار، مقاله  خودت نيز در زير ُکد ديدگاه درج ميشد ، همانند ر
تقی روزبه در آن زمان مطرح کرده بود بخاطر .عکس العمل ها نشان ميدادی؟ هتک حرمت ها و اتهامات سخيفی که ر

ر ميآوری که کنگره آن برخورد های زشت را محکوم کرد؟   مباحث شخص خودت در کنگره را بياد داری؟ آيا بخاط
چگونه در نامه سرگشاده مدعی . ميآوری؟ اکنون با چه روئی مدعی ميشوی که ديگران ّجو مسموم ايجاد نموده اند

  .....ميشوی که ديگران فکر کشی ميکنند؟ انديشه ورزی را سرکوب ميکنند؟ و
اکنون  نامه سرگشاده بر همان . در آغاز شدت يافتن وضعيت انقباضی برخی از رفقا در چندين ماه گذشته بوداين 

سبک و سياق گذشته، با بی اخالقی غير قابل باور در روابط درون سازمانی، نه فقط در رابطه با اختالف نظرهای 
اس چند دهۀ اعضای سازمان،  نيز زمينه ساز کاهش سياسی، بلکه حتی در رابطه با روابط دوستانه،رفيقانه و ُپراحس

خود شما پس از انتشار اين نامه سرگشاده سرپا اتهامات وحشتناک، چگونه به چشمان . مدارای رفيقانه شده است
  رفقائی که رشته های دوستی و محبت، شماها را بهم پيوند ميداد، خواهی نگريست؟

  2009 آپريل 14 .با احترام .  شادمانی و سالمت آرزو ميکنمبرايت شبهای آرام بخش و روزگاری سراسر از
  .کليه تاکيدها از من است: توجه 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
منصور نجفی. از ر  
2009 آوريل 15  

  !کننده نامه سرگشاده، در کميته مرکزیسخنی در رابطه با رفقای امضا 
 يکی بر سر شاخ و ُبن می بريد
   خداونِد بستان نگه کرد و ديد



 بگفتا که اين مرد َبد ميکند    
      نه با َکس که با جان خود ميکند

     منصور نجفی
لکرد ارگانها و م از جنبه نظارت بر عم. که ک" اين کميته اعالم نموده است 29کميته مرکزی در گزارش جلسه 

  ..."بررسی دقيق گزارشات کميته های سه گانه ، برخورد فعالی داشته 

م که بر اظهارات فوق صحه گذاشته اند، در رابطه .هنوز مرکب اين گزارش خشک نشده است که تعدادی از رفقای ک

سلط شده است که نفس با وضعيت درون سازمان اعالم ميکنند که ؛ در چند ماهه اخير فضای مسمومی بر سازمان م

  . کشيدن را بر اعضای سازمان سخت کرده است

اما جهت . اين رفقا  مدعی ميشوند که از اين بيم دارند که در فضای پرتنش و مرعوب کننده ای کنونی،  خفه شويم

، اعالم ميکنند که از اين پس تصميم گرفته اند که بر عليه سرکوب انديشه ورزی" خاموش " دگرمی به اعضاء 

  .حذف، تبعيض، اختالف تراشی، فکرکشی، امتيازدهی وامتيازستانی، نابرابری ها و پيش داوری ها اعتراض کنند

م در نامه سرگشاده ای اعالم ميدارند که  اتهام زنی ها، تخريب کردن ها، روشهای ويرانگر، .اين بخش از رفقای ک

و بيش از اين . دهند م ميدارند که آنان به اين روند تن درنمیو هم زمان اعال. سازمان مان را ازُبن به خاک می اندازند

  .نه سکوت و نه تمکين می کنند

 توجه کنيد و سپس آنرا با فرياد وامصيبتای اکثريت اعضای 29کميته مرکزی در گزارش جلسه اگر به اظهار رضايت 

اما بنظر ميرسد که . راز روبرو ميبينيدم در سطور فوق مقايسه نمائيد، کمابيش خود را با سناريوئی سراسر رمز و .ک

لذا در انتهای نامه سرگشاده با توضيحی مختصر همۀ . م پيشاپيش متوجه اين تناقص بوده است.خود اکثريت ک

امضاء کنندگان ارائه شده " اين نامه به صفت فردی و مستقل از جايگاه تشکيالتی " گمراهان را هشدار داده است که 

  .است

شان به سازمان می " جايگاه تشکيالتی "  اعالم ميدارد اين بخش از رفقای کميته مرکزی هرگاه از "توضيح " اين 

از جنبه نظارت بر عملکرد ارگانها و بررسی دقيق گزارشات کميته های سه گانه ، " نگرند، احساس ميکنند که 

  .اند" برخورد فعالی داشته 

اگر احساس مينمودند که در اين سازمان .  شان، احساس خفقان ميکردند"جايگاه تشکيالتی "   طبعًا اگر اين رفقا در 

روشهای ويرانگری وجود دارد که سازمان مان را ازُبن به خاک می اندازند، الاقل بنابر مسئوليت سنگين شان بعنوان 

ی خود را  چند ماه، سکوت و تمکين نميکردند و حتما در پروتکل جلسات کميته مرکزی صدا بمدتکميته مرکزی ،

سازمان در فضای موجود " خاموش " بگوش ديگر اعضاء سازمان ميرسانند و نميگذاشتند که خودشان و اعضای 

م ، آنچنان مرعوب شده بودند که قادر به . کميته مرکزی ، در جلسات کاقليتاگر هم بعلت اقتدار احتمالی . خفه شوند

شان ميبايست در مقابل اعضاء احساس " جايگاه تشکيالتی " بال الاقل بعلت آنکه به هر حال در ق!!  اعتراض نبودند

اکثريت کميته در بيرون جلسات ، به مثابه !! کميته مرکزی  اقليتمسئوليت نمايند، الزم بود که بيرون از حوزۀ اقتدار

مان را به لرزه در ، همانند رعد و برق، زمين و زمان ساز)  با ابر؟ (  واقعی، با صدائی رسا  در آسمان بی ابر مرکزی

  . ميآوردند

شان، با " جايگاه تشکيالتی "   در خارج ازتشخيص داده اند که کميته مرکزی اما بنظر ميرسد که اين بخش از رفقای 

به "لذا تصميم ميگيرند که .! سازمان را بيدار نماند" خاموش" ميتوانند اعضای بطور مًوثر تریبيشتر و " آزادی"

  . اعالم موضع نمايند"  جايگاه تشکيالتی خودصفت فردی و مستقل از



بطور غيرمرقبه دست به چنين عملی زده اند و بشيوه تردستانه تا کميته مرکزی راستش از آنجا که اکثريت اعضای 

کميته مخفی از ديدگاه اقليت ( قبل از انتشار علنی نامه سرگشاده، بگونه ای غير قابل تصور، موفق شده بودند مخفيانه 

" خاموش"با بخشی از اعضای )  و تعدادی ديگر از اعضای سازمان در ارگان ها، حوزه ها و شهرها ی مرکز

، و در بارۀ اين عمليات !)و يا آنان بطور مخفيانه با اينان تماس برقرار نمايند(سازمان تماس برقرار نمايند 

ريوهای احتمالی را از زبان يکی از امضاء محيرالعقول نيز توضيحی تا کنون منتشر نکرده اند، لذا، من ناچارم سنا

  .درک نمايم" نامه سرگشاده"کنندگان 

حفظ تشکيالت، اعتقاد داريم ولي مشکالتي داريم بر "  اين شرکت کننده در اين عمليات مينويسد ؛ با وجود اينکه به 
و بعالوه ."  ر شده استجوابگو نيست و تفسيربردا" ولی اين قانومندی ها " سر قانون بندي مناسبات تشکيالتي

توسل به مصوبات و مقرارات " و لذا "  سال گذشته است٢٠قرارها و مصوبات تشکيالت خيلي از آنها مربوط به "
ايم ، و بعالوه مصمم بوديم که پس از " هم خواب نما نشده" و ضمنًا .". تفسيربردار کنوني کمکي به ما نمي کند
تک تک رفقا مبسوط "را باز کنيم و روي آن " زوايايي از نامه" مومي انتشار نامه سرگشاده در، در جلسات ع

 سالگي عمر خود با متانت و خونسردي ٧٠. ۶٠، ۵٠در دهه " و ضمنًا رفقا موظفند که " صحبت خواهند کرد
که نفره و حتي رفقاي ديگر  ناراحت هستيم وقتي مي بينيم ... من و جمع " و بيش از همه  اينها !  کنند" برخورد

".  بايد فضاي تشکيالت را باز کرد" متوجه شديم که  " تعداد معيني از رفقاي سايت در آن باال به داوري نشسته اند
  .).ياور.نقل به معنا از نامه ر( 

با توجه به اين توضيحات صادقانه متوجه ميشويم که  بعلل فوق الذکر، اکثريت کميته مرکزی خود را با  شرايط 
کميته مرکزی تشخيص داده که پس از مخفی کردن نظراتشان از ديگر اعضای .  روبرو ديده استاضطراری و خطيری

صفت فردی و " با توسل به اصول قانون مخفی کاری و با صفت ديگری يعنی ) در مورد فضائی که دارد خفه ميکند(
را ) شان"جايگاه تشکيالتی" ا مغاير ب( ، با امضای نامه سرگشاده ، َعلم ديگری "مستقل از جايگاه تشکيالتی خود

  . برافراشته نمايد
و با " جايگاه تشکيالتی " و در کميته مرکزی سئوالی که در اينجا به ذهن خطور مينمايد اين است که ، اگر در جلسه 

 یکميته مرکزنشانده است، اکثريت " جايگاه تشکيالتی "اتکاء به رًای اعتماد اعضای سازمان، که اين رفقا را در آن 
صفت فردی و مستقل از " اما،  به ! قادر نبوده اند که به اعضاء سازمان هشدار دهند که دچار چه مصيبتی شده اند

نمايند، آيا بهتر نيست که اين رفقا در " نه تمکين" و " نه سکوت "  جسارت آنرا دارند که " جايگاه تشکيالتی خود
  را به لغايش ببخشند؟" جايگاه تشکيالتی " ن که موثرترند، پا برجا بمانند و عطای اي" صفتی " 

لذا، اين . در مقابل اعضای سازمان  هم مسئوليت فردی و هم مسئوليت جمعی دارندکميته مرکزی به نظر من اعضای 
از کميته مرکزی که نامه سرگشاده را امضاء نموده اند  ،قاعدتًا نميبايست در جلسه کميته مرکزی بخش از اعضای 

، کاله بچرخانند و کميته مرکزی ط بر  سازمان صحبت و اظهار رضايت نمايند  و سپس در بيرون از جلسه کنترل و تسل
ارائۀ اين  . صحبت به ميان بياورند... در هيبت منتقد، به ّجو موجود بتازند  و از سرکوب انديشه ورزی ، فکر ُکشی و 

ی که با اخذ رًای اعتماد اعضاء سازمان به عضويت چهره های متفاوت، اين ارزيابی های بشدت متضاد توسط  کسان
  .در آمده اند، نقض غرض در وفاداری و ارج گذاری به رًای اعتماد اعضاء استکميته مرکزی 

را با انتساب به کدامين کميته مرکزی  از اين پس اعضای سازمان، اظهار نظرها و ارزيابی های  اين عده از اعضای 
که بسيار عجيب و نامتعادل ( خود متوجه نيستند کميته مرکزی ؟  آيا اين تعداد ازاعضای چهره اين افراد باور کنند

  بشدت ناقض ادعاهای آنان در نامه سرگشاده است؟کميته مرکزی ،که اظهار نظرهای آنان  در پروتکل )  خواهد بود
چگونه . استکميته مرکزی  های  در رابطه مستقيم با سازمان و در ارتباط مستقيم با مسئوليتمواضع نامه سرگشاده 

) وضيعت سياسی و تشکيالتی سازمان اش( ميتوان پذيرفت که انسان با صداقت کامل در رابطه با يک موضوع واحد 
ان دست اندر کار ارائه نظراتی هم زميک ارزيابی  رضايت مندانه ارائه دهد  وکميته مرکزی در يک نشست با رفقای 

شنا در "آيااين مصداق عملی. ؟ ) است ... جو مسموم، خفه کننده و (  آن نظرات است؟باشد که  کامًال متضات  با
    است؟" اتخاذ تاکتيک های متفاوت" و "مسيرهای مختلف

، انسانی در دو " ُدريان گری " در مثل مناقشه نيست، دو تصوير .  البته انسان ميتواند صاحب چنين چهره هائی باشد
  . چهره عرضه مينمايد

کميته ، که  نامه سرگشاده را امضاء نموده اند، در جلسه کميته مرکزی وت در مورد اينکه آن تعداد از اعضای قضا
با نويسنده " نشست" و در ) شخصيتی با مسئوليت جمعی؟ (خود را در قالب کدام شخصيت می پنداشته اند مرکزی 

اما اين رفقا بايد اکنون . هده خود اين رفقا است، بع) شخصيت فردی؟(نامه سرگشاده در قالب کدامين شخصيت متضاد 
، ذهن هوشيار  "امضا به صفت شخصی" آگاه  باشند که با اين کاله چرخانی ها، نميتوانند با توسل به موضوع 

، به نفوذ و کميته مرکزی عملکردهائی از اين قبيل، بويژه از جانب ارگانی به حساسيت .  اعضاء را  به بيراهه ببرند
موظفند که رفتار و کميته مرکزی اعضاء سازمان بويژه اعضای . ر سازمان در محيط درونی سازمان لطمه ميزنداعتبا

  .  کردارشان با تبعيت از انظباط کمونيستی و مسئوليت پذيری آگاهانه استوار باشد



عضای سازمان نيز، مگر ، بلکه ديگر اکميته مرکزی نه تنها رفقای !) که قابل گذشت نيز نيستند ( گذشته از اينها 
هر فحش و فضيحت، هر اتهام با ماهيت ارتجاعی را بدون ارائه سند و مدرکی به افراد " به صفت فردی" مختارند که 

مدعی شوند که اين " متواضعانه" و يا تشکل های ديگر نثار کنند و به نفوذ و اعتبار سازمان لطمه وارد نمايند و 
.! ؟ اخالق و انظباط کمونيستی و مسئوليت پذيری آگاهانه، معنا دارد. انجام داده انداعمال نادرست را در صفت شخصی 

  .!ميبايست بر معنای آن دقيق باشند" جايگاه تشکيالتيشان"بنا بر کميته مرکزی و بيش از هر عضو سازمان، اعضای 
از اعضاء سازمان ، " برخی"  به اکثريت اعضای کميته مرکزی اين دوره، در رابطه با نثار کردن افتراها و اتهامات

اين صحيح نيست که اين رفقا با چرخاندن کاله، به واقع از وفاداری به وظائفشان و صداقت در مقابل . مسئول هستند
اعضاء، چشم  بپوشنده و با ايراد اتهاماتی بشدت غير انسانی به برخی از رفقای کمونيست شان، حجب و حيای انسانی 

  .  مابين، به کناری  بگذارندرا نيز در روابط فی
شما ميبايست حافِظ  تشکيالت، مرامنامه و اساسنامه . شما در حال تحميل يک انشعاب به سازمان هستيد. بخود آئيد

اتخاذ تاکتيک های " و "شنا در مسيرهای مختلف" سازمان باشيد، اما، با گذاشتن امضايتان در زير سندی که خواهان 

شما قواعد بازی تشکيالتی . شخص و واحد هست، اتحاد عمل سازمانی را به بازی گرفته ايددر يک مورد م" متفاوت 

  .را بهم زده ايد

بدين ترتيب، اگر همچنان بر آن اتهامات نارفيقانه و اين نظرات سازمان شکنانه پای ميفشاريد، ديگر نيازی به چنين 

مان می پراکند، همانند نقل  نبات اتهامات سنگين بر ارگان رهبری مرکزيت، که کاله ميچرخاند، ّجو سًوظن در ساز

در يک مورد " اتخاذ تاکتيک های متفاوت " و "شنا در مسيرهای مختلف" سربرخی از اعضاء ميريزد، و خواهان 

  !نيست" رهبری" مشخص و واحد هستيد، ديگر نيازی به چنين 

اشاره ( يد، بعوض ايفای نقش منفی و نفی نقش خويشاينجا است که بايد سکوت را بشکنيد، به ترميم سرُپلها بپرداز

  .، به مظهر اتحاد سازمانی تبديل شويد! ) به رهبری در سايه

، الاقل انتقاد پذير باشيد !)که همين جا به شجاعت اش درود ميفرستم(ش در کميسيون نظارت  را نداريد.اگر شجاعت ر

  !جدی باشيد. و به وحدت سازمانی لطمه ميزند، پس بگيريدو نام خود را از زير سند ننگينی که غير اخالقی است 

کنسول اول ُرم در روابط  سراسر نيرنگ فی مابين صاحب منصبان ُرم باستان، نقطه اتکاء و مظهر  اعتمادش فردی 

لذا در زمان های بحرانی و در شرايط  سهمناک درگيری های درون حکومت روم، زمانی که ". پروتوس"بود بنام 

از نيام بر ميکشيد، تا لحظه ای که پروتوس در پشت سرش قرار داشت، با احساس امنيت از پشت سر خود، با شمشير 

کنسول ُرم . تا روزی که در نبردی، سوزش خنجری در پشت،  او را آزرد . تمام قوا، به دشمنان روبرويش ميتاخت

  ). تو هم؟ پروتوس       (    Prutus  anche tu: نگاهی به عقب انداخت و گفت

 با دردود های بيکران به رهروان آزادی و سوسياليسم
-  2009 آپريل 15  
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نصراهللا قاضی. از ر   

2009  آوريل15  
   از نصراهللا قاضی 

بهخطاب   
و ساير اعضاء تشکيالت...وزه رفقای ح  

که بايد دنبالۀ بحث نا تمامش را ارائۀ ميداد از طرف چند ) نام رفيق (در جلسه پنجم آوريل به دليل عدم حضور رفيقی
پيشنهاد شد در بارۀ بحران تشکيالتی و عاللخصوص فضای بد حاکم بر بحثهای پالتاکی صحبت ) نام سه رفيق(رفيق 
  .طرف کليه رفقای حاضر در جلسه استقبال شداين پيشنهاد از . کنيم

رفقا به خاطر داريد که همگی در بحث ها فعالنه شرکت کرديم و قرار شد متنی بعنوان جمعبندی از بحث ها تهيه شود و 
بيش از ) نام رفيق(رفقا به خاطر داريد که يکی ازرفقا .  برای کميته مرکزی فرستاده شود....به عنوان نظر حوزه 

خودش و : "پيشنهاد کرد )  نام رفيق( رفيقی.  تاکيد ميکر د" حفظ دستآوردهای دمکراتيک سازمان ما" از ديگران
متن را مينويسيم  و چون هر دوی ما عازم مسافرت هستيم آن را برای همه اعضاء حوزه حتی )  نام رفيق(رفيق ديگر 



جمع بندی اين جلسه موافق هستند نام شان را اضافه اعضائی که امروز در جلسه حضور ندارند ايميل ميکنيم تا اگربا 
. کنيم  

رفقا به خاطر داريد که قرار شد چنانچه رفقای حوزه تصحيح يا اضافاتی داشتند به نصراهللا اطالع دهند تا نصراهللا آن را 
فقای حوزه روز دوازده آوريل به من و ساير ر) نام رفيق( متن تهيه شده توسط رفيق. به کميته مرکزی ارسال کند

نوشته را برای شما " روز سيزده آوريل در تماسی تلفنی به من اطالع داد   ) نام رفيق(همين رفيق .  ايميل شده است
لطفأ با ساير رفقا حوزه تماس بگيريد؛ نظراتشان را جويا شويد و آن را ارسال کنيد؛ در ضمن يکی از .ايميل کرده ام 
.  زير نامه حوزه نيايد البته نميدانم چه شده که ايشان نظرش عوض شده استخواسته اسمش) نام رفيق(رفقای حوزه 

با اين متن موافق نيست و ميگويد من نظرم را جدا گانه برای کميته مرکزی ) نام رفيق(در ضمن رفيق ديگری 
ويا خواهم شد نيستم و به محض برگشت متن را ميخوانم و نظرات ديگران را ج... پاسخ من اين بود که ".   ميفرستم

. تا بتوانم آن را ارسال کنم  
. سطور باال سير وقايع بين پنجم تا دوازدهم آوريل بود که نيازديدم آنها را ثبت کنم : ...رفقای حوزه   

 آخر شب دوازدهم آوريل متن را خواندم و متوجه شدم دو نکتۀ برجسته وجود دارد ؛ يکی اينکه قرار نبود اين متن 
دوم اينکه قرار نبود خواهان بررسی برنامه تشکيالت باشيم بلکه خواهان بررسی . سازمان باشدخطاب  به اعضاء 

که در فاصله اين يک ) نام رفيق(لذا به رفيقی . اساسنامه وخواهان برقراری نظم و ديسيپلين درهمۀ تشکيالت باشيم
هفته نظرش را عوض کرده بود و نميخواست نامش زير جمعبندی حوزه... بيايد تلفن زدم تا ببينم ايشان هم مثل من به 
مخالف است يا ايشان دليل ديگری دارند. در پاسخ سئوال من اين رفيق (نام بررسی برنامه و خطاب به سازمان خاطر 

به من پيشنهاد کرد که ايميلهای دبيرخانه را ببين وخودت قضاوت کن ، جمعی از رفقا نامۀ سرگشاده ای ارسال )رفيق
. رسال جمعبندی حوزه به نظر من بی معنا ميباشد ؛ بهر حال ايميل خود را چک کن و تصميم بگير چه کنی کرده اند وا  

 
در مذمت يک شيوه " رفقای حوزه برای جلو گيری از طوالنی شدن اين نامه لطفأ نامه من به سازمان را تحت عنوان 

سه برای امضاء نامه توسل جسته بوده و در همان   به چهار عضو حاضر در آن جلس.بخوانيد تا ببينيد رفيق م" کار
روزو همان جلسه با دو عضو غائب در جلسه تماس تلفنی ميگيرد و تقاضای جواب ميکند که امضاء ميکنيد يا نه؛ من 

.منتظر جواب هستم  
ودم   عزيز که من شخصأ او را دوست داشتم و بپاس زحماتش در راه کارگر برايش احترام قائل بس.اما رفيق م

نصراهللا و رفيق حاضر ديگر را يعنی دو عضو حاضر در جلسه را نديد ؛ فراموش کرد؛ از خوديها ندانست و يا بهر 
من . اينطور راهنمائی شده بود....نفر تهيه کنندۀ اصلی نامه در.... حال دلش نخواست در جريان بگذارد ويا توسط

.نميدانم شما بگوئيد چه طور شد  
چرا . که در حين جلسه به رفيق ديگرمان گفتی توضيح بده " حاال وقتش نيست"ورت را از   لطفأ منظس.رفيق م

 وقتش نبود؟ کی وقتش است؟ 
  عزيز ميدانم که شما هم مبارز بوده ايد اما من چهل و چهار سال از عمرشصت ساله ام را زير فشار س.رفيق م

 در زندانهای ساواک در کنار آنهمه رفيق عزيز که ساواک و ستم شاهی و دردوران مبارزات چريکی سالهای پنجاه
بعدا شهيد شدند نگذراندم که شايسته بی حرمتی شما گردم، و بعد از انتشار شمارۀ شانزده راه کارگر نه به خاطر 

بلکه در ) با احترام بسيار به آن گروه رفقا( دوستی با آن شهدای سازمانی و نه بخاطر داشتن شهيدی در خانواده ام 
 س.رفيق م. وند همسوئی با برنامۀ راه کارگر و نقد سبک کار پيکاريهای پل پتی و مشی چريکی به راه کارگر پيوستمر

 مثل ديگر رفيقانم تحت سخت ترين شرايط پليسی در 62 و 61عزيز من پس از زير ضربه رفتن سازمان در سالهای 
 تن از 28 نفره سپاه پاسداران 32بدانيد که ازيک ليست ايران وظايف تشکيالتی خود را پيش ميبردم و شايد بد نيست 

رفقای راه کارگری من اعدام شدند و فقط من و سه نفر ديگراز آن شهر جان خود راو نه مال خود را به اروپا 
هيچ يک از ما چهار نفر با هواپيما از ايران خارج نشديم هريک جداگانه به طريقی از کوههای بين ايران و . رسانيديم

رفيقی در جائی مرا شهيد زنده ميناميد حال شما دست به دسته بندی برعليه من و ساير . ترکيه يا پاکستان عبور کرديم 
چرا؟ چه از من ديده ايد که مرا .مرا و ديگر رفقای مثل من را در جلسه حوزه نا رفيق ميشناسيد. رفقای حوزه ميزنيد 

من خودم را نه فقط عضو راستين راه . ق شدم نه اکثريتی سابق بوده امصالح نديديد؟ من نه ديروز به راه کارگر ملح
کارگر ميشناسم بلکه من خودم راه کارگر هستم من تا مغز استخوان راه کارگری هستم من هميشه با شما مثل يک راه 

.متاسفانه نه. آيا شما هم همين گونه رفتار کرده ايد. کارگری رفتار کرده ام  
رفيق ديگر حوزه  سه پشتوانه به تجارب مبارزاتيم مصمم هستم که با اين شيوه و سبک کار شما و عزيز با س.رفيق م

مبارزه نظری کنم  و در سطح تشکيالت با هم امضائيانتان .... که از سبک کار شما پيروی ميکنند در سطح حوزه
.برخورد کنم وهرگز از ميدان مبارزه با خصلتهای بدتان در نخواهم رفت  

را پايه گذاشتم و به تنهائی جلو نمايندگان ...  شايد ميدانيد که من اولين نفری هستم که به تنهائی حوزه س.رفيق م
آندوران يک تنه ايستاده گی کردم و اين در حالی بود که يک ... سازمان های سياسی ديگردر فضای بد سياسی 

گر را پيش بردم و بر عليه جمهوری اسالمی افشا گری ايستادم و با افتخار خط راه کار . سازمان سياسی متحد نداشتيم
.شما بيائيد و حرمت مرا بشکنيد. کردم تا بقيۀ رفقا بيايند و شما بيائيد  



نمانم؛ زيرا همانطور که درجلسه حوزه خدمتتان عرض کردم ... تصورم اين است که بيش تر ازشخص شما در حوزه 
 مبارزات ا قشار مختلف مردم مثل دانشجويان ، زنان ، کارگران و مزد اخباری که توسط مسافرين ايرانی به من ميرسد

بگيران در ايران بيداد ميکند سطح مبارزاتشان باال گرفته،  اينان برای طلب آب و نان و برای اينکه سقفی باالی سر 
موزش و پرورش داشته باشند و برای اينکه حق تشکل داشته باشند و برای داشتن سهميۀ بهداشت و برای داشتن آ

بهتروداشتن آزاديهای مدنی و برای آزادی از شر رژيم جمهوری اسالمی ايران صد ها سازمان و جمعيت مستقل 
حال رفيق عزيز شما و ساير هم امضائيانتان به نام حل بحران با آن سبک کار غلط تتان بحران . درست کرده اند

شما در جلسه حوزه شوقی از شنيدن اخبار ايران نشان نداديد ولی . ميافرينيد و مبارزات مردم را ميگذاريد برای بعد
نبوديد؟ من در جلسه حوزه مطرح کردم که برای سازماندهی مبارزات مردم . درهمان زمان به فکر گرفتن امضاء بوديد

 مخفی فعاليت ايران بايد در داخل ايران فعاليت کنيم غافل از اينکه شما برای گرفتن امضاء در بين ياران حوزه بطور
.ميکردی  

 همانطور که در جلسه حوزه گفتم وقت آن شده که در داخل ايران و در ميان مردم ايران به کار سازماندهی کارگران 
پرداخت و خوش نشينی را رها کرد،صحبت های شما و هم امضائيانتان مبنی بر اينکه ما سازمان افقی دوست داريم و 

يا اينکه ما رهنمود ميدهيم ؛ فکر ايجاد ميکنيم و مردم ايران خط ما رادر داخل به سازمان عمودی بر نميگرديم و
ميگيرند و مبارزه را تا پيروزی پيش ميبرند بر شما و هم امضائيان شما مبارک باد و به عنوان دستاورد دموکراتيک 

بگوئيد ما با کلوپی که . تيمحاصله درفعاليتهای خارج از کشور حفظ اش کنيد ولی نگوئيد ما طالب سازمان داشتن هس
من بر خالف نظر .کسی کاری به کارمان نداشته باشد و افکار ما را مثل کارگذاران ما برای ما توسعه بدهند موافقيم

. شما با عدم پيروی از کميته مرکزی انتخابی و ساير ارگان های داوطلب زير آن مخالفم  
ان شما داوطلب سر دبيری نشريه سازمان و يا شرکت داوطلبانه در  عزيز چند بار شما ويا ساير هم امضائيس.رفيق م

چند بار . کميته های سه گانۀ زير نظر مرکزيت شديد و تقاضای داوطلبانۀ شما رفقا بعلت پر بودن اين کميته ها رد شد
 شما گفته شد نفره در گروه های کاری سايت و يا تلويزيون و يا نشريه يا جای ديگر کار کنيد و به.... خواستيد 

.داوطلب نميخواهيم  
شما که هميشه موافق ريل های موازی هستيد آيا معنای ريل موازی غير از اين است که چون نميخواهم در چهارچوب 
نيازهای تشکيالت کار کنم ويا نميخواهم با رفقای تشکيالتی خود کار کنم ريل موازی ميزنم و بعد ميبينيم که رفقای راه 

. ايت تشکيالت کار نمی کنند اما سايت شخصی درست ميکنند و در خدمت سوسياليسم فعاليت ميکنندکارگری ما در س
رفقا برای سايت و نشريه مطلب نمی نويسند ولی تحت لوای ريل موازی خود نشريه دارند و يا نوشته شان را به 

ديوی خود را تحت فلسفۀ ريلهای موازی رفقا با راديو برابری کار نميکنند اما را. نشريات و سايتهای ديگر ميفرستند
رفقا برای ارگان های سازمانی خبر و تفسير تهيه نميکنند اما ستون مستقلی بنام شخصی . دارند و برنامه پخش ميکنند

رفقا من اين منظور را ندارم که چرا ريل موازی ميزنيد بلکه ميگويم ان رفقائی که چرخ های . در اين جا و آن جا دارند
ت را ميچرخانند هم ميدانند ريل موازی چيست اما همتشان را و وقت و فکرشان را در اختيارتشکيالت قرار تشکيال

داده اند و ريل اصلی را پيش ميبرند ،برای آنها وقتی نميماند که هم درون تشکيالت کار کنند و هم مثل شما ريل موازی 
 ريل موازی داريد وقتی برايتان نمی ماند که در داخل همين موضوع در مورد شمايان نيز صادق است ، چون. بزنند 

.تشکيالت کار کنيد اينطور نيست؟ لطفأ بنويسيد يا بگوئيد چگونه است  
  چرا شما و هم امضائيانتان داوطلبانه روی ريل اصلی نميرانيد تا نظرات خود را در ارگان های آن مطرح س. رفيق م

 ميگوئيد بدست  آورده ايد اين است که در اين سازمان داوطلب که همۀ آيا دموکراسی ای که. سازيد و پيش برويد
خير . فعاليتهای آن داوطلبانه است کنار بنشينيد و بگوئيد من نظر دارم نظرم را هر چه که هست برای من انجام دهيد

ت سياسی ؛ رفقا اين چنين نيست معنای دموکراسی تشکيالتی را شما به اندازه من ميدانيد که در يک تشکيال
دموکراسی قبل از هر چيز ناظر بر تابعيت اقليت نظری از اکثريت نظری در اجرای برنامه و تاکتيک های آن تشکيالت 

چرا وقتيکه نظزتان بعلت در اقليت بودن پيش نميرود و از گرفتن داوطلبانۀ مسئوليت درارگانهای کاری . است
.مجددأ تاکيد ميکنم سبک  کارتان درست نيست. ل ميشويدخودداری ميکنيد آنگاه به تهمت رهبری غيبی متوس  

  عزيز وقتی شما و ساير امضاء کنندگان، ارگان های انتخاب شده مرکزيت و ارگان های داوطلب زير س.رفيق م
مجموعه مرکزيت که نحوه کارتخصصی شان به تصويب رسيده را قبول نداريد چرا ميگوئيدعليه روشهای ويرانگر 

 کرديد خود يک روش ...چه کسی کجا را ويران کرده؟  نامۀ اعتراضی شما و کاری که در حوره . دخواهيم ايستا
.به خود آئيد تا در نوشتۀ ديگری به شما بگويم چرا نامۀ شما را امضاء نميکنم. ويراگرانه است  

 با درود و ايمان به درستی راهمان
 نصراهللا قاضی

 پانزده آوريل دوهزارونه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ارفعآزاده . راز  
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 را بدر کنيم و به اصطالح نحسی سال گذشته را پشت 13 قرار گذاشتيم که ...اند سالهای ديگر با رفقما امسال هم به مان
 بدر کباب نحسی بود که 13متاسفانه خبر نداشتيم که اين کباب . وبی را بدون ناراحتی آغاز کنيمسر بگذاريم و سال خ



در اين محفلی که بايد نحسی را پشت سرش ميگذاشت گويا فقط ما بوديم . هنوز در گلويم گير کرده و دارد خفه ميکند
 ....ا مدتی است که جلسات منظم  اين رفقتو نگو که عده ای از. که از حرکت تشکيالت شکنانه رفقا خبر نداشتيم 

اما .سازمان داده اند  که به اصطالح عليه  نيروی غيبی که آنان را مجبور به سکوت کرده است به مبارزه بر خيزند
دريغ از يکی از اين رفقای گرامی که از اين ماجرای پشت پرده ما را باخبر کنند که هيچ، با ماچ و بوسه از ما استقبال 

 عزيز اين فضا را در حسين نقی پوررفيق . من اين را فضای مسموم ميگويم. گو اينکه شتر ديدی نديدی. دکردن
شما ايجاد کرديد يا ما؟ در اين تشکيالت چه کسی (.....) تشکيالت  شما بوجود آورديد يا ما؟ اين فضای مسموم و پر از 

در تلويزيون  هم که هر .يو را در دست خود داشته وداريدشما که راد. جلوی شما را گرفته بود که نظرتان را بگوئيد
شما مخالف اين بوديد که ديدگاه تان . در سايت راه کارگر هم نظرتان منتشر ميشد. برنامه ای ميخواستيد توليد ميکرديد

تماميت خواه شما . ديدگاه بيايدبا تيتر " که از نظر من خارج از چارچوب  تا کنونی راه کارگر است"در مورد تشکيالت
بوديد و ميخواستيد که آنچه که تا کنون به عنوان نظر اکثريت را ه کارگر است در سايت راه کارگر است از نظری که 

خواننده بايد خود عاقل باشد که بداند نظر اکثريت يعنی "شما معتقدييد که . نظر سازمان راه کارگر نيست متمايز نباشد
رک و . يق عزيز چرا مظلوم نمايی ميکنيد و از خفقان و سرکوب صحبت ميکنيدرف". سازمان راه کارگر کدام است

ما اساسنامه ای داريم که از " . فرهنگ سياسی"به اين ميگويند . راست بگوئيد که نظرتان عوض شده است
بحرانی شما به جای اينکه جلسات مخفی بگذاريد و خودتان و کل تشکيالت را در چنين . فراکسيون نظری دفاع ميکند

متاسفانه .  ميتوانستند در اين جلسات شرکت کنندقرار دهيد ، جلساتتان را علنی ميکرديد و ديگران هم اگر تمايل داشتند
شما ميگوئيد که در يک سال اخير دردتان را با همدردان . کردند" ديگران " شما آن کاری را کرديد که.  چنين نکرديد

بهتر نبود . عتراف ميکنيد که يک سال است که اين ماجرای پشت پرده ادامه دارد تان در ميان گذاشتيد در واقع شما ا
اين است آن فرهنگی سياسی است . که فراکسيونتان را علنی ميکرديد و مبارزه نظری تان را محترمانه پيش ميبرديد

. که شما مدعی آن هستيد؟ من الاقل از شما انتظار برخورد بهتری داشتم  
 !! رفيق عزيز من خيلی وقت بود که ميدانستم جزو همدردان تان نيستم. ....د به شرکت من در جلسهرمی گردو آنچه ب

اما .  شرکت ميکردم  چونکه  هنوز بحث ها ادامه داشت  تا در کنگره تصميم گيری شودولی با اين حال در جلسات 
ير انسان و غير کمونيست ناميديد ديگر برخوردهای توهين آميزی که در اين نامه به نظر مخالف کرديد آن ها را غ

بهتر ديدم . اين نامه  برای من بسيار ناگهانی، شوکه کننده و توهين آور بود. جايی برای ادامه بحث  سالم را نگذاشتيد
 نقی حسينرفيق . از طرف من پيش نيايد"  نامه سرگشاده" شرکت نکنم تا برخوردی شبيه برخورداتکه در اين جلس
ا  همچنان از پاسخ به سئوال من و بسياری ديگر که از شما پرسيده اند اين تعداد اندک انسان بد، پور عزيز شم

چه کسانی هستند و به چه علت شما اين ها را با اين القاب رفقيانه ؟؟ نام " غيرکمونيست، غيرانسان و نارفيق مشخصا
عجب پاسخی؟ .  دو ديدگاه در مورد تشکيالت وجود داردبرده ايد، طفره رفته ايد و يجای آن  گفته ايد که در  سازمان ما

چه کسی اين را در چند ساله اخير نمی داند؟ مگر در کنگره گذشته شما در رای گيری برروی تشکيالت افقی و عمودی 
اما اين سوال از سوی . در اقليت نيفتاديد؟ اين توضج واضحات را آورديد که  پاسخ مشخص به سوال مشخص ندهيد

با حسن نيتی که در شما سراغ دارم ااميدوارم که پاسخ شما را . نياز به پاسخ از سوی شما همچنان باقی استمن و 
.ببينم  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
پريسا آزاديان.از ر  
2009 آوريل 16  

  عزيز سازمانبه رفقای
طی چند روز گذشته تعدادی از رفقا در پا سخ به نامۀ سرگشادۀ سواالت و نکاتی را از زوايای گوناگون مطرح کرده 

اما به هيچکدام از .  واکنش نشان داده اند) رفقا ياور اعتماد و م( تا به امروزتنها دو تن از امضا کنندگان .  اند 
. من در اينجا ميخواهم روی چند نکته تأکيد کنم.  نون پاسخی داده نشده استسواالت طرح شده از جانب رفقا تاک  

روشن "  سکوت"رفقا و تصميم شان برای شکستن اين "  سکوت"هنوز برای من منظور نامه سرگشاده از   : 1
رفيق . ت کردندهمه ميدانند که رفقای پاريس قبل از کنگره  نامه ای نوشته و رفقای ديگر را به امضاء آن دعو. نيست

همين مسائل در جلسات پال تاک و در . حسن نيز در نامه ای خطاب به کنگره نظر خود را با صراحت  اعالم  کردند
کنگره به بحث گذاشته شد و رفقا ی بسياری از جمله تعداد قابل توجهی از امضا کنندگان نامه سرگشاده در اين مباحث 

. به اين مداخله های فعال و پرشور و دمکراتيک هر نامی ميتوان داد جز سکوت.  و رای گيريها  فعاالنه شرکت کردند
 منظور رفقا از سکوت چيست، و در مقابل چه چيزی؟ چه تحول جدی و جديدی باعث شد که رفقا سکوتشان را 

 بشکنند؟
که نامه (م .يت رفقای کآيا تا بحال اکثر. نکتًه رفقا که ديگر حاضر به  تمکين نيستند نيز خالی از ابهام نيست : 2

در تمام . ت.ت.و يا ک. ت.بوده ا ند؟ آيا تعدادی از اعضای ک.  م.گروگان نظری اقليت ک) سرگشاده را امضا کرده اند
اين مدت به ديگر اعضای ا ين  کميته ها تمکين کرده اند؟ رفقا  به چه چيزی تمکين نمی کنند؟  به مخالفت نظری با 

شود؟"  به روز"نگره؟ به برنامه و اساسنامه سازمان، که اين رفقا اعتقاد دارند بايد  نظراتشان ؟ به تصميمات گ  
 



در آن باال به داوري ] که[تعداد معيني از رفقاي سايت"آيا مسئله رفقا انگونه که رفقا ياور و م  گفته اند فقط با  : 3
شنا کردن در  "ل منسجم؟  آيا تاکيد بر لزوم است، يا با هر گونه تشک" نشسته اند و مقاالت را دسته بندي مي کنند

آن "معنائی جز رد تشکيال ت دارد؟  چطور می شود غم  "  مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های متفاوت
رفقا به  دفاع کرد؟ "  شنا کردن در مسيرهای مختلف"را خورد و از     "  رودخانه ای که قراربود به دريا بپيوندد

که همه اعضای سازمان حق دارند بدون چون و چرا "لوراليسم نظری سخن ميگويند و   معتقدند که  صراحت از پ
هرگونه ابرازنظروعقيده ازطرف تک تک اعضای . وبدون قيدوشرط هر چه خواستند بنويسند و هرچه خواستند بگويند

وبند، بدون قيد و شرط آزاد است وبايد  وفادار به اين چهارچ– تأکيد می کنيم در عمل -سازمان ما تازمانيکه در عمل
نبايد فراموش کرد که يکی از مهمترين آزاديها ."  حاکميت چند صدائی درچارچوب يادشده باال به رسميت شناخته شود

اگر عضويت در اين تشکلها . و حق دمکراتيک همانا عضويت داوطلبانه در احزاب و سازمانهای سياسی است
بدون سياست و تاکتيک . اخله در پيشبرد سياستها و تاکتيکهای اتخاذ شده داوطلبانه نيستداوطلبانه است، شرکت و مد

يک سازمانی که برای تغيير انقالبی مبارزه ميکند به يک اراده واحد نياز . واحد نميتوان اقدام موثری را سازمان داد
رکسيست بودن شرط عضويت در يک ما. با شنا کردن در مسيرهای مختلف نميتوان به يک مقصد واحد رسيد. دارد

اما بدون سازمان دادن اراده واحد مبارزترين . حزب حقيقتأ کارگری که برای يک نظم و جهان نوين می جنگد نيست
 کدام بخش از برنامه و اساسنامًه سازمان است که  . کارگران در يک حزب انقالبی نميتوان به سوسياليسم دست يافت

قرارها و " و  "  مصوبات و مقرارات تفسيربردار کنوني"و ترميم شود؟  کدام  "  به روز"ايد  اين رفقا اعتقاد دارند ب
ياور و م  و ديگر رفقاست؟، مد نظر رفقا "  سال گذشته است٢٠مصوبات تشکيالت که خيلي از آنها مربوط به   

اما چه نيازی به دادن . داردترديدی وجود ن"  جمعي به هر دليل از فضاي موجود ناراضي هستند"در اينکه   : 4
؟  چگونه ميتوان گفت که "ما اختالفات عميق و گسترده نظري و سياسي نداريم"التيماتم بود اگر رفقا فکر ميکنند که  

رفقا بهناز آزاد، آزاده ارفع، نصرهللا ( و بخشی از جمع را "  ما همگي به کار جمعي و حفظ تشکيالت اعتقاد داريم "
به اين مشکالت بپردازد چرا با همه "  اين وظيفه کل تشکيالت است که در اسرع وقت" گرفت؟  اگر ناديده...) قاضی،

اختيار و . م.تماس گرفته نشد؟ اگر نيت طرح يک بحث عاجل بود چه نيازی به جمع آوری امضا بود؟  آيا اکثريت ک
 قدرت سازماندهی اين بحث را نداشت؟

 با درودهای رفيقانه 
 پريسا آزاديان
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  "و چه هيجان انگيز است که هر لحظه ورای ديگری از حقيقت را در يابيم " .... 
ای ايجاد شده حول نامه سرگشاده مويد کدام نگرانی مضمون نامه شماست ؟در پاسخ به فض!  عزيز نقی پور حسين .ر

راه و روش ارعاب و مسموم  در پيش گرفتن :"را گريزی نيست مگر اينکه بگويد نقی پور حسيناين سوال رفيق 
توسل به مصوبات و و  کوبيدن اين اقدام و خفه کردن اين صدا با جو پليسي و با " ، از طرف مقابل، "کردن فضا 

 نقی پور همه کد های نامه سرگشاده شما   ، تا هم اينک  که اين چند خط را حسين رفيق ".مقررات تفسيربردار کنوني 
قماربزرگی کرده ايد وهم اکنون که با زبان بی زبانی از برخی زوايا به اين باخت . هم می نويسم ، شکسته شده است
  .و کرده و ديگران را به داشتن عدم فرهنگ سياسی متهم می نمائيد اعتراف می کنيد نيز فرار به جل

، رفقا ياور و م  پياده نظامان موفقی نبوده اند و تنها کار بر سواره نظامان نامه سرگشاده دشوارتر   نقی پورحسين .ر
ن ديگربايد به پوسته اکثريت اعضای کميته مرکزی که قائدتا اکنو.حدود يک هفته از انتشار نامه می گذرد . شده است

اصلی شان ، يعنی جايگاه تشکيالتی  برگشته باشند ، الم تا کالم حرفی نمی زنند و سکوت مرگباری را به کل اين 
رفيق تقی روزبه، که از ديد من بخاطردستمالش ، قيطريه  به آتش کشيده شده است . تشکيالت تحميل کرده اند

الف بايد نامش .چرا از گزارشی دفاع می کند که ديگر گزارش ر.وش کشد،کجاست که بخشی از بار نامه شما را برد
  نهاد؟
نگونه که من ،با يک فرهنگ سياسی عقب مانده ، نوشته شما را حالجی کرده ام،شما می گوئيد   نقی پور آحسين رفيق

الزمه اش شنا کردن در انديشيدن و راه گشائی کردن برای رسيدن به افق آرمانی ما اگر " اگر خواست اصلی تان ،يعنی
خرده کاری ها و مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های متفاوت است، تامين می شد ، شما مجبور به اين 

چرا فکرمی کرديد  .، تو بخوان همان اتهامات بی پشتوانه ، سنگين وبی پايان،نمی شديدپرونده سازی های بی آينده 
عزيز اين چه  ارده ائی است   نقی پورحسينرفيق   ه می توان  به اين خواست رسيد؟تنها از طريق باال بردن هزينه نام

آيا اساسا می توان  بدون پرداختن به يکی از .که می خواهد منتقدين نامه را از پرداختن به مضمون نامه منع  کند
، به قسمت های ...ی بسته ومضامين مهم اين نامه ، تو بخوان دعوای حقوقی ، تشکيل دادگاه و صدور رای پشت درها

هرچند که رفقای معترض از ديدمن به آنچيزی که شما مدعی پرداخت به آنان شده ايد ، نيز . ديگر آن حتی نک هم زد
منظور دو درک از کارتشکيالتی ، دو درک از خط و برنامه ، دو درک از چگونگی اتخاذ .به اندازه کافی پرداخته اند

  .می باشد ... تاکتيک و



  دريادداشت دوم تان هرچند که کمی ، تنها کمی، از نامه اول تان فاصله گرفته و در هيبتی منطقی  نقی پورحسينيق رف
صادق به غير خودی اکسترا الرج .در نامه اول ر. تر وارد ميدان شده ايد ولی دارای فرهنگ سياسی بهتری نيستيد 

چرا ؟ برای اينکه وی تشکيالت راه کارگر . ف آن آغاز شود مبدل می شود تا زمينه حمله به طرف مقابل از نقطه ضع
را نمی شناسد و بعبارتی تازه به راه کارگر پيوسته است ؟ ديگران  سابقه او را نمی دانستند ، شما چه؟ آيا اساسا 

  سابقه همکاری  مالک تعيين جايگاه افراد در درون تشکيالت ما ست ؟اين است مفهوم فرهنگ سياسی مدرن ؟
  چرا من ، علی يوسفی ،حداقل در زمينه تبعيض ، در کاتاگوری همدردانتان جائی نداشتم و با  نقی پورحسينيق رف

چنين دردی  می شدم واهميت الزم را برای آن قائل نمی شدم؟آيا شمائی که مدعی پيشداوری عجوالنه تان اساسا منکر 
ی تهيه نامه هستيد اين يادداشت من به رفقای کمسيون مشارکت دلسوزانه ،با وسواس و مسئوالنه امضاکنندگان برا

  1سايت را نديده بوديد ، يا نمی خواستيد ببينيد؟
  .دلجوئی شما از برافروختگان نوش داروی پس از مرگ سهراب است 
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 درج مقاله تازه رفيق شالگونی در سايت راه کارگر نه بعنوان ديدگاه .
 

 يز سايتعز رفقای
 وربط شما بعنوان ارگان زير مجموعه کميته مرکزی سازمان موظف به پيشبرد خط 

 را اگر اينگونه است وبنا بر قائده رعايت قانونمندی کار تشکيالتی. آنيد
 آخر مقاله کرده ومی کنيد ، بنظر می رسد که در برخی موارد ، از جمله همين 

 بينم  خود را در توافق کامل با آن میرفيق شالگونی در باب فلسطين، که اينجانب
 بلکه را از کف داده و آن را در نه بخش ديد گاه ها ، قانونمندی  رعايت  ، 

 کرده بعنوان نظر سازمان و نمايندگان فعلی آن ، يعنی کميته مرکزی، درج
 .ايد

 آن در رفقای گرامی اينجانب بعنوان فردی که مخالف نظر کميته مرکزی و مواضع
 متهم با مورد غزه بوده و خواهم بود و آنان را به انکار حقيقت آشکاررابطه 

 که کرده و می کنم ، ولی معتقدم که قائده بازی را نيز نبايد برهم زد
 .متاسفانه شما برهم زده ايد

 شما هيج دليل قانع کننده اگر اينگونه است ، که از نظر من اينگونه است ،
 ی روزبه ،درج مقاله رفيق تق ائی در مورد 
 را نداريد زن ، بشرط اينکه با عنوان ديدگاه باشد  بمناسبت روز

 .با مضمون اين مقاله ندارم قابل ذکر است که من هيچ توافقی
 علی يوسفی

29 .03..09 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  !عاقبت کوه موش زائيد

 اکثريت اعضای کميته مرکزی کتبًا
 !  به ديگران اتهام وارد ميکند
  !اما کتبًا بخودانتقاد  نمی نمايد

 .کميته مرکز تا اطالع ثانوی از پاسخ دادن به سئواالت طفره رفته است
     منصور نجفی

مه سرگشاده ای که چهار نفر از اعضای کميته مرکزی نيز آنرا امضاء نموده اند، گذشته يک هفته از زمان انتشار نا
  . کميته مرکزی، به اعضاء سازمان ارسال شد31عاقبت پروتکل جلسه . است

   .نفره و نيز اعتراضات صورت گرفته به آن بود....  ، نامه سرگشاده کميته مرکزی آوريل 15تنها دستور جلسه 
معترضين که بجز .  مطلب، کتبًا در رابطه با آن نامه منتشر شده است40حدود  نامه سرگشاده ، تاکنون پس از انتشار

چندين مورد، بقيه کسانی هستند که عالوه بر اينکه مايًل نيستند اين نامه را امضاء نمايند، مستقيم و غير مستقيم شيوه 
  .ادافتراها را بعنوان عملی غير اخالقی مذموم شمرده اندنگارش، جبهه بندی، شيوه مخفيانه جمع آوری امضاء  و اير

، سئواالتی را با نويسنده، امضاء در اين نامه ارائه شده استمعترضين در رابطه با ادعا ها ، اتهامات و افتراهاتی که 
  .کنندگان، بويژه چهار نفر از اعضای کميته مرکزی، مطرح نموده اند

  . ا اخالق و انظباط کمونيستی، با امضا کنندگان نامه سرگشاده  ، مطرح نموده اند بعالوه سئواالتی نيز در رابطه ب
قبل آنکه نگاهی به پروتکل اخير کميته مرکزی بيافکنيم، توجه شما را به سئواالتی که در طول يک هفته پس از 

  . انتشار نامه سرگشاده مطرح شده است، جلب مينمايم



  : از جمله 
  !لطفا به اين سئوال جواب دهيديانه ای برای جمع آوری امضاها ،استفاده شده است؟ چرا از شيوه ی مخف– 1
لطفا به اين سئوال ؟ .نام آنها را اعالم نمائيد.  متهمين نامه سرگشاده، که به توطئه متهم شده اند، چه کسانی هستند– 2

  !جواب دهيد
لطفا به اين سئوال ؟ . کدام بخش اشاره نموده ايدبه .  بخشی از تشکيالت به توطئه و سياست حذف متهم شده اند- 3

  جواب دهيد
 اتهام زنی عليه رفقای سازمانی، با ايماء و اشاره و بدون ارائه سند، کاری جز به وجود آوردن فضای مسموم و - 4

  !لطفا به اين سئوال جواب دهيدچرا از اين شيوه استفاده نموده ايد؟ . غيررفيقانه انجام نميدهد
نامه سرگشاده تالش کرده ايد خود را مظهر خوبی و پاکی و نيکی قلمداد کنند و ديگران را مظهر همه ی چيزهای  در - 5

بد و غير کمونيستی و  غيرانسانی و نارفيقانه، اين لحن و اين تقسيم بندی ، با هر نيتی که باشد تالشی برای متحد نگاه 
  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيد؟ پاسخ شما در اين مورد چيست. داشتن تشکيالت نيست

.  در اين نامه سرگشاده تالش شده است که تعدادی از رفقای با تجربه و قديمی سازمان را با ايمًا و اشاره تخطئه کنند- 6
چنين شيوه ا ی ، يعنی حمله های اين چنين غيررفيقانه به سرمايه های فکری و سياسی سازمان، با هر نيت و قصدی که 

 لطفا به اين سئوال جواب .توضيح شما در اين رابطه کدام است. يزی جز تيشه زدن به ريشه ها ی سازمان نيستباشد، چ
  !دهيد

 در نامه سرگشاده، درک خاصی از تشکيالت ارائه شده است که در آن هرکس می تواند هر تاکتيکی را که خواست به - 7
. ديگر نمی شود سازمان، بلکه يک کلوپ سياسی خواهد بوداين . اجرا بگذارد و در هر مسيری که خواست شنا کند

  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيد؟.توضيح شما در اين مورد چيست
  
آيا نهادها و ارگان هايی ديگر که از ميان داوطلبين و توسط مرکزيت انتخاب شده اند، ارگان های دارای حقوق و  - 8

به يک باره تمامی نهادها و ارگان های تشکيالتی غيرمنتخب نام گرفته ؟ چطور شده است که .وظايف تشکيالتی نيستند
  !لطفا به اين سئوال جواب دهيد؟ . اند
  
يا بهر حال دلش نخواسته او را در . ازخودی ها ندانسته است يک نفر از رفقائی که امضا جمع مينمود، تعدادی را – 9

من نميدانم شما بگوئيد .  اينطور راهنمائی شده بوده است....ه در  نفر تهيه کنندۀ اصلی نام...جريان بگذارد ويا توسط 
  !لطفا به اين سئوال جواب دهيد؟ .چه طور شده است

  
من و سه نفر ديگراز آن شهر جان )............ شامل نام راه کارگری ها(  نفره سپاه پاسداران .... ازيک ليست - 10

حال شما دست به دسته بندی . رفيقی در جائی مرا شهيد زنده ميناميد ....خود راو نه مال خود را به اروپا رسانيديم
 لطفا به چرا؟.مرا و ديگر رفقای مثل من را در جلسه حوزه نا رفيق ميشناسيد. برعليه من و ساير رفقای حوزه ميزنيد 

  !اين سئوال جواب دهيد
  

من تا مغز استخوان راه . خودم راه کارگر هستممن خودم را نه فقط عضو راستين راه کارگر ميشناسم، بلکه من  - 11
لطفا به ؟ . آيا شما هم همين گونه رفتار کرده ايد. من هميشه با شما مثل يک راه کارگری رفتار کرده ام. کارگری هستم

  !اين سئوال جواب دهيد
  

  رفيقی در حوزه[ – 12
اريم و به سازمان عمودی بر نميگرديم ويا ما سازمان افقی دوست دميگويند ، ]  که امضاء جمع ميکرده است ... 

اينکه ما رهنمود ميدهيم ؛ فکر ايجاد ميکنيم و مردم ايران خط ما رادر داخل ميگيرند و مبارزه را تا پيروزی پيش 
  !لطفا به اين سئوال جواب دهيد؟ . لطفًا در اين مورد توضيح دهيد. ميبرند

  
د ولی تحت لوای ريل موازی خود نشريه دارند و يا نوشته شان را به رفقا برای سايت و نشريه مطلب نمی نويسن - 13

 کار نميکنند اما راديوی خود را تحت فلسفۀ ريلهای موازی دارند ....رفقا با راديو. ر ميفرستندنشريات و سايتهای ديگ
تقلی بنام شخصی در رفقا برای ارگان های سازمانی خبر و تفسير تهيه نميکنند اما ستون مس. و برنامه پخش ميکنند
  ....اين جا و آن جا دارند

اينطور نيست؟ لطفأ بنويسيد يا بگوئيد . چون ريل موازی داريد وقتی برايتان نمی ماند که در داخل تشکيالت کار کنيد
 اما چون ريل موازی داريد وقتی برايتان نمی.... رفقا من اين منظور را ندارم که چرا ريل موازی ميزنيد. چگونه است

 لطفا به اين سئوال جواب ؟.ماند، که در داخل تشکيالت کار کنيد اينطور نيست؟ لطفأ بنويسيد يا بگوئيد چگونه است
  !دهيد

  



 لطفا به اين سئوال جواب چه کسی کجا را ويران کرده است؟. ميگوئيد عليه روشهای ويرانگر خواهيم ايستاد - 14
  !دهيد

  
آن چه بود؟ . ، چيزی را از من پنهان کردند ] ...در [ی نامه سرگشاده  رفقای مسئول جمع آوری امضاء برا– 15

 چرا؟. اين رفيق عدم اعتمادشان به من را از من پنهان کردند. آن نامه سمبليک است. مسلمًا نامه اعتراضی رفقا نبود
  !لطفا به اين سئوال جواب دهيد

  
آنکه همه مان در اين فضا خفه شويم، بايد سکوت را  نوشته اند ،پپش از  رفقای امضاء کننده نامه سرگشاده– 16

  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيد.لطفا فضای خفقان آور را توضيح دهيد. شکست
  

اين اظهار نظر به اين معنا است که  " . . استملتنها مالک ما وفاداری به تصميم اکثريت درع"  نوشته ايد که– 17
.   به آن ميپردازدعملنقاط مشترک ما آن است که اکثريت سازمان در . ما نيستند نقاط مشترک الزامًا حتی مصوبات نيز 

  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيد.لطفًا در اين رابطه توضيح دهيد
  

 لطفا به اين  ؟.، توضيح دهيدو رابطه آن با اراده واحد سازمانی در سازمان"  چند صدائی حاکميت"  در مورد – 18
  !سئوال جواب دهيد

  
. ميگويد که بعد از اين  سکوت نخواهند نمود. از ايستادگی در مقابل ويرانگری صحبت مينمايد نامه سرگشاده - 19

 لطفا به لطفًا مختصات اين ويرانگری را توضيح دهيد و روشن نمائيد که در مقابل چه پديده ای سکوت نخواهيد نمود؟
  !اين سئوال جواب دهيد

  
م توضيح دهند که در .اين رفقا و بويژه اکثريت ک. نخواهند نمود تمکينوشته اند که ديگر  رفقای نامه سرگشاده ن- 20

و چرا تا بحال در مقابل آن چه، بزعم آنان فضای سازمان را به خفقان کشيده بود . مقابل چه چيزی تمکين نخواهند نمود
  !لطفا به اين سئوال جواب دهيداست، سکوت نموده بوده اند؟ 

  
چه اتفاقی افتاده .   ، نظر يکی از رفقا، در رابطه با مرکز غيبی توطئه گر،  با اکثريت قاطع رد شد13نگره   در ک - 21

  !لطفا به اين سئوال جواب دهيد؟ ؟ .است که در نامه سرگشاده، به مرکزيت غيبی مفروض اشاره شده است
  

 لطفا به .ها کدامند و چرا مصنوعی هستنداين سنگر. سنگربندی های مصنوعی، صحبت به ميان آمده است  از  – 22
  !اين سئوال جواب دهيد

  
لطفًا در مورد اين فضای ُپر تنش و . فضای پرتنش و مرعوب کننده در سازمان ، سخن بميان آمده است از - 23

  !لطفا به اين سئوال جواب دهيد . مختصات آن توضيح دهيد
  

نام اين کسان را فاش کنيد و . نموده ايد!"  تخريب کردن ها" ، " ااتهام زنی ه"  کسانی را در سازمان متهم به – 24
 لطفا به .در مورداتهاماتی که آنان عنوان نموده اند، بصراحت توضيح دهيد و موارد تخريب را، بطور شفاف نام ببريد

  !اين سئوال جواب دهيد
  

ب شود که صد البته بايد مورد تشويق هم انديشه ورزی در سازمان مانه تنها نبايد سرکو مرقوم نموده ايد که – 25
بصراحت و بطور مشخص توضيح دهيد که در کجا و در چه موردی انديشه ورزی در سازمان ما، مورد .  قرار بگيرد

  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيد.سرکوب قرار گرفته است
امتيازستانی، نابرابری ها و پيش حذف، تبعيض، اختالف تراشی، فکرکشی، امتيازدهی و  در نامه سرگشاده به - 26

لطفا توضيح دهيد که در چه مورد و چگونه اين اعمال نادرست و بعضًا غير . داوری ها در سازمان اشاره شده است
  !لطفا به اين سئوال جواب دهيد. انسانی به وقوع پيوسته، و عکس العمل شما در آن زمان چه گونه بوده است

  
تبديل شده " نهالی را که به درخت" خی از رفقا، تبر برداشه تيشه به ريشه خود ميزنند و بر مدعی شده ايد که  ، – 27

توضيح دهيد که اين رفقا، چه کسانی هستند؟ چگونه تيشه به ريشه ". از ُبن به خاک می اندازند) " سازمان را ( است 
؟ و چرا " از ُبن به خاک می اندازند) " سازمان را ( تبديل شده است " نهالی را که به درخت" خود ميزنند؟ و چگونه

شما تا کنون در رابطه با نابود سازی رفقايتان و نابود سازی سازمان سکوت پيشه نموده بوديد؟ و چرا اين موجودات 
  !لطفا به اين سئواالت جواب دهيدمخرب را رفيق خطاب مينمائيد؟ 

  



نامه ای نوشته و رفقای ديگر را به ]  13[ ل از کنگره همه ميدانند که رفقای پاريس قب نوشته شده است که؛  – 28
همين . رفيق حسن نيز در نامه ای خطاب به کنگره نظر خود را با صراحت  اعالم  کردند. امضاء آن دعوت کردند

مسائل در جلسات پال تاک و در کنگره به بحث گذاشته شد و رفقا ی بسياری از جمله تعداد قابل توجهی از امضا 
به اين مداخله های فعال و پرشور و .  ن نامه سرگشاده در اين مباحث و رای گيريها  فعاالنه شرکت کردندکنندگا

منظورتان  . در نامه سرگشاده از سکوت رفقای سازمان صحبت شده است. دمکراتيک هر نامی ميتوان داد جز سکوت
  !يدلطفا به اين سئواالت جواب ده؟ از سکوت چيست، و در مقابل چه چيزی؟

  
بوده ا ند؟ آيا .  م.گروگان نظری اقليت ک) که نامه سرگشاده را امضا کرده اند(م .آيا تا بحال اکثريت رفقای ک.  - 29

لطفا به ؟ در تمام اين مدت به ديگر اعضای ا ين  کميته ها تمکين کرده اند؟ ؟. ت.ت.و يا ک. ت.تعدادی از اعضای ک
  !اين سئواالت جواب دهيد

  
 به اينکه رفقا بطور ضمنی اعالم نموده اند که تا کنون به موارد سهمناکی تمکين نموده اند، لطفَا بگوئيد   با توجه– 30

  !لطفا به اين سئوال جواب دهيدرفقا  به چه چيزی تمکين نمی کنند؟  
  

 آن باال به داوري در] که[تعداد معيني از رفقاي سايت" گفته اند فقط با مآيا معضل رفقا آنگونه که رفقا ياور و  - 31
شنا کردن در  "است، يا با هر گونه تشکل منسجم؟  آيا تاکيد بر لزوم " نشسته اند و مقاالت را دسته بندي مي کنند

لطفا به اين سئواالت جواب ؟  معنائی جز رد  تشکيال ت دارد؟  "  مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های متفاوت
  !دهيد

  
و ترميم شود؟  کدام  "  به روز"ز برنامه و اساسنامًه سازمان است که  اين رفقا اعتقاد دارند بايد   کدام بخش ا.  - 32

 سال ٢٠قرارها و مصوبات تشکيالت که خيلي از آنها مربوط به " و  "  مصوبات و مقرارات تفسيربردار کنوني"
  !ئواالت جواب دهيد لطفا به اين س و ديگر رفقا است؟مياور و ، مد نظر رفقا " گذشته است

  
اما چه نيازی به دادن . ترديدی وجود ندارد"  جمعي به هر دليل از فضاي موجود ناراضي هستند"در اينکه   - 33

؟  چگونه ميتوان گفت که  "ما اختالفات عميق و گسترده نظري و سياسي نداريم"التيماتم بود اگر رفقا فکر ميکنند که  
 ، نصراهللا آرفغ، آزادهبهناز آزادرفقا ( و بخشی از جمع را "  شکيالت اعتقاد داريمما همگي به کار جمعي و حفظ ت"

به اين مشکالت بپردازد چرا با همه "  اين وظيفه کل تشکيالت است که در اسرع وقت"ناديده گرفت؟  اگر ...) ،قاضی
اختيار و . م.  آيا اکثريت کتماس گرفته نشد؟ اگر نيت طرح يک بحث عاجل بود چه نيازی به جمع آوری امضا بود؟

  !لطفا به اين سئواالت جواب دهيدقدرت سازماندهی اين بحث را نداشت؟ 
  

 لطفا به اين آيا امضا نکردن نامه سرگشاده به معنای اين است که  من کمر به نابودی اين سازمان بسته ام؟ - 34
  !سئوال جواب دهيد

  
در خدمت راهپيمائی بزرگ بر جاده  دوران ساز " گروسيله ای است   در نامه شما آمده است که سازمان راه کار- 35

همه اعضای سازمان حق دارند بدون چون و چرا وبدون قيدوشرط هر چه خواستند " و ادامه ميدهيد که  "  سوسياليسم
  . مادامی که مبانی  برنامۀ سازمان را زير سوال نبرند"  بنويسند و هرچه خواستند بگويند

  
ين نظر تمامی کسانی که ادعای تالش برای برقراری سوسياليسم را دارند و تعدادشان هم کم نيست ميتوانند  آيا طبق ا

  !لطفا به اين سئوال جواب دهيد در يک سازمان و در کنار ما برای برقراری سوسياليسم مبارزه کنند؟
  

محصول جانفشانی های . ند مقاله نيستمحصول چند نام آشنا يا چ" نامه سرگشاده تأ کيد می کند که سازمان   – 36
اصرار بر خصلت جمعی تشکيالت بجاست، اما امضا کنندگان نامه در تالش برای رد کيش ." تک تک راه کارگری هاست

از کنايۀ واضح جمله باال که بگذريم، سوال اينست که آيا اگر بحث  . شخصيت، نقش افراد و شخصيتها را هم رد ميکنند
 عضو ساده ای مثل من  مطرح می شد، آيا به همين اندازه در باره آينده سازمان ابراز نگرانی می از طرف"  ديدگاه"

خوشحال می شوم که اگر رفقا به سازمان يا جنبشی . مهم اند، و بسيار هم مهم اند" چند نام آشنا يا چند مقاله" کرديد؟  
  !طفا به اين سئواالت جواب دهيد ل.اشاره کنند که درآن نقش رهبری يا شخصيتها مهم نبوده است

که سازمان ما است روی ظرف تمرکز می کند تا "  ظرفی" و "   وسيله"نامًه سرگشاده در تالش برای حفظ   - 37
ايکاش به جای هشدار و . در اين شرايط،  التيماتم داده شده جای بحث حول محتوای ظرف را نميگيرد.  محتوای آن

 لطفا به اين  امضا کننده روشن ميکردند که دقيقا به دنبال حفظ چه هستند وبه چه بهايی ؟،  رفقای"حفظ"تهديد درباره 
  !سئوال جواب دهيد

  



ترک "اگر مسائل سياسی و تشکيالتی را در نظر دارد ، آيا  منظور از مطالب عنوان شده در نامه سرگشاده – 38
  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيد است ؟پشت کردن به  برنامه و مصوبات تشکيالتی" جداسری"يا " پيمان

  
و تنظيم کنندگان متن نه به خاطر . به نظر من در نامه سرگشاده، واژه های غيرسياسی عمدًا به کار گرفته شده اند - 39

چرا که در آخرين کنگره سازمان در مقابل . انشاء نويسی بلکه  با هدفی سياسی اين لحن غير سياسی را برگزيده اند
رفيق تقی روزبه مبنی بر وجود نيرويی فرا تشکيالتی در سازمان، اکثريت رفقای امضاء کننده اين نامه ، ادعای 

چرا در آن زمان سکوت نموديد و اکنون . عليرغم ميل خود ، به دليل نبود هر نوع مدرک و سندی  سکوت اختيار کردند
  !سئوال جواب دهيد لطفا به اين با شايد و اما به رهبری در سايه اشاره ميکنيد؟

  
پس  "مطلقاً  هيچکس ارجحيتی بر ديگری ندارد ؟" که  آيا رفقای تنظيم کننده نامه سرگشاده  واقعاً  باور دارند - 40

 لطفا به اين سئوال جواب چرا نامه شان را از رفقای ديگرشان، در واحدها و ارگان تشکيالتی مشترک مخفی کردند ؟
  !دهيد

  
لطفا به  کننده نامه سرگشاده در سازمان دهی اين اقدام ، شکل غير تشکيالتی را برگزيده اند؟ چرا رفقای تنظيم - 41

  !اين سئوال جواب دهيد
 تن 4  در  آخرين گزارش مرکزيِت سازمان ننوشته اند که به همه نهاد های تشکيالتی  نظارت داشته اند؟ پس چرا - 42

ميدهند ، نامه شکوائيه از خفقان غير قابل تحمل را امضاء کرده اند و با که عمًال اکثريت آن را تشکيل . م.از اعضای ک
  !لطفا به اين سئوال جواب دهيدرفقای تنطيم کننده نامه سرگشاده هم نظر شده اند؟  

  
  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيداين شيوه جمع آوری امضاء و اين لحن و زبان ستاد جنگی برای چيست؟ - 43
شی از اعضای سازمان چنين اتهامات سنگينی زده می شود و بی شرمانه ترين توهين ها بر آن ها روا چرا به بخ - 44

  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيدداشته می شود بی آنکه نامی از آنان برده شود و امکان دفاع به آن ها داده شود؟
  

نتشار مطالب در سايت سازمان اين چنين اقدام چرا عليه روند بحث دمکراتيک درون تشکيالتی در باره ضوابط  ا - 45
  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيدمی شود؟

  
تنظيم کنندگان نامه سرگشاده حاضر نشده اند و به نظر من حاضر نخواهند شد ، اعضای باند مافيايی را که به  - 46

آنها ترجيح می دهند . ائه دليل برشمارندنيستند ، نام ببرند و موارد اتهام شان را با ار" شماری اندک"قول خودشان جز 
 چرا؟. که در باره جرائم اين باند کشف شده ، با عباراتی کلی و مه آلود و از طريق مجاری غير تشکيالتی صحبت کنند

  !لطفا به اين سئواالت جواب دهيد
  

قی روزبه در هفتۀ پيش از آيا يادتان هست که رفيق ت.  اشاره شده است" رهبری در سايه" در نامه سرگشاده به – 47
 در جوابيه ای به کميسيون نظارت مرکزی گفت که در اثبات اين رهبری در سايه سند دارد ولی 13برگزاری کنگره 

  !لطفا به اين سئوال جواب دهيدچرا؟ . هرگز سندش را نشان نداد؟ شما نيز از همان شيوه استفاده نموده ايد
  

امضا به ما ديکته می ... ی و موجی از نا سزا ها ، بايد و نبايد هائی را  به زور در خانۀ خودمان  با فضا ساز.  - 48
کدام انسان آزاده ... با اعالم انشعاب از ما می خواهند برنامه انحالل سازمان مان را به نام نجات سازمان بپذيريم . کنند 

  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيدای می تواند به چنين شرطی تن بدهد؟
اما فراکسيون و . در سازمان ما فراکسيون مجاز است.  اين اقدام بشکل مخفی و غيرقانونی صورت گرفته است- 49

به اين دليل روشن که فراکسيون يک گرايش فکری در دورن . کارکردهايش بايد علنی باشد و نه مخفی و پشت پرده
 از اعضای ديگر داشته و نحوه کارش ارتباطاتبه مخفی کردن سازمان است نه سازمانی در داخل سازمان که نياز 

به همين خاطر است که  مقرارت مربوط به فراکسيون در سازمان ما اعالم می کند که کليه جلسات فراکسيون بايد . باشد
اين که اين نامه توسط چه کسی نوشته شده، توسط کدام ارتباطات . علنی بوده و شرکت همه  اعضاء در آنها مجاز باشد

هرها، کشورها و قاره ها برای جلب امضاء عده ای خاصی  سازماندهی شده ، افراد به چه نحو به خودی و در ش
 لطفا به اين .برای ما اعضاء غيرخودی  روشن نيست... غيرخودی تقسيم بندی شده  و سازماندهی شده اند،   

  !سئواالت جواب دهيد
  

بنابراين نقض . روابط مخفی و تشکيالت در داخل تشکيالت استاين اقدام ايجاد يک فراکسيون غيرقانونی با  - 50
صريح اساسنامه  سازمانی است که من بر اساس اين اساسنامه  قبولش دارم و عضوش هستم  و تا زمانی که در 

 لطفا به اين سئوال جواب پاسخ شما در اين مورد چيست؟. کنگره سازمان اين اساسنامه تغيير نکرده به آن وفادارم
  !يدده



  
  در نامه سرگشاده  سنگين ترين اتهامات ممکن در حد ترور شخصيت به يک عده  زده شده است بدون آن که  با - 51

. اين کار ترورشخصيت درسطح گروهی و جمعی است. ذکر نام و موارد مشخص امکان دفاع از خود به آنها داده شود
حترام متقابل در کار جمعی و چه بلحاظ حتی قوانين يک چه بلحاظ اخالقی، چه بلحاظ اوليه ترين پرنسيپ  های ا
با تاسف چهار نفر از اعضای کميته مرکزی که بايد حافظ و . دمکراسی ليبرال کاری غيرقانونی، محکوم و مطرود است

اين اقدامات غيرقانونی و سازمان ) يا شايد سازمان دهنده گان( مجری اساسنامه سازمان باشند از امضاء کنند گان
البته بخاطر مخفی بودن اين اقدام من قادر نيستم به صورت قطعی در مورد اين که چه کسی سازمان . شکنانه هستند

 لطفا به اين سئواالت جواب نظر شما در رابطه با اين موضوعات کدامند؟. دهنده بود و چه کسی امضاء کننده نظر بدهم
  !دهيد

  
با سابقه هستند با پذيرش اين نقض قانونيت به اندازه سازمان دهندگان امضاءکنندگان نيز چون خود از کادرهای  - 51

 لطفا به اين سئوال .نظر خود را در رابطه با مسئوليت فردی و جمعی توضيح دهيد. آن مسئوليت فردی و جمعی دارند
  !جواب دهيد

  
اين عدم درک درست از .  کردآخه در کجا ديده شد که بايد با تهديد و اتهام، نظری را به يک سازمان تحميل - 52

و گا ه بصورت ليبراليسم خود را ) مشاهده می شود" که درنامه رفقا عينا( دمکراسی گاه به استالنيسم منجر می شود
  نظر شما در اين مورد چيست؟. نشان می دهد

باشد که بخواهد تشکيالت مورد نظر رفقا حتی ضوابط يک انجمن دمکراتيک را هم ندارد چه برسد که تشکيالتی  - 53
آيا اين چيزی جز انحالل سازمان . مبارزه طبقاتی کارگران را عليه جمهوری اسالمی و برای سوسياليسم پيش ببرد

  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيداست؟
  

در سايت راه . در تلويزيون  ، هر برنامه ای ميخواستيد توليد ميکرديد شما امضاء کنندگان نامه سرگشاده ، – 54
ميخواستيد که آنچه که تا کنون به عنوان نظر اکثريت را ه کارگر است ، از نظری که . رگر هم نظرتان منتشر ميشدکا

خواننده بايد خود عاقل باشد که بداند نظر اکثريت، يعنی "شما معتقدييد که . نظر سازمان راه کارگر نيست متمايز نباشد
شکيالت  شما بوجود آورديد يا ما؟ اين فضای مسموم را شما ايجاد اين فضا را در ت". سازمان راه کارگر کدام است

  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيد.کرديد يا ما؟ در اين تشکيالت چه کسی جلوی شما را گرفته بود که نظرتان را بگوئيد
  

ا اعتراف ميکنيد که يک شمشما ميگوئيد که در يک سال اخير دردتان را با همدردان تان در ميان گذاشتيد در واقع  - 55
بهتر نبود که فراکسيونتان را علنی ميکرديد و مبارزه نظری تان را  . سال است که اين ماجرای پشت پرده ادامه دارد

  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيداين است آن فرهنگی سياسی است که شما مدعی آن هستيد؟. محترمانه پيش ميبرديد
به سئوال من و بسياری ديگر که از شما پرسيده اند اين تعداد اندک انسان بد، غيرکمونيست، شما  همچنان از پاسخ  - 56

چه کسانی هستند و به چه علت شما اين ها را با اين القاب رفقيانه ؟؟ نام برده ايد، طفره " غيرانسان و نارفيق مشخصا
عجب پاسخی؟ چه کسی اين را .  تشکيالت وجود داردرفته ايد و يجای آن  گفته ايد که در  سازمان ما دو ديدگاه در مورد

در چند ساله اخير نمی داند؟ مگر در کنگره گذشته شما در رای گيری برروی تشکيالت افقی و عمودی در اقليت نيفتاديد؟ 
اما اين سوال از سوی من و نياز به پاسخ از . اين توضيح واضحات را آورديد که  پاسخ مشخص به سوال مشخص ندهيد

  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيد.وی شما همچنان باقی استس
و خفه کردن ] انتشار نامه سرگشاده [  ؛ ولي کوبيدن اين اقدام : يک نفر از امضاء کنندگان نامه مدعی شده است – 57

  .اين صدا، با جو پليسي و با توسل به مصوبات و مقرارات تفسيربردار کنوني، کمکي به ما نمي کند
به جای پاسخ به ناروشنی ها و نه موکول کردن آن به ) يا امضا کنندگان نامه( من اين است که چرا اين نگارندگان سوال 

اگر کسی در برابر . من منظور از جو پليسی را نمی فهمم :آينده ای نامعلوم، ديگران را به ايجاد جو پليسی متهم می کنند
ام مخالف بود و آن را مغاير اصول همکاری سازمانی می دانست، بايد او را به اقدام ما سواالتی را مطرح کرد و با اين اقد
  ! ؟ لطفا به اين سئواالت جواب دهيد.ايجاد رعب و وحشت و جو پليسی متهم کرد

چون . سازمانی است که هيچ کس آن را جدی نخواهد گرفت. سازمانی که به تعداد اعضايش در همه موارد نظر دارد - 58
بحث . من نمی گويم که نظر اقليت ارزشی کمتر از نظر اکثريت دارد.  داند که کدام نظر، نظر سازمان استهيچ کس نمی

تکليف خود . من تنها اين است که يا به اين اصل اعتقاد داريم که نظر سازمان، نظر اکثريت است يا به آن اعتقادی نداريم
  !لطفا به اين سئواالت جواب دهيدسرگشاده چيست؟ نظر امضاء کنندگان نامه . را با اين موضوع روشن کنيم

به بی حرمتی ها، توهين ها و تحقيرها، زبان تلغ و غير رفيقانه و  دست اندازی به دست آوردهای «شما نوشته ايد  - 59
چه همه اينها را که گفتيد . اعتراض داريد»  دمکراتيک سازمان و همه چيزهای غيرکمونيستی، غيرانسانی و غيررفيقانه

  !لطفا به اين سئوال جواب دهيدکسانی مرتکب شدند؟ 
شما با اين شيوه طرح گنگ انبوهی اتهام ، درواقع عده ای را متهم ميکنيد که محور شر و ضد کمونيست  - 60
 اين عده را هم معلوم نمی کنيد چه کسانی هستند، اما قطعا طرف مقابل شما هستند و همه اتهاماتی را. هستند»ناانسان «و



که نام برديد آنها  و تنها آنها مرتکب شده اند و شما عين حق و فرشته نجات تشکيالت هستيد و خون شهدا را هم 
ست و حق ندارد خود را در تالش های » آنها«البد هرکس هم اين نامه را امضا نکند از . پشتوانه اعتبار خود کرده ايد

  ! اين سئوال جواب دهيدلطفا به. رفقای مانده يا از دست رفته سهيم بداند
وقتی شما امضا جمع ميکنيد و مينويسيد ما خاموش نخواهيم ماند و محکم خواهيم ايستاد برای من اين سوال پيش  - 61

 لطفا به اين چيست؟ جلوگيری از بحث ؟ مرعوب کردن؟ تهديد؟ تدارک انشعاب؟» لشکرکشی«می آيد  هدف از اين 
  !سئواالت جواب دهيد

وش ميخواهيد به سالم سازی فضای سازمان و جريان يافتن بحث دمکراتيک کمک کنيد؟  آيا بهتر از اين با اين ر - 62
  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيدميتوان به تخريب فضای سازمان و جلوگيری از هرگونه بحثی کمک کرد؟

فقط کافی است که » وت شنا کنندتاکتيک های مختلف در مسيرهای متفا«شما سازمانی ميخواهيد که اعضايش با  - 63
آن افق آرمانی هم که سوسياليسم است که از حزب توده تا حزب کمونيست کارگری . مشترکی داشته باشند» افق آرمانی «

آيا ميخواهيد راه کارگر را به ظرف مشترک برای همه آنها تبديل کنيد؟ آيا ممکن است؟ اگر . آن را چشم انداز خود ميدانند
  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيدخوب است؟ممکن باشد 

شما هم آزادی بی قيد و شرط بيان در درون تشکيالت ميخواهيد هم . نفر، پر از تناقض هم هست... نامه سرگشاده  - 64
شما هم ميخواهيد اعضای سازمان برابر باشند هم . آن را مشروط کرده ايد به وفاداری به برنامه و اساسنامه و مصوبات

شما از يک طرف قبول ميکنيد تشکيالت . وليت فردی را به جز برای کسی که قلم ميزند، به رسميت نمی شناسيدمسئ
از طرف ديگر فقط آنها که قلم » چند نفر که نامی دارند و قلم ميزنند«محصول جان فشانی تک تک راه کارگری هاست نه 

بقيه اگر توی کميته ای نشستند ميتوانند يک نظر درميان . شندميزنند و يا نامی دارند حق دارند مسووليت فردی داشته با
  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيد.نظر شما در اين موارد، کدام است. جمع باشند، البته بدون مسووليت فردی

ا کسانی آي. منظور از اين  اشاره به چند نفر که نامی دارند و قلم ميزنند چيست يا کيست؟ خوب است صراحت بدهيد - 65
  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيدهستند که نامی دارند و قلم ميزنند حقوق ويژه ای طلب کرده اند يا اعمال ميکنند؟

 از يک طرف به آنها که قلم ميزنند و نامی دارند آنقدر حق ميدهيد که جايی برای حق تشکيالت برای تبليغ و ترويج - 66
ولی متاسفانه آنقدر فضا را آشفته کرده ايد که برای اين بحث مهم . حث های شماستاين مهم ترين نکته ب«. نمانده است

، از طرف ديگر به نظر ميرسد ميخواهيد به عده ای که نامی دارند و قلم ميزنند اخطار »فقط در پرانتز جا مانده است
نند و چه آنها که نميتوانند معتقدم، اما من تاکيد ميکنم به حق و سهم برابر همه اعضا چه آنها که ميتوانند قلم بز. بدهيد

اين را هم يادآوری ميکنم اين امر با کوچک کردن آنها که دانش، انديشه و قلم خود را در خدمت تشکيالت ميگذارند تامين 
چه اين سرمايه فکری باشد چه . کسی که ميخواهد از تشکيالت دفاع کند بايد از سرمايه های آن دفاع کند. نمی شود

 لطفا به اين  نظر شما در رابطه با اين موضوعات کدام است؟. کری و در حوزه های سياسی و اجرايی ديگرغيرف
  !سئواالت جواب دهيد

 اگر با همه اين انتقادات که به نامه سرگشاده دارم، آنرا امضا نکنم، که نمی کنم، و بعالوه کامال مخالف آن باشم  - 67
حذف، تبعيض، فکر کشی، امتيازدهی و امتياز ستانی، نابرابری، توهين ، «دفاع از که هستم، آيا  متهم نمی شوم به /

آيا حق دارم تالش های جان باختگان و بازماندگان سازمان را متعلق به خود بدانم يا به سهم شما » ..تحقير، ايجاد خفقان
  !لطفا به اين سئوال جواب دهيددستبرد زده ام؟  

ت بود ؟ مگر تمام امکانات در اختيار شما نيست ؟ مگر نمی توانستيد از طريق جلسات چه احتياجی به اين حرک - 68
انترنتی هر مطلبی و ايرادی می بينيد بيان کنيد؟مگر نمی توانستيد از طريق دبيرخانه هر اعتراضی داريد، بيان کنيد ؟ پس 

چرا جمع آوری امضا و سياهی چرا حرکت آهسته خزنده ؟ چرا پچ پچ در گوشی و پستويی؟ : سوال اين جاست 
لشکر؟چرا مثل يک کمونيست انقالبی شجاعانه به صحنه نيامديد و از آنچه می پنداشتيد صحيح است دفاع کنيد؟چرا کودتا  

  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيد؟
 مشخصا بگوييد به کدام . بعد در پرانتز می نويسيد بايد اصالح شود .  می گوييد به برنامه سازمان افتخار می کنيد - 69

از همه رفقايی هم که اين نامه را امضا کرده اند سوال می کنم وقتی مشخصا . بند  برنامه معتقيد و کدام را قبول نداريد 
  نمی گويد کدام بند از برنامه سازمان را قبول دارد و کدام را ندارد چگونه امضای خودشان را پای نامه گذاشته اند؟

ی صحبت می کنيد ولی خودتان به عزيز ترين و از خودگذشته ترين افراد سازمان که بيشترين وقت و  از بی حرمت- 70
زمان را برای معرفی و پيشبرد اهداف سازمان و انعکاس اخبار جنبش زحمتکشان و انطباق مقاالت فرستاده شده به 

"  ای که کارشان خواندن مقاالت است عده"سايت با خطوط سازمان  صرف می کنند بی احترامی می کنيد و آنها را  
بی احترامی به اين رفقا و .رفقای سايت از زحمتکش ترين و ارزنده ترين کادر های سازمان هستند .خطاب می کنيد 

 لطفا به اين سئوال جواب چرا چنين ميکنيد؟؟. پاشيدن بذر شک و ترديد نسبت به عمکرد اين رفقا کار درستی نيست
  !دهيد
شفاف و روشن مطرح نمايند اين اتهامات را برچه مبنايی و ] نامه سرگشاده [ ت که  رفقای امضاء کننده بهتر اس - 71

چه کسانی جو خفقان بوجود آورده اند ؟ رفقا کمی منصف باشيد در سازمان ما چه کسی جلو . به کداميک از رفقا می زنند
  !به اين سئواالت جواب دهيد لطفا ؟.ی کسی را گرفته و آزادی بيان او را سلب نموده است

پيش از هر قضاوتي :  يکی از امضاء کنندگان نامه سرگشاده خطاب به کسانی که متهمشان نموده است، مينويسد – 72
در ثانی، .! اوال روشن نمائيد که چه کسانی مورد خطاب شما هستند: سئوال اين است .!  ابهامات خودتان را روشن سازيد



. . اتهامات وارده را روشن نماينداکنون از متهمان ميخواهيد که. ئه سند ومدرک وارد نموده ايدشما اتهامات بدون ارا
ميگويند دليل ايراد اتهام از جانب شما چيست است؟ شما پاسخ ميدهد که خود متهم موظف است که ابهامات را روشن 

  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيددست پيش گرفته ايد که پس نيفتد؟.  نمايد
اگر براي بعضي از  ": يکی از امضاء کنندگان نامه سرگشاده خطاب به کسانی که متهمشان نموده است، مينويسد- 73

توجه داشته باشند که ديگران هم خواب  بايدآشنا نيست و صحت ندارد، ] اتهامات وارده [ رفقا ي  تشکيالت اين موضوع 
چگونه ميتوان موضوع و مشکل اتهامات و افتراهای نا .".  فهميدبايد تالش کرد موضوع و مشگل را  و نما نشده اند

  !لطفا به اين سئوال جواب دهيدمستند را فهميد؟ 
کوبيدن اين اقدام و  ": يکی از امضاء کنندگان نامه سرگشاده خطاب به کسانی که متهمشان نموده است، مينويسد- 74

  .".و مقرارات تفسيربردار کنوني کمکي به ما نمي کندخفه کردن اين صدا با جو پليسي و با توسل به مصوبات 
 بر مخالفان نظريتان در - بدون ارائه سند و مدرکی-سئوال اينست که شما صادر کنندگان نامه سرگشاده، سيلی از اتهامات 

اسخ به چرا به عوض پ.  اکنون متهمان، با اتهام زنندگان، سئوالتی را مطرح نموده اند. سازمان سرازير نموده ايد
  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيدسئواالت مطروحه متهمان را به خفه کردن و ايجاد جو پليسي ميکنيد؟

لطفًا در مورد  بسته بودن فضای سازمان ، توضيحات مستدل .". بايد فضای تشکيالت را باز کرد"  شما مينويسيد– 75
  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيد.ارائه دهيد

ابراز بی  " قصد : .  امضاء کنندگان نامه سرگشاده  علت صدور نامه سرگشاده را چنين توضيح ميدهد يکی از – 76
  .بوده است" واهمه نظرات خود 

  !لطفا به اين سئوال جواب دهيد.  واهمه داشته ايد؟– درون سازمان – شما از چه چيز در رابطه با ابراز نظرتان 
اين نامه توصيه ايست : شاده  علت صدور نامه سرگشاده را چنين توضيح ميدهديکی از امضاء کنندگان نامه سرگ - 77

آيا برای توصيه . شوند" فعال  ""عرصه های مختلف تشکيالتدر " که . " به خود امضاکنندگان و همدالن ديگر با آن
توصيه " امه که و در متن اين ن.  ضروری است که به عمليات محيرالعقول جمع آوری مخفی امضاء دست زدبخودمان

  ! لطفا به اين سئوال جواب دهيدبه همرزمان مان، هر اتهام زشتی که مايليم، نثار نمائيم؟" ايست به خود
سرکوب انديشه ورزی ،  فکر کشی، فضای خفه کننده :  پس از ايراد اتهامات و افتراهائی به رفقای خودتان، نظير – 78

، چگونه است که از سر لطف نوشته ميشود که اين سرکوبگران ...و. تو مسمومی که تنفس کردن  را مشکل نموده اس
؟ آيا با کسانی که انديشه ورزی را سرکوب ميکنند و فکر ."! همچنان رفقای اين تشکيالت محسوب می شوند"

ارج شده راميکشند، فضا را مسموم و تنفس کردن را مشکل مينمايند، رفقات داريد؟ و يا خير، رشته کالم از کنترل تان خ
  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيددر هر صورت، ايا حاضريد در رابطه با موارد فوق الذکر بخود انتقاد نمائيد؟. است
، ازُبن ]سازمان را[ نهالی را که به درخت تبديل کرده ايم :  در نامه سرگشاده برخی از رفقايتان را متهم ميکنيد که – 79

  .به خاک می اندازند
 لطفا به اين سئواالت جواب ايا حاضريد در رابطه با موارد فوق الذکر بخود انتقاد نمائيد؟ين کسانی رفقات داريد؟ آيا با چن

  !دهيد
يعني اآثريت ( عضو آميته مرآزي 4.  نامه سر گشاده  خطاب به آميته مرآزي و اعضاء سازمان نوشته شده است- 80
لطفا به اين ، خطاب به خودشان نامه نوشته اند؟آيا جالب نيست؟ در واقع خودشان.  امضاء آنندگان آن هستند)م.ك

  !سئواالت جواب دهيد
بهتر است که اين رفقا شفاف و روشن مطرح نمايند اين :  از صادر کنندگان نامه سرگشاده سئوال شده است که – 81

آورده اند ؟ رفقا کمی منصف باشيد چه کسانی جو خفقان بوجود . اتهامات را برچه مبنايی و به کداميک از رفقا می زنند
  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيد؟.در سازمان ما چه کسی جلو ی کسی را گرفته و آزادی بيان او را سلب نموده است

تهيه کنندگان دلسوز و با وسواس اين نامه سرگشاده، در چه پروسه ای انتخاب شدند؟ آيا همه :  سئوال شده است – 82
امه سرگشاده در جريان انتخاب کميسون نگارش نامه، دخيل بوده اند؟ اعضای نگارش نامه چه کسانی امضا کنندگان ن

بودند؟ توصيه مخفی کاری چرا و از کجا  آغاز شد؟ دسته بندی خودی ها و غير خودی ها را چگونه انجام داديد؟ من با 
 در آتش فحش و ناسزايی که نثارم کرده ايد باکی جوردانو برونو بيشتر احساس نزديکی ميکنم تا با گاليله و از سوختن

 لطفا .ندارم و اهل پوزش و تکفير خودم هم نيستم پس بياييد نه برای من بلکه برای بقيه اعضای سازمان توضيح بدهيد 
  !به اين سئواالت جواب دهيد

 در تضعيف همبستگی رفيقانه و  در مورد جنبه ی نابود کردن اعتماد متقابل و مؤثر و کشنده بودن اين تاکتيک، -– 83
 نمی شود اندکی سايهمبارزاتی در صفوف يک تشکيالت آن هم با مانور مبارزه عليه رهبری غيرقانونی بی نام و نشان و 

آيا اين شيوه کار به استحکام تشکيالتی و اقتدار مبارزه بر عليه دشمنی تاريک انديش و تبه کار درايران ، چه . ترديد کرد
  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيد؟ مخفی ، ميتواند مًوثر باشد؟علنی و چه

  !لطفا به اين سئواالت جواب دهيد
 در نامه سرگشاده آمده است که گويا ارگان ها و نهادهای زير مجموعه کميته مرکزی نهادهای غيرمنتخب هستند و – 84

گر نه اين است که تمامی نهادها و ارگان های م. به گونه ای برخورد شده است که آن ها خودسرانه اقدام می کنند
کارگزار کميته مرکزی سازمان توسط کميته مرکزی از ميان داوطبين انتخاب شده اند؟ و اين نهادها گزارش فعاليت خود 



را بطور مرتب در اختيار کميته مرکزی سازمان گذاشته اند؟ حال چه شده که چهار نفر از اعضای کميته مرکزی سازمان، 
  . اين نامه به گونه ای پوشيده، نهادها و ارگان های زير مجموعه کميته مرکزی را غير منتخب  معرفی می کننددر

شان، با " جايگاه تشکيالتی " تشخيص داده اند که در خارج از  م  . اکثريت کبنظر ميرسد با توجه به اينکه – 85
به " لذا تصميم ميگيرند که .!  سازمان را بيدار نمايند"خاموش"بيشتر و بطور مًوثر تری ميتوانند اعضای " آزادی"

  .اعالم موضع نمايند" صفت فردی و مستقل از جايگاه تشکيالتی خود
جايگاه "و با اتکاء به رًای اعتماد اعضای سازمان که اين رفقا را در آن " جايگاه تشکيالتی " م و در .اگر در جلسه ک

" ند که به اعضاء سازمان هشدار دهند که دچار چه مصيبتی شده اند، اما،  به قرار داده است، قادر نيست" تشکيالتی 
نمايند، آيا بهتر " نه تمکين" و " نه سکوت "  شجاعت آنرا دارند که" صفت فردی و مستقل از جايگاه تشکيالتی خود

 را به لغايش ببخشند؟" التی جايگاه تشکي" که موثرترند، پا برجا بمانند و عطای اين " صفتی " نيست که اين رفقا در 
  !لطفا به اين سئواالت جواب دهيد

م .لذا، رفقای عضو ک. م در مقابل اعضای سازمان  هم مسئوليت فردی و هم مسئوليت جمعی دارند.اعضای ک - 86
رون از م از کنترل و تسلط بر  سازمان صحبت نمايند  و سپس در بي.امضا کننده نامه سرگشاده  ، نميتوانند در جلسه ک

. صحبت به ميان بياورند... م ، در هيبت منتقد، به ّجو موجود بتازند  و از سرکوب انديشه ورزی ، فکر ُکشی و .جلسه ک
ارائۀ اين  چهره های متفاوت، اين ارزيابی های بشدت متضاد توسط  کسانی که با اخذ رًای اعتماد اعضاء به عضويت 

از اين پس اعضای سازمان، اظهار . و ارج گذاری به رًای اعتماد اعضاء استم در آمده اند، نقض غرض در وفاداری .ک
م را با انتساب به کدامين چهره اين افراد باور کنند؟  آيا اين تعداد ازاعضای .نظرها و ارزيابی های  اين عده از اعضای ک

در رابطه با سازمان و  سرگشاده، م و هم در نامه.م خودشان متوجه نيستند که اظهار نظرهای آنان هم در پروتکل ک.ک
چگونه ميتوان پذيرفت ) که بسيار عجيب و نامتعادل خواهد بود( ؟ .م است.در ارتباط مستقيم با مسئوليت های آن در ک

در يک نشست با ) وضيعت سياسی و تشکيالتی سازمان اش( که انسان با صداقت کامل در رابطه با يک موضوع واحد 
با نويسنده نامه سرگشاده، يک نظر کامًال متضات " نشست" تسلط بر  سازمان صحبت نمايد  و در م از کنترل و.رفقای ک

  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيد؟عرضه نمايد؟  ) جو مسموم، خفه کننده ( 
ضين،  رفقای کميته مرکزی که نامه سرگشاده را امضاء نموده اند، تاکنون با طفره رفتن از ارائه پاسخ به معتر– 87

چرا؟ به واقع از وفاداری به وظائفشان و صداقت در مقابل اعضاء، چشم  پوشيده و با ايراد اتهاماتی . وقت خريده اند
بشدت غير انسانی به برخی از رفقای کمونيست شان، حجب و حيای انسانی را در روابط فی مابين به کناری گذاشته اند؟ 

  !لطفا به اين سئواالت جواب دهيد
توانسته اند با موفقيت اعتماد قابل توجهی از اعضاء سازمان را نسبت به تعداد قابل در کنندگان نامه سرگشاده  صا- 88

توجه ديگری از رفقای خود در ارگان های سازمانی سلب کرده و با انضباط قابل توجهی تا لحظه ی علنی کردن تاکتيک و 
را، به صفر " تشکيالت" اعتماد متقابل رفيفانه در صفوف .ظ کنندانتشار نامه ی سرگشاده، اين بی اعتمادی مطلق را حف

  ! لطفا به اين سئواالت جواب دهيد  چه لزومی به اجرای اين تاکتيک بود؟.برسانند
همانطوريکه . برای اصالحات تشکيالتی وتاکتيکی ، ميتوان و بايد به شيوه ی دمکراتيک در مورد آنها بحث کرد - 89

قرارکميته ی مرکزی برآن بوده که درموارد ديگری هم بحث را سازمان  ميکرديم و آن ها را بحث درمواردی ازداشتيم
 لطفا به اين سئواالت ،چه بوده است؟"برخی"و ايراد اتهاماتی به "  نامه سرگشاده" علت اتخاذ تاکتيک عمليات . دهند

  !جواب دهيد
*****************  

من در رابطه با موارد فوق .  سئوال ارائه شده است89رگشاده ، در غالب عکس العمل های رفقای معترض به نامه س

اين سطح از برخورد را متمدنانه، سنجيده و برعکس، . نديدم" فحاشيها ، تحريک کردنها ، تهديد کردنهائی" الذکر، 

  . همراه با آرامش ميدانم

و کميته مرکزی که نامه سرگشاده را امضاء  عض چندآرامش بخش بود، اگر الاقل آن بنظر من متمدنانه، سنجيده و 

جايگاه " نموده اند، همانطور که با اين عمل محيرالعقول، به موج نگرانی ها در سازمان دامن زده اند، با توجه به 

بسرعت در جهت پاسخگوئی برميآمدند و همانند رفقای معترض و ديگر رفقای موافق نامه سرگشاده،  " تشکيالتيشان

  کتبی به اين سئواالت و موضوعات مطروحه  را بر خود هموار مينمودند، آنگاه ، الاقل در فضای رنج پاسخگوی

  شفافی با يکديگر روبرو ميشديم

 تشکيل جلسه دادند و توضيحاتی را توسط 2009 آپريل 15رفقای کميته مرکزی، بدون هيچ شتابی، در چهار شنبه . 

  :از اين قرار  . ائه دادند آپريل به اعضاء ار18پروتکل آن جلسه، در 



 صورت نگرفته کميته مرکزیدر رابطه با نامه اخير هيچگونه هماهنگی و مشورت بين رفقای امضاکننده در  " -الف 
 ممکن است امضا کميته مرکزیهر رفيق موقع امضا ی نامه ، اطالع نداشته که اين نامه را چه فرد ديگری از " و 
 ."کند

را ) خطاب به خودشان؟ ! ( ثريت کميته مرکزی ، پای نامه ای که خطاب به کميته مرکزی استاک. واقعا حيرت آور است

از اعضاء نسبت داده " برخی " ميگوئيم چرا  اين اتهامات را به . امضاء کرده اند! ، بدون آنکه به همديگر خبر بدهند

  ايد؟ 

ه توصيه ايست به خود امضاکنندگان و همدالن اين نام :"حسين نقی پور مينويسد .قبل از توضيح کميته مرکزی ، ر

از تماميت نامه سرگشاده دفاع می : " حسن حسام در دفاع از متن نامه سرگشاده پاسخ ميدهد .سپس ر".  ديگر با آن 

چندين نفر از رفقای اين : "  و ادامه ميدهد. "  کنم و ذره ای ترديد در درستی فضای ترسيم شده در آن را ندارم 

رفيق .... نامه اعتراضی . دعوت به همدلی می کنند " ... به متن مشترکی می رسند و رفقائی را .... " "سازمان

اعتراض ما عليه روشهای تا کنونی حاکم وفضای ناشی از آن ." . "سازمان ما اين گونه بود که شکل گرفته است

فکر زورگويانه ای است که در عمل و هماره عليه آن نوع . اين نامه عليه انشعاب است .". " برتشکيالت بوده وهست

اين روشی است که ما سالهای ."... " تاييد کنيد و دنبال من بيائيد" در هرنقطه ای که هستم" به صد زبان می گويد مرا 

   ." سال آنرا تجربه کرده ايم وبابت آن با ازدست دادن رفقای زيادی ماليات پرداخته ايم

 اين است که بگويند که دستی غيبی، ما را غافلگير نمود ، به  تک تک ما مراجعه کرد و  اما پاسخ کميته مرکزی شبيه

کدام دست غيبی؟ آيا قابل قبول است که بپذيريم که اين . ماجرا هيجان انگيزتر ميشود!. امضای ما را پای ميثاقی قرار داد

، ....؟ اما، برخی از اعضای حوزه .ند نمودرفقای با تجربه، از دست غيبی نپرسيدند که چه کسان ديگری امضاء خواه

  !اين پرسش را نموده اند

 نفر بقيه ...حتمًا همه !! پاسخ کميته مرکزی شبيه اين است که ميگويند ؛ راستش اين دستم از دست ديگر خبر نداشت

ت اين دست غيبی عجب دستی اس. نيز نميدانستند که چه کسان ديگری از رفقايشان، نامه سرگشاده را امضاء کرده است

برخی . اما بنظر ميرسد که واقعيت چيز ديگری است.!! عمل نموده است! که اين چنين ظريف) دستی در سايه؟( 

  .حسن حسام در اين مورد، روشنگر است.توضيحات ر

ه جمعبندی از بيالن شش ماه(  کميته مرکزی 30در رابطه با پروتکل :"  در پروتکل نوشته اند کهکميته مرکزی –ب 

بلکه تنها خاطر نشان کرديم که در زمينه نظارت و بررسی . استفاده نکرديم " رضايت " نيز ما اوال از واژه ) ميم 

  . نه کل سازمانثانيا آن جمعبندی در مورد عملکرد خود ميم بوده . گزارشات نهادهای سه گانه برخورد فعالی داشتيم 

 نشان ميکنند که، در زمينه نظارت و بررسی گزارشات نهادهای رفقای کميته مرکزی خاطر! چه توضيح آرامش بخشی

  .داشته اندبرخورد فعالی سه گانه 

فکر ! سرکوب انديشه ورزی. پس از اين قرار، يا کميته مرکزی، از آنچه در سازمان ميگذشته است، مطلع بوده است

آيا .  ات کميته مرکزی نيز در نمی آمد حتی در جلس–اما، صدايش. ؟!فضائی که تنفس کردن را مشکل نموده بود! کشی

  اين نتيجه گيری منطقی است؟

آيا منطقی بنظر ميرسد که نهادهای سه گانه کميته مرکزی، توطئه سکوت . شايد هم مقصر نهادهای سه گانه بوده اند

" باال " ر آن کميته مرکزی که د؟  و بهمين علت، .پيشه کرده بودند و به کميته مرکزی واقعيات را گزارش نميکردند

؟ اما . در جريان حال و روز سازمان قرار نداشته است؟.خبری نداشته است" پائين " نشسته بوده است، از حال و روز 

و  جدا، جدا با اکثريت " به متن مشترکی می رسند"، "چندين نفر از رفقای اين سازمان"تا چه زمانی؟ تا زمانی که 



ئه متن نامه سرگشاده، چشم رفقای کميته مرکزی را به حقايق درون سازمانی، باز کميته مرکزی تماس ميگيرند و با ارا

  آيا اين نتيجه گيری منطقی است؟.! ميکنند 

زيرا بنظر ميرسد که کميته مرکزی، پاسخ . غير خودی ها خودشان مختارند که ارزيابی ديگری از ماجرا داشته باشند

  .من از توضيحات پروتکل اين را ميفهممالقل .! قانع کننده ای در اين رابطه ندارد

 کميته مرکزی فراموش کرده است که در سطور باال گفته است که، امضا ها را در تبادل نظر با همديگر امضاء –ج 

کدام اقدام؟ مگر تک، ( ،  ناگهان کميته مرکزی از خصلت فراکسيون اين اقدام " حتی اگر"اما با اشاره  به. نکرده اند

  . و ميگويد در اين صورت هم از نظر اساسنامه سازمان اشکالی ندارد.  صحبت ميکند،)تک نبود؟ 

و از فراکسيون . اوًال در اساسنامه در باره روابط درون سازمانی و مقررات فراکسيون به صراحت نوشته شده است

. مان اشکالی نداشته باشدگيرم که از نظر اساسنامه ساز. سازی مخفی از بدنه سازمان هم صحبتی بميان نياورده است

اخالق و انضباط کمونيستی که در اساسنامه مورد اشاره ( آيا خودی و غير خودی کردن  در سازمان، از نظر اخالقی 

  نيز اشکالی ندارد؟ ) قرار گرفته است

بت ميکند و چه نامه سرگشاده و چه نقدهايی که بر آن شده است ، يک چيز را ثا : " پروتکل کميته مرکزی ميگويد –د 

ادامه فعاليت "لذا در چنين صورتی ." سازمان ما با يک بحران تشکيالتی و مناسباتی تمام عيار مواجه استآن اينکه 

  ."سياسی جمعی ما در راه آرمان آزادی و سوسياليسم اگر نگوئيم امکان ناپذير،حداقل بسيار دشوار خواهد بود

سازمان ما با "  نامه سرگشاده را بدستش بدهند، از اينکه   قبل از آنکهماتوگوئی که رهبريت سازمان ! فاجعه بار است

اقدام " به صفت فردی " اما پس از اينکه . مطلع نبوده است" يک بحران تشکيالتی و مناسباتی تمام عيار مواجه است

  . کرد، متوجه شده است

توصيه به رفقای " ن نقی پور نامه سرگشاده حسي.اگر متوجه نشده بودند، چرا اين لشگر کشی مخفيانه؟ اگر بنوشته ر

  چرا اين همه دقت و تردستی و مخفی کار؟ !" همدل بخودمان بود

  :م است .تر و معصومانه تر، اين اظهار نظر ک"جالب" از همه –ه 

اری از همه رفقای سازمان ميخواهيم که در نوشته های خود از بکارگيری الفاظ توهين آميز و روشهای تخريبی خودد" 

  . "کنند

هيچ کدام از کسانيکه مايل نيستند که نامه سرگشاده را امضاء نمايند و در افشاء آن نامه  سئواالتی از صادر کنندگان آن 

م .اما برای سنجش انصاف اکثريت ک. و ديگر امضاء کنندگان آن نامه ، افترا نزده اندکميته مرکزی نامه نموده اند، به 

تا روشن شود که .  نموده اند، در ذيل، اشاره ای به محتوای فرهنگی نامه سرگشاده، مينمايمرا امضاء" ميثاق" که آن 

البته اهانتی به اکثريت . از نظر اخالقی چه تفاوت هائی مابين نامه های معترضين و نويسنده نامه سرگشاده بوده است

تشان داده اند و آنان امضايشان را پای آن قرار تک، تک بدس. زيرا آنان اين نامه را ننوشته اند . نميکنمکميته مرکزی 

  .داده اند

من به . واال تا کنون اين کار را کرده بودند. م انتقادی بخود وارد نميدانند و نبايد از کسی معذرت بخواهند. اکثريت ک

بعضی ) مثل من( شود، ميدانيد، وقتيکه آدم پير مي. نوبه خود بابت اينکه تااينجا، وقتشان را گرفته ام، معذرت ميخواهم

  .يعنی وقت کميته مرکزی را ميگيرد.! وقت ها اينجوری ميشود

م نبايد بابت آنها خجالت بکشند، زيرا کس ديگری .اما خالصه شده ليست کلمات و اصطالحاتی که اکثريت اعضای ک

  :نوشته است از اين قرار است 

   شه کرده ايم؟  برما چه رفته است ياران که چون بيگانگان  جداسری پي-* 



مابه مرگ اين عزيزتن درنخواهيم داد و مصمم ايستاده ايم تاهراقدام نابخرادنه ای را که دراين ميرائی نقش ايفا می کند، 

  .  خنثی کنيم

  .نهالی را که به درخت تبديل کرده ايم، ازُبن به خاک می اندازند..... آيا برای عزيزان ما دانسته نيست -* 

 .ند ماهه اخير، نفس کشيدن را بر اعضای سازمان سخت کرده استفضای مسموم چ-* 
 . فضا سنگين است و کشنده-* 
 . همه مان در اين فضا خفه شويم-* 
عليه دست اندازی به دست  و  ما عليه بی حرمتی ها، عليه توهين ها و تحقيرها، عليه زبان تلخ و غيررفيقانه-* 

  .        مآوردهای دمکراتيک سازمان اعتراض می کني

 . سازمان راه کارگر، عزيز ما نيست چون ظرفی است که ما درآن جا خوش کرده ايم-* 
  . 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 -* 

بدون چون و " حق نداشتند"زيراتا کنون اعضای سازمان . اين تذکر واقعًا الزم بود. ( ندبنويسند و هرچه خواستند بگوي

 .!!).چرا وبدون قيدوشرط هر چه خواستند بنويسند و هرچه خواستند بگويند
 . اين در نبايد برروی هيچ رفيقی بسته بماند و امری انحصاری نيست-* 
 کميته مرکزی وکميسيون نظارت در فاصله دوکنگره مربوط می شود،  مديريت قانونی سازمان،" اداره  سازمان با -* 

 .". -اگروجودداشته باشد-ونه رهبری در سايه. نه افراد و نهادهای غيرمنتخب که درواقع کارگزاران مرکزيت هستند
ا اعتراض  عليه  حذف، تبعيض، اختالف تراشی، فکرکشی، امتيازدهی وامتيازستانی، نابرابری ها و پيش داوری ه-* 

  .می کنيم

کار رفقائی اين شده است که به تعبير و تفسير . در اين چند ماه مشکل ساز و انرژی سوز شده است" ديدگاه" مقوله -* 

 .بپردازند"  ديدگاه"نوشته ها و ممهور شدن يا نشدن آنها به مهر 
 .و زير فضای پرتنش و مرعوب کننده!  سنگربندی های مصنوعی-* 
 ! ها، تخريب کردن ها اتهام زنی-* 
 . دادن رفقائی که گمان می رود به کژ راهه می روند-* 
 . عليه روشهای ويرانگر خواهيم ايستاد-* 
 . بيش از اين نه سکوت می کنيم و نه تمکين می کنيم-* 

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

ری غير از سازمانی که رفقای راستش من زمانی که تقاضای عضويت در سازمان راه کارگر نمودم، در سازمان ديگ

از هفته قبل نيز متوجه شده ام که بنابر نوشته يک  . م صفات فوق الذکر را برايش رديف نمودند، عضو شدم.اکثريت ک

  . نشده اند" خواب نما " امضاء کننده  نامه سرگشاده، امضاء کنندگان نامه سرگشاده 

اال منِ  کمونيست، در چنين سازمانی نه عضو هستم و نه عضو و. شايد آنها راست ميگويند و من خواب نما شده ام

  . ميشدم

راستش بنظرم نميرسد که آن رفقا نيز . ،چنن صفات ارتجاعی که رفقای نامه سرگشاده اداعا نموده اند، ندارد,سازمان من

 باشد که فضای آن سنگين تا اين حد، قدر و منزلتشان سقوط کرده باشد که سازمان آنان، اين چنين ذليل و ضد آزادی شده



و انديش ورزی شان سرکوب و فکرشان کشته ميشود و حق . همه شان در آن فضا دارند خفه ميشوند. است و کشنده

  .!!ندارند که بدون چون و چرا وبدون قيدوشرط هر چه خواستند بنويسند و هرچه خواستند بگويند

اما حقيقت   ماجرا اين است که، اختالفات ما در زمينه ).!! بگذريمم بگويد که چگونه .لطفا ک(  از اين اتهامات  بگذريم 

های اخالق کمونيستی، درک ازسازمان دهی و سازمان طبقاتی پرولتری، درک از چگونگی دفاع از مبارزات و حقوق 

و مبارزه خلق های تحت ستم ، تاکتيک های مبارزاتی در رابطه با واقعه ای واحد، دفاع از تشکل های مستقل کارگری 

برای اسقرار دولت کارگری، به مرور زمان افزايش يافته و احتماًال فاصله آنچنان گسترده شده است که مبارزه واحد در 

  .يک سازمان واحد را به مرز ناممکن کشانده است

  : اگر بخواهم اين حقيقت را  با جمله بندی کميته مرکزی بيان نمايم چنين ميشود 

ی جمعی ما در راه آرمان آزادی و سوسياليسم اگر نگوئيم امکان ناپذير ، حداقل بسيار دشوار ادامه فعاليت سياس " 

  " .خواهد بود

  

 سئوال من اين است؛ اگر وضعيت چنين است، جرا اجرای سناريوهای ناکام و در ماندن در پاسخ گوئی به اعضاء؟ از 

   به اجرای روش ها و افتراهات نامه سرگشاده ای، ببينيم؟روابط متمدنانه چه ضرری ديده ايم که ميبايست خود را مجبور

  :روی آوری به روش های ناپسند فوق الذکر، اين ندا را در فضا پخش مينمايد 

با صفت " م .ميخواهيم که ايراد اتهامات و روشهای تخريبی که اخيرًا از طرف اکثريت ک) غير خودی ها ( از همه شما 

"  و با اما برخی برابرترندهمه برابرند، . ، به عنوان حق مسلم آنان، برسميت بشناسيدبه کار گرفته شده است" فردی 

  . ميتوانند هر چه دلشان خواست، نثار رفقای هم رزمشان بنمايند" صفت فردی

  .برای همه مبارزان راه رهائی کارگران و زحمتکشان آرزوی خدمگزارِیِ  بيش از پيش مينمايم
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دبيرخانه سازمان: به   
 برای درج در بولتن درونی

 
!کميته مرکزی و فرار از اصل موضوع  

 
. سازمان، پس از امضای نامه سرگشاده توسط چهار تن از اعضای آن، برگزار شداولين نشست کميته مرکزی 

در ابتدا توضيح کميته . بوده است" نفره و نيز اعتراضات صورت گرفته .... بررسی  نامه سرگشاده " موضوع نشست
:" ه است که زيرا در گزارش آمد. مرکزی در مورد عدم حضور يکی از اعضايش در نشست، نادرست تنظيم شده است

نفره توسط اکثريت اعضای .... رفيق رحيم طی يک نامه کتبی اطالع داده بود که در اعتراض به امضای نامه سرگشاده 
در صورتی که رفيق رحيم در نامه خود به مسئول کميته ". کميته مرکزی، از شرکت در جلسه خودداری خواهد ورزيد

ضای کميته مرکزی، يعنی عمأل اکثريت آن، از امضاء کنندگان اين نامه  نفر از اع4 از آنجا که :"مرکزی نوشته بود
هستند، و از آنجا که در نامه مزبور اتهامات وحشتناکی به عده ای  از اعضای سازمان وارد کرده اند، بی آن که نه 

ض اصول مسلم کار موارد اتهام روشن باشد ونه نامی از متهمان برده شود، و از آنجا که اين شيوه ی اتهام زنی نق
 عضو کميته مرکزی صراحتأ به 4تشکيالتی و بديهی ترين اصول اخالقی است، من اعالم می کنم تا زمانی که الاقل اين 

اعضای سازمان نگويند که منظورشان از اتهامات ياد شده چيست و متهمان ياد شده چه کسانی هستند، حاضر به 
".شرکت در جلسات کميته مرکزی نيستم . 

ال رفيق رحيم وپرسش بسياری از رفقايی که در اعتراض به اين نامه سرگشاده مطلب نوشته اند، نه چرائی سئو
" شماری اندک" تن از اعضای کميته مرکزی بلکه ، چرائی اتهام زنی و مجرم شمردن 4امضای نامه سرگشاده توسط 
اين . ئوال روشن، به حواشی پرداخته استاما کميته مرکزی به جای پاسخ به اين س. از اعضای تشکيالت بوده است



که هر رفيق می تواند با همفکرانش جلسه داشته باشد و حتی اين که هر رفيق می تواند در يک فراکسيون سازمانی 
تالش کميته مرکزی برای روشن کردن اين بديهات، تالش برای فرار از پرداختن . شرکت کند، محل دعوا نبوده و نيست

اصل موضوع که می بايست وقت و تمرکز کميته مرکزی را به خود اختصاص ميداد اين . ده استبه اصل موضوع بو
، "ناکمونيست"، " نارفيق"بود که مجرمين تشکيالتی چه کسانی هستند، جرمشان چه بوده است؟ چرا به مرحله 

 روشن و آگاهانه از پرداختن تنزل داده شده اند؟ اما به نظر می رسد کميته مرکزی سازمان، به شکلی کامأل" ناانسان"
و پا را هم از اين فراتر گذاشته و موضوع را به عنوان بکارگيری الفاظ توهين . به اين موضوع   طفره رفته است

از همه رفقای سازمان می خواهيم که در نوشته های خود از بکارگيری : " آن جا که نوشته است. آميزتقليل داده است
خب اين جا خطاب کميته مرکزی سازمان به چه کسانی است؟ ".  های تخريبی خودداری کنندالفاظ توهين آميز و روش

بکارگيری الفاظ توهين آميز و روش های تخريبی، که بشکلی عريان توسط چهار تن از اعضای کميته مرکزی در متن 
!رطب خورده کی منع رطب کند؟. نامه سرگشاده بکار گرفته شده است  

ی سازمان پرسيد که وقتی در نشست تان تعدادی از رفقا از کم و کيف اتهامات و متهمين مطلع بايد از کميته مرکز
بودند و حتی يکی از اعضای کميته مرکزی هم اين سئوال را مطرح کرده است، چرا  اين بحث در خود کميته مرکزی 

 به اين مهمی را بجای طرح  عضو خود سئوال نکرده است که مسئله ی4صورت نگرفته است؟ چرا کميته مرکزی از 
در خود ارگان، به بيرون از آن برده ايد و با جمع آوری امضاء حول اتهامات ناروش و متهمين ناروشن، نيروی فشار 

 بر کل تشکيالت و کميته مرکزی آن به وجود آورده ايد؟
" شماری اندک"ن دور زدن اصل موضوع و کنار گذاشتن اصلی ترين خواست مخالفين نامه سرگشاده يعنی هما

از سوی کميته مرکزی سازمان تا آن جا پيش رفته است که خطاب به "ناانسان" ، " ناکمونيست"، " نارفيق"
از کميسيون جلسات اينترنتی می خواهيم که در ارتباط با داليل انتشار نامه : کميسيون جلسات اينترنتی نوشته است

 هدف کانونی کردن بحث بر روی بحران تشکيالتی، نشستی برگزار سرگشاده و نيز اعتراضات انجام شده به آن ، با
مگر وظيفه کميسيون جلسات اينترنتی است که اتهامات وارده و متهيمن را روشن کند؟ مگر متهم کردن بخشی ". کند

دانستن آن ها، موضوعی برای بحث هست يا موضوعی برای " ناانسان"و " ناکمونيست"، " نارفيق"از تشکيالت و 
حقيق روشن توسط خود کميته مرکزی؟ت  

به نظر می رسد که اکثريت کميته مرکزی سازمان حتی در اين نشست کامأل تشکيالتی نيز به صفت شخصی تصميم 
.گيری کرده اند و تالش می کنند بر قامت تالش بحران آفرين شان، جامه ی قانونی بپوشانند  

و تالش " شماری اندک"ی کامل به انبوه نامه های اعتراضی روشن است مصوبه اکثريت کميته مرکزی و بی اعتنائ
برای عادی جلوه دادن فضای تشکيالت، چيزی جز مهر قانونی زدن بر اقدام آشکارا بحران آفرين نامه سرگشاده 

طبعأ نمی توان انتظار داشت که وقتی اکثريت کميته مرکزی سازمان به صفت شخصی پای بيانيه را امضاء می . نيست
طبيعی است کسانی که بيانيه . ، در مقام تصميم گيری در کميته مرکزی سازمان عليه آن اقدام، موضع گيری کنندکنند

شماری "سرگشاده را امضاء کرده اند برای قانونی جلوه دادن اين حرکت بحران زا، برای خنثی کردن اعتراضات 
" ناانسان"، و "ناکمونيست"، "نارفيق"ه اعضای و برای حذف و يا منحل کردن ارگان ها و نهادهايی که الن" اندک

.شده است، وارد عمل شوند  
به نظر می رسد که کميته مرکزی سازمان از ابعاد تخريبی و بحران زای نامه سرگشاده، در تشکيالت اصأل تصور 

.روشنی ندارد و يا دارد و آگاهانه آن را کتمان می کند  
اند که اين نامه و اتهامات سهمگين اش عليه بخشی از تشکيالت، و لحن به نظر می رسد کميته مرکزی سازمان نمی د

تخريبی اش برای آزاد کردن انرژی و تنفری الزم که قدرت کندن از همه ی پيوندهای سياسی، تشکيالتی و عاطفی 
الت را مختل ميان امضاء کنندگان ايجاد کند، آن چنان بحرانی در تشکيالت ايجاد کرده است که کارکردهای عادی تشکي

کرده است، که کار و زندگی بسياری از رفقا را در هم ريخته است؛ که بسياری از اعضای تشکيالت را خانه نشين 
کرده است تا درانتظار ای ـ ميل های دبيرخانه، در جلو کامپيوترهايشان ميخکوب شوند؛ که خواب و قرار بسياری را 

 به هم ريخته است؛
يته مرکزی سازمان، تصور روشنی از نقش، جايگاه  و مسئوليتش در قبال کل تشکيالت و به نظر می رسد اکثريت کم

وظايفی که کنگره سازمان بر دوشش گذاشته است، ندارد و يا دارد و آن را آگاهانه در خدمت هدف های ويژه  و 
.شخصی اعضايش به کار می گيرد  

!رفقای گرامی عضو کميته مرکزی سازمان  
 شما و تالش تان برای دور زدن اصل موضوع و حتی بی اعتنائی به درخواست روشن يکی از مصوبه اجالس اخير

اعضای ارگان خودتان، برای روشن شدن اتهامات وارده و مشخص شدن متهمين،  تالشی  در راستای حل بحران 
که تک تک شما نسبت به بايد اميدوار بود . کنونی که نامه سرگشاده آن را به حالتی انفجاری تبديل کرده است نيست

 عواقب تصميم گيری تان آگاه بوده باشيد
 با درودهای گرم
 ارژنگ بامشاد
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 رهبر در سايه؟
!لطفا براين صحنه نور بيافکنيد

!مافيا را افشا کنيد  
 

 
جدی گرفتن آن از سوی . نه بيشتر از آن . ت س، بدون افزودن پيشوند و يا پسوندی بر آن، تنها يک طنز اس. طنز ر

اگر خانه چنين سياه بود ومافيائی، همان رفيق می بايستی که  تمام قد پشت آن نامه . تقی يک استفاده ابزاری است . ر
خوشحالم که نه تنها او ، بلکه خيلی از امضا کنندگان هنوز به تصويری . سرگشاده ، که خود امضاگرش بوده ، بايستد

. در سازمان نرسيده اند وسازمان دهندگان شورش را هنوزراه دشواری است " تسلط انسان بر انسان " ين مرگبارچن
يکی ازمدعيان تاباندن نورحقيقی درمقابل اين شورشم و " حافظ نظم عمومیدولتمرد "من به نوبه خود و بعنوان 

فراموش نکنيد که اين جمله قبل از شکسته " .امضا گرفتن در سازمان ما حساب و کتاب درستی ندارد":برصحنه  
.  اين يک.شدن همه کدهای نامه سرگشاده ، نوشته شده است  

و زورگوئی را " نظم وانضباط از نوع سربازخانه ای آن"روی سخنم با آنانی است که با تمام قد شورشی کور برعليه 
باباعلی و همراهانش .صورت تراژيک درشورش ريکباروب. تاريخ دو بار تکرار شده است .  سازمان داده و می دهند

با شما هستم  . دربرابرزورگوئی کميته مرکزی و يکبار بصورت کمدی ودر برابرزورگوئی افرادی که سايه نام دارند
يک لحظه تصور کنيم اهداف شما مقدس ، ولی از شمااين سوال را نيز دارم . پيران آزاد . تقی وتا اينجا ر.حسن ، ر.ر

يز، چرا فکرمی کرديد و يا فکر می کنيد که تنها از طريق باال بردن هزينه های سنگين است که آدم می تواند رفقای عز
به اهدافش دست يابد؟ چرا هدف ، استفاده ازهمه وسايل ،ازجمله  شهدا ، القابی نظير انسان و ناانسان ، درست و 

دون کورلئونه "ناريو و ساختن هيوالهائی خطرناک بمانند نادرست ، تهمت و افترا ، استعاره ، وارد کردن اشباح در س
  اين دوفيلم پدرخوانده ، وازهمه مهمتر عدم شفافيت نامه در تفهيم اهداف نهائی  ، را توجيه می کند ؟" 

شما به شعور انسانی من وديگران توهين می کنيد وقتی که می گوئيد مانع تامين اکسيژن به ريه ايم ، تحريک شده ايم 
اين چه " . ازتو به يک اشارت از ما به سردويدن" فحاشی می کنيم ؛ يکه تازميدان شده ايم، کار ما شده است،

هرکس به چيزی و يا . فرهنگی است که بدون دليل و مدرک علی را عروسک خيمه شب بازی می داند و خود فروخته 
، داشتن همواره 2اندی سال در کردستان و سه و.1. چيز 3من به . چيزهائی  در زندگی سياسی اش افتخارمی کند
 3.در بزنگاهای سخت و دشوار"  چه محفل خوب و چه محفل بد" موضع مستقل خودم و نهراسيدن ازما بهتران ،

. اين آن آينه ايست که نقش راهبردی برای من داشته است .  عدم عضويت در کميته مرکزی که شده است نقل و نبات
بگذار هوار کش بنامندت ، بگذار منجمد تشکيالتی و از گور ! ره وتار شما نيستم رفقا  من محتاج  آينه کدرو تي

آتشی که از نامه سرگشاده دميدن گرفت ويخ انجماد من و چون من را شکست ، مقدس . برخاسته بنامندت ، چه باک 
الفات معين و مشخص ، ارزشش مداخله برای دفاع از شعور انسان ، دفاع از متهمينی بيدفاع ، صرفنظر از اخت. است

.من از اسب افتاده بودم رفقا ، از اصل که نيافتاده بودم . را دارد  
تقی ، که از آمال .ر. حاال ديگر سخن گفتن از طرح موارد اتهام مربوط به گذشته است ! خودمان را گول نزنيم رفقا 

تنها مانده است درخواست . رد را اعالم کرده استاصلی و نه فرعی نامه سرگشاده  دفاع می کند ، ازفراسو آمده و موا
حسن هرکس بايد با رجوع به آينه و کمی هوشياری خودش . اسامی متهمين از سوی مخالفان نامه که با اعالم اکيد ر

 شما موظف: بايد پايش بياستيم وبگوئيم . نه ، به اين خواست نبايد تن در داد . اين اسامی را پيدا کند وهوار هم نکشد
همچنانکه که در جلسه پالتاکی روز . به تاباندن همه نوربر صحنه را بما مخالفان وهمه اعضای اين سازمان بدهکاريد

 آوريل نيزگفتم تا زمان اعالم اسامی، همه آنان که از حرمت انسانی دفاع می کنند ، بايد که بدون توجه به 18يکشنبه 
دانسته و در کنار آنان " آن شمار اندک "خود را در جزو "  اخيرسطح جرائم و اتهاماتشان در پرونده سازی های"

اين سه.  بياستند   



مسئولين درپی " متمدن اروپائی "از عجايب روزگاراست که در بيرمق ترين احزاب ، و صد البته در احزاب 
دعی حاکميت زورگويان م" اکثريتی خاموش " حاال که . يا کله پا می شوند و يا خود استعفا می دهند " اسکاندالها "

درسايه  ،النه کردن دسته های مافيا گونه وغيره در سازمان ما شده و حتی شورشی نيمه علنی و نيمه مخفی را نيز 
  اين چهار.عجبا ، عجبا .جل الخالق.را فرا نميگيرد "  زيرآفتاب تموز" سازمان داده اند ، آب خانه اکثريت مرکزيت

نامه سرگشاده "  رفقای رفيق پيران آزاد در ياداشت کوتاهی آب پاکی را روی دست منتقدين ريخته است." خطاب به
 نامه سرگشاده". اين صراحت می خواهد و شهامت . داشتن اين دو صفت ، بدون اغراق مخالفانمی کند و"خطاب به 

اين پنج .روی سخنم با آنانی است که می گويند خودی و غير خودی معنائی ندارد. ستايش برانگيز است   
 اين ياد داشت مفهوم خود را از دست خواهد داد اگر روی سخنش با آنانی نباشد که ما را سوار بربالهای خاطرات تلخ 

 ساله کرده ، والحق که به نکات ارزشمندی نيز 30وشيرين ،پرفراز ونشيب و بحرانهای سپری شده اين راهپيمائی 
روی سخنم با امضا کنندگان نامه چهار نفره .اين لحظه در کجا ايستاده انداشاره دارند ، ولی نمی گويند که اينک و در 

ويا سانتريست را در اين دعوای حقوقی ، قضائی " سانتر "مقوله ی ! رفقا. ف  و ش   است .روی سخنم با ر. است 
  اين شش .سانتر مرد ، زنده باد سانتر، به گذشته تعلق دارد. و اخالقی ، جائی نيست 

در پايانواما  و   
اگر الزمه رفيق حسن می گويد که برداشت مخالفان از " انديشيدن وراه گشائی کردن برای رسيدن به افق آرمانی مان 
 شناکردن در مسيرهای مختلف يا بيان واتخاذ تاکتيکهای متفاوت است ؛ اين در نبايد بروی هيچ رفيقی بسته بماند اش

متهم " نه سازمان " ست  و نويسنده ، يا نويسنده گان را نبايد به نعل وارونه زدن ا". وامری انحصاری نيست 
نقل قول شما در پائين همان نوشته  چرا به يکباره از . رفيق حسن شما از اساتيد برجسته ادبيات فارسی هستيد .کرد 

ر تفاوت ماهوی تبديل می شود؟ من خود را کوچکتر از آن می بينم که برس" اگر الزم است   "به" اگر الزمه اش " 
چنين لغاتی با شما بجنگم ولی آنجا که بحث بر سر پالتفرمها است به شما بگويم که شما نمی توانيد و نخواهيد توانست 

، تاکيد می کنم ، هيچ الگوی سازمانی ، چه کمونيستی وچه غيرکمونيستی ، در دنيا مثال بزنيد که  آحاد افرادش در 
ک های مختلف را می توان و بايد، در ظرفهای تعيين شده برای آن، بيان کرد و برای تاکتي. مسيرهای مختلف شنا کنند

بنويسد " اگر الزم ببينم "سازمانی که هرفردش  بر تارکش  . اکثريت شدن جنگيد، ولی نمی توان اتخاذ کرد وپيش برد
اين صراحت می .ن بدعتی باشيد مگر اينکه شما مدعی سازماندهندگان چني. وانجامش هم بدهد ، هنوز زاده نشده است 

. خواهد  
 دريافت اين حقيقت ساده دشوار است ؟
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  !ی شورشگر.وتاه با رفيق عزيزم، سسخنی ک
  !ی. رفيق و  استاد عزيزم س2009 آوريل 17نتيجه گيری در رابطه با نامه مورخ 

  منصور نجفی

  :با توجه به اينکه 

حرف های ديگری هم زده شده است،  :شما در آغاز قضاوتتان در رابطه با نامه سرگشاده،اينگونه آغاز نموده ايد- 1

  . بعضی ناقص اند و بعضی نادقيق. مثل هر چيز ديگربعضی تفسير بردارند 

! از رفقا شده است، دفاع نفرموده ايد" برخی"  در نامه سرگشاده نثار بعالوه در سراسر نامه از اتهامات و افتراهاتی که 

درستی  از تماميت نامه سرگشاده دفاع می کنم و ذره ای ترديد در :حسن که نوشته است.بر خالف ر. بسيار عالی است

  . فضای ترسيم شده در آن را ندارم 

برای شورش برنامه ريزی نمی کنند ،  : و نوشته ايد با شورش مقايسه نموده ايد را نامه سرگشادهبعالوه از آنجا که  - 2

چندين نفر از رفقای اين  :حسن.و توجه ميکنم  که اراده معطوف به نگارش نامه بنابر نوشته ر .ارادی هم نيست

لذا درک مينمايم که شما از مبتکران آن  . دعوت به همدلی می کنند... رفقائی را و ...به متن مشترکی می رسند.. .سازمان

  .کنيد" همدلی" شورش نبوده ايد، تنها خواسته ای که 



" .  . نندبی آنکه خواسته باشند در جزئيات آن غور و دقت ک "  از آنجا نوشته ايد که، شما نيز همانند بسياری ديگر که– 3

  .اذعان داريد که بدون غور و دقت نامه ، سرگشاده را امضاء نموده ايد به واقع 

  ".نه تهديدآميز است و نه ساختار شکن "  بعالوه اضافه نموده ايد که درک شما از نامه سرگشاده– 4

؟ موضوع بر سر اين يا آن مورد پرسيده شود که حرکت تظلم خواهانه ؟ کجا ظلمی شده ، به کی   " :از آنجا نوشته ايد - 5

يعنی از نظر شما در رابطه با اينکه ظلمی شده ".  احساسی در وجود برخی از رفقاست" و اصل ماجرا" مشخص نيست

  .است، موضع مصداق مشخصی نيز در بين نيست

  " رفيقانه استهدف و انگيزه اش به وجود آوردن فضای  " نوشته ايد نامه سرگشادهاز آنجا که  در رابطه با "– 6

حق همۀ رفقا است که از چند و چون نامه، نحوۀ شکل گيری آن چگونگی روند اعتراضی آن   " : از آنجا نوشته ايد- 7

  "..آگاه باشند

  ".هيج الگوی تشکيالتی پيشنهاد نشده است "  از آنجا که اعالم نموده ايد که از نظر شما– 8

  ".در هيچ کجای دنيا چنين حزبی را نمی توان سراغ گرفت. کی نداريمسازمان دو تاکتي" :از آنجا نوشته ايد - 9

  . از آنجا که اذعان نموده ايد که در عمل، به  بله تشکيالت و آری سازمان، اعتقاد داريد- 10

ی يعن". .در درون تشکيالت، کسانی نظراتی متمايز از مواضع تاکنونی سازمان اعالم نکرده اند  " از آنجا نوشته ايد-11

  .شما  بر اين موضوع اشراف نداريد

  : سئوال ميکنم. و با تشکر از همه اين باورهايتان

چرا نامه سرگشاده را که مملو از اتهام و افترا، و متکی بر نظر اتخاذ تاکتيک های متفاوت و شنا در مسير های مختلف، 

  د را مبرا از آنها ميدانيد، امضاء نموده ايد؟که ثمبل نوعی سازماندهیِ  متناقض با سازمان ما است، و شما صادقانه خو

اما،  شما که در نهايت صداقت، با انتشار اين نامه در بيانی صريح، بواقع از . من به شورشگری شما احترام ميگذارم

از " یبرخ"محتوای نامه سرگشاده دوری گزيده ايد و در واقع به نفی آن پرداخته ايد، چرا امضايتان را از پای آن نامه که 

  ؟.جلوه داده است،بر نميداريد... رفقای شما را سرکوب گرانديشه ورزی، کشنده فکر، نارفيق و نا انسان و

  :ی ، رفيق عزيزم.با تشکر از استاد س

  !هميشه زنده باشی

  2009بيست آپريل 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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!آزمايش شود" درهمين دنيای کوچک خودمان"الگوئی که نقدا و فی الحال می خواهد  
 

 ، که از ديد من بخاطردستمالش ، قيصريه  به آتش کشيده  روزبهتقیرفيق .  :"من در ياداشت سوم خود نوشته بودم 
 اين جمله شايد کمک کرده است تا اين ".شما را بردوش کشد؟) سرگشاده * بخشی از بار نامهشده است ،کجاست که 

.رفيق پس از چندين روز ، سکوتش را شکسته وفعاالنه در بحث حول حوادث اخير شرکت کند   
ان دفاع می کند ، ابتدا به ساکن بايد هرذهن فعالی اين پرسش را در مقابل خود بگذارد که آمال اصلی نامه ، که او از آن

خيلی صريح و روشن می گويم ،وی هنوز که هنوز رسما امضای خود را پای نامه کدامينند؟  کدامين شان فرعی اند ؟ 
نگذاشته است ،گمان نمی کنم که اين اشتباه فاحش را هم بکند ، اوهمچون نوشته هايش همواره و همواره داالنهائی 

 پشت آن سنگر گرفته تا بتواند در ميدانی سرنوشت ساز و با استفاده از مهمات برای عقب نشينی تعبيه می کند، بلکه 
موجود در نامه  ، مدل و الگوی سازمانيابی مورد نظرش را به آزمايش بگذارد و ضربه نهائی  را  برمدل " خدادادی"

نندگان وهم مخالفان آن خود مدلی که تا اين لحظه هم امضا ک. تقسيم کاروسلسله مراتبی موجود در سازمان وارد آورد 
.را با روح کلی آن هم خوان می دانند  



درهمين دنيای کوچک " و اينکه تا به چه ميزان و. مخاطبين اين يادداشت رفقای موافق نامه سرگشاده می باشد 
اين منظر  به صحنه و از  روزبهبا انجام چنين آزمايشی همراه اند ومرزهای آنان کدامينند؟ ورود رفيق تقی" خودمان

.مبارک باد   
نه سازمان " نظر او را تمام و کمال و در عرصه الگوی سازمان مطلوبش ، تو بخوان گشاده  به باور من  نامه سر  

چرا ؟ برای اينکه سازمان،  فارغ از قدرت وضد قدرت ، از نظر وی اتوريته است ، سلطه می آورد . تامين نمی کند " 
. نامه  ساختار تقسيم کار وسلسله مراتب را بطورکامل نفی نمی کند . زير تيغ آن بگذارند و انسانها نبايد گردن خودرا 

سلطه انسان " واکنشی مکفی در دفع . است " نظم مقدس عمودی " بعبارتی هنوزو دست و پاشکسته باورمند 
 شبکه ای را بر تارک -نظرات ايشان مبنی بر حرکت  برمدارساختارهای جنبشی . از خود نشان نمی دهد " برانسان 
با بورکراسی ، که . هنوز به اين نرسيده است که اختيار خود را به افراد در فواصل کنگره ها تفويض نکند .خود ندارد

.مايه شر است ،مرزبندی کامل ندارد   
فق آرمانی مان انديشيدن وراه گشائی کردن برای رسيدن به ا " :"تنها و تنها قسمتی از آن ، يعنی آنجائی که می گويد 

شناکردن در مسيرهای مختلف يا بيان واتخاذ تاکتيکهای متفاوت است ؛ اين در نبايد بروی هيچ رفيقی  اگر الزمه اش
می توانست ، تاکيد می کنم می توانست نظرش را تامين کند اگر دو کلمه مزاحم ".  بسته بماند وامری انحصاری نيست 

بنابراين و از ديد من آنجاهائی که نامه عينا از مدل ايشان ، آمال اصلی .  شت را در خود نمی دا" اگر الزمه اش " 
.اش ، دفاع نکرده موقتا به آمال فرعی تبديل می شوند تا تکليفشان در همين نبرد روشن شود   

 منطق ورود به صحنه 
و خفقان ، سرکوب  و اعتراضات نفربرآن اذهان دارند ، حاکی از درد است ... فضائی که نامه ايجاد می کند ،وهمه آن 

 هشدار .گرديد " شورش اعتراضی" همراه  وپرچمداريک " درد نامه " اين فضا فرصت مناسبی است تا با اين .جدی
.بی هوده نيست " مگرچندباربايد ازيک سوراخ گزيده شويم؟"وی مبنی براينکه   
." است سکوت کنيم وفقط به مصالحه بيانديشيمگاهی گفته ميشود دربحبوحه دعوا بهتر" که  روزبه اين جمله رتقی

متضاد کلمه . مبادا که سکوت اودر اين مدت راهمسنگ و هم تراز با اين گفته بدانيم . نقل قول او از ديگران است
روی سخنم با آنانی است که اينجا و آنجا ديگران را به . پس اين دعوا جدی است . مصالحه همانا مخاصمه است 

به آنانی است که می گويند . به آنانی است که می گويند آب را گل آلود نکنيم . .  رفتاری دعوت می کنند آرامش و تعديل
من با همه اين چيزهای قشنگ و . اين دردنامه تنها خواستش شنيده شدن آن بوده است و برحفظ سازمان تاکيد دارند 

 چه وجه اشتراکی می توانم  روزبهتقی.انی چون رولی با کس. زيبا اختالفی ندارم رفقا وسازمان عزيز همه ماست
داشته باشم ، آنجا که فرمان حمله اش به اعضا ، فتح ستادهای غيبی ائی است که تسلط انسان برانسان از آنجا 

آنجا که می .در برخورد با نظراتی اين چنين  تا به چه ميزان خودسانسوری ومتانت الزم است .  سازمان داده می شود
ح تمکين پذير نداشته باشيد و بر سلطه انقياد بتازيد و سلسله مراتب را نابود کنيد،اين  اعالم جنگ است گويد رو

.در جنگ حلوا تقسيم نمی کنند! رفقا   
و نتايج مرگبار" در همين خانه کوچک خودمان " " تامين آزادی بی قيد و شرط انديشه وبيان "  
د مهار نجات خود را  با سلب اختيار از خود به دست رهبران بسپارند انسانها الزم ندارن:" ميگويد  روزبهتقی.ر

آيا سيمائی را که وی . سوال " . ومقدرات خود را به دست آن گونه سازمانهای بيگانه با خود و مسلط بر خود بسپارند
ه چه ميزان آری و به از سازمان راه کارگر در ذهن خود تجسم کرده است با عبارت باال اساسا همخوانی دارد؟ اگر نه ب

چه ميزان نه؟ تا زمان پاسخ ايشان ، من با توجه به همين نوشته اخيرشان و تعقيب و کنکاش نظراتشان در وبالگشان 
اگر به باورهای او در مورد مخالفت صريح با هرگونه تقسيم کارو سلسله . بايد بگويم که آری اساسا همخوانی دارد

که می توان به پيام اصلی موجود در نامه در باره شنا در مسيرهای مختلف و اتخاذ مراتب نيزعنايت شود، آنگاه ست 
از همين منظر همچنين می توان پی برد که اين نظرانسانها را از حق رای و واگذاری رای .تاکتيک های متفاوت پی برد

توانائيهای افراد شکوفا نمی هيچ نظم و قائده ای در کار نيست و. ، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم می کند
شود ، در صورت عدم وجود تقسيم کار و سلسله مراتب ، داشتن حق فراخوانی و بازخواست از انسانها سلب و 

در " تامين آزادی بی قيد و شرط انديشه وبيان " .سازمان اسير و گروگان نخبگان شده و آجر بر آجر بند نمی شود 
.ا ست ومرگباريک سازمان جدی وضد قدرت يک اتوپي  

تا پاسخ به برخی از سواالت مطروحه در باال ، البته اگر مشمول بی پاسخ ماندن ، همانند سوال جدی ام از رفيق شهاب 
 يعنی چه ؟  محکوميت بی قيد وشرط اسرائيل ، ولی ، ... برهان مبنی بر مفهوم بی قيد و شرط  و يا بعبارتی مفهوم

 نشود، در انتظار می مانم
علی يوسفیبادرود   

09 آوريل 23  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  مسعود پيوندی. از ر
  2009  آوريل23

  !ممنوع" نه به سوت پاسبان ، بل به حکم قانون، خلق ادبيات نفرت اکيدا



نامه هائی . که  نامه  سرگشاده را امضا کرده اند انگار به نوعی دچار عذاب وجدان شده انداين روزها بعضی از رفقا
  .می نويسند که تو گوئی نمی خواهند با واقعيت روبرو شوند

  
" همه کسانی که نامشان را بر پای اين نامه  گذاشته اند ، با روح کلی آن موافق بوده اند و نه عينا:"س  می گويد. ر

  ." موارد آن با تک تک 
با مسئوليت تما م اعالم می کنم که از تماميت نامه :" حسن خشک نشده که می نويسد. هنوز مرکب نامه ر. جل الخالق 

  ...".سرگشاده دفاع می کنم و ذره ای ترديد در درستی فضای ترسيم شده در آن را ندارم
نامه ، ببخشيد، ازتنظيم کنندگان نامه بوده حسن معلوم می کند که به احتمال زياد خود يکی از نويسندگان . ر

. او خودمی داند که چه  می گويد. حسن گذشته ا ست و موهای خود را در آسياب سفيد نکرده است. عمری از ر.است
  ..." همه کسانی که نامه ای :" حسن فکر می کنيد و می گوئيد. س  عزيز بجای ر. حال شما ر

اگر الزم شد :" سم نامه نيز دفاع می کند  و هل من مبارز می طلبد و اعالم می کند   ولی او  نه فقط از روح بلکه از ج
يعنی اتهامات و افتراعات ديگری دارد که اگر ." اما حاال نه . و ضرورت دانستم حرفهای ديگری برای زدن  دارم

  . ضرورت داشت به موقع از آستين خود بيرون خواهد کشيد
که انسان مسئوليت کارهايش، گفته هايش و نوشته هايش را به عهده بگيرد و پس ا ز   اولين شرط صداقت اين است 

شما رفيقی هستيد الاقل با سی سال سابقه سياسی  و می . کی بود کی بود من نبودم من نبودم: آن که کاری کرد نگويد
ضای سازمان را بسته و خفقان درنامه با صراحت تمام گفته شده است که تعدادی ف. دانيد که هر کلمه چه باری دارد

و شما داريد اکنون عليه همه چيزهای بد، غيرانسانی و غير کمونيستی که اين افراد ايجاد کرده اند ... ايجاد کرده اند 
  .فرياد می زنيد و به قول خودتان شورش می کنيد

يعنی کسی نمی . دبيات نفرت ممنوعخلق ا. قانونی هست که  می گويد... را نمی دانم و لی در ... رفيق س  عزيز، کشور
در نوشتار يا گفتار و بهر شکل ديگر کرامت انسان ، محترم . تواند نسبت به گروهی، جماعتی، مليتی ، نفرت توليد کند

فرد يا افراد . در صورت چنين اتفاقی در سوت پاسبان دميده نمی شود. تجاوز به حريم آن جرم است. شمرده می شود
  .  وند وتفهيم اتهام می گردند و منتظر محاکمه می مانندخاصی دستگير می ش

درجائی . ولی می دانم رفيق، نيت تو خير بوده است.  نص صريح نوشته و يا گفته مد نظر قرار می گيرد نه نيت افراد
  ."روح کلی نامه دعوتی است به سالم سازی، رفيقانه تر کردن فضا و اکسيژن بيشتر:" که می گوئی
تو قضاوت کن، ببين آيا نامه در عمل چه . در حقيقت اين نيت خير تو است ولی نامه اين را نمی گويدرفيق عزيز، 

  آيا ، بجای اکسيژن، مون اکسيد کربن در سينه تشکيالت ندميده است؟  .جوی آفريده است
  شادو پيروز باشی 

 مسعود پيوندی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  صادق افروز. از ر 
  2009 آوريل 23

  حسن حسام.يادداشتی بر نوشته ر
دعوت به همدلی وصرف چای يا مخفی کاری برای تصاحب قدرت. 1  
ه با آنان همسو وهمدل گروهی به متن مشترکی می رسند و رفقايی را که می دانند در اين زمين:" حسن می نويسند .ر

 ؟"کدام مخفی کاری در اين کار ديده می شوداند دعوت به همدلی می کنند .............
حسن می پرسم اگر اين رفقا از قبل همدل هستند ديگر دعوت از آنها برای ابراز همدلی چه معنی دارد ؟ آيا جز . از ر

اد کنيد ؟ و اهداف سياسی و تشکيالتی خاصی را به پيش اين است که با تجمع کلوپ همدل ها سعی کرديد قدرت ايج
 ببريد؟

 آيا جز اين است ؟
: نمونه از اين مخفی کاری ها اشاره می کنم 5می گوييد کدام مخفی کاری ؟من به  

 نفر از اعضای کميته که با آنها روز قبل از 2رفيق بهناز آزاد مسئول کميته تشکيالت در نوشته خود از اينکه :  الف 
:دقت کنيد. نتشار نامه سرگشاده ، نامه مزبور را امضا کرده اند اظهار تعجب می کند و از اين حرکت انتقاد می کند ا  

  ..…کار من کنترل ايميل ها و خواندن نامه سرگشاده و جواب رفقا به اين نامه بود . …تمام وقت … آخر هفته 

  اه حلی وجود دارد؟به خودم می پيچيدم که چه ميشود ؟ چه بايد کرد ؟آيا ر

  من يکروز قبل از دريافت نامه سرگشاده با دو يا سه رفيقی که امضاء کننده اين

نامه بودند تلفنی در ارتباط با مسائل ديگری صحبت کرده بودم ولی تعجب می کنم که اين رفقا هيچ اشاره ايی به اين نامه و يا مطرح کردن 
  آن نکردند همين طور دو رفيقی که



   تشکيالت می باشند و همين مسئله خودش يک تبعيض و خودی و غير خودیدر کميته

  است و جالب است که زمانيکه نامه ارسال می شود ياد آوری می کنند برای اطالع آن

  !رفقايی که دسترسی به آنها وجود نداشته است 

 
 بدر شرکت 13قال نامه در پارتی رفيق آزاده ارفع  که همراه چند نفر از امضا کننده ها و از جمله مسئول انت: ب 

کباب :"داشته پس از مراجعت به منزل و مشاهده نامه سرگشاده در ای ميلش آنچنان خشمگين می شود که می گويد 
:دقت کنيد ."  بدر در گلويم گير کرد 13  

 نحسی سال گذشته را پشت سر بگذاريم و  را بدر کنيم و به اصطالح13ما امسال هم به مانند سالهای ديگر با رفقای واحد قرار گذاشتيم که 
 بدر کباب نحسی بود که هنوز در گلويم گير کرده و دارد خفه 13متاسفانه خبر نداشتيم که اين کباب . سال خوبی را بدون ناراحتی آغاز کنيم

تو نگو که . نه رفقا خبر نداشتيم در اين محفلی که بايد نحسی را پشت سرش ميگذاشت گويا فقط ما بوديم که از حرکت تشکيالت شکنا. ميکند
 نيروی غيبی که آنان را مجبور به سکوت کرده   که به اصطالح عليه عده ای از اين رفقا مدتی است که جلسات منظم پالتاکی سازمان داده اند

نند که هيچ، با ماچ و بوسه از ما اما دريغ از يکی از اين رفقای گرامی که از اين ماجرای پشت پرده ما را باخبر ک.است به مبارزه بر خيزند
رفيق حسين نقی پور عزيز اين فضا را در تشکيالت شما بوجود . من اين را فضای مسموم ميگويم. گو اينکه شتر ديدی نديدی. استقبال کردند

شما(.....) آورديد يا ما؟ اين فضای مسموم و پر از   
:می گويد ...  حوزه رفيق نصراهللا نيز از احساسات جريحه دار شده اش در: ج   

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 چرا چنين 
ری کرديد؟ رفتار کردند؟ من که ساعت ها کنار شما دو رفيق نشسته بودم چرا من را حذف کرديد؟ به من دسترسی داشتيد چرا از من پنهانکا  

آن نامه . 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 تشکيالتی شرکت. اين رفقا عدم اعتمادشان به من را از من پنهان کردند. سمبليک است

.واقعأ چه کاربايد کرد. من نگرانم. چرا پس از سی سال در خدمت راه کارگر بودن من را اينگونه از خود پس زديد.کردم   

: اينگونه بيان می کند29 تن اعضای کميته مرکزی در جلسه 4رفيق رحيم شگفتی خود را از رفتار :د  
شکيالت پرداختيم اين رفقا از فضائی که در نامه تعريف کرده اند هيچ  کميته مرکزی که به بررسی عملکرد شش ماهه ت29؟ چرا در جلسه 

آيا درست نبود که اين فضای وحشت . صحبتی به ميان نياورند" صحبتی نکردند، ازاقليتی که نفس کشيدن خودشان را ناممکن کرده است اصال
ائه می کردند تا کميته مرکزی با بررسی مشخص گزارش و خفقان را با ذکر مشخص عامرين وعاملين و اقدامات آنها به کميته مرکزی ار

 اين بخش از اعضای کميته مرکزی سازمان در يک جريان مخفی ودور  روشنی از عملکرد اين اعضای خاطی به تشکيالت می داد؟ به جای آن
اخالق کار رفيقانه و جمعی است که شما اين کدام صداقت و اعتماد و . از چشم بقيه اعضای کميته مرکزی به جمع آوری امضاء روی آورده اند

از سوئی مصوبه ای را تصويت می کنيد که در آن اعالم می شود که در شش ماه گذشته همه چيز به بهترين وضعی تحت نظارت ما بوده است 
  است؟ که در تشکيالت فضای ترور و خفقان توسط عده ای حاکم شده و از طرف ديگر همزمان در جمع ديگر اعالم می کنيد

حتی از .گل گفتيم وشنيديم . نشست .رفيق امضا کننده کنار ما بود .ت .ت.خود من نيز تجربه مشابهی داشتم در ک: ه  
ولی يک کالم اشاره ای نکرد که در حال امضای سندی است .زديم . من خواست پس از اتمام جلسه بمانم و گپی بزنيم 

. و غير کمونيست دانسته است که رفقای ارزنده ما را نا انسان و نا رفيق   
حسن اگر اين ها مخفی کاری نيست پس چيست ؟ انگار ما داريم با زبان ديگری باهم صحبت می کنيم که تا اين .ر

چند نفر کاسه صبرشان يک جا لبريز شده دور هم نشسته اند و متن . اندازه درک واژه ها برايمان دشوار است 
وسه چند ماهه و پس از جلسات متعدد و ای ميل های بی شمار و دعوا و چانه مشترکی تهيه کرده اند و طی يک پر

زدن ها بر سر اينکه فالنی خودی است يا غير خودی ، همدل است يا نا همدل است يا اصال دل ندارد ، نامه ای را 
اری به چه اطالق فيق حسن در فرهنگ لغت فارسی شما مخفی ک.تدارک ديده اند  و شما می گوييد کدام مخفی کاری؟ ر

می شود ؟ ممکن است بعضی از رفقا با من موافق نباشند ولی فکر می کنم ضربه ای که اين شکل آب زير کاهی حرکت 
تدارک دهندگان نامه سرگشاده به اعتماد رفقا در تشکيالت زده به مراتب از هتاکی و فحاشی به کادر های با ارزش و 

راه کارگر پس از انتشار نامه سرگشاده ديگر .د نابخشودنی است بدتر است فداکار سازمان که آن نيز به نوبه خو
پس تالش های .اين يک نقطه عطف در منحنی زندگی سازمان ماست .هيچگاه نمی تواند راه کارگر قبل از آن باشد 

ال معمولی ابراهيم آوخ  که کشاورزان را بعد از نزاع  بر سر تقسيم آب به کشت ونشا کاری ورو.ريش سفيدانه ر
. وصرف چای قند پهلو دعوت می کند نمی تواند زياد موثر باشد   

 –حسن می گويد حاوی بار سياسی .آيا نامه سرگشاده صرفا اعتراضی عليه روش های تاکنونی بوده و آنگونه ر.2
 نظری نيست ؟

ن برنامه و اساسنامه که به روز کرد:" وقتی می گويد .حسن در ادامه توضيحات خود دچار تناقض می شود . الته ر
حسن آيا تجديد نظر در برنامه يک سازمان سياسی يک در خواست . ر.........."طرح آن از سوی امضا کنندگان مورد

انديشيدن و راه گشايی کردن برای رسيدن به افق آرمانی امان اگر :"  نظری نيست ؟ يا وقتی می گوييد –سياسی 
آيا از تاکتيک های يک ..........."تلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های متفاوت است الزمه اش شنا کردن در مسير های مخ

سازمان سياسی صحبت نمی کنيد ؟ بنابر اين نامه سرگشاده تنها يک گله گذاری ساده از سوی منتقدين از بعضی از 



و تاکتيکی که در تنافض سياسی -بيانيه ايست بر سر توافق های نظری.روش ها نبوده، بلکه يک پالتفرم سياسی است 
.با برنامه سازمان است   

آيا تالش های فکری و نظری انحصاری است ؟انحصار از کدام سو؟.3  
ت وقت پيشنهاد تشکيل گروه های کاری مختلف درباره موضوعات گوناگون را مطرح .ت.سه سال پيش هنگامی که ک

از ميان تمامی .اليسم در يک کشور اعالم کردم کرد بالفاصله داوطلبی خودم را برای شرکت در گروه کاری سوسي
ديگر گروه های کاری هم به دليل نبود داوطلب اصالتشکيل .اعضا تنها يک نفر ديگر حاضر شد به من بپيوندد 

کناره کشيدن ، درخود فرورفتن و پاسيويته در زمينه فعاليت نظری چون ويروسی بدن اعضای سازمان را .نشدند 
ر اين فضا پرچم سفيدی در اهتزاز بود که می گفت کارگران را به حال خود واگذاريد ؛ کارگران و د.کرخت کرده بود 

در چنين فضايی گروه .رهبر نمی خواهند ؛ رهبر بی رهبر؛وظيفه ما نه تغيير جهان بلکه توصيف ژورناليستی آنست 
گروه .ه اصطالح گروه را بچرخاند بعد يک نفر راهم فرستادند تاب.کاری سوسياليسم در يک کشور آغاز بکار کرد 

سه مقاله نوشت وترتيب يک مصاحبه را داد که فرمان غيبی از رهبری در سايه نازل شد که .داشت جانی می گرفت 
مقاالت و مصاحبه های با ارزشی هم که تهيه شده بودند با مهر ديدگاه به آن پايين تر ها .سر در گروه را تخته کنيد 

مصاحبه با رفيق تراب ثالث در مورد دوران گذار از جمله کارهای با . به آسانی در دسترس باشند پرتاب شدند تا مبادا
وقتی ! حسن .ر.ارزش اين گروه بود که کامال در خط برنامه ای سازمان بود ولی مورد بی مهری و خشم  قرار گرفت 

ا رشد بی سابقه بحران سرمايه داری که از ولی ب.از سرکوب و انحصار صحبت می کنيد اين مناظر را هم بياد بياوريد 
 آغاز شد نارضايتی از غلبه خط پاسيويستی که بطور خزنده اکثر مقاالت را به خود اختصاص داده بود و 2008سال 

در بيرون از سازمان به عنوان خط فکری راه کارگر شناخته می شد و به شکلی تدريجی نيروهای راديکال سازمان را 
نمونه مشخص اين نارضايتی را در جريان بحث و رای گيری بر سر .   رده بود شروع به رشد کرد از صحنه خارج ک

اکثريت اعضای شرکت کننده با دادن رای منفی به ديدگاه پاسيويستی . شاهد بوديم 13محتوی سند پيشنهادی کنگره 
ی محتوی سند را کامال دگرگون سند پيشنهادی و تاکيد بر اهميت سازمان های توده ای زحمتکشان و فعاليت حزب

نارضايتی که پس از سرکوب چند ساله مجال .نارضايتی از پيشبرد خط خزنده يک نارضايتی واقعی است .ساختند 
موج .رفيق حسن جای طلبکار وبدهکار را عوض نکنيد .عرض اندام پيدا می کند و خيال خاموش ماندن را هم ندارد 

اصطالحی که راست ( اين ها را با تشر و دگنک و مارک چپول .يده ساده ای نيست جديد نويسندگان به ميدان آمده پد
و ايدئولوژيک و غيره نمی توان به تبعيت از خط پاسيفيستی ) رو ها برای مارکسيست های انقالبی بکار می برند 

شی اگر هست اين شور.نيروهای راديکال راه کارگر به ميدان آمده اند وخيال خاموش ماندن هم ندارند .واداشت
شورش عليه پاسيفيسم ، شورش عليه رفرميسم ، شورش عليه راست و بازگشت به سنت انقالبی راه کارگر.جاست   
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 با سالم به همه رفقای سازمان 
هنوز هم که هنوز است برای رسيدن به يک هدف يا يک مقصد ؛ قدرت در هماهنگی است ؛ از همکاری عضالت 

از قطرات جريان آب يک رود خانه تا نوت های موزون در يک سمفونی و يا قطعه ای .... تا تک تک سلول ها ....بدن
از سازمان های کمونيستی تا اخوان ...  از ذرات اتم  تا کهکشانها ؛ از باند های مافيائی تا گشتاپو ها و موسيقی ،

از همکاری در  کولونی مورچه ها تا زنبوران .... المسلمين ها از تروريست های اسالمی تا جريانات ناسيو ناليستی و
هم اگر چه ... سلول های سرطانی ..... از سازمان های خيريه تا ... با توجه به تقسيم کار درميان خود ! عسل ؛؛ البته 

صد البته که آن توده انقالبی سرطانی هم بايد هماهنگ ( انقالبی عمل ميکنند و بسا متا سيون بازی هم در ميا ورند 
 رفيق پيران آزاد اين که! وگرنه  به تنهائی کاری را از پيش نميتوانند ببرند ! ) اگر بخواهند موفق شوند ! عمل نمايند 

وما ميتوانيم در جوامع انسانی ، سازمانها وگروه هائی  با جهت گيری های  .... مسائل  را بيشتر از همه ما ميداند 
بيابيم ، مملو از تناقض ؛ درست مثل وجود نقطه در .... متفاوت در همه زمينه های اجتماعی ، فکری ، روحی و 

ولی هر يک  از آن  نقطه ها خط ها و پديده ها وسازمانها  اگر .... ! ت به هم ودستگاه های هندسی و رياضی نسب
 هم جهت  بخواهند ممتد و دوام دار و تاثير گذار در جهتی معين  باشند  ، ضرورتآ ؛ بايد ؛  الزامآ ؛  و حتمآ ؛

 در گردن دارند  ؛ ويا آنهائی   چه آنهائی که ميخواهند به بهشت موعود بروند وکليد. وهماهنگ وموزون  عمل نمايند 
و اگر در تصورات ما  و يا طبق تشخيص ما شرايط  عوض شده ، بنا بر اين  ميتوان مسير ديگری را پيمود  .... که با 

 ؛  صد البته که باز هم  بايد هماهنگ و همراه و موزون  ؛ هم چنانکه از امتداد نقاط ، خطوط پديدار ميگردند ؛ نيز با 
وهمراهان در عرصه های مختلف و  در ساير جهات مورد نظر ؛ اگر .... هم فکران ؛ ويا ساير جريانات همه  د يگر

که با هيچ نوع جبر و زوری نميتوان اين تشخيص ؛ و ... وپديده ای پديدار گردد .... بخواهيم کاری صورت بگيرد 
! نه ....نظر بعضی ها را .... يير داد ؛ ولی زمين بدور خورشيد را ميتوان تغ جهت حرکت کرهتصور را  عوض نمود ؛  

اگرچه بسيار طبيعی و بديهی است که تفسير ها ؛ بر داشت ها و ديد ما نسبت به مسائل از بعضی از زوايا و جوانب ، 
اساسآ و يا بعضآ ميتواند تغيير نمايد ، ولی سالم ترين و انقالبی ترين عکس العمل اينست که صراحت داشته باشيم ؛ 



بدون اتهام وافترا ... ول مارکس حقيقت خود ، انقالبی ترين است ، و بدون حسابگری و يارگيری ها ی آن چنانی بق
به بيان نظرات و تغييرات فکری  و تفسيرات جديد  در ... بدون بهانه گيری و .  که بيشتر به تف سر باال ميماند  .... و 

مثآل ؛ من امروز مثل پارسال به مسئله سوسياليزم نمی . ر دازيم  بيان بنيان های نظری مان و بر داشت هايمان بپ
آن نوع ... برای رسيدن به فالن هدف ... نگرم ؛ مثآل ؛ من امروز مثل سابق به پديده ای بنام تشکيالت نمی نگرم 

کسی اين حق را هر .  چرا ؟  اين چرا ها  به خود صاحب عزا مربوط است  ! تشکيالت را متعلق به عهد شبانی ميدانم 
دارد آنگونه به برابری بيانديشد که د شمنان برابری به آن می  انديشند يا نمی انديشند ؛ هر کسی حق دارد ؛ همراه 
وهم صدا با آن کسانی که هم فکر وهم آوا هستند برای آن موضوعی که به آن عالقه دارند در يک کلوب روزانه يا 

موش نشود ؛ کلوب های  شطرنج  و  رقص های  والس  و چاچا و يا تکنو و فرا! اما ((شبانه دور هم جمع گردند 
و با ادعای اينکه ؛ امروز با توجه .... )) قاطی کردن به  قاطی نوشيدن بيشتر  شبيه است !  با هم فرق دارند ... تانگو 

امکانات تکنيکی موجود و با مثآل  .... به امکان هم راهی و هم آوائی بر بستر  امکانات وسيع و فراوان در جهان  
هر کس در خانه خود ميتواند .... استفاده از  وسايل ارتباط جمعی پيشرفته از جمله ؛ کامپيو تر و تلفن و ماهواره  و

باشد پس همه ما انقالبی هستيم و نيازی به  .... 23 و22 و21کروژوکی از سلول های انقالبی و يا حقوق بشری قرون 
نيست وآنرا الزم نداشته باشيم ؛ پس زنده باد فرد ! ) دار و دسته ( و جلسه وکنگره وحزب وصرف اين همه انرژی 

زيرا همه افراد خواه ناخواه همه با هم کل ... !  ويا زنده باد انقالب در پای تلويزيون و کامپيو تر و ! گرائی جمعی 
سيستم ها و دستگاه های مخوف و عريض و زنده باد تشکيالت علنی در مقابل ! جامعه بشری را تشکيل داده اند 

! بايد خودرا نشان دهيم  وعلنی باشيم ! آخر نه اين است که ما متمد ن تر هستيم ! طويل مافيائی دولت های سر مايه 
وحقوق شهر وندی هم که داده خواهد شد  ! مگر نه اين ا ست که همه ما  جزئی  از افراد ساکن در کره زمين هستيم 

و اين همه امکانات تکنولوژيکی که هر خانه ! ا با هم موجودات مرتبط به هم  در اين  کره  خاکی هستيم همه م... و
پس  زمان ! ؟!ما را نيز با هم متحد مينمايد ...  مگر ما کمتر از ديگرانيم ... را به هم وصل نموده ... ومنزل وافرا د و

 البته يک چاشنی ؛ . همه با هم !! ده باد همه با هم ، همه انسان ها زن: آن فرا رسيده است که همه با هم فرياد بر آريم 
ما !    مدتها ست که عصر جديدی شروع شده و ما از آن بی خبريم ، جا مانده ايم !پائينی ها را هم فراموش نفرمائيد 

جای بحث ( من ازانسان .. ..تئوری های فراوانی بر اين بستر وجود دارند .... و! نميخواهيم  عقب مانده تاريخ باشيم 
با هر نوع تفکر و حق داشتن سازمان متناسب  با ا نديشه اش دفاع ميکنم و صد بار  به شهامت ) را باز بگذاريم 

اين جا آن حقوق شهر وندی عمل مينمايد و همان جان دادن ودر ... اخالقی اش در بيان نظراتش درود ميفرستم 
ا اجازه همين رفقا ، برای رسيدن به آن برنامه ؛  با يد اين حق را هم برای ساير ولی ب... مخالفت من صحبت کردن ها 

يار و همرزم شرايط ! رفقا و مخالفين نظری قائل شد که  به اين نوع تفکر ات و سازمانها بگويند ؛ رفيق خوبم  
تا زمانی که سيستم ، ....تناهموارم ؛ خواب نما شده ای ؛ شب هنوز از نيمه در نگذ شته و تو با ساعت شماته دار

سرمايه داری است ؛ ونابرابری ها حاکم اند ؛ دولت ها وتمامی دستگاه های جهنمی سرکوبشان در همه جا وجود 
متشکل تر و مستحکم تر باد دستگاه های مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان  و :  بايد فر ياد بر آورد ..... دارند 

صد البته در خيابان وکوچه و ... رزمشان پر شکوه تر ...  باد مبارزه طبقاتی اشان ؛ واحزاب پرولتری ؛ پر طنين تر
و اين جمالت به شعار هائی توخالی ای تبديل خواهند شد ، اگر برای به وقوع پيوستن تک تک .... محل کار وزندگی  

يا دو سه  نسل  مبارزه صورت آرزوها  گاهی برای اجرای هر يک از اين جمالت و يا کلمات ؛ يک عمر، يک نسل و
من پدر و مادرم را .... واين سرنوشت و شرايط زندگی ما ميباشد .... دره بين سوسياليزم وسرمايه داری .... نگيرد 

... آه ... شما چه ؟ که ما را امروز و در اين شرايط به اين جامعه ماقبل بشريت نابرابر پرتاب کرده اند ! مقصر ميدانم 
و شرط دوست داشتن و عشق ورزی ... افسوس ....يتوانستم تصميم بگيرم که چه هنگام به اين دنيا بيايم ؛ اگر خود م

و دوست دارم وضرورت .... حکم ميکند بدون غر ولند اين زير آبی را در اين دريای چرک وخون سرمايه شنا کنيم 
از مثل عذر ميخواهم چون ! ((ن سرباالئی دارد که برای رسيدن به هدف مشترکمان بدون گاز گرفتن  يکديگر در اي

در اين جنگل نابرابری ، گرگان و حيوانات وحشی فراوانی  در !  دست هم را رها نه نمائيم   ! )) قصد منا قشه ندارم 
  و ....مارکس تخم اژدها  کاشت  ولی کرم های خا کی سر بر آوردند :  وبازهم تکرار ميکنم .  کمين نشسته اند 

... وبعضی از رفقا  درست مثل بسياری ديگر .... ا تمامی پوسيدگی و گنديدگی اش کماکان حاکم مطلق است سرمايه ب
با آرزو های قشنگشان با بی حوصلگی آرزو ميکنند ؛ ای کاش اين ... خواب نما شده اند ويا چشم هايشان را ميبند ند 

.سر باالئی لعنتی هرچه زود تر تمام ميگشت   
24.4.2009کاوه آزادی   
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یامير جواهر. از ر  
ل آوري26  2009 

  " !حقيقت ياب"نگاهی به گزارش کمسيون 
  غ ازيک انتقاد ازخود سادهودري  ازپس نگاه رفيق تقی روزبه

  جواهری امير
  ٢٠٠٩آوريل٢۶

 تقی روزبه ازبرآمد آن نوشته، برآنم داشت که - روبن مارکاريان وشادمانی ر- ااف درپاسخ ر-نوشته توضيحی ر
 پيشاپيش ازهمه تان به جد.  بنويسم - تاحدی طوالنی–بعنوان يکی ازسردبيران سايت دردوره مورد بررسی،اينگونه 

چرا که شرط وظيفه اين است ک  درچنين . ده ام که انگارهيچ کاريش نمی توان کرد وتنها سکوت اختيارنمودشرمن
  . !هنگامه ای نظاره گرنباشی  بويژه اين که خود يک پای قضيه بوده ای 

  ارفقای گرامی با گرم ترين دروده
  برايم جای پرسش است که رفيق تقی روزبه واقعا بدنبال چيست ؟ 

 روبن مارکاريان رادرلباس مسئول فنی -قی روزبه  با تمام قوا طی سال پيش به خط شده بود تا ُرخ بنمايد وررفيق ت
اکثريت ِ در سازمان راه کارگر شاهدش بوديم برای اولين باردست باال کند و با توسل به فرهنگ سياسی جديدی که 

، حاضرنشد داوری ١٣  تقی روزبه در کنگره-ر. واداردسردبيران را به عدول از اجرای مقررات دو دهه اخير سازمان 
فرهنگ سياسی و نحوه برخورد ) به اتفاق آراء(  که١٣کميسيون نظارت مرکزی و قطعنامه کميسيون منتخب  کنگره 

و (  به تصويب رسيد وبه جز سه رفيق ديگر١٣قطعنامه ای که با رای کوبنده کنگره!  او را تقبيح کرد از خود نقد کند
 -دريغا ازحتی دوکلمه نقد ر. همه شرکت کنندگان اين فرهنگ را تقبيح و طرد کردند)  تقی روزبه  چهارنفر-همراه ربه 

که الحق (  تقی روزبه  سرفصل اخالقی و فرهنگ سياسی جديدی در سازمان ما گشود-ازاين نظرر.تقی روزبه  به خود
  . )...ه ضربدر می شودادامه آن را اکنون شاهديم که اين چهار چگونه به عدد د

کميسيونی که .  الف است -تقی روزبه  هم از اينرو امروزشادمان ازگزارش عضو تک نفر کميسيون حقيقت ياب ر -ر
قبولش ندارند و بايد آن را ) س ( ويک  تن علی البدل يا مشاور)   و ش الف. ح(دو تن ازاعضاء اصلی اش رفقا 

  .ناميد"   الف-گزارش ر"
مرا با تداعی اين چند بيت ازشعربلندی همراه کرد که همواره با ذهنيت نا " الف -گزارش ر"ه ای يا  صفح٢٩گزارش 

 که معلم ادبيات مدرسه مان در لنگرود آقای ارشاد، ما را واداشته بود تا حفظ اش کنيم و آنراازدوره -سازشعری ام
  : نم وآنرا برای شما نيز برقلم رانم  طی روزهای اخير برای خود زمزمه می ک-دبيرستانی ام درخاطر دارم

  ازهمان روزی که دست حضرت قابيل 
  * گشت آغشته به خون حضرت هابيل

  آدميت ُمرده بود 
  ...گرچه آدم زنده بود

  
قابيل ناميدن يک رفيق سی ساله بدون اين که  مدرکی ارائه شود، مستبدقلمداد کردنش، خودرای خواندن اش و رانت 

ناسازرضايت دادن و دهها " تبعيض" ی درپشت سروسرانجام به "باند"  ، واستعداد کشف خوار فنی ناميدن اش
روبن  -همه اين ادبيات تاسف انگيزازيکسومتوجه شخص ر. نسبت نامربوط ديگر که مثنوی هفتاد من کاغد برد

  . متوجه ما بعنوان ديگر اعضای هئيت تحريريه سايت بود،وازديگرسومارکاريان 
  

 الف دربررسی وقضاوت عملکرد کميسيون سايت، همان فرهنگ واخالق سياسی -ر.  الف بپردازم-ارش رابتداء به گز
الف عزيزوحقيقت پژوه ما پس ازماهها صرف وقت نمی تواند -ر.  تقی روزبه  را راهنمای عمل قرارداده است -ر

تاريخ ايميل وی درباره ح  . ه است روبن مارکاريان  به عنوان مسئول فنی اشتبا-تشخيص دهد که اگرتاريخ گزارش ر
بنابراين وبرغم تناقضات بسيارچشم گير،تاريخ اين ايميل را نيزيک سال جلو می کشد و نتيجه می گيرد .  درست است

اما . پائين کشيده شده است" نادرست بوده و نوشته عبدی باال بوده و بعدا) امير( روبن  ومن - مريم، ر-که اظهارات ر
يجه می گيرد که من و رفقا روبن  ومريم درآخرين جلسه سايت قبل ازکنگره سيزدهم برای پاسخ به اوبالفاصله نت

 تقی روزبه  تمهيدی انديشيده ايم برای اين که -ت ، درمورد طبقه بندی مقاله ر. ت .  ب ، مسئول ک -سئوال ر
 الف -به اين ترتيب ر. دگاه می رفتکه مقاله عبدی بايد ازاول به دي: مريم را عوض کنيم  گفته ايم. کاتگوری ر

الف ادعای خود . اما ر. سايت سازمان را زيرتابش نورقرارداده و ازتاريکی به روشنائی می آورد" رهبری درسايه"
را با کدام سند اثبات می کند؟ آيا جزما سه نفری که درجلسه بوده ايم کسی ديگری دراين جلسه حضور داشته و 

دريافت " از ما بهتران"  الف چنين گزارشی را بمدد-الف داده است؟ اگرآری، واگرر. رگزارش واقعی جلسه را به
داشته است چرا آن را برای اطالع عموم تشکيالت منتشرنمی کند؟ وسئوال ديگراين که چرا گزارش رسمی سايت که 

ه رفتن نوشته عبدی گفته ايم  به کميسيون تبليغ و ترويج فرستاده شده است و درآن نظرمان را درباره چرائی به ديدگا
را مورد بررسی  قرارنداده و آنها را رد نکرده است؟ و اگرمن به هردليل اين سندرا درسلسله مطالب ارسالی ام به 
کمسيون، نفرستاده باشم ،حتما رفيق مان شهاب بعنوان عضو ديگرسردبيری سايت که انبوهی مطالب به کمسيون 



ولی دبيرخانه سازمان که البد آنرا . نمی دانم شايد هم ايشان هم نفرستاده باشد. ستارسال داشته، همراهشان کرده ا
  .  بشمارمی آورد، همواره با خود داشته است ٩٠ تقی روزبه  هم که آنرا سند دقيقه-دراختيارداشته وخود ر

مصوبات آن را خوانده اند شرکت کرده و يا ١٣همه آنهائی که درکنگره! اما آيا وظيفه کميسيون حقيقت يا ب اين بود؟
  : می دانند که کنگره گفته است ! می دانند که نه

 در مورد درج مقاالت رفيق تقی روزبه  و رفقا يوسف آبخون و حشمت محسنی برای روشن شدن مضمون اختالفات« 
ی سازمان ، يک کميسيون حقيقت ياب از طرف کنگره انتخاب می شود و با دقت در مساله يافته هايش را به اعضا

و بعد از بحث های در جلسات اينترنتی با رأی اعضای تمام سازمان در باره مساله تصميم گيری )می دهد( ارائه دهد 
  !تاکيد از من است)  گزارش ۵ص ( » .شود

الف حتی يک اشاره به مضمون آن و مقايسه اش با مقاالت رفقا يوسف آبخون و حشمت .آيا درمورد نوشته عبدی، ر
  .رده است؟ و آيا اتفاقی است که وی به دالئل مضمونی که مريم، روبن ومن گفته ايم وارد نمی شودمحسنی ک

به بصراحت آورده اند که  وظيفه بررسی کارشناسانه سه مقاله بردوش )  س -ر( وعضومشاور) الف -رفيق ح  (
تازه . يالت گزارشی عرضه داشت  الف بعد ازپشت سرگذاشتن بيش ازنيمی ازسال به تشک-اما ر. کميسيون بوده است
  ..! رسيديم به اول خط

 الف  وارد بررسی مضمونی مقاالت نمی شود، يعنی وظيفه ای که کنگره -آيا درک اين مطلب مشکل است که چرا ر
  برای کميسيون حقيقت ياب تعيين کرده بود؟
 و مقايسه آن با نوشته های رفقا  مقاله عبدیی بررسی مضمونی الف بجا- آيا درک اين مطلب مشکل است که چرا ر

   مقاالت می شود؟نحوه تصميم گيریيوسف و حشمت وارد 
 الف وارد  بررسی  دالئل مضمونی مريم، روبن و من دردرباره اين که چرا -آيا درک اين مطلب مشکل است که چرا ر
  اين نوشته بايد به ديدگاه برود نمی شود؟

دالئلی که يک . هائی دست يافته است که بررسی مضمونی را بی نيازمی کند الف به فاکت -ر! نه درک آن مشکل نيست
دستگاه سانسوررا کشف می کند که مقاله را باال به پائين می کشد و سپس برای آن دليل تراشی می کند که چرا بايد 

  . قرار می گرفت- يعنی ديدگاه-در پائين " اصال
  :به کنگره سيزدهم که می گويدالف ثابت می کند که اين مصو. به اين ترتيب ر

ادعای رفيق تقی روزبه  بر وجود اراده و نيروی غيبی در سازمان که با عمل بر فراز ارگانهای سازمانی ، تصميم " 
به خفه کردن او گرفته است ، ادعايی واهی است و بستن چنين اتهامات بی پايه و بدون مدرک به هر کس و کسانی که 

بعالوه تمرکز اعتراض او بروی يکی از اعضای کميسيون سايت نيز مورد انتقاد .  است باشد ، نادرست و محکوم
  . نادرست بوده است." است 

سه .  الف آن اراده و نيروی غيبی، آن رهبری درسايه  و آن گروه اندک و يا ماشين سانسور را کشف کرده است-ر
  :نفری که به دروغ می گويند

 روبن نشان می دهد که مقاله د - الف ايميل ر-درحالی که بزعم ر( که پائين کشيده شودباال نبوده  "  که مقاله اصال
  ) رباال بوده است

  :و سه نفری که بهم می گويند
  . رفقا بيائيد برای اين که ازاين تناقض خالص شويم بگوئيم اين مقاله بهتر بود به ديدگاه می رفت

 روبن - جز ر٢٠٠٨هررفيقی دراين تشکيالت می دانست که درسال زيرا.  الف باطل شده است- اگرامروزسند اول ر
اما سند تبانی ما سه نفر .  مربوط است٢٠٠٧کسی کارفنی سايت را انجام نمی داده است وايميل صحبت با ح  به سال

  الف-برای توجيه پائين آمدن مقاله عبدی به چه سرنوشتی دچارشده است؟ همان طورکه می دانيم اين سند ذهن ر
 الف را به مثابه يکی ازامضاء کنندگان نامه سرگشاده برای اقامه اتهام عليه کسی نيازی به شاهد و -و ر. است و بس

  !مدرک و سند و موارد اتهام  نيست
  

 س    را به خاطر ضعف در زبان فارسی نمی -نقد  ر. رفيق الف از تک نفره شدن  گزارش خود  به شوخی درمی گذرد
" من درذهنم می گذشت که دستی ازغيب برآمده است "   ازنظراو خواب نما شده است و نوشت الف.  ح-ر. فهمد

-با اينهمه ر. از آن حضرت ابوالفضل بی دست است يا شاهد مثال ديگری با خود دارد" دست غيب"معلوم نيست اين 
امضاء ايشان را درمراحل  عزيزمان  ش رود، چرا که -الف عزيزدرنوشته  توضيحی اش، وقت نمی کند به سروقت ر

 ش  چه نوشته، چرا نوشته وچرا -ازاينرو برايش فرقی نمی کند که امروزر. اوليه تدوين گزارش با خود داشت
همين جا بايد سپاس  بيدريغ ام را از رفيق ش  بيان . اينگونه واکنش مسئوالنه وبه جا ماندنی ازخود نشان داده است

با جسارت تحسين آميزی مسئوالنه برخورد کرد که من باشوق "  خاک خفته گانآن به" دارم که با پاسداشت ياد 
 روبن، نخواست و - ش  دربرابر توضيحات روشنگرر-شوق زدگی ام تنها ازاينروست که ر. وشعفی آنرا پذيرا شدم

وق زدگی ام ش. راضی نشد که اينگونه پرونده نا دقيق برای گرايش اکثريت کمسيون سايت درحافظه سازمان ثبت شود
  ! رادريافتم) برگی ٢٩٣( الف -تنهاازاين سوست که وجدان بيداراين چنين رفيقی در داوری بازبينی پرونده بقول ر



می شود ومن " ُشکه"می ريزد، وآن ديگری دچار " اشکی" ش ، يکی درخلوتش -هرچند درقبال يادداشت کوتاه ر
فتگی عمل رفيق ش  است که هرکسی را ازظن خويش يارخود اينگونه شوق زده می گردم واين خود نشان ازبلوغ يا

  . ساخت واين روايت درحق عمل جسارت آميزرفيق ش  درحيات تاريخ درون سازمان ما ادامه خواهد داشت
ماداميکه رفيق ح  دريک . ازمنظرمن؛ رجعت به گزارش يک نفره در اين شرايط به هرطريق ممکنی بی نتيجه است 

 ش  نيزازسرصداقت واحساس مسئوليت با -ر. الف را اعالم می کند -گرفته شده توسط رصفحه کجراه در پيش 
آنچه را که رفقای : "توضيح کوتاه خود مهرابطال برآن می ُکوبد ورفيق  س عضوعلی البدل کميسيون می نويسد 

ورت نظر کميسيون کميسيون حقيقت ياب به صورت متنی کشدار وپرازاماها و اگرها وچراها و پرسشهای بسياربه ص
که هاش بیاند، هزار تويی است که همه را يکجا به کام خود می برد و در پيچ و خم اماها و اگرها و پرسشگرد آورده

و در جای ديگری می ." که حتی به يک چرايی پاسخ گويدبی. گرداندگرداند و میگرداند و میخروجی ميسر باشد ، می
سربه چاه ويلی دارد که نه هاروت را ونه ماروت را ازچنبره ی .  نيستمندت اما روشهدفمند اساين گزارش : " آيد 

پيچاپيچ وتودرتوی آن خالصی نيست و در پايان آن، دست آدمی به هيچ عرب وعجمی در اين گيرودار بند نمی 
  )تاکيد از من."( شود

  
ود شاه بيت کاری است ازنظرصالبت معنا   س ازاين گزارش داد خ-انگاراينجا جان کالم شعرگونه جمع بستی که ر

  !ميخ تابوت گزارش تک نفره!  گزارشی که هدفمند است اما روش مند نيست. وشفافيت بيان

اکثريت کميسيون حقيقت ياب ، نظرنهائی خود را درپی مقدمه ای واستنناداتی : " رفيق تقی روزبه   اما می نويسد 
آنند که دراين مورد مشخص و فقط اين مورد که ماموريت آنها بوده است، ش  بر رفقا الف و:طوالنی ،چنين بيان کرد

  " نسبت به رفيق تقی روزبه   ومقاله اش درقياس با مقاالت مشابه تمايز وجود داشته و تبعيض اعمال شده است 
  

و اخالق  الف در بررسی و قضاوت عملکرد کميسيون سايت همان فرهنگ -همانگونه که درآغار اين يادداشت گفتم ر
  تقی روزبه  خود را از طناب اين گزارش - تقی روزبه   را راهنمای عمل قرار داه است و طبيعی است که ر-سياسی ر
  .  بياويزد

 ش  و تبديل گزارش کميسيون به -با وصف نامه ر. حال ازهمين جا شروع کنيم تا نظاره گراين فرهنگ و اخالق باشيم 
 الف، گزارش اکثريت کميسيون است تا - تقی روزبه  ادعا می کند که گزارش ر-ر الف، بازهم -گزارش تک نفره ر

 کتمان حقيقت تقی روزبه  -تابش نور ر.  تقی روزبه  -اين است راست گوئی ر. پوسيدگی طناب را الپوشانی کند
"   نه سازمان" تقی روزبه  برای توجيه راه و روش خود برای حقنه کردن -اما شکی نيست که ر. درروزروشن است

  ...  به اين گزارش هدفمند نياز داشت

 بود نمايش ديگری ازاين فرهنگ واخالق ١٣درصحن کنگره تقی روزبه  منظره دفاع ازرفيق  ومتاسفانه بايد بگويم
. به همين يک نمونه نگاه کنيد . يختکه اينجا وآنجا دادوبيداد رفقای طرفدارآزادی بيان همعرض ايشان رابرمی انگ

پشت ميکروفون بود وبا سخت جانی دربرابرهمه چشم ها مقاومت می کرد تا تقی روزبه  ان شرايطی که رفيق درهم
رفيق ياوراعتماد به ياوری اش . دربرابرنارواهای اعالم داشته به رفيق روبن مارکاريان يک کلمه برزبان نراند

ن به فرزندم دست درازی کنند، من ساکت نمی با وجه المصالحه اينکه اگرکسی درخيابا رفيق ياوراعتما. برخواست 
  .را قوی وُپرزور نمايدتقی روزبه   -تالش داشت که جبهه ر، زدی، می زنندت،نشينم ودست بلند می کنم

هيهات چگونه عمليات محيرالعقول درسازمان های چپ ايران درچنين برآمد هايی . يک لحظه همه جانم فروريخت
ای وای .... ياورهرگزبا تفنگی همراه نشد و اگرمی شد که خشاب گذاری کند -که ربوقوع پيوست ومن خوشحال ازاين

  ! برما

! ومن دردرونم همی فرومی ريختم که حضرت قابيل چگونه خون حضرت هابيل را آغشت وديواره آدميت ترک برداشت
را  مريم -رومن و  روبن -بارديگرر" حقيقت ياب "  الف- گزارش ر وامروز !دريغ ازيک عذرخواهی سادهآری و

 وعرصه رابريک عکس برگردان ديگربرای يک ددرازکش می کند تاپرونده اين همه توهين وناسزا را ماست مالی کن
وهنگامی که بنيادی که اين گزارش برآن قرارداشت فروريخت دريغ ازيک . تدارک ببينددوره ماراتونی ديگر
  . الف-عذرخواهی ساده ر

 درهمزمانی حسابگرانه تنظيم نامه سرگشاده اکثريت کميته مرکزی به  سوختباری استندهدفم که اين گزارش  ای بسا
که پرداختن به آن ....  تا ما را ازبحرانی سربرنياورده دربحران ديگرفرو برد   اقليت کميته مرکزی واکثريت سازمان

  .مجالی ديگرمی خواهد

  



ترجيح ) م.ه(زيرا خداوند وی را به برادرش قابيل. شته شدهابيل نام پسرحضرت آدم است که بدست برادرخود قابيل ُک*
  .دادوقربانی اوراپذيرفت

  )٢٢٣٧فرهنگ شش جلدی دکترمحمد معين،جلد شش،صحفه ( 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  "عدم اتخاذ"بخوانيم " اتخاذ"بنويسيم 
 می 4که برای اختصار از اين پس در اين نوشته گ" ( و حشمت محسنی ت.، ح ، ب ط"من با نامه اول رفقا 

بخصوص با بخشی از سخنان . از دردی می گفتند که درد من هم هست. احساس ارتباط بيشتری می کردم) خوانمشان
رورت تدوين و تبيين نظرات سازمان در عرصه های اساسی می پرداخت، تا جايی که می توانستم شان وقتی به ض

اما نامه دوم مرا بسيار حيرت زده کرد و به تاسف . بخشی ديگر از گفته هايشان را ناديده بگيرم و از کنارش رد شوم
  :به خصوص وقتی به آن جا رسيدم که نوشته بود. واداشت

  ." ظرفيت چنين خوانشی را نيز دارد...  توان طور ديگری نيز خواند، اما نامه را می " 
سوال اين جاست که چرا کسانی بايد از واژه ها و عباراتی استفاده کنند که وقتی در مورد مفهوم ان ها مورد پرسش 

کنند، بلکه روح قرار می گيرند، به جای پاسخ دقيق و مشخص، به خوانندگان توصيه کنند که به آن واژه ها توجهی ن
" اتخاذ تاکتيک های"خوب واژه ها بار معنايی دارند، اگر منظور ما از . را بنگرند... کالم، جان کالم، جان مايه، و 

اگر . متفاوت واقعا اتخاذ تاکتيک های متفاوت نيست، چرا آن ها را به کار می بريم؟ بنويسيم اتخاذ بخوانيم عدم اتخاذ
اری اندک از افراد اين سازمان و تشکيالت نيست، پس چيست؟ همان که منظورمان است ، شم"شمار اندک"منظور از 
که به نظر من با توجه به (رفقای عزيز من، اين ها تنها عبارات نادقيقی هستند ) 4گ(يا اگر به قول شما . را بنويسيم

ر ديگرانی که خواهان روشن ، چرا به جای پس گرفتن عبارات نادقيق مسئله آفرين، ب)برخی پاسخ ها چنين نيست
نفر توصيه نمی کنيد که .... شما عزيزان چرا به اين . شدن مفاهيم نهفته در اين واژه ها و عبارات هستند برآشوبيم

! رفقای عزيز... عبارات شان را دقيق کنند، ولی به مخالفان هشدار می دهيد که بل نگيرند، به جان کالم توجه کنند و 
  .  همين واژه ها نهفته اندروح و جان کالم در
  :شما نوشته ايد که 

گوهر اين نامه را به يک يا چند عبارت نادقيق در متن آن فروکاستن و بل گرفتن رندانه از آن که گويا امضاکنندگان  "
  ." اند، تحريف واقعيت اين اعتراض است" نه تشکيالت"خواستار 

اتخاذ " از آن ها آمده اند و گفته اند يا نوشته اند که اين عبارت نفر اين نامه را امضا کرده اند، چند نفر... خوب 
عبارت نادقيقی است و منظورشان را به درستی بيان نکرده است، و خواهان تغيير اين عبارت " تاکتيک های متفاوت

ه مخالفان نامه شما که ب. در نامه شوند؟ يا نکند شما پس کله شان را می خوانيد و می دانيد که منظورشان اين نبوده
توصيه می کنيد که اين عبارت را ناديده بگيرند يا اعتراض نهفته در نامه را به آن فرونکاهند، هيچ فکر نکرديد که به 

نويسندگان يا امضا کنندگان نامه بگوييد که رفقا اين عبارت مفهوم مشخصی دارد و با ديگر سخنان شما مبنی بر 
. هيچ فکر نکرديد به آنان بگوييد که اصالحيه ای بر نامه بنويسند. ض قرار داردپذيرش رای اکثريت و غيره در تناق

نامه که آيه آسمانی نيست، که حتی اگر آن بود هم امروزه به برکت هرمنوتيک شبستری و تجربه نبوی سروش می 
  . شد در آن تجديد نظر کرد يا بر آن اصالحيه و تبصره زد

  :شما نوشته ايد
ه از فضای مسموم حاکم بر تشکيالت، و نقش شمار اندکی در پروراندن آن سخن رفته است؛ برخی در نامه سرگشاد "

از مخالفان نامه که خود، و يا رفقايی را که به آنان ارادت می ورزند، را در شمار آن اندک کسان می دانند، سخت 
 رفيق تقی روزبه را نيز در شمار آن اندک اما، نامه را می توان طور ديگری نيز خواند، به گونه ای که. برآشفته اند
 ظرفيت – صرف نظر از نيات يکايک امضا کنندگان آن و آن چه در پس کله شان بوده –يعنی اين نامه . کسان يافت

  ."چنين خوانشی را نيز دارد
. تهام قرار دادپس می توان با خوانش های متفاوت افراد متفاوتی را در مضان اين ا. ديگر" عبارت نادقيق"بازهم يک 

  . جان کالم را دريابند. و شما از اين عبارت حمايت می کنيد، و ديگران را فرامی خوانيد که روح آن را درک کنند
چرا بايد چنين اتهاماتی را به شماری اندک که اين چنين هم تفسيربردار باشد وارد آورد و تازه به قول ! رفقای عزيز

می گويند که نقطه قوت نامه اين است که از کسی . ن ابهام را نقطه قوت نامه دانستتنی چند از رفقای امضاکننده، اي
اگر شمار اندکی وجود دارند که فضای تشکيالت را مسموم کرده اند، . نام نبرده و شخص خاصی را متهم نکرده است

  :در نامه آمده. من يک بار ديگر توجه شما را به متن نامه جلب می کنم. چرا نبايد نام آن ها برده شود
در چنين هنگامه ای که فضا . فضای مسموم چند ماهه اخير، نفس کشيدن را بر اعضای سازمان سخت کرده است

ش از آنکه همه مان در اين فضا خفه شويم، بايد يپ. سنگين است و کشنده، اکثريت اعضای  سازمان خاموش اند
  .   که بايد محکم جلوی آن ايستادنه نتها نبايد به اين فضا تن در داد.  سکوت را شکست



ما عليه بی حرمتی .  اعتراض می کنيم-که شماری اندک آنرا پرورانده اند-ما امضاء کنندگان اين نامه عليه اين فضا
عليه دست اندازی به دست آوردهای دمکراتيک سازمان  و ها، عليه توهين ها و تحقيرها، عليه زبان تلخ و غيررفيقانه

  .اعتراض می کنيم
در پاراگراف بعدی می آيد که . خفه کننده است. فضا در پاراگراف اول توضيح داده می شود که کشنده است و سنگين

  . شماری اندک آن را پرورانده اند
آيا اين سوال بی جايی است که پرسيده شود اين شمار اندک چه کسانی هستند که اين گونه جان اکثريت سازمان را به 

هم " که شماری اندک آن را پرورانده اند"ه بايد در برابرشان محکم ايستاد؟ يا معتقديد که عبارت لب رسانده اند، ک
. نادقيق است و نبايد به آن توجه کرد، و بايد از کنار آن گذشت چرا که جان کالم در اعتراض است نه در اين عبارت

 ديگری از نامه را مطرح می کنيد که بر مبنای اگر چنين است پس چرا خودتان از کنار آن رد نمی شويد، بلکه خوانش
آن رفيق تقی روزبه هم در زمره آن شمار اندک درمی آيد؟ يا چرا به نويسندگان يا امضاکنندگان توصيه نمی کنيد که 

  ... .اين عبارت نادقيق را هم پس بگيرند يا با يک عبارت دقيق تر جايگزين کنند يا 
  . بقيه بماند برای فرصتی ديگر.  از ديدگاه خودم بررسی کردم بند از نامه شما را2تا اين جا 
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  علی يوسفی. از ر
  2009 آوريل 28

ت ، ب و حشمت محسنی.رفقا ط ، ح  
ممنون.وضيحات شما روشنگر بود ت  

گمان می کنم که شما در پاسخ به من ، آنجا که گفته بودم اينک و در اين لحظه در کجا ايستاده ايد ، ! رفقای عزيز 
از اين . عکس العمل نشان داده و مواضع خود را در اين دعوای حقوقی ، اخالقی و چه بسا نظری اعالم داشته ايد 

.ارم بابت کمال تشکر را د  
من برای اينکه دايره نقد و محدوديت هايم را در آينده و در رابطه با نظرات شما تنظيم کنم ، صد البته به اين 

خواندن و بازخوانی چند باره متن نامه شما من را متقاعد می کند که شما هرچند نامه سرگشاده .روشنگری نياز داشتم 
برای من . واين ، کار را برمنتقد شما و دايره نقدش کمی آسان می کند . را امضا ننموده ايد ، ولی از همدالن آنيد

 عجيب اما اين است که چرا   درهيبت  مدعی العموم ، وکيل و مدرس توامان ظاهر می شويد؟ 
 با درود علی يوسفی

09 آوريل 28   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

الف بامشاد. از ر  
2009 آوريل 28  
الف ـ بامشاد: از  
دبيرخانه سازمان: به  

  برای درج در بولتن داخلی سازمان 
 کدام بی طرفی؟

رفقای م : " کميته مرکزی سازمان در گزارش نشست خود پيرامون درخواست مخالفان نامه سرگشاده نوشته است
 بار ديگر 31سئوالنه به بررسی بحران موجود پرداختند و در پايان ضمن تاکيد بر نکات ياد شده در پروتکل فعاالنه و م

نامه سرگشاده توسط اکثريت م سازماندهی نشده و هر يک از رفقای م در موقع امضای . بر موارد زير انگشت گذاشتند
عضو بر پای نامه امری تصادفی بوده ... ضو از  ع5از اين رو امضای . آن نامه، اطالعی از ديگری نداشته است

عليرغم امضای فردی اکثريت اعضای  م بر پای نامه سرگشاده، ما اعالم می کنيم که به مثابه يک نهاد رسمی، . است
به . موضع بی طرفانه ای چه در قبال نامه سرگشاده و چه در برابر اعتراضات صورت گرفته به آن، اتخاذ خواهيم کرد

اطر رسيدگی به اين نامه را در صالحيت مجمع عمومی سازمان می دانيم که هر کدام از اعضا در صورت همين خ
"اتفاق آراء. تمايل، نظر فردی خود را در مورد آن خواهند گفت  

  اين مصوبه کميته مرکزی سازمان در برابر  درخواست تجمع مخالفان نامه سرگشاده است که در دو نشست پالتاکی 
حاضرين در اين نشست از کميته مرکزی درخواست می :" در اين درخواست ساده آمده است. اکيد گذاشته اندبر آن ت

مطرح شده در نامه " موارد اتهام"و " نام متهمين"کنند تا از چهار عضو امضاء کننده نامه سرگشاده بخواهند تا 
است، حاضرين در اين نشست در هيچ يک از تا تحقق اين دو خو. سرگشاده را برای همه اعضای سازمان روشن کنند

."جلساتی که کميته مرکزی سازمان حول نامه سرگشاده برگزار می کند، شرکت نخواهند کرد  
.به نظر می رسد که کميته مرکزی سازمان،درخواست مخالفين نامه سرگشاده را متوجه نشده است  

يته مرکزی به معنای امضای اکثريت کميته مرکزی  در اين درخواست اساسأ در مورد اين که  امضای چهار عضو کم
 است يا نه موضع گيری نشده است؛



 در اين درخواست وارد اين موضوع  نشده که آيا چهار يا پنج عضو کميته  مرکزی با هم آهنگی همديگر و يا  بدون 
 اطالع همديگر و بطور تصادفی نامه را امضاء کرده اند؛

ه مرکزی سازمان خواسته نشده است که به نامه سرگشاده و يا اعتراض مخالفين  در اين درخواست فعأل از کميت
 رسيدگی کند؛

: در اين درخواست فقط آمده است که از کميته مرکزی می خواهيم که  
نامه سرگشاده را برای همه اعضای " موارد اتهام" و " نام متهمين"خود  بخواهد ) يا پنچ عضو( از چهار عضو" 

".نندسازمان روشن ک  
 سئوال اساسی اين جاست که آيا کميته مرکزی به عنوان  نهاد رسمی رهبری سازمان حق و توان آن را دارد که از 

اين که پس . دارند را روشن کنند" اتهاماتشان"و " متهمين"يک يا چند عضو خود بخواهد که اطالعاتی که در باره 
يد موضوع را مورد بررسی قرار داد، مسئله ای که می توان چگونه با" اتهامی"و موارد " متهمين"از افشای نام 

چه کسانی هستند، " متهمين"هستند و نمی دانند که اين " اتهام"اما زمانی که عده ای در مظان . روی آن بحث کرد
و " متهمين"جمع مخالفان نامه سرگشاده، که  از نام . چگونه مجمع عمومی سازمان می تواند روی آن بحث کند

 عضو کميته مرکزی با کدام 5اطالعی نداشتند، اين سئوال را از کميته مرکزی سازمان پرسيده اند که " اماتشاناته"
. از اعضای سازمان را به اعمالی غيرانسانی و غيرکمونيستی و نارفيقانه متهم کرده اند" شماری اندک"اطالعات ، 

اين يقين رسيده اند و پای نامه سرگشاده را امضاء قطعأ اين پنج عضو کميته مرکزی که هر يک به صفت فردی به 
آيا  در چند جلسه فوق العاده و عادی کميته مرکزی .را بيان کنند" موارد اتهام"و " متهمين"کرده اند بايد بتوانند نام  

 فرصت و زمان کافی برای طرح اين سئوال ساده پيش نيامده است؟
:صفت فردی ـ زير نامه ای را امضاء کرده اند که در آن آمده استپنج تن از اعضای کميته مرکزی سازمان ـ به   

فضای مسموم چند ماهه اخير، نفس کشيدن را بر اعضای سازمان (" ما امضاء کنندگان اين نامه عليه اين فضا ـ 
پيش از آن . درچنين هنگامه ای که فضا سنگين است و کشنده اکثريت اعضای سازمان خاموش اند. سخت کرده است

نه تنها نبايد به اين فضا تن در داد که بايد جلوی آن . که همه مان در اين فضا خفه شويم، بايد سکوت را شکست
ما عليه همه چيزهای بد، همه چيزهای .... ـ  که شماری اندک آن را پرورانده اندـ اعتراض می کنيم."ايستاد

". کنيمغيرکمونيستی، همه چيزهای غيرانسانی و غيررفيقانه اعتراض می  
اين چند سطر از نامه سرگشاده را برای آن آورده ام که پنج عضو کميته مرکزی سازمان يادشان باشد که قول داده 

پايان دهند  تا همه باهم  در " اکثريت اعضای سازمان" " خاموشی "بودند سکوتشان را بشکنند و برای اين که به 
حال چه شده است که حتی از آوردن نام آن . اين فضا بايستندخفه نشوند، قرار بودکه جلوی " فضای مسموم"اين 

وچرا کميته مرکزی سازمان در چند جلسه عادی و فوق العاده از اين . متهمين خودداری می کنند"  شماری اندک"
.را روشن کنند" موارد اتهام"و " متهمين"رفقا نمی خواهد که   

سازمان که مسئولين فعلی، سابق و اسبق کميته مرکزی در اعضای امضا کننده نامه سرگشاده در کميته مرکزی 
ميانشان هست، بايد يادشان باشد که به عنوان عضو نهاد رهبری سازمان، اين  مسئوليت را دارند که  وقتی  از چنين 
 فضايی مطلع می شوند، فورأ جلسه فوق العاده کميته مرکزی را فرابخوانند و موضوع را به بحث بگذارند و تصميم

اما اعضای  . خفه نشوند" فضای مسموم"و ديگران در اين " اکثريت خاموش"گيری های الزم  را انجام دهند تا 
کميته مرکزی که به صفت فردی از اين نامه و فضا مطلع شده اند، به جای آن در مقام رهبری تشکيالت وارد عمل 

و " متهمين"ده اند و حال از بردن نام شوند، جامه ی  معترض پوشيده و زير نامه سرگشاده را امضاء کر
چرا؟ آيا کميته مرکزی سازمان نبايد از تک تک امضاء کنندگان نامه و بويژه از . شانه خالی می کنند" اتهاماتشان"

را مشخص کنند تا از اين طريق جلو خفگی ديگران گرفته " موارد اتهامی"و " متهمين"پنج عضو خود سئوال کند که 
 شود؟

 کميته مرکزی سازمان از اين که حداقل از اعضای خودش اين سئوال را بپرسد به چه معناست؟ به نظر می طفره رفتن
رسد که نهاد کميته مرکزی وقتی که می خواهند سر اين موضوع تصميم گيری کنند، خودآگاه و يا ناخودآگاه به جلد 

د رفيقانه تشکيالتی لطمات جبران ناپذيری وارد آيا رفقا متوجه نيستند که به اعتما. شان بر می گردند" صفت فردی"
 ساخته اند و باز هم دارند اين روند را ادامه می دهند؟

ما اعالم می کنيم که به مثابه يک نهاد رسمی، موضع بی طرفانه : "رفقای کميته مرکزی درگزارش خود نوشته اند
اين به چه ."  به آن، اتخاذ خواهيم کردای چه در قبال نامه سرگشاده و چه در برابر اعتراضات صورت گرفته

رفتارهای "که " فضای مسموم ايجاد کرده اند" معناست؟ عده ای از اعضای سازمان متهم شده اند که
در تشکيالت داشته اند، و بخشی از اعضای  تشکيالت که از جريان نامه " غيرکمونيستی، غيرانسانی و غيررفيقانه

ظان اتهام قرار گرفته اند، آن وقت  نهاد رسمی رهبری سازمان دست روی دست سرگشاده اطالع نداشته اند، در م
چرا بی طرفی؟ چرا از حيثيت سياسی و تشکيالتی اعضای . گذاشته و نوشته که در اين ميان بی طرفی اتخاذ می کند

 نهاد رهبری اما به صفت تشکيالتی و به عنوان. سازمان دفاع نمی کنيد؟ از صفت فردی تان چشم پوشی می کنيم
وقتی چنين نمی کنيد در کنار . سازمان، موظف هستيد از حيثيت سياسی و تشکيالتی اعضای سازمان محافظت کنيد

رفقا به عنوان کسانی که مورد اعتماد اعضای سازمان در . متهم کنندگان قرار می گيريد و ديگر بی طرف نيستيد
.  حيثيت سياسی و تشکيالتی تک تک اعضای سازمان دفاع کنيدکنگره قرار گرفته ايد، بايد از کليت سازمان و از



 تن از اعضای کميته مرکزی 9شانه خالی کردن از زير بار اين مسئوليت، شايسته کميته مرکزی سازمانی نيست که 
اش در داخل کشور برای حفظ جان و حيثيت رفقای سازمان، شجاعانه مرگ را پذيرا شدند و برگ زرينی بر تاريخچه 

.اومت در زندان های سياسی بر جای گذاشتندمق  
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چرا به ظاهر؟ .سبک نگارش اين رفيق بظاهر البيرنتی است . تقی روزبه براستی اعجاب انگيز است .نوشته آخر ر
ه برای عبور از يک البيرنت نياز به اندکی هوش و ذکاوت و محاسبه است  و آدم می داند که سرانجام از اين معرکه ب

براستی آيا . اما درالبيرنت ابداعی رفيق تقی اين عبور بايد جانکاه و پرمشقت باشد. همين و بس .مبدا خواهيد رسيد 
تاکنون فکر کرده ايد که نوشته های اين رفيق چرا اين همه پيچ در پيچ است ؟ شايد برای اينکه او می خواهد ما را 

 مان با تعمق و تفکرصد چندان برنوشته هايشان و سرانجام سردر ازتن آسائی وراحت طلبی ذهنی دور کرده تا همه
آوردن از آنها ، باور کنيم که برای خودرهانی بايد روی پای خود ايستاد و نياز به رهبر، در سايه ، نيست ؟ براستی 

 اين جفا را رفيق تقی روزبه. آدم چطور می تواند اين همه جفا در حق نوشته خودش روا دارد و آن را آش والش کند
آيا نمی شد اين رفيق در . رضا سپيد رودی.در برخورد با منتقدين خود نيز روا می دارد از جمله در برخوردش با ر

ارائه نظراتش به سادگی توضيح می داد که سازمان يابی کمونيستی منظور وی بر منطق دوری جستن وطرد کامل مدل 
هم شامل می شود ، استوار است؟ يعنی اينکه بايد به تزکيه نفس پرداخت سازمانيابی سرمايه دارای ، که راه کارگررا 

؟ يعنی اينکه هرکس بايد با غرائز ثانويه خود مرزبندی کامل نمايد ، چرا که حتی اگر ذره ائی از اين منطق در وجود 
زتوليد می شود؟ اينکه  اين انسانها باشد نه تنها نمی توان سرمايه داری را از بين برد ، بلکه بدتر، اين مناسبات  با

تزکيه نفس دشوار و مرتاضانه ازکانال مرزبندی کامل با واسپاری قدرت به رهبران و عبور از مناسبات سلسله مراتبی 
، که بروکراسی زا ست ، می گذرد؟ وی نمی تواند راحت بگويد که حق انتخاب و انتخاب شدن ، تقسيم وظائف براساس 

و بازخواست از افراد را نمی خواهد  وصد البته برايش  تبعيت اقليت از اکثريت هم توانائيها وحق فراخوانی 
که بهر حال ما در جامعه " بالموضوع ست؟ اينکه  چون همه سازمانهای مدل سنتی  هنوز بر اين پای می فشرند 
رئال "  بدترين نوع ، به"سرمايه داری زندگی می کنيم و برای درهم شکستن آن به ابزارهای آن نيز نياز داريم 

دچارند ؟ اين نظرات را او می توانست بهمين سادگی بيان کند ، نمی توانست ؟ اما به باورمن نظريات او و " پوليتک
اين آنچيزی بود که در . امثال او به اين می ماند که  در حال ساختن پلی باشيم که مصالح اش آن طرف رود خانه است 

به آن اشاره کردم و به رفقای نامه سرگشاده گوشزد کردم که  آزمايش چنين الگوئی  در ياداشت قبلی ام هم به شکلی 
اين تشکيالت در حال انجام است و پرسيدم آيا با آزمايشی اين چنين همراه ايد يا نه ؟ و اگر نه مرزهای خود را روشن 

رفقا شما که من و . نوز پاسخی نگرفته اند اين سوال و سواالت نه تنها در نامه سرگشاده تان ، بلکه هنوز که ه. کنيد 
ما را تشويق به برخورد مضمونی می کنيد چرا حاال ما را به دست زدن به تاکتيک نفوذ متهم می کنيد؟ رفقای عزيز 

شما که براساسنامه ، تبعيت اقليت از اکثريت ، برگزاری کنگره و اعتقاد به پيشبرد مصوبات آن  در نامه سرگشاده و 
ايتان پای می فشريد ، آيا می دانيد که با تاکيد و در خواست تان مبنی بر حذف ستون ديدگاه ، سازمانتان را در نوشته ه

اين مدل . چه دامی گرفتار خواهيد کرد ؟رفقا  مدل رفيق تقی روزبه بدون در نظر گرفتن شرائط زمانی و مکانی است 
تش ،  که محکوم است از مهمات نظام سرمايه داری بر عليه بدرد سازمانهای ضد سرمايه داری موجود با همه اشکاال

هرچند که اين الگو در اشکال افقی اش بشکل ابتدائی ، فورومی ، شبکه ائی ، جنبشی ، . آن استفاده کند، نمی خورد
آنها البته نه با آن توصيف اغراق آميز ، جاری وساری است و ما با آنها مخالفتی هم نکرده و نمی کنيم و حتی در 
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تدوين و تکوين اين نوع  مدل سازمانيابی ، ناب گرايانه است و تنها از عهده  ابر انسانها  و . شرکت هم داريم
.موجودات احتمالی ساير کرات بر می آيد   

اما الزمه اين هماهنگی چيست . در مدل سازمانيابی کمونيستی رفيق تقی روزبه البته هماهنگی هم گنجانيده شده است 
و مقابله با ديکتاتوری شخصيت " سازمان های بيگانه ازخود "ين قدم ، مقابله برای سر درنياوردن رهبران در ؟  اول

ها ، دوری جستن از تن آسائی وراحت طلبی ذهنی توسط اعضا وهمه آحاد اين سازمانها ست که بايد عرق بريزند تا 
بعبارتی . ری را در اتخاذ فرضا يک تاکتيک دريابند مکانيسم های هماهنگی، تا سرحد مشارکت عمومی ، به دوراز رهب

" سازمان ضد قدرت " و يا بعبارتی ساده تر همه  آحاد يک . از آبژه بودن بدر آيند و به سوژه و کنشگر تبديل گردند
در همه مراحل تدوين ، تکوين وشکل گيری يک تاکتيک ، انديشه ورزی  ، راهگشائی ، تصميم گيری ، اجرای تصميم 

اين يعنی نه . اين يعنی اقناع کامل و بالموضوع کردن شکلگيری اکثريت و اقليت . ظارت بر تصميم مشارکت می کنندون
 انديشيدن وراه گشائی کردن برای رسيدن "اين يعنی همان عبارت معروف  نامه رازآلوده شماست مبنی بر .سازمان 

تلف يا بيان واتخاذ تاکتيکهای متفاوت است ؛ اين در نبايد شناکردن در مسيرهای مخ به افق آرمانی مان اگر الزمه اش
فرض کنيم که شما يک تاکتيک را ، که برمبنای مبارزات ". بروی هيچ رفيقی بسته بماند وامری انحصاری نيست 

. واقعا موجود کارگران و مردم کوچه وبازارکه تدوين کنندگان واقعی آنند ، می خواهيد بعنوان کنشگران تکوين کنيد
چگونه می توان حتی تصورش را کرد که چنين تاکتيکی به مانند عبارت باال گنگ ، پيچيده  و تفسيربردارباشد؟ رفقا  
تعبيرو تفسيرهای تاکنونی در اين مورد را حداقل در نوشته های خودتان می بينيد ؟اين يعنی آينه تمام نمای مشارکت 

معلوم نمی کند که سرانجام که و چه . واقع يک البيرنت تمام عيارعمومی ، گيريم با وسواس و مسئوالنه ، ولی به 
در اين هنگامه ،اما، رفيق تقی روزبه بشکلی پيچيده  و رفيق پيران آزاد بشکلی . کسی از که و چه چيزی دفاع می کند

 مهمترين اهداف آنها می دانند که با حذف ستون ديدگاه به اولين و. روشن وشفاف می دانند که در کجا ايستاده اند 
 رهبران را از يک در بيرون کردن و از در اين يعنی. شان ، يعنی  سازمانی بر مبنای مدل افقی جامه عمل پوشيده اند

.وارد کردن آنانی که به لحاظ بيولوژيکی ، ژنيتيک ، از ديگران متمايزند. ديگر وارد کردن  
رضا سپيد رودی. باط با نوشته رتقی روزبه  در ارت.واما چند نکته در مورد نوشته آخر ر  

به گمانم روشنی بخشيدن بر تصويری ست که من آن را تاريک " تابش نوری برصحنه "  سلسله نوشتارهای اوبا تيتر
اين خواستی بوده که . کرده ام تا در نهايت و با افشاگری های پی آمد آن کامال برمال و آن شمار اندک شناسائی شوند

. شهاب جزو آن شمار اندک است؟ به گمانم نه . ولی آيا ر. ريل ، بر آن تاکيد داشته و داريم  آو19ما ، جمع نشست 
تقی . نقد ر. پس تيتر منظوری ديگر را دنبال می کند . هم فکر می کنم چنين ادعائی نداشته باشد  تقی روزبه رفيق

.  ، بر نوشته يک غيرراه کارگری بر نوشته رضا شپيد رودی، نقدی ست آشکارا از طرف يک راه کارگریروزبه  
می خواهد . کاری که اين رفيق و از همان اول می کند روشن کردن تکليف خواننده خود درارتباط با فضای بحث است 

القا کند که طرف مقابل اساسا چندين سال است که گويا در پراتيک محسوس راه کارگر نقشی نداشته است و مداخله 
البته ايشان به  وی لطف می کنند که با اين حال به نوشته او نقد . ی ها محلی از اعراب ندارداودر بحث های راه کارگر

.البته اين بار در نقش يک راه کارگری تمام عيار که انگار هيچ اختالفی با آن ندارد . بنويسند  
برای از  تقی روزبه  . ررضا سپيد رودی را خوانده و يا بقولی بازخوانی کرده باشد می داند که.هرکس که نوشته ر

نفس انداختن حريف به تحريف  آشکار يک نوشتار روشن و شفاف در باره تاکتيک ها و نحوه برخورد يک سازمان 
.... ايکاش همه ما يک . شعور خوانندگان خود را دست کم گرفته استتقی روزبه  رفيق  . جدی با آن ، دست زده است

به واقع . اخير و نحوه مداخله بدنه اين سازمان ، که من هم در آن رده ام، هستيم که گمان می کنم در بحران .   بوديم
ظهور اين پديده ، تاکيد می کنم اين پديده ، در ارزيابی  نگارنده گان نامه سرگشاده جائی نداشته است و بی دليل نيست 

تنها می توانم بگويم .  سايه ببندند که تالش عجيبی صورت می دهند که سرنخ آن را به هزار زبان به ناف رهبران در
.آرای شما پيشا مارکسيستی هم نيست ! متاسفم رفقا   

 با درود علی يوسفی
09 آوريل 30  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
و علی يوسفیاز بهروز بابايی، پروين شکوهی   

  2009 مه 3
  

  !شالگونی و همه رفقای مخالف نامه سرگشاده.يک توصيه به ر
.  معرفی آن شمار اندکوی گفته که نم نمک دارد  شروع می کند به. حسن حسام را همه ما خوانده ايم.ر" تلخنامه " 

يکه اين تلخنامه به احتمال قوی در از آنجائ.حداقل او يک  خواست مخالفان نامه را اجابت کرده . اين خيلی مثبت است 
سطح جنبش هم به نشر خواهد رسيد، برای ما روشن نيست که رفيق حسن تا به چه ميزان روی اين جمله نامه اش 

فکر کرده و نوشته است حساب و کتابی برای به باز خواست کشيده شدن افراد برای سياه کاری هايشان در کار نيست 
  .را نيز بدهکاريد  اثبات اتهاماتشما به ما و جنبش چپ . و بايد باشد ؟ بنظرما حساب و کتاب هست



 در اينجا به رفيق شالگونی ، به خصوص ، پيشنهاد می کنيم روی حرفی که هميشه  زده ، بماند و سنگ داغ بسوی 
جنبش چپ و  هم باشد ، به اثباتیحسن پرتاب نکرده و  درستی و نادرستی ادعا نامه وی را ، که اميد واريم . ر

  .سوسياليستی ايران واگذارد
ولی نقدا به همه رفقای مخالف نامه سرگشاده ، نيز توصيه می کنيم از پاسخ گوئی فردی به او چشم پوشی کرده و در 

 اعتراض رسمی نمايند.بدون حساب و کتاب ش يک اقدام جمعی ، طی يادداشت کوتاهی، تنها به  برخورد 
 با درود 
3.6.09 
يی ، پروين شکوهی و علی يوسفی  بهروز بابا  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  علی يوسفی.ر از 

2009 مه 5  
 نوشتن براي "به قول ابوالفضل زرويي نصر آباد. اولين ويژگي ظاهري آاريكلماتورآوتاهي اين نوع ادبي است

آاريكلماتورمثل توضيح نظريه نسبيت . مخاطبان آم طاقت و پر مشغله اي آه از هر چيز نوع فشرده اش را مي پسندند
." با عجله دنبال توالت عمومي مي گردد براي آسي است آه در خيابان  

 
 آاريكلماتوری بمناسبت نزديک شدن به يک ماهگی نامه سرگشاده

!گرفت ، آسمان دلش لرزيد ، پس آن گاه صاف شد ولی برويرانی زمين گريستروزی که ابرها باريدن   
اين روز در تاريخ سازمان کارگران انقالبی ايران فراموش ناشدنی است و . به روز دوازدهم آوريل نزديک می شويم

د که بارشان بارانی در اين روزو برفراز اين خانه کوچک ابرهائی رخ نمودن.  می باشد تنامه سرگشاده  برتارک آن ثب
اين ابرها انرژی از کجا آورده بودند که مرا همچون بيد مجنون می لرزاندند؟ ابرهای . نه دل انگيز، بل ويرانگر بود

بگمانم  از راهی . نه باور نمی کنم . خشم گين دلداری ام می دهند ، اين باران مقدس است ، برای شستن بدی ها ست 
 به حال آنان خود را آماده می کنم و. همه گرد وغبار سفررا بر شانه های نحيف من بتکانند دور آمده اند و می خواهند 

.چرا که می خواهند با ويرانی از خواب غفلت بيدارم کنند. اشک ميريزم   
يوسفیعلی  ، 09 مه 5  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
روبن مارکاريان. از ر  

2009 مه 9  
  !کميته مرکزی و مرحله جديد بحران
بحران جاری را )  مه8، 35پروتکل ( کميته مرکزی سازمان با اعالم مواضع خود پيرامون ضوابط حاکم بر مباحثات

در ( کزی و طرفداران نامه سرگشادهکميته مرکزی جمع بند جلسه مشترک کميته مر. وارد مرحله جديدی کرده است
  :"را به شرح زير ارائه داده است)  نفر از رفقا در آن شرکت کرده اند... .پنجم مه که 
در جلسه ،  معتقد بودند که صحبت از آزادی بحث برای اعضای تقريبا همه رفقای شرکت کننده  -1

بنابراين  طرح موضوعاتی نظير .  را قبول دارد ه مبانی کلی برنامه سازمانسازمان است يعنی کسی ک
اين مسئله که طرفدار سلطنت و سرمايه داری و مخالف سرنگونی و انقالب هم ميتواند با زير سئوال 
بردن ستون ديدگاه نظرات خود را در رسانه های ما طرح کند ، بيمورد است و کسی از چنين نطری 

  )اکثريت آرا .   ( دفاع نمی کند 
تقريبا همه رفقای شرکت کننده در جلسه ،  معتقد بودند که ) : ه . يشنهادی رفرمول پ( نظر اقليت 

صحبت از آزادی بحث برای اعضای سازمان است يعنی کسی که مبانی کلی برنامه سازمان را قبول 
دارد کوتاه تر و خالصه شود مثال معيار فعاليت در سازمان معيار های برنامه ای اوست و اينه های 

نامه  می باشد و ديگرانی هيچ همگرايی با بابرنامه ما ندارند  جائی در نمود های سازمانی نمود اين بر
 ". نخواهند داشت

همه اعضای کميته " وظبعا) يعنی همه شرکت کنندگان به استثنای چند نفر( همه شرکت کنندگان" بدين ترتيب تقريبا
ه  که آلترناتيو ارائه شده توسط او برای من قابل درک . رحيم که در جلسات شرکت ندارد و ر. به ا سثتثنای ر( مرکزی
 پيران آزاد  و در ادامه آن نقطه نظر اعالم شده –اعالم  می کنند که از نظر آنها نقظه نظر رفقا تقی روزبه ) نيست

 ومینقض مبانی عمدر نامه سرگشاده  در مورد حذف ديدگاه و يا محدود کردن آن به ... توسط رفقا حسن، رشيد و 
از آن جا که هيچ جمع بند ديگری از اين جلسه ارائه نشده و . برنامه را ضوابط حاکم بررسانه های سازمان می دانند

شرکت کنندگان جمع بند جلسه را به کميته مرکزی واگذار کرده اند پس می توان اين جمع بند را به عنون نقطه " ظاهرا
  . در جلسه قلمداد کردکت کنندهشر همه رفقای" تقريبانظرات اعالم شده توسط 



 به جز کميته مرکزی صدالبته  آزادند  نظراتی را که  مغاير اصول و مبانی همه رفقای شرکت کننده"  تقريباالف ،
و از نظر ( اين حق اين رفقاست و کسی جلوی اعالم اصول جديد تشکيالتی . تشکيالتی  راه کارگر  باشد را طرح کنند

کنگره های راه کارگر و از جمله کنگره سيزدهم  اين . توسط آنها را نگرفته است) ل طلبانه من نه تشکيالت و انحال
 مه تا کنون هيچ 5در اجالس همه رفقای شرکت کنند " تقريبااز آن جا که از ميان . نقظه نظرات را مردود شمرده است

همه رفقای " تقريبامرکزی نقطه نظرات کسی به اين جمع بند اعتراض نکرده است پس می توان تائيد کرد که کميته 
   .را به درستی جمع بند کرده استشرکت کنند 

شکی نيست که بقيه  .  به کميته مرکزی خواهم پرداختهمه رفقای شرکت کننده" تقريبا ب،  من در اين نوشته از ميان 
. ريت اجرائی سازمان نيستند که جمع بند آنها توسط کميته مرکزی ارائه شده مديهمه رفقای شرکت کننده" تقريبا

اما در زير خواهيم ديد که چگونه کميته . مديرت اجرائی موظف است که از مدافع و پيش برنده مصوبات سازمان باشد
  .مرکزی به وظيفه اصلی خود پشت پا زده است
  . در اين جمع بند چند نکته به چشم می خورد

 به طور فردی نامه سرگشاده را امضاء کرده اند و نه به عنوان  ،  کميته مرکزی اعالم کرده بود که اعضای آن"اوال
يک ارگان و بنابراين  کميته مرکزی  مسئوليت پاسخ گوئی به مواضع اتخاذ شده توسط اعضای خود در نامه سرگشاده 

وان نظر خود در اين جمع بند اما کميته مرکزی همان مواضع نامه سرگشاده  در مورد ستون ديدگاه  را به عن. را ندارد
  . اعالم می کند)طرفداران نامه سرگشاده( اکثر شرکت کنندگان در اجالس" و نيز نظر تقريبا

مبانی ثانيا، نکته دوم اين که در اين جمع بند گفته شده است که قصد از آزادی بيان يا بحث برای اعضائی است که 
 خودخوانده ای است که رفقا تقی روزبه ، آرش مبانی عمومی برنامه همان مبانی.  را قبول دارندعمومی برنامه

کمانگر و ديگران به عنوان سه اصل مبارزه برای سوسيالسيم، سرنگونی رژيم و آزادی های بی قيدو شرط سياسی 
مطرح کرده اند نه مبانی مصوب سازمان در اولين کنگره آن که از جمله يکی از جمله ماده دوم ان تعريف خصلت 

  . ن يک حزب کارگر است سازمان ما به عنوا
، کنگره سيزدهم سازمان بار ديگر ضوابط حاکم بر ستون ديدگاه را که توسط کنگره اول سازمان مقرر شده و "ثالثا

کنگره . تقی روزبه به اجرا ء گذاشته شده بود مورد تائيد قرار داد. توسط کميسيون سايت سازمان در مورد مقاالت ر
کميسيون سايت روال عمومی و مقررات تاکنونی تشکيالت را در مورد انتشار :" ردسيزدهم در مصوبه خود اعالم ک

بنابراين کميته مرکزی که برای اجرای مصوبات کنگره انتخاب شده و ." مقاالت رفيق تقی روزبه بکار گرفته است
رده است و مسئول دفاع و پيش برد يان مصوبات است به طور صريح و آشکار مصوبات کنگره سيزدهم را نقض ک

مواضعی که .  پيران آزاد و مواضع نامه سرگشاده  می باشد-مواضعی را اعالم کرده است که مواضع رفقا تقی روزبه
آشکارا اصل تحزب سوسياليستی را نقض می کند، مواضعی که  هنوز در سازمان مورد بحث بوده و در باره آنها 

  . تصميم گيری نشده است
يون سايت مقررات خود را در ارتباط با مقررات و نيز  روال قرار دادن نوشته های ، پس از کنگره  کميس"رابعا

اعضای سازمان در ستون ديدگاه را تدوين و به کميته مرکزی گزارش کرد و کميته مرکزی نيز اين ضوابط را مورد 
ين ضوابط  گفته شده است در ا.  اين ضوابط از طريق خبرنامه درونی به اطالع اعضای سازمان رسيد. تائيد قرار داد

که مبانی گزين و طبقه بندی مقاالت تا تغيير در کنگره های بعدی سازمان مصوبه کنگره اول درباره نشريات سازمانی 
بدين ترتيب کميته مرکزی نه فقط  اصولی ). 2007 نوامبر 27(و نيز قرار کميته مرکزی نشست هفدهم کميته مرکزی

از کنگره اول تا حاال و تائيد مجدد آنها در کنگره ( ما در تعيين ضوابط سازمانی بودهرا  که قريب دهه راهنمای کار 
  . را نقض کرده بلکه ضوابط تدوين شده خودش را هم نقض کرده است) سيزدهم
، با  سمت گيری ارگان کميته مرکزی به صورت ارگانی با نظر مطرح شده در نامه سرگشاده  روشن است که "خامسا

برای روشن شدن . هی ترين اصول سازمانی ما يعنی اصل تبعيت اقليت از اکثريت  نيز نقض شده استيکی از بدي
 تقی روزبه را از تشکل های افقی -کنگره سيزدهم تفسير رفقا پيران آزاد. مسئله بگذاريد از يک مثال زنده شروع کنيم

رس مقاله ای نوشته و همان تفسير را در نوشته تقی روزبه در ارتباط با هشتم ما. ر. در مورد جنبش زنان رد می کند
سه نفر از اعضای کميسيون سايت من، رفقا . نوشته در کميسيون سايت به رای گيری نهاده می شود. خود می گنجاند

. مريم و الف بامشاد  مطرح می کنيم که چون اين نوشته نقض صريح مصوبه کنگره است پس جايش در ديدگاه است
تقی روزبه آمده همانی نيست که . مطرح می کند که آن چه که تحت عنوان تشکل افقی در نوشته رابراهيم آوخ . ر

ولی اگر همان نيز باشد، ). تقی روزبه و محترم. ابراهيم آوخ از نوشته ر.تا اين جا تفسير ر( کنگره آنرا رد کرده است
از آن جا که اين نوشته . ر او فرق نمی کندتقی روزبه نظر اقليت کنگره باشد، از نظ. يعنی نظر طرح شده توسط ر

مبانی عمومی سازمان را نقض نکرده است بايد در همان ستونی بيايد که نظر اکثريت سازمان می آيد يعنی ستون 
اگر قرار باشد که  تفاوتی ميان نظر اکثريت و اقليت ، فرد و جمع، مصوبات و غيرمصوبات نباشد ديگر ) 1. (مقاالت

بدين ترتيب عليرغم اطمينان هائی که رفقای کميته مرکزی به ما می .. زب سوسياليستی در ميان باشدچه سخنی از تح
، و مصوبات خودشان را نفی می کنند، آنها نه 13دهند آنها نه فقط مصوبات کنگره های سازمان، مصوبات کنگره 

از جمله در آن ( با مبانی سازمان فرق دارد  به نام مبانی برنامه ای به ميان می کشند که خوخوانده جديدیفقط مفهوم 
تعريف خصلت سازمان ما به عنوان يک حزب کارگری، و نيز درهم شکستن ماشين دولتی بورژوائی و ايجاد دولت 



بلکه از اين طريق جوهر اصلی اساسنامه سازمان را تبعيت اقليت از اکثريت ، تبعيت فرد از جمع را نقی می ) کارگری
  . کنند

هستنداين سمت گيری ) منشور انحالل طلبی(  که پنج عضو کميته مرکزی از امضاءکنندگان نامه سرگشادهدر حالی
 نشان داد که خط کشيدن ميان امضاء فردی و ارگانی چقدر مصنوعی و غيرقابل 35اما پرتکل . البته تعجبی ندارند

اکنون کميته مرکزی .  تکوين بحران استهمين موضع گيری کميته مرکزی نشان دهند ه مرحله جديدی از. توجيه است
  و کنگره ها و مصوبات آن بلکه هم به صورت فردی و همه نه کميته مرکزی سازمان راه کارگرروشن کرده است ک

  .به شکل ارگانی کميته مرکزی انحالل طلبان است
 

  
ر طرفداران مخالفان ستون اين نامه نظ! 2009 مارس 8مريم مورخه . ابراهيم آوخ به مسئول سايت ر. نامه ر)1( 

  . ديدگاه را به روشنی و فرمول وار بيان کرده و بنابراين تناقضات آن را برجسته ساخته است
   مارس8با سالم  و با تبريک به مناسبت :    رفيق مريم عزيز -"

رار بود امروز  از رفيق تقی روزبه ،که بنا به پيشنهاد شما ق- جنبش زنان وچند چالش پيشاروی آن-درمورد مقاله
 مارس روی آن صحبت کنيم ، وبه دليل گرفتاريهای رفقا جلسه تشکيل نشد ، نظرم را بطور خالصه عرض 8يکشنبه 
  :  می کنم 

مصوبه بر . اين مقاله مغاير با مصوبه اکثريت که من خودم هم درکنگره به آن رای داده ام نيست  -1
رد نکرده است هرچند که بر جنبه ای تاکيد بيشتر تنوع سارماندهی تاکيد دارد و مقاله هم تنوع را 

 .داشته باشد 
به اين دليل ساده که . حتی اگر در چارچوب نظر اقليت کنگره هم باشد باز جای آن در ديدگاه نيست  -2

وگرنه . نظری در سازمان اقليت می ناميم که آن را در چارچوب مبانی تشکيالتمان ارزيابی می کنيم 
 .و بجای آن در کنگره انشعاب صورت می گرفت . کنگره معنی نداشت اقليت و اکثريت در 

مقاالتی در سايت داشته و داريم که با مصوبات کنگره ها انطباق نداشته است اما چون آنرا مغاير با  -3
 .مبانی سازمان نديده ايم بدون مشکل درج شده است و ايرادی هم نداشته است 

نظر رسمی . ا امضاء فردی ، تعهدی را برای تشکيالت نمی آفريندشايد الزم به ذکر نباشد که مقاالت ب -4
 .سازمان با امضاهای ارگانی معنی می يابند 

سر انجام بايد عرض کنم که اقليت هم ماننداکثريت بايد حق داشته باشد نظرش را در همان ستونی که  -5
 . وگرنه همه ادعاهايمان بی معنا می شود . اکثريت درج می کند، درج کند 

  جنبش زنان وچند -بنا بر نکاتی که در باال اشاره کردم ، بروشنی نظرم بر اين است که جای مقاله  -6
 . چالش پيشاروی آن در ديدگاه نيست وجايش در ستون مقاالت است 

                                    
  نت   ابراهيم آوخ                                                                    قربا

  "2009 مارس 8                                                                 
  

ابراهيم آوخ را نقل کردم که اين رفيق هم در کنگره سيزدهم شرکت کرده و از مصوبات آن اظالع . من از آن رو نظر ر
 اما  با .مان رای داده  است و از آن اطالع کامل دارددارد ، هم به عنوان عضو کميسيون سايت به ضوابط سايت ساز

اين وصف متنظر تغيير ضوابط نمانده و در کميسيون سايت عليرغم همه آن چه که گفته شد نظر خودش را به اجرا می 
  مگر اين رفقا در نامه سرگشاده اخطار نکرده ند که ديگر تمکين نخوهند کرد؟. گذارد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
رضا سپيد رودی. از ر  

2009 مه 9  
  بخش دوم: تقی روزبه. ادامه پاسخ به نقد ر

  رضا سپيد رودی 

  حاد بزرگ ؟آيا طرح اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم انحالل راه کارگر بود يا تبديل راه کارگر به ات
  



د                 ار می برن ه ک ه آن را ب ه هر دو سوی مجادل ارات مشترکی ک اوت های   , از وقتی که معلوم شود پشت کلمات و عب تف

ه است       ايی نهفت ه اصال                               , عميق معن وم نمی شود ک ه معل د وگرن اقی نمی نمان ا ب ای آنه ه معن راهی جز صراحت دادن ب

  . اختالف بر سر چيست

ا در سازمان        : جوهر اختالف نظر اين است    پس از انتشار نامه سرگشاده       ی   (آيا آزادی بحث در باره تاکتيک ه خواه علن

د؟ رفيق         ) يا داخلی  را بروي ز ف بايد به آزادی اتخاذ تاکتيک های متفاوت هر گرايش در درون سازمان در صحنه عمل ني

د و من پاسخ منفی                       ن است     اختالف ديگ   . تقی روزبه در اساس به اين پرسشش پاسخ مثبت می ده ی از     : ر  اي ا وقت آي

ا آن موافق هستيم                    ه طور عمومی ب ه ب يم و هم ه در عين   , آزادی شکل گيری گرايش در درون سازمان  ياد می کن هم

رد؟ و                          حال معتقد هستيم که معنای آزادی گرايش اين است که هر گرايشی آزاد باشد تاکتيک خود را هم در عمل پيش بب

د           يعنی به تساوی گرايش ها و برخو       ا و راهکارهای خودشان معتق رداری آنها از حق برابر در زمينه پيشبرد تاکتيک ه

شه ورزی                    ر سر آزادی بحث و اندي د مشترک ب ری    , هستيم يا به پيشبرد تاکتيک واحد سازمان؟ تاکي ر آزادی شکل گي ب

د اراده مجزا   گرايش های نظری در درون سازمان در قالب فراکسيون آيا به معنای تاکيد مشترک بر سر شکل                گيری چن

  در صحنه مبارزه سياسی و تساوی و برابرحقوقی گرايش هاست يا به معنای تبعيت گرايش اقليت از اکثريت؟ 

من وقتی بر لزوم آزادی گرايش ها در درون سازمان و لزوم وجود ضوابطی که شکل گيری گرايش های جديد را 
بعيت گرايش اقليت از اکثريت و به عبارت ديگر وجود يک نظر رسمی آن را  به ت, تاکيد می کنم, مجاز و قانونی بداند

خواستار تساوی حقوقی , رفيق تقی روزبه وقتی از آزادی گرايش ها صحبت می کند, سازمانی مشروط می کنم
و در اين زمينه البته رفيق .  گرايش هاست يعنی اصل تبعيت اقليت از اکثريت را بالموضوع و بی زمينه می خواهد

در نامه سرگشاده بر :" به طور نمونه تفسير رفيق ح  از معنای نامه سرگشاده اين است که . قی روزبه تنها نيستت
عدم تحميل اين يا آن ...چند صدايی و وجود گرايشات مختلف در چهارچوب مبانی برنامه و برنامه و اساسنامه و 

  ).ستتاکيد از من ا:" (تفسير بر اين يا آن گرايش سخن رفته است
زيرا . چنانچه آشکار است تفسير رفيق ح  تساوی گرايش ها در درون راه کارگر است و نه تبعيت اقليت از اکثريت

در واقع چيزی به نام . اين يا تفسير بر اين يا آن گرايش مخالفند" تحميل"معتقد است که نويسندگان نامه سرگشاده با 
گرايش مطرح است که هيچ يک از آنها از هم تبعيت و خود را بر با چند "  نه سازمان"يک , سازمان وجود ندارد

بلکه هر آنچه خود منطبق بر مبانی سازمان , نمی کنند و از نظر سازمان هم تبعيت نمی کنند" تحميل"ديگری 
  . کند" تحميل"بپندارند همان را می گويند و کسی حق ندارد تفسير خود را بر اين گرايش ها 

 فقط در صورت غيبت يک تفسير اصلی که اکثريت سازمان و در واقع خط سازمان را نمايندگی ناگفته روشن است که
جايگزين شدن آزادی کامل و بی قيد و شرط هر تفسير هر گرايش به جای تفسير گرايش اصلی و اکثريت می , کند

  .اين يعنی انحالل طلبی عريان. تواند مطرح باشد
تاباندن نور بر (شيوه جدلی در نقد نظر من در نوشته دوم داخلی خود با عنوان همين برداشت را رفيق تقی روزبه به 

وحدت تاکتيکی يک سازمان را , "تک صدايی"جايی که در دفاع از چند گرايشی بودن و نقد , آورده است ) 3صحنه 
حتی "و " فرقه های فراوان ديگر"توصيف می کند و با اشاره به وجود " به خط شدن همه مانند سربازخانه"

به شکلی طنز آميز در رد لزوم وحدت " می توانند صدايشان را به درون طبقه روانه کنند" که " نيرومندتر از ما
در اين صورت با فاجعه طرح تاکتيک های گوناگون چه بايد :"تاکتيکی يک سازمان خطاب به من نوشته است

رد البته با نگاه و رويکرد راه کارگر در قامت طرح اين نگاه و رويک"و بعد از خود اضافه می کند که !" بکنيم؟
به عبارت ديگر اين رفيق دارد می گويد که چون ." از زمين تا آسمان تفاوت دارد... بزرگ هواداران سوسياليسم 



عليرغم خواست و ميل و اراده ما عمال چند تاکتيک به درون طبقه می رود پس البد اشکالی ندارد که خود ما هم در 
  .اين يعنی درهم شکستن وحدت در عمل. وضوع مشخص چند تا تاکتيک به ميان طبقه ببريمهر م

رفيق ح که قبال از او نقل کردم نيز در پايان نوشته اش اشاره ای دوباره  به اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم دارد 
 اتحاد مبارزان راه سوسياليسم اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم که شعار و خط راهنمای ما برای: "و  می نويسد

اکنون ما راه کارگری ها را در برابر , اگر قرار است که با نفی همه اشکال فرقه گرايی گام به گام ساخته شود, است
منظور رفيق ح  بحران موجود (شيوه حل اين مساله . يک آزمون جدی و آنهم در خانه مشترکمان قرار داده است

مدلی را که از اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم در نظر داريم را نيز تا حدودی آشکار , در سازمان راه کارگر) است
  ."می سازد

رد تبعيت اقليت از اکثريت در سازمان و تساوی ) تاباندن نور بر صحنه(در نوشته اول رفيق تقی روزبه با عنوان 
 شده اند که با بکارگيری نيروهای غيبی عده ای پيدا:" گرايش ها با صراحت بيشتری مطرح شده و چنين آمده است
 آنچه که به طور –وجود يک سازمان چند گرايشی را ..... و مجهول الهويه و با مدد گرفتن از جنگ قلمی توسط آنها

آنها اين را در .   می نامند" نه سازمانش" به سخره گرفته اند و -عينی وجود دارد و از وجود آن هم گريزی نيست
يند که يکی از افتخارات مهمش طرح اتحاد برزگ هواداران سوسياليستی به مثابه يک راهبرد الهام سازمانی می گو
راهبردی که مطابق آن کليه نيروهای چپ و کمونيست می توانند حول چندين محور پايه ای و در . بخش بوده است

چپ در بازسازی آن نقش داشته به مثابه قطعه ای از پازل صفوف آشفته ... چهارچوب آن با گرايشات گوناگون 
  ."باشند

رفقا تقی روزبه و  ح  صريح و آشکار منطق و موازين شکل گيری اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم را با منطق 
تبعيت اقليت از , در اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم : فقط به يک دليل. موجوديت سازمان راه کارگر قاطی می کنند

  . شت و مبنای حرکت آن اقناع گرايش ها و توافق آنها بر روی چند محور قرار بود باشداکثريت موضوعيت ندا
حوزه عمل به سطح توافق , شکل های نازل تری از اتحاد عمل مطرح باشد, هميشه وقتی به جای اتحاد سازمانی

ن اتحادها نيز توازن نيرو از آنجا که در همي. عمل مشترک بی معناست, گرايش ها تقليل می يابد و خارج از توافق ها
ظرف های چند گرايشی متساوی , و انسجام درونی هر گرايش می تواند در ضرباهنگ حرکت عمومی موثر باشد

نه تنها از وجود گرايش های منسجم و سازمان , الحقوقی که بر مبنای اقناع گرايش ها و توافق آنها حرکت می کنند
, س مدل تبعيت اقليت از اکثريت مناسبات درونی خود را تنظيم می کننديافته ای که به مثابه يک گرايش بر اسا
و نه تنها جايگزين آنها نيستند که به حضور گرايش های منسجم و سازمان . متضرر نمی شوند که تقويت می شوند

  .يافته نياز حياتی دارند
چه . ی يک اتئالف از نيروها باشددر واقع مناسبات درونی يک سازمان و حزب نمی تواند عينا مثل مناسبات درون

مجموعه گرايش های مدعی نمايندگی بخش های مختلف يک طبقه واحد باشند و چه , اين گرايش های متفاوت موتلف
مدعی نمايندگی اقشار و اليه های مختلف؛ چه به محدوده تکثر درون طبقاتی مربوط باشند چه به  محدوده ميان 

شکل های سازمان يابی بر اساس سطح توافقات و .  ز پيکار سياسی و طبقاتیطبقات همسو  در يک دوره مشخص ا
سازمان يابی حزبی سطحی از سازمان يابی است که عموما بر . دايره اتحاد در عمل متفاوت هستند و بايد باشند

 دوره ای راهبردهای عمومی استراتژيک و  تاکتيک های اصلی, اساسنامه, برنامه, اساس توافقات روشن بر مبانی
اتحاد در عمل در چنين سطحی از سازمان يابی از طريق آزادی در نظر و تبعيت اقليت از اکثريت در .  بنا می شوند

نوعی اتئالف پايدار بود که قرار بود بر , اتحادی از جنس اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم.  عمل تامين می شود



اين اتحاد حتی اگر شکل می گرفت نه جايگزين راه . ستی بنا شوداساس آزادی تفسير گرايش ها از مبانی سوسيالي
  . کارگر به عنوان يک گرايش متمايز بود نه خود راه کارگر بود

 رفقا ح  و تقی روزبه و هر رفيق ديگری اگر امروز  به اين اعتقاد رسيده اند که راه کارگر اتحاد بزرگ هواداران 
بايد ابتدا بتوانند , ود را در آن به مثابه يک گرايش مجزا و متمايز منحل کندسوسياليسم را مطرح کرد برای اين که خ

راه کارگر هرگز اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم را به خاطر آن که . با سند و مدرک اين حرف شان را اثبات کنند
مطرح , ا کنار بگذاردموجوديت خود را در آن منحل و تنظيم مناسبات درونی خود يعنی تبعيت اقليت از اکثريت ر

  . نکرد
راه کارگر ايده اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم را به عنوان مدلی جايگزين برای خود اين سازمان نيز مطرح 

رفقايی که اين دو پيش فرض را پايه بحث اثباتی خود قرار می دهند و از اين موضع به سرزنش و انتقاد از . نکرد
سازمان :" "زند و يا حتی مثل رفيق تقی روزبه تا جايی پيش می روند که می گويندمخالفان نامه سرگشاده می پردا

بايد بدانند که يک اتهام اثبات نشده را , "به طور عينی وجود دارد و از وجود آن هم گريزی نيست ... چند گرايشی
  . و بايد بدانند که اسم ديگر اين کار سفسطه است. پايه بحث اثباتی خود گذاشته اند

  
  و اما آن چه مسکوت ماند

نقد رفيق تقی روزبه بر نوشته اول من از کنار اصلی ترين و محوری ترين بخش آن نوشته به آرامی گذشت و در 
نتيجه بديهی و " نه تشکيالت"که " نه سازمان"در حالی که اصلی ترين استدالل من در اثبات . باره آن سکوت کرد

اين است که الگوی ,  تاکتيک را به حوزه عمل و حوزه انديشه تقسيم کرده اماين نيست که, اجتناب ناپذير آن است
اين الگو عبارت است از حذف تبعيت اقليت از :" تشکيالتی جديد رفقا در نامه سرگشاده را تشريح کرده  و نوشته ام

  ."اکثريت از طريق ناممکن کردن شکل گيری اکثريت و اقليت و پاک کردن صورت مساله
نامه هايی که در دفاع از نامه سرگشاده خوانده ام نوشته رفيق ح  با صراحت بيشتری جوهر همين ناممکن در ميان 

رفقا حسن حسام و ياور اعتماد هم به زبان . سازی و در واقع محتوای الگوی انحالل طلبی را تشريح کرده است
اشت اولم اشاره کرده و رفيق البته خودشان به همين موضوع پرداخته اند که من به نوشته رفيق حسن در يادد

  . ترجيح داده است در برابر پرسش های من سکوت کند
در :" مثال من پرسيدم. رفيق ح  بدون ذکر نام من در واقع به بخشی از پرسش های نوشته اول من پاسخ می دهد

, سيونی واگذار نشده استبحث ديدگاه وقتی نهادی وجود ندارد و لذا حق تفسير و تعبير به کسی يا کسانی يا کمي
چطور بايد محقق شود؟ آيا مالئک آسمانی بايد " مبانی روشن و پذيرفته شده راه کارگر "انطباق هر نظر و عقيده با 
نامه سرگشاده از پايه های اساسی :"رفيق ح  در پاسخ به من اين طور می نويسد" اين انطباق را تاييد کنند؟ 

هر راه کارگری که : الف: رگری ها را متحد می کند حرکت می کند بنابراين مشترک که گرايشات مختلف راه کا
مطلبی می نويسد يا گفتاری ارايه می کند قبل از هر چيز از بنيادهای مشترک که هويت راه کارگر را مشخص می کند 

  ...."دفاع می کند و به تبليغ آن می پردازد
در رابطه با اين يا آن , اه کارگری ها را مشخص می کنددر چهارچوب بنيادهای مشترک که هويت عمومی ر: ب

اين يا آن موضوع مربوط به ساختار و تشکيالت طبعا نظرات و گرايشات متنوع در تشکيالت ما می تواند , تاکتيک
د  که چن–اوال اظهار نظر در اين حوزه , اگر رفقايی با امضا فردی از اين يا آن نظر دفاع می کنند. ... موجود باشد

 هويت مشترک آنها را به عنوان راه کارگری نفی نمی کند و هر گرايش روش يا -گرايش در باره آن وجود دارد



گرايش غالب سازمان نيز بر , ثانيا با اعالم نظر اکثريت. تاکتيک خود را در خدمت همان بنيادهای مشترک می داند
  ."کسی پوشيده نمی ماند

اوال اين رفيق به نام منطق چطور . کث کنم که تناقض رفيق ح  را روشن می کندبگذاريد ابتدا بر همين جمله آخر م
عدم تحميل اين يا آن تفسير بر اين يا آن "از يک طرف نامه ای را تاييد می کند که خودش تاکيد دارد متضمن 

يعنی " غالبگرايش "نام می برد؟  آيا " غالب سازمان"است و بعد همزمان و از طرف ديگر از گرايش "  گرايش
شده است؟ اگر آری از چه طريق " غالب"در درون سازمان " اين يا آن گرايش"و " اين يا آن تفسير"گرايشی که بر 

را به تبعيت از خود واداشته است؟ اگر منظور " اين يا آن گرايش"و " اين يا آن تفسير"شده است؟ از اين طريق که 
است " گرايش غالب"ی را که به نظر خودش عليه چنين تفسيری از اين است  رفيق چرا نامه ا" گرايش غالب"از 

بلکه به رابطه , گرايش مسلط يا ديدگاه رسمی سازمان نيست" گرايش غالب"تاييد می کند؟  يا شايد منظور از 
ديگری بين گرايش ها اشاره دارد که مخل ايده عدم تبعيت گرايش ها از هم نيست؟ در اين صورت اين رابطه ديگر 

نسبت به گرايش های ديگر گردوی " گرايش غالب", يست؟ مثال اگر هر عدد گرايش را يک دانه گردو حساب کنيمچ
اصال چه " گرايش غالب"درشت تری است؟ اگر اين يا نسبيتی شبيه اين در ميان است پوشيده ماندن يا نماندن 

" گرايش غالب",  رابطه تساوی گرايش هاستارزشی دارد؟ می خواهيم با آن چه کار کنيم؟ راستی وقتی مبنای تنطيم
  جز يک اسم خالی چه خاصيتی دارد؟ 

نامه سرگشاده از پايه های اساسی مشترک که گرايشات مختلف راه کارگری ها را متحد "اين حکم رفيق ح  که : ثانيا
يحا می نويسد که خود رفيق ح  هم به آن معترف است وقتی صر. با واقعيت همخوانی ندارد" می کند حرکت می کند

در نامه سرگشاده ضمن تاکيد بر ادامه بحث در باره ستون ديدگاه وجود يک نهاد برای کنترل مقاالت با امضای :"
پايه های اساسی مشترک گرايشات مختلف "راستی اگر . است" زايد و بحران زا دانسته شده, فردی اعضا سازمان

چرا بايد بر نقطه حساس اختالف انگشت گذاشته می شد و حکم , ودنقطه عزيمت نامه سرگشاده  ب" راه کارگری ها 
از " بحث ادامه دارد"انحالل داده می شد؟ اين چه جور نقطه عزيمت مشترک است که يک گرايش را در حالی که 

نيد طريق دور زدن بحث نقره داغ می کنيد و زير پايش را با يارکشی های پنهان کارانه خالی می کنيد بعد ادعا می ک
نه بايد حکم , حرکت کرده ايد؟ نامه سرگشاده اگر می خواست از پايه های مشترک حرکت کند" پايه مشترک"که از 

برای اين که درست در همين مورد هيچ نقطه اشتراکی . به انحالل کميسيون سايت می داد و نه حذف ستون ديدگاه
و نويسندگان و امضا کنندگان نامه سرگشاده و به بين دو گرايش در درون سازمان وجود ندارد؛ و نداشته است 

نامه سرگشاده .  درجه برخالف حکم رفيق ح  است180واقعيت درست . شمول آنها رفيق ح هم اين را می دانسته اند
  .  اين نامه نه از اشتراک که از اختالف عزيمت کرده است. حکم به انحالل و حذف ستون ديدگاه داده است

.  تماما بی مورد هستند, الف و ب رفيق ح  به جز جمله آخر که با نظر اين رفيق آشکارا تناقض داردحکم های :  ثالثا
زيرا مساله اصال اين . بی مورد به اين دليل که اين حکم ها اصال مربوط به حوزه ای نيستند که مورد مناقشه است

مشترک راه کارگری خود حرکت می کند يا نيست که هر راه کارگری وقتی می نويسد قبل از هر چيز از بنيادهای 
  مساله دقيقا اين است که اگر نکند چه بکنيم؟  ! چقدر می کند
جايی و زمانی که نقطه عزيمت !! تاکيد می کنم هيچکدام! هيچ کدام, نظارت ارگانی و اکثريت و اقليت, اساسنامه

هيچ . اصال کارکرد و موضوعيت ندارند, تاشتراکات است و توافق عمومی هم وجود دارد که حرکت بر اشتراکات اس
کدام از آنها اصال برای اين ساخته و پرداخته و تعبيه نشده اند که بخواهند در حوزه اشتراکات و بنيادهای مشترک 

بلکه فقط و فقط مربوط به حوزه اختالفات يا مربوط به , افراد متشکل در يک سازمان عملکرد خاصی داشته باشند



به . می نامند" بی اعتمادی متشکل"اساسنامه را به همين دليل . ستند که چند تفسير شکل می گيرندجايی و زمانی ه
عبارت ديگر علت وجودی همه آنها اين است که تنوع نظر و تفسير و اختالف عقيده در درون يک سازمان حتما و 

بنابراين اشاره به حوزه . يستقطعا شکل می گيرند و پس حتما و قطعا بايد روشن شود که نظر رسمی سازمان چ
جز انحالل طلبی واقعا چه معنای ديگری می تواند , اشتراکات به مثابه پاسخ مشخص به يک يا چند اختالف مشخص
هم موقعی که اشتراک نظر نداريم پيش خودمان , داشته باشد؟ زيرا اگر بنا باشد هم موقعی که اشتراک نظر داريم

ديگر چه نيازی به اساسنامه؟ به برنامه؟ به کنگره؟ به , های مشترک حرکت می کنيمتصور کنيم که  داريم از بنياد
يک , کميته مرکزی؟ به نظارت ارگانی و به نهادهای ارگانی و اصال به خود سازمان؟ باالخره همه راه کارگری هستيم

پس آيا بهتر نيست کميته . هيچ کداممان هم که از ديگری راه کارگری تر نيست, سبد بنيادهای مشترک هم که داريم
کنيم و همين طور به " آزاد"مرکزی و همه نهادهای موجود را منحل کنيم و اساسنامه را هم حذف کنيم و خود را 

هر چه دلمان خواست و  در تصورمان آمد که گويا " برابری فرصت ها"عنوان انسان های آزاد و برابر حقوق و با 
  و بگوئيم و عمل کنيم؟ جزو بنيادهای مشترک ماست بنويسم 

با اعالم نظر :" رفيق ح  که در واقع همين پرسش ها را به مثابه نتيجه بديهی نظرش پيش بينی کرده است می نويسد
  ."گرايش غالب سازمان نيز بر کسی پوشيده نمی ماند, اکثريت

د کسی می خورد اگر از اين گردوی درشت ديگر چه به در" گرايش غالب سازمان"ولی رفيق ح توضيح نمی دهد که 
است؟ در واقع با رد تبعيت اقليت " عدم تحميل اين يا آن تفسير بر اين يا آن گرايش"نظر او بنای نامه سرگشاده بر 

گرايش غالب سازمان هم از لحاظ , "عدم تحميل اين يا آن تفسير بر اين يا آن گرايش"از اکثريت به نام مخالفت با 
و اصال در اين صورت راستش همان انحالل رسمی بهتر است تا  درست . ش هر فردحقوقی چيزی است در حد گراي

, مثال در باره اول ماه مه( که می خواهد سالی شش تا اعالميه موردی" گرايش غالب سازمان"کردن مترسکی به نام 
 حادثه داغ سياسی باضافه چند تا اعالميه شعاری در باره چند تا....) آغاز سال تحصيلی جديد و, روز جهانی زن

عدم تحميل اين يا " بلکه چنان که رفيق ح می گويد , نظر فردی از نظر سازمانی, اگر نه تبعيت فرد از جمع.  بدهد
گرايش ", يا به عبارت ديگر برابر حقوقی گرايش ها نقطه عزيمت در سازمان است" آن تفسير بر اين يا آن گرايش

اتوری اقليت و خودکامگی افراد است که از نظر سازمان درعمل تبعيت نمی فقط پرده ساتری بر ديکت" غالب سازمان
  .  کنند

وقتی از بين بردن زمينه شکل گيری تبعيت اقليت از اکثريت از طريق حذف و : تازه اين پرسش هم مطرح است
يد تعيين را چطور با" گرايش غالب سازمان"تصفيه ارگانی راهکار اجرايی در برخورد به اختالفی مشخص است 
  چطور تعيين می شود؟" گرايش غالب"کرد؟ وقتی راهی برای تشخيص اقليت و اکثريت وجود نداشته باشد 

در بخش سوم اين نوشته به نظرات رفقايی می پردازم که مستقيم يا غيرمستقيم به آن بخش از يادداشت اول من 

  .اشتدر سايت سازمان اشاره د" ديدگاه"برخورد داشته اند که به ستون 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  علی يوسفی . از ر
2009  مه12  

 تابش نوری بر صحنه يا خبرکشی
 نامه سرگشاده برای خود رفيق تقی روزبه، شما و رفيق پيران آزاد عامدانه تالش کرده ايد تا نامی را که مخالفان

برای اينکه افکار خود را يک بار ديگر جمع وجور کنيد، اسم اين . برگزيده اند را حذف، و اسم جديدی بر آن بگذاريد
. تجمع ، نشست مخالفان نامه سرگشاده است  

 تيتری که برای نقد  دوم از اين، رفيق  تقی روزبه عزيز شما چرا اصول ابتدائی و ساده نوشتاری را رعايت نمی کنيد؟
انصاف حکم می . می باشد..." نگاهی به مصوبات : " مصوبات نشست سوم مخالفان نامه سرگشاده در نظر گرفته ايد



کند اصل مصوبات يا حتی پاره ای از مصوبات و يا حتی يک نقل قول و هر عبارتی از آن را که خود می پسنديد، را 
وای بر ما، دريغ از نام بردن و دريغ از ذکر يک کلمه از اصل . به جنگ آن برويدذکر کنيد که پايه نقدتان باشد و سپس 

. اين مصوبات در نوشته تان  
رفيق  تقی روزبه  شما را چه شده است؟ چرا مخاطبان خود را دست  کم می گيريد؟  چرا به جنگ مترسک های خود 

ی که جعل کرده ايد تنها می توان در اين عبارت خبر. ساخته ی خود می رويد؟ می دانيد که اصل خبر را کشته ايد
چنين خبری را " .  آوريل19تصويب سه خواست التيماتوم گونه از سوی يک جريان به نام مجمع : خبر:" خالصه کرد

آيا اختراع . تنها يک ژورناليست متعلق به روزنامه بيلد آلمان می تواند اختراع و آن را به خورد خوانندگان خود بدهد
.ن خبری به   يک مدعی، برای يک دنيای بهت،رربطی داردچني  

رفيق تقی روزبه  در کدام محکمه سه خواست روشن و ساده ما مخالفان شامل برشمردن موارد اتهام، نام متهمين و 
درخواست تفهيم شنا در مسيرهای مختلف و اتخاذ تاکتيک های گوناگون، منتهی به بهترين سند محکوميت آنان می 

ر محکمه عدل تقی روزبه   ؟د.شود  
اگر شما . داريد به چنين مناسباتی جفا می کنيد" مناسبات اجتماعی کمونيستی" به باور من شما به عنوان طرفدار 

اندک ترديدی در حقانيت امضاء کنندگان نامه سرگشاده داشته ايد و پس از سه مصوبه اخير بر اين ترديد خود غلبه 
هم به شما گفته "  چه دليل بر پای اين نامه اعتراضی امضاءخود را نمی گذاريد؟ من قبالکرده ايد، اکنون چرا و به

می دانيد . می دانيد چرا؟ برای اين که يک تجربه بزرگ را پشت سر داريد. بودم که شما اين اشتباه فاحش را نمی کنيد
برای اين که . را نفی نمی کند" ن بر انسانمبتنی بر نفی سلطه انسا" چرا؟ برای اين که نامه هنوز که هنوز خواستتان 

هنوز که هنوز دست و پا شکسته بر نظم سلسله مراتبی اعتقاد دارد، برای اين که هنوز برتبعيت اقليت از اکثريت و 
.....در فواصل کنگره ها اعتقادی نيم بند بر جای می گذارد، می دانيد چرا؟" رهبران" واگذاری قدرت به   
در پشت آن .  شما و رفيق پيران آزاد تا کنون از نامه سرگشاده استفاده ابزاری کرده و می کنيدرفيق تقی روزبه  

به اين . روشن تر بگويم به بخشی از اين رفقا. سنگر گرفته ايد و به اين رفقا بزعم خود مهمات نظری می رسانيد
.خواهم پرداخت  

!اتوم گونه و خود ساخته اشتقی روزبه  به همين سه ماده اولتيم. اما نگاه اجمالی ر  
هم اشاره شد و از چنين نگاهی بی بهره مانده اند، با اعترافی خيره "   در اين نوشته مخاطبان  وی همچنان که قبال

اعتراف او چيست؟ اين که حرکت در مدار سازماندهی . کننده مواجه می شوند و تابش نور بر صحنه کامل می گردد
اين صراحت َآشکار از .ک سال و دوسال اخير، بلکه به بيش از يک دهه قبل بر می گرددافقی در سازمان ما نه به ي

تقی روزبه در . با اين تفاوت که ر. نيز گفته شده بود" حاکمانی کوچک"جانب وی البته از همان ده سال قبل از جانب 
قد به کار تشکيالتی را با فاعلين اين نوشته فرار به جلو را ترجيح داده و با يک چرخش قلمی ضعيف جای فاعلين معت

و رفيق رضا سپيد " حاکمان کوچک" پر واضح است که آن . به همين آسانی. معتقد به نه تشکيالت عوض می کند
تقی روزبه  براستی امر بر شما مشتبه شده است که همه آن . ولی ر. رودی البته به ادعاهای وی پاسخ خواهند داد

ه حاال و هم اينک برای باز پس گرفتن همان دست آوردهای درخشان سازماندهی افقی امضاءکننده گان نامه سرگشاد
" مگر نه اين است که اکثر همين رفقا در تفسير همان عبارت معروف. مدنظرتان، به خط شده اند؟ نه اشتباه می کنيد

 مسير های مختلف يا بيان و ا انديشيدن و راه گشائی کردن برای رسيدن به افق آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در
تالش را " تخاذ تاکتيک های متفاوت است، اين در نبايد بر روی هيچ رفيقی بسته بماند و امری انحصاری نيست

 برتدقيق آن گذاشته اند؟
ادامه " وجود و نحوه فعاليت و انديشه فعالين سازمان به حيات خود"رفيق  تقی روزبه دست آورد خط فکری شما که 

کدام ها هستند؟ آيا اين دست آورد است که " و همچنين در البالی اسناد متفاوت نيز وجود دارند" و می دهند داده 
اين دست آورد . بخشی از فعالين اين سازمان را وادار کرده ايد تا سر در الک خود فروبرند؟ و به آن افتخار هم می کنيد

ه اخير می خواسته ايد؟ اين دست آورد است که در يک سازمان است که کميته مرکزی فاقد کارآئی را در اين ده سال
کمدی . جدی اکثريت کميته مرکزی آن هم در مقام شاکی باشند و هم در مسند قضاوت بنشينند؟ آين ها دست آورد نيست

 آن و تبعات پس از" جنبش زنان و چالش های پيش رو" آيا به شاهکار خود در نوشته معروف تان به نام. تاريخ است
دلخوش کرده ايد؟ اين چه انديشه ای است که برای حقنه کردن فکر  نظر خود به پرونده سازی های حقير نياز دارد؟ 

من از ديدن . آن کدام فرهنگ است که می خواهد ارزش های انسانی را روانه موزه ها کند؟ نه شما اشتباه می کنيد
عه زمينی که شما، نويسندگان نامه و بخشی بزرگی از امضاء قط. باغی که رنگين و مملو از گلهاست دلشاد می شوم
. ناپالم باران شده است. قابل کشت نيست. کنندگان آن نامه بر جای گذاشته ايد لم يزرع است  

گويا . يکی از دالئل او عدم پشتوانه اکثريتی آنان است. تقی روزبه   عدم مشروعيت مخالفان نامه است. کشف ديگر ر
رفيق عزيز، حاال که . گر امر بر وی مشتبه گشته که مخالفان اکثريت ندارند، پس مشروعيت هم ندارندو برای باردي

.قصد داريد از نيرو سخن بگوئيد، شما را به مصوبات نشست چهارم اين تجمع رجوع می دهم  
تقی روزبه  انتشار .  رپيران آزاد در نوشتاری که همزمان و به فاصله چندين ساعت و پس از انتشار نوشته.   و اما ر

 پايه نقدش را برای مصوبات نشست سوم و بزعم خودش نه برمبنای روشی که يافت و الحق هم خبرکشی نکرده است
به کار می رود بلکه بر مبنای همان حکمی که طرفداران " مناسبات اجتماعی کمونيستی" از جانب طرفداران " معموال

اين يعنی چه؟ يعنی اين که اين رفيق مصلحت گرايانه از . گيرند قرار داده استو مخالفين نامه سرگشاده، به کار می 



از آن " سازمان يابی سرمايه دارانه"منطقی برای نقد حريف مدد می جويد که بازهم بزعم خود وی طرفداران منطق 
نيد غلبه بر سرمايه رفيق عزيز مگر همين شما نبوده و نيستيد که در همه جا و همه وقت جار می ز. بهره می برند

داری دوری جستن از منطق سازماندهی اش است؟ مگر شما نبوده و نيستيد که می گوئيد هر نوع بهره گيری از اين 
منطق بازتوليد چنين نظمی است؟ مگر شما نيستيد که می گوئيد که سلسله مراتب، واگذاری تصميم گيری به رهبران ، 

 و مسلط بر خود است؟ آيا شما نيستيد که همه سازمانهای آغشته به چنين واگذاری قدرت به رهبران جدا از توده
الگوهائی از جمله همين سازمان راه کارگر، را مدلهای سنتی، عقب مانده و مسلط بر توده های سازمانی می دانيد؟ 

 از ابزار و مهمات اگر قرارباشد عليه سرمايه داری مبارزه کرد، الجرم بايد"مگر شما نيستيد که بر اين نظر يعنی 
حاال چه شده است که خودتان نه بر مبنای مدل خود بلکه از . تف هم می کنيد"همان نظام برعليه خودش استفاده کرد

 همين ابزارها در برخورد با ما استفاده بهنيه می نمائيد؟ 
 نکاتی در تدقيق نظرات تاکنونی ام  

حساب .  بر عقالنيت در مواجهه با اين بحران تاکيد کرده امدر يادداشت های قبلی و در جلسات اينترنتی همواره
  و پيران آزاد با نويسندگان تقی روزبه. نويسندگان نامه و امضاءکنندگان را يکسان نپنداشتم، بر ناساز بودن نظرات ر

 سرگشاده شاهد متاسفانه اما روندی که پس از يک ماه انتشار نامه. نامه و همچنين با امضاءکنندگان آن تاکيد داشتم
حاال ديگر برايم آشکار شده است که اکثريت بيشمار از . آنيم مرا در تدقيق بخشی از همين نظرات ترغيب می کند

از . گرفته و باورشان به يک اتوپيای تمام عيار است" نه تشکيالت" رفقای امضاءکننده نامه تاثيرات فراوانی از خظ 
عقالنيت . ها با بخش اندکی از اين رفقاست که عامدانه هم از آنان نام نمی برماين منظر روی سخنم در اين يادداشت تن

.حکم می کند که اميد بستن به همين بخش اندک هم ارزشش را دارد  
. شمائی که حاکميت چندصدائی را در يک سازمان ضدقدرت سرمايه داری را نمی پذيريد! خطابم به شماست رفقا

ازماندهی لنينی با همه اشکاالتش دارند رفقائی که به سازمان چندتاکتيکی در لحظه و رفقائی که هنوز باور به مدل س
من در آن جا که از تبعيض و درد . در درون را نمی پذيرند رفقا به نقش تاريخی خود در اين دعوا مسئوالنه بيانديشيد
 اما بوی دفن سازمان راه کارگر می سخن می گوئيد، آنجا که به احساسات مربوط می شود با شما همراهم، آن جائی که

. در چنين تدفينی حضور بهم نرسانيم. آيد با شما نيستم  
 پايان 
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برای درج در خبرنامه داخلی: موضوع  
 کميته مرکزی در مقام وکالی مدافع نامه سرگشاده

نفر از اعضای سازمان که بحران ...  تن از اعضای کميته مرکزی به همراه 5يک ماه پس از انتشار نامه سرگشاده ی 
 بر آن شده است، کميته مرکزی سازمان با همه جانبه ای در سازمان ايجاد کرده و راهگشای تحميل يک انشعاب 

 ماه مه موافقان نامه سرگشاده 5 ماه مه ، در ابتدا به جمع بندی از نشست 11 خود به تاريخ 35انتشار پروتکل 
در اين جمع بندی که از پنجم  تا يازدهم ماه می به درازا . پرداخته و جمع بندی خود را از اين نشست اعالم داشته است

بيان …… جمع تأسف عميق خود را از مصوبات نشست سوم مخالفين نامه سرگشاده " ت، می خوانيم که کشيده اس
تقريبأ همه رفقای شرکت " ؛.."…جمع تأکيد داشت که با وجود اشتراکات پايه ای در حوزه مبانی برنامه " ؛ "داشت

 کننده نامه سرگشاده درصحبت های رفقای امضاء" ؛ ."…رفقای شرکت کننده تاکيد داشتند" ؛ "……کننده در جلسه
همه رفقای شرکت " ؛.."…اکثريت رفقا بر ضرورت علنی شدن" ؛."…خود در نشست عمومی اعتقاد داشتند که 

.."…کننده متفق القول بودند  
 ماه مه، اساسأ بحث ها در پايان به رأی گيری و تصميم گيری منجر شده است و 5سئوال اول ـ آيا در نشست عمومی 

ين برداشت کميته مرکزی سازمان از آن نشست است؟ اگر در اين نشست رأی گيری شده و اکثريت و اقليت در هر يا ا
اگر رأی گيری صورت نگرفته است، کميته . مورد تعيين شده، چرا تعداد  موافقين و مخالفين هر مورد ذکر نشده است

همه رفقا ی " يا " اکثريت رفقا" ؛ "ريبأ همه رفقاتق" مرکزی سازمان چگونه توانسته  به اين جمع بندی برسد که 
اين ديگر چه الگويی از جمع بندی از . ، که اين نظر يا آن نظر درست و يا غلط است"شرکت کننده  متفق القول بودند

چندين ساعت بحث يک جمع چند ده نفره هست؟ آيا بدون رأی گيری روشن و ثبت موافقين و مخالفين و ممتنعين هر 
و يا بند، اساسأ می توان به يک جمع بندی رسيد؟ آن هم جمع بندی در مورد موضوعی که تشکيالت را به آستانه ماده 

يک انشعاب رسانده اسُت؟ آيا با تمرين يک الگوی جديد در جمع بندی نشست ها در تشکيالت روبرو هستيم که کميته 
؟مرکزی سازمان، می خواهد آن را در خانه کوچک مان تمرين کند  

آن . سئوال دوم ـ چه شده که کميته مرکزی سازمان به مقام جمع بند کننده مباحث يک نشست پالتاکی تنزل يافته است
هم جلسه ای که موضوعش را کميسيون اينترنتی تعيين کرده و دستور جلسه کميته مرکزی را به کناری گذاشته  و در 



ر خود  کميسيون اينترتی يا يک جمع ديگر نمی توانست مگ. همان جلسه موضوع جديدی را وارد دستور کرده است
 مسئوليت جمع بندی و تصويب آن را در همان نشست به عهده بگيرد؟

ما در اين جا :" سئوال سوم ـ رفقای کميته مرکزی پس از شش روز تالش برای جمع بندی آن نشست نوشته اند
ق رفقای شرکت کننده در جلسه دوم پالتاکی پنج ماه مه می ارزيابی خود را بعد از شنيدن نظرات اکثريت قريب به اتفا

". آوريم، طبعأ اين ارزيابی ما از اين نشست است و در صورت لزوم می تواند توسط خود نشست عمومی قطعيت يابد
اگر قرار است جمع بندی کميته مرکزی برای قطعيت يافتن به نشست آتی ارائه شود و موافقان نامه سرگشاده مجددأ 

وی آن بحث و سپس تصميم گيری کنند، انتشار اين جمع بندی از سوی کميته مرکزی و رأی گيری روی آن چه معنا ر
و چه کارکردی دارد؟ آيا آن چه در اين جا آمده است نظرات کميته مرکزی است يا نظرات شرکت کنندگان در نشست 

رات اثباتی خود را بياورد؟ چه شده که کميته موافقان نامه سرگشاده؟ آيا کميته مرکزی سازمان نمی توانست نظ
مرکزی سازمان وکالت موافقان نامه سرگشاده را به عهده گرفته است؟ از اين رو بحث روی اين محورها، به دليل اين 

. ناروشنی ها، بحثی بيهوده خواهد بود و اين بندها و جمع بندی های نمی تواند کاربرد عملی داشته باشد  
روتکل کميته مرکزی که در ارتباط با مصوبات نشست سوم مخالفان نامه سرگشاده نوشته شده، به اما قسمت دوم پ

.دليل قطعيت داشتن و مشروط نبودن به تصويب نشست موافقان نامه سرگشاده، را می توان مورد بررسی قرار داد  
لفان نامه سرگشاده مطرح کرده اند در بند اول هم چون گذشته به نظر می رسد که کميته مرکزی اساسأ سئوالی که مخا

در آن درخواست از کميته مرکزی خواسته شده بود که از چهار يا پنج عضو خود که امضاء . را متوجه نشده است
آيا کميته مرکزی نمی . را بيان کنند" اتهاماتشان"و " متهمين" آوريل بوده اند بخواهد تا نام  12کننده نامه سرگشاده 
 جلسات خود با مصوبه ای از اعضای خود بخواهد که در اين مورد اقدام کنند؟ اگر چنين اقدامی از توانست در يکی از

سوی مرکزيت انجام می گرفت شايد در همان اولين جلسه روشن می شد که منظور رفقای امضاء کننده ی نامه 
 اند، اقدامشان فردی بوده و اين که برخی از اعضای مرکزيت خودشان نظراتشان را نوشته. سرگشاده چه بوده است

در درخواست مخالفان نامه سرگشاده نيز از کميته مرکزی خواسته نشده است که در اين . ربطی به کميته مرکزی ندارد
چون وقتی اکثريت اعضای کميته مرکزی از امضاء کنندگان نامه سرگشاده اند، در مقام قاضی . مورد به قضاوت بنشيند
.تکليفشان روشن است  

، اين جمله و حکم از "شما اگر اتوريته ارگان منتخب سازمان کميته مرکزی را نمی پذيريد" بند دوم آمده است که در
کجا آورده شده است؟ نشست مخالفان نامه سرگشاده تنها اعالم کرده بود تا تحقق دو خواست خود يعنی روشن شدن 

هيچ يک از جلساتی که کميته مرکزی " مرکزيت ، در از سوی اعضای امضاء کننده" موارد اتهام"و " متهمين"نام 
بنابراين روشن است که در اين جا از نفی اتوريته ". سازمان حول نامه سرگشاده برگزار می کند، شرکت نخواهند کرد

و تمامی رفقای مخالف نامه سرگشاده هم تمامی وظايف تشکيالتی خود . کميته مرکزی سازمان اسمی برده نشده است
.در اينجا نيز يک فضا سازی آشکار در کار است. ر مرتب انجام داده اندرا بطو  

را نا " حذف ستون ديدگاه"در بند سوم کميته مرکزی تصميم نشست سوم مخالفان نامه سرگشاده پيرامون موضوع 
ت؟ چرا روشن شدن موضع مخالفان نامه سرگشاده در مورد سياست انحالل سازمان ناصحيح اس. صحيح دانسته است

بحث می تواند جريان داشته باشد اما اين حق مدافعان فعاليت تشکيالتی است که  اعالم کنند درتشکيالتی که در آن 
نظرات رسمی از نظرات فردی و غيررسمی تفکيک نشده باشد و به  بيان دقيق تر نظرات اکثريت تشکيالت از نظرات 

 بر پايه نظر اکثريت وجود نداشته باشد، فعاليت نمی کنند و اقليت تشکيالت تفکيک نشده باشد و معياری برای اقدام
اين وظيفه ای بود که کميته مرکزی سازمان . حتی در مراسم به گورسپاری تشکيالت و انحالل آن نيز شرکت نمی کنند

اليت حال که کميته مرکزی اين مسئوليت را از دوش خود برداشته است، آن ها که مدافع فع. بايد بر عهده می گرفت
.تشکيالتی و تداوم کار تشکيالت هستند بايد که اين مسئوليت را شجاعانه بر دوش کشند  

موضع رسمی سازمان در مورد هر : " بند چهارم ـ رفقای کميته مرکزی در مورد تاکيتک های موازی نوشته اند
تی و کميته مرکزی با تکيه بر رأی مسئله و از جمله در مورد تاکتيک ها را کنگره يا رفراندم يا کنفرانس رسمی اينترن

در اين جا روشن نيست ". اکثريت تعيين می  کنند، اما افراد حق دارند نظر و تاکيتک ديگری را مورد دفاع قرار دهند
اين که بر سر تاکيتک ها و قبل از اتخاذ تاکتيک می توان بحث کرد و حتی . به چه معناست" مورد دفاع قرار دادن"که 

اما اين که می توان تاکتيک های متفاوتی حول . خاذ تاکتيک هم از آن انتقاد کرد، موضوع جديدی نيستدر بعد از ات
روشن نمی کند که منظور بحث نظری حول تاکتيک " دفاع"اين جا کلمه . موضوع واحدی اتخاذ کرد، مورد بحث است

خوب است کميته .به دفاع از آن بپردازدهاست و يا هر فرد يا گرايشی حق دارد تاکتيک خودش را اتخاذ کند و سپس 
.مرکزی در اين مورد با صراحت سخن بگويد  

گزارش . نفر از رفقای نشست سوم ابراز داشته است... در بند پنجم  کميته مرکزی سازمان تأسف خود را از نظر 
و دو تن از . م شده است ماه مه تنظي10کميته مرکزی در روز يازدهم ماه مه پس از نشست فوق العاده ی مرکزيت در  

دو . اعضای مرکزيت قبل از نشست فوق العاده مرکزيت در نشست چهارم مخالفان نامه سرگشاده شرکت داشته اند
محور پيرامون درخواست از کميته مرکزی سازمان برای سازماندادن يک نشست عمومی برای مناظره ميان دو 

امه سرگشاده تصويب شده است،  حال چه شده است که با علم و آگاهی از نماينده از مخالفان و دو نماينده از موافقان ن
يا کميته مرکزی نسبت به حوادثی که می گذرد بی اطالع است و حتی . اين تصميم، مجددأ اين بند آورده شده است



 اطالع از اين اعضای آن گزارش اخبار دريافتی شان را به اطالع کل مرکزيت نمی رسانند، و يا کميته مرکزی با علم و
.دست به چنين اقدامی زده اند" تحريم کميته مرکزی"موضوع، برای متهم کردن نشست مخالفان نامه سرگشاده به   

واقعيت اين است که کميته مرکزی سازمان، پس از آن که پنج تن از اعضايش در زير نامه سرگشاده ای را امضاء 
در ده سال اخير بود و به خيال خود قصد داشتند " نه تشکيالت" کردند که قصد آن قطعی کردن تهاجم خزنده ی خط

، هر نوع " رهايی انسان"آخرين سنگر مقاومت را هم در بشکنند، عمأل در کنار جريانی قرار گرفت که زير شعار 
ريان قرار گرفتن کميته مرکزی سازمان در کنار ائتالف ج. تعبير کرد" تسلط انسان بر انسان" تعهد تشکيالتی را به 

و موضع گيری های يک ماهه اخير آن، عمأل نقش فراجناحی اين " ناراضيان تشکيالتی"و " نه تشکيالت"آشکار 
تنزل مقام کميته مرکزی سازمان به مسئول جمع بندی نشست . نهاد تصميم گير را بطور جدی خدشه دار کرده است

ازمان را توسط خود اين نهاد، بسيار ارزان فروخته موافقان نامه سرگشاده، اتوريته اين نهاد تصميم گير و رهبر س
.  اين امر تنها می تواند مايه تأسف فراوان باشد. است  

2009-05-12  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 از رفقای کميته تبليغ و ترويج
2009 مه 14  

 
  !آرش کمانگر در رابطه با عملکرد کميته تبليغ و ترويج.ر" توضيحات " در پاسخ به 

  کميته تبليغ و ترويجوعلت استعفای او از 
  

 آپريل 10 مورخ در دفاع  از نامه سرگشاده) ت .ت.مسئول سابق ک( آرش کمانگر . ر2009 آوريل 25بتاريخ 

با رديف کردن مطالبی خالف ! "  ايجاد بحران ، بلکه اعالم آن بود هدف ، نه "، با ارسال نامه ای تحت عنوان 2009

  : او مينويسد . واقع،  دست به تحريف بخشی از عملکرد کميته تبليغ و ترويج در طول دو سال گذشته زده است

ر  است که اکثريت کميسيون سايت با حمايت اکثريت کميته تبليغ و ترويج و برخی ازرفقای موثدو سال آزگار" 

سازمان ، با تفسير افراطی از يکی 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 ارزشگذاری 

  . ".شوند 

آرش کمانگر، بلکه تعدادی ديگر از امضاء .نه تنها ر. ت انگيز استعبر" ظريف " در اينجا توجه به نکته ای 

فضای مسموم "   عليرغم آنکه در نامه سرگشاده مرقوم نموده اند که 2009 آپريل 10کنندگان نامه سرگشاده مورخ 

هه چند ما"و بعوض آنکه توضيح دهند در آن " ، نفس کشيدن را بر اعضای سازمان سخت کرده استچند ماهه اخير

پپش از آنکه همه مان در اين فضا خفه " ذشته بود که آنان را وادار نموده است که اخطار دهند که چه گ" اخير

 30حتی برخی اين رجعت بگذشته را مربوط به . ، تالش نموده اند که تاريخ را به سالهای گذشته مربوط نمايند"شويم

برايشان سخت " نفس کشيدن " ست که کسانی در سازمان ما  ا30 سال و يا 2آياعجيب نيست که .! سال قبل ميدانند

 فرا برسد تا آنان با 2009 آپريل 10بوده اند ، اما، صبر کرده اند تا " در اين فضا " شده بوده و در حال خفقان در 

تن در داد نتها نبايد به اين فضا " جمع آوری مخفيانه امضاء و ايراد اتهاماتی سخيف به ديگر رفقايشان بنويسند که 

 ."! که بايد محکم جلوی آن ايستاد

     :ايشان "تخت پروکرستی "   آرش کمانگر و .اما توضيحاتی در رابطه با ادعاهای اخير ر

نظراتی که ( که در خدمت تميز دادن نظرات سازمان با نظرات ديگر " ديدگاه "   واقعيت اينست که بندهای ُکد - 1

آرش کمانگر عضو و . سال قبل که ر2حدود .)   نيستند و يا مخالف نظر سازمان هستندالزامًا منطبق بر نظرات سازمان

تقی روزبه . توسط خود ر-تقی روزبه نيز عضو کميته مرکزی بود. در دوره ای که ر- مسئول کميته تبليغ و ترويج بود

  .ه تبليغ و ترويج ابالغ شدم به تصويب رسيد و از سپس به کميت.اين پيشنهاد در ک. م پيشنهاد شد.تحرير و به ک



مشخص " ديدگاه " د مقاالتی که با ُک" که اعالم مينمايد که " ديدگاه" يکی از طرفداران پروپا قرص اجرای بندهای 

  . آرش کمانگر بود.همين ر" .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 

 در رابطه با اينکه - يت و مسئول نشريه سازمان  به اعضای ساتقی روزبه در سال گذشته.پس از اعتراضات خشن ر

موضوع مورد مشاجره کميته تبليغ و ترويج    -در سايت و نشريه درج شده بود " ديدگاه"يکی از مقاالتش در زير ُکد 

آرش .در آن جلسه و جلسات متعاقب آن ر. تقی روزبه را در يکی از جلساتش مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.ر

تقی .، مقاالت ربعنوان محک تشخيص نظرات سازمان پای ميفشرد" ديدگاه"در دفاع از حقانيت ُکد من آنکه کمانگر ض

  . خواند" روزبه نامه " روزبه را 

است که او در  " دو سال آزگار" آرش کمانگر از گذشته به گونه ای مينويسد و القاء مينمايد،  که تو گويی .امروز ر

 دو سال قبل تا از) تقی روزبه .پيشنهادی ر( کميته مرکزیپای می فشرده  است و مصوبه " ديدگاه " مخالفت  با ُکد 

کنون،  سايت و نشريه سازمان  را تبديل به تخت پروکرستی کرده اند و مقاالت اعضای سازمان در آن دراز کش 

  اين را نعل وارونه زدن نمی نامند؟ .! ميکنند

 ،  بعلت 2009 از دسامبر ،) قبل از استعفای اوچند ماهه(ت .ت.ت اعضای کآرش کمانگر با اکثري. اختالفات ر- 2

، تداوم اين رفتارها کميته تبليغ و ترويج متاسفانه تا زمان استعفای او از . عملکردهای مغاير اخالق کمونيستی او بود

  . ن شودکميته تبليغ و ترويج، اينجا و آنجا دچار  بحرا   روابط او با اکثر اعضاءباعث شد که

ت را که تا بحال مايل نبوديم که .ت. برای اينکه اين حرف در ّحد ادعا باقی نماند، گزيده ای از مراسالت درونی ک

راستش تا کنون بعلت رعايت حرمت انسانی ، . ( توسط خبرنامه ها ارسال نمائيم در انتهای  اين نامه ارائه ميدهيم

اما، . مانگر، تا آنجا که امکان دارد، فرصت انتقاد از خود به او داده شودآرش ک.انتظار داشتيم که با توجه به حال ر

اميد که پس .  چندان واقع بينانه نيست- الاقل در اين مقطع –تداوم خالف گوئی های اخير او نشان ميدهد که انتظار ما 

آرش کمانگر از .استعفای رشهاب برهان نيز بجای توسل به حدس و گمان در رابطه با علل .از مطالعه اين نامه، ر

  .ت، به واقعيات توجه بيشتری بنمايد.ت.ک

تصميمات کميته تبليغ و . ت در اقليت قرار نداشت .ت.آرش کمانگر در ک. تا پايان کنگره سيزدهم سازمان، ر– 3

راء و يا با آرش کمانگر در شکم اين به اتفاق آ.ترويج  همواره به اتفاق آراء و يا بااکثريت آراء اتخاذ ميشد و ر

آرش کمانگر با بهمراه داشتن .گذشته، ر ) آزگار( پانزده ماه اول دو سال به عبارت ديگر در . اکثريت آراء قرار داشت

 نيز، در نيمی )آزگار ( ماه آخر بقيه دو سال 9از . ت مشکلی نداشت.ت.ت ، با تصميمات ک.ت.اکثريت آراء اعضاء ک

آرش .، ر )آزگار(اين دو سال  ماه از 20لذا حدود . ر آرامش نسبی بسر ميبرده استاز اين مدت، کميته تبليغ و ترويج د

"  تخت پروکرستی " بعنوان" ديدگاه "  از جمله اجرای بند -ت، در گير مشکالت عديده ای .ت.کمانگر با اعضاء ک

ويج ميبايست هر چند ماه فزون بر آن برخالف مصوبه کميته تبليغ و ترويج که مسئول کميته تبليغ و تر. نبوده است

ت بوده .ت.آرش کمانگر مسئول ک. اکثرًا ر–ت .ت.بنابر خواست اعضای ک-يک بار بصورت گردشی تغيير نمايد 

  .آرش کمانگر داشته اند.ت روابط نرمال و رفيقانه ای با ر.ت.اين موضوع نيز نشان ميدهد که اعضای ک.  است

با تفسير " آرش کمانگر، مبنی بر اينکه کميته تبليغ و ترويج .رست ربا توجه به مطالب فوق الذکر اين ادعای ناد

افراطی از يکی از مصوبات کنگره اول سازمان ، سايت يعنی تابلو و الويت تبليغی اول سازمان  را تبديل به تخت 

  .احتماًال بيش از همه بخود او بر ميگردد." پروکرستی کرده اند

 ،  نه 2009 آپريل 9آرش کمانگر تا قبل از امضاء نامه سرگشاده مورخ .زيرا ر. است اما، اين اتهام نيز خالف واقعيت 

" ، نه تنها آنرا .)الاقل تا آن زمان در اين مورد چيزی ننوشته بود( تنها مصوبه مربوط به ُکد ديدگاه را قبول داشت 



قی پور و پيران آزاد ارائه شده بود، نميدانست،  بلکه بنا بر پيشنهادی که توسط او و رفقا حسين ن" تخت پروکرستی 

ميبايست سختگيرانه تر نيز بشود و از جمله مصاحبه های راديو و تلويزيونی را نيز در بر " ديدگاه"معتقد بود که  ُکد 

اين پيشنهاد در سال گذشته جهت تصويب  به کنگره سيزدهم عرضه شده بود که بعلت فشردگی برنامه های . بگيرد

م سازماندهی آنرا بعهده داشت، در دستور کار . پس از کنگره ،اين پيشنهاد  در جلسه اينترنتی  که ککنگره قرار شد 

  .قرار گيرد

بعنوان حافظ " ديدگاه " م در رابطه با ُکد . به اين نظر رسيده است که اجرای مصوبه کجديدًاآرش کمانگر اگر . ر– 4

" تخت پروکرستی " ،  الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند،مالک تميز دادن نظراتی که هويت نظرات سازمان و 

اما او بايد بخاطر داشته باشد، که هر کادر سياسی که افکار کنونی اش را عطف به ماسبق . است، بر او مبارک باد

نمی  را نيز بزير سئوال ميبرد و از نظر اخالقی اعتماد چندانی کسب کنونی اشمينمايد، اعتبار گفتار و کردارهای 

  .نمايد

آرش کمانگر در  با اکثريت اعضای کميته تبليغ و ترويج که منجر به انفراد و استعفای او از کميته . اما اختالفات ر– 5

آرش کمانگر .در رابطه با مسائل ديگری بود که به ر. نداشت" ديدگاه " تبليغ و ترويج شد  نيز ارتباطی مستقيم به ُکد 

تا جائيکه يکی از . هر بار با سرسختی او و عدم انتقاد بخود، از جانب او روبرو گرديده بودکتبًا تذکر داده شده بود و 

  .  ساعت بدرازا کشيد4 ساعت، تا 2جلسات کميته تبليغ و ترويج بعوض 

 همهت بگونه ای بود که .ت. در ماه آخر عضويت او در ک– به ويژه –آرش کمانگر .رفتار های عجيب و غريب ر

  . تبليغ و ترويج را  اينجا و آنجا به  انتقاد به او کشانده بوداعضاء کميته 

 بدون موافقت آن رفيق – حتی در موردی از او خواسته شد ، در صورتی که در رابطه با دست بردن در نوشته رفيقی 

مورد نيز آرش کمانگر حتی در اين .اما ر. ت ذکر نخواهد شد.ت. از خود انتقاد نمايد، مورد مذکور در پروتکل ک–

 . انتقادی را نپذيرفت

  :آرش کمانگر ، توجه به مطالب ذيل ، ميتواند روشنگر باشد.جهت آشنائی با عملکردهائ ر

. آرش کمانگر بوديم. ر از شاهد گفتارها و رفتارهای غير معمولی، 2009 ، ژانويه و فوريه 2008دسامبردر ماههای 

 کميته تبليغ و ترويج و چه در فواصل آن، چهره ای از خود نشان داد  چه در جلساتنادرست،او با توسل به رفتارهائی 

  . ميکه تا بحال در سازمان مان با آن روبرو نشده بود

آرش کمانگر بخود .ت اين بود که با گذشت زمان و انتقادات شفاهی و کتبی  ما، شايد ر.ت.تصور اکثريت عضاء ک

 او بار ديگر 2009 آوريل 25کاری که در نامه . ( اقعيات، دست برداردآمده و الاقل از تالش برای وارونه جلوه دادن و

  .).به انجام رسيده است

در مورد ( آرش کمانگر .روش گزارش دهی ر ) 2009 فوريه 10( متًاسفانه در جلسه پالتاکی کميسيون اينترنتی 

نشان داد که تعلل های ) ار غزه ت در مورد حمله ارتش اسرائيل به نو.ت.م در برخورد به نظرات کتبی ک.عملکرد ک

  .ما، کوچکترين تًاثيری در اينکه او در رابطه با کارهای ناشايسته اش، درنگی بنمايد، نداشته است

م  بر روی . انجام تصحيحات ک پس ازح  مبنی بر اين که ؛ کميته تبليغ و ترويج.در آن جلسه پس از آنکه گفتار ر

 فوريه 5، نظرش را ارائه نموده است، توسط نامه مورخ ...."ئيل به غزهپيرامون تهاجم اخير اسرا" اعالميه 

م پروسه بحث و بررسی و رای گيری در مورد . از آنکه کقبل و معلوم شد که رد شدمنصور با ارائه سند و مدرک .ر

ش کمانگر مجددًا در آر.آن اعالميه را آغاز و به پايان برساند، کميته تبليغ و ترويج  کتبًا ارائه نظر نموده است، ر

  . م ارائه داد. فوريه در گزارشی مخدوش همان ادعاهای نادرست را، بعنوان سخنگوی ک10جلسه 



  .ح  با توضيحاتی اين خطای گذشته  را تصحيح نمود.منصور در آن مورد، ر.البته پس از توضيحات مبسوط ر

ن پس نيز، گزارشات و اعمال او احتماًال ميتوانست آرش کمانگر تنها به همين مورد نيز ختم ميشد ، از آ.اگر خطای ر

آرش .اما زمانی که به ليست اعمال ناشايست ر. تا مدتی با ترديد در صحت و يا صداقت آنها، مورد توجه قرار گيرد

کمانگر در هفته های آخر حضور او در کميته تبليغ و ترويج توجه شود، شبهۀ اينکه اين نقاط در اثر تسلسل، بالقوه 

برای انکه اين نظر را بر شواهد و قرائن استوار نمائيم، به ليستی از . يتوانند خطی را ترسيم نمايند، تقويت ميشودم

  : اين قبيل اعمال نادرست اشاره ميکنيم 

 دست برد و سپس اعدام فاطمهدر اطالعيه  ) مسئول اطالعيه های روز آمد ( ص .آرش کمانگر بدون موافقت ر. ر–* 

  .]بدون اينکه از خود انتقاد نمايد[  . را برای درج به سايت سازمان ارسال نمودآن اطالعيه

آرش کمانگر .ر. سئواالتی را مطرح نموده بود کميته تبليغ و ترويجخطاب  به اعضاء   با ارسال نامه ای ص. ر -* 

  .].ينکه از خود انتقاد نمايدبدون ا[  .ص ، آن نامه را به همه اعضاء سازمان ارسال نمود.بدون دريافت اجازه از ر

، بگونه ای که علت ص  کلماتی را اضافه نموده بود .، بدون موافقت ردر اطالعيه اول خاورانآرش کمانگر . ر-*

 سپس بگونه ای غير صميمانه با اعضاء سازمان در نقد به .مخدوش مينمودرا،  60 بزرگداشت قربانيان کشتار دهه 

توگوئی .  آنکه توضيح دهد که دست کاری او باعث مخدوش شدن آن اطالعيه بوده استبدون. آن اطالعيه هم آواز شد

  .].در اين مورد نيز انتقادی را بخود وارد نميدانست.  [ ص  بوده است.اشتباه از ر

ت در مورد اطالعيه دوم .ت.، در رابطه با نظر ک کميته مرکزی همه اعضاء به ت.ت. تعلل در ارسال نظر ک -* 

ت در جلسه بحث و تبادل نظر اعضای .ت.در حالی که او بعنوان مسئول ک.   حمله اسرائيل به نوار غزهمحکوميت

  .]بدون اينکه از خود انتقاد نمايد.   [ در آن جلسه شرکت داشتکميته تبليغ و ترويج، 

م سازمان در مورد تهاجم م در رابطه با اطالعيه دو. در رابطه با رفتار غير معمول ک ح.استدالل ر"آنچه که پايه  (  

  .).ه بوداسرائيل به نوار غزه شد

  به کميته ،کميته تبليغ و ترويج تقی روزبه از جانب . پيشنهادی راعالميه اصالح شدهتعلل در مورد ارسال  -  * 

  .]بدون اينکه از خود انتقاد نمايد. [  قبل از آنکه اعالميه مذکور بطور علنی، منتشر شود.مرکزی

 2 آن جلسه از .قرار گرفتت .ت. مورد انتقادات اعضاء ککهت ، .ت.ری نامناسب و تشنج زا در جلسه ک رفتا-* 
  .]بدون اينکه از خود انتقاد نمايد [ . به درازا کشيد ساعت4ساعت به 

کميته  جانب ز بهمن کميته مرکزی، بدون داشتن ماندات اين رفراندوم ا22 اطالعيه در مورد همه پرسی اعالم -* 

 انتقادات شمادر مورد ت نوشت که ؛ .ت. روز، به اعضای ک2در اين مورد پس از گذشت [ . تبليغ و ترويج

  .] ميگرفتم okبايد از شما . نظرخواهی در مورد اعالميه بهمن، وارد است

ن بار تذکر البته پس از چندي [ .موسوی، به مدت چند روزحميد .به نامه رکميته تبليغ و ترويج  پاسخ متوقف کردن -* 

، بدون هيچ توضيح و انتقاد به خود، اطالع داد که نامه مذکور را به  آرش کمانگر، پس از گذشت سه روز.به ر

  .].دبيرخانه ارسال خواهد نمود

آرش کمانگر و . و فضائی غير صميمانه مابين ر، تداوم داشت مسلسل وار رفتار های عجيب و غريب کهگونه ایاين 

. ه بود روبرو گردانيددشواریرا با کميته تبليغ و ترويج  کار و همکاری در ادامه د آورده بود، ت بوجو.ت.اکثريت ک

رفتارهائی که جز بی  .!گر بر آن نميتوان نهادي که جز ايجاد تشنج و نگرانی شديد، نامی ده بودوضعيتی را بوجود آورد

  .ادر بر نداشتاعتبار کردن روابط و اعتماد متقابِلِ  رفيقانه، نتيجه ديگری ر



  عمل خودسرانهه استثناءآرش کمانگر ب.که رت دامن ميزد اين بود  .ت.بود و به ّجو عصبی در کآنچه آزار دهنده 

 و هر مورد را با توجيحات و وقت در هيچ مورد ديگری انتقاد نپذيرفتم ، . در رابطه با همه پرسی اطالعيه کاش

  ". سر گذراند"کشی از 

م نيز، بنظر ميرسيد . بهمن ک22در رابطه با اطالعيه " همه پررسی " آرش کمانگر در مورد .د ردر مورد انتقاد بخو

که با توجه به اعتراضات يک پارچه اعضای کميته تبليغ و ترويج و تعداد ديگری از اعضاء سازمان، يک عقب نشينی 

 ؛ وقتی که واقعيت را بود کهدانه، اين  اعمال خودسرانه و اين عقب نشست خونسرن معنای ايآيا. اجتناب ناپذير بود

  ؟.!  که خودم را تغيير داده امینمی توانی عوض کنی، اعالم کن

ه  است؟ رفيقی که بهر کم رنگ عاطفه باخونسرد ويک رفيق که تصور کنيم که اين عقب نشينی آيا بی جا خواهد بود 

   ؟ !  از اخالق کمونيستی برده استکمی

؟ آيا او ديگر با خونسردی دست به  بود، آدم ديگری شدههمه پررسی"  در مورد ب نشينیآرش کمانگر با  عق.آيا ر

  او يک تجربه منفی ديگر در رابطه با 2009 آوريل 25 تجربه نامه اعمال آنارشيستی و خود سرانه نخواهد زد؟

 دريافت نموده است، دچار آرش کمانگر از بدکرداری هايش، آموزشی مثبت.در رابطه با اينکه ر . آرش کمانگر است.ر

  .ترديد هستيم

ت .ت. در ک که لجبازی ها و رفتارهای غير اصولی اوبايد فهميده باشدآرش کمانگر .اگر هر کس ديگری نداند، خود ر

 آيا او پس از مطالعه اين نامه، بفکر چاره انديشی خواهد .، جز در بی اعتبار کردن خود او ،نتيجه ديگری نداشته است

  .آرش کمانگر از اين تشنج گرائی ها، درس های مثبتی خواهد گرفت؟ آينده اين را نشان خواهد داد.يا رافتاد؟ آ

  

آرش کمانگر در آينده در عمل نشان ندهد که از عادت های لجبازانه، خودسرانه و دوگانه گوئی هايش فاصله .اگر ر

مثبت تحرکات و مبارزات اش کسب نموده است، به گرفته است، مطمئنًا ، سابقه و اعتباری را که در نتيجۀ بخش های 

چنين آينده ای را برای . امری که بدترين حاصل کار يک کادر سياسی است. يک باره، به بی اعتباری تبديل خواهد نمود

  .، جز يک کابوس برای شخص خود او نخواهد بود" آينده"زيرا که اين . آرش کمانگر آرزو نميکنيم.ر

مبارزه و تالش در مسير ساختن جهانی بهتر، جهانی انسانی، در گرد و غبار چنين اعمال  سال 28حيف است که 

  . عجيب و غريبی، رنگ ببازد

کادرهای ما، در باور به آرمان های . نشده اند" ابتياع " واقعيت اين است که کادر های سازمان از فروشگاهها 

ره های مبارزاتی و تًاثيرات جمعی سازمان بر آنها و تًاثيرات انسانی و در  تالش های خستگی ناپذير خود آنها، در کو

  .   ، ساخته و پرداخته شده اند" آب ديده " جهانی که در آن زندگی ميکنيم، 

لذا در هر کجا که با نا هنجاری هائی که با فاصله گيری از اخالق کمونيستی بوجود آمده اند مواجه ميشويم، موظفيم که 

  . خورد کنيمنقادانه با آنها بر

، جز )و هر رفيق ديگر که رفتارهائی اينگونه داشته باشد ( آرش کمانگر .مطمئنًا انتقادات همه ما، در رابطه با ر

  .پيشرفت و تکامل مثبت او در خدمتگزاری بيش از پيش به مردمان ستمديده، قصد ديگری را ندارد

  کميته تبليغ و ترويج: با درودهای رفيقانه                                                                                  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 چرا پاسخی مبهم و منفی؟
 :دراين مصوبه آمده بود.  ماه مه، مصوبه ای به تصويب رساند10چهارمين نشست مخالفان نامه سرگشاده، در تاريخ 

 ما به درخواست روشن و ساده  گان و امضاء کننده گان نامه سرگشاده يسند، نوازآن جايی که کميته مرکزی سازمان"
 نشست چهارم مخالفان نامه سرگشاده، برای شکستن بن بست موجود، پيشنهاد می نمايد ،تاريخ پاسخی نداده اندتا اين 

 نامه سرگشاده موافقان  در يک نشست عمومی تشکيالتی با دو نماينده از مخالفان نامه سرگشاده نشستدو نماينده از 
  :پيرامون 

   "موارد اتهام" و "متهمين":  الف 
   ون ديدگاه حذف ست–ب 
   محور های نامه سرگشاده است،که   اتخاذ تاکتيک های متفاوت - ج

  ." دربرابرجمع مناظره کنند
 ماه می 12نشست . اما به جای پاسخ روشن به  اين درخواست و اقدامی که هدفش در هم شکستن بن بست کنونی بود 

کميته مرکزی . مباحث اين نشست را جمع بندی کندموافقان نامه سرگشاده، به کميته مرکزی سازمان مأموريت داد تا 
سازمان که مسئول جمعبندی جلسات اينترنتی موافقان نامه سرگشاده شده است، در جمع بندی از اين نشست، که هنوز 

می گفتند .. رفقای امضاء کننده نامه سرگشاده که صحبت کردند :"به تصويب نشست موافقان نرسيده است، آورده است
به اين ترتيب امضاءکنندگان نامه، مسئله ." نب خود نماينده ندارند و با انتخاب نماينده از طرف خود مخالفندکه از جا

آن ها . اعزام نماينده يا نمايندگانی برای مناظره پيرامون موارد مورد اختالف را منتقی دانسته و راه مناظره را بسته اند
کميته مرکزی در جمع .  يک نشست ويژه در اين مورد را رد کرده اندهم چنين پيشنهاد نشست مخالفان برای برگزاری

ما هم چون گذشته از برگزاری نشست عموم :" بندی خود از نشست موافقان نامه سرگشاده در اين مورد آورده است
م به اين آن ها قاعدتأ با عل". سازمانی تحت مسئوليت کميته مرکزی برای بحث حول اختالفات موجود استقبال می کنيم

حاضرين در اين نشست از کميته  :"که نشست مخالفان نامه سرگشاده در اولين نشست خود مصوب کرده بود که
را مشخص و " نام متهمين" مرکزی درخواست می کنند تا از چهار عضو امضا کننده نامه سرگشاده بخواهند تا 

تا تحقق اين دو خواست، . ازمان روشن کنندمطرح شده درنامه سرگشاده را برای همه اعضای س" موارد اتهام"
حول نامه سرگشاده برگزار می کند، شرکت نخواهند ) م  سازمان .ک(حاضرين در اين نشست درهيچ يک از جلساتی که 

بنابراين تأکيد مجدد بر اين که از برگزاری نشست عموم سازمانی استقبال می کنيم، بی توجهی و دور زدن اين ". کرد
آن ها عامدانه می خواهند پيشنهاد روشن نشست چهارم را دور زده و آن را مشمول نشست های نرمال . مصوبه است

معنا و مفهوم نشست مشترک که بايد با توافق صورت گيرد و نحوه سازماندهی آن مورد بحث قرار .عموم سازمانی کنند
  .نامه سرگشاده شرکت کنندگيرد، اين نيست که مخالفان نامه سرگشاده در نشست های روتين موافقان 

 نشست مخالفان نامه :" ماه مه خود هم چنين در مصوبه  آورده بود10نشست مخالفان نامه سرگشاده در مصوبه 
  هنوزپاسخی دريافت  ـ که تا تاريخ نشست چهارم- مه ضمن تاکيد برقطعنامه نشست سوم ، ١٠سرگشاده درتاريخ 

 دراولين فرصت ممکن، نشست عمومی را برای پيشبرد مناظره بين ازکميته مرکزی می خواهد تا، نداشته است
   ". را فراهم آورده و سازمان دهدمخالف و موافق نامه سرگشادهنمايندگان 

کميته مرکزی سازمان که حاال ديگر با صراحت بيشتری جمع بندی های نشست موافقان نامه سرگشاده را به عنوان 
خ روشن به درخواست مخالفان نامه سرگشاده و سازماندهی يک نشست ويژه نظرات خود مصوب می کند به جای پاس

با توافق طرفين برای مناظره ميان نمايندگان مخالفين و موافقين نامه سرگشاده، در ماده يک مصوبات سی و ششمين 
ت ما از برگزاری نشست مشترک حول بررسی مضمون نامه سرگشاده و اعتراضات صور:" نشست خود آورده است

 مسئله اتخاذ تاکتيک در سازمان ما و – معيارهای حاکم بر رسانه های سازمان و از جمله ستون ديدگاه –گرفته به آن 
  ."نيز چگونگی بهبود مناسبات تشکيالتی موجود ، استقبال و حمايت می کنيم

ر روشن از سوی در اين جا روشن نشده است که چرا کميته مرکزی سازمان محور های مورد مناظره را که بطو
نشست مخالفين نامه سرگشاده اعالم شده است به موضوعاتی با روال عادی تبديل کرده است و از برگزاری 

معنای استقبال و حمايت يعنی چه؟  کميته مرکزی در جمع بندی خود آورده . استقبال و حمايت می کند...... نشست
ا به رفقای کميسيون جلسات اينترنتی محول ميکنيم که مسئوليت از اين رو نحوه تنظيم و تقسيم عادالنه وقت ر:" است



آيا معنا و مفهوم اين تصميم اين است که مخالفان نامه سرگشاده نيز ". فنی نشستهای پالتاکی سازمان را بعهده دارند
  افق بپذيرند؟     بايد اتوريته کميسيون جلسات اينترنتی را بدون بحث و تبادل نظر و در نظر گرفتن راهکارهای مورد تو

کميته مرکزی برای سفت تر کردن بن بستی که امضاءکنندگان نامه بوجود آورده و مدام بر آن تاکيد می کنند و هر نوع 
مخالفت با آن در درون خود را با جديت در هم می شکنند، به يک باره پای خود را از ماجرا کنار کشيده و نوشته 

موافقين و (نده در نشست چهارم مخالفين، بر  گفتگوی  نمايندگان  دو طرف از آنجا که رفقای شرکت کن:" است
تاکيد دارند و از سويی ديگر رفقای امضاکننده نامه سرگشاده  اعتقادی به اين شيوه ندارند )  مخالفين نامه سر گشاده

نفر نامه ... ها در ليست ومی گويند که نماينده ای ندارند ، واز طرف ديگر   رفقائی نيز هستند که نه  امضا آن 
، ولی طبعا مايلند در نشست های مشترک ، " تجمع مخالفين نامه سرگشاده " سرگشاده وجود دارد و نه در ليست 

متساوی الحقوق با ديگران نظرات خود را طرح کنند ، لذا  مرکزيت نيز در اين مورد تعيين تکليف نمی کند و به خود 
 کند که  به شيوه دموکراتيک به شکلی که ميخواهند و  اعالم کرد ه اند در رابطه با  واگذار می"  طيف " رفقای هر  

 در اين جا کميته مرکزی سازمان که تاکنون به عنوان سخنگو و ".نحوه بيان نظراتشان در نشست مشترک  عمل کنند 
واسته است تا خودشان با تک جمع بند کننده ی جمع امضاءکنندگان نامه عمل می کرد، از مخالفين نامه سرگشاده خ

تک امضاء کنندگان نامه تماس بگيرند و برای برگزاری نشست مشترک به توافق برسند، زيرا امضاءکنندگان نامه 
و بنابراين هر کس نماينده "  از جانب خود نماينده ندارند و با انتخاب نماينده از طرف خود مخالفند  " اعالم کرده اند 
زی سازمان که حتی ديگر از سخنگويی جمع امضاء کننده نامه سرگشاده نيز کنار کشيده، کميته مرک. خودش هست

را هم به ميان کشيده و برايشان وقت عادالنه درخواست " مستقلين"برای پيشبرد بيشتر و دقيق تر خط بن بست، پای 
مسويی شان را با منظور گروه چهار نفره هست، که آن ها در نامه هايشان ه" مستقلين"اگر . کرده است

امضاءکنندگان نامه سرگشاده بيان داشته و همواره در تجمع آن ها نيز شرکت کرده اند و بيشترين حمالت را نيز در 
  .نامه هايشان عليه مخالفان نامه سرگشاده بکار گرفته اند

هدف بايد صورت و حول موضوعاتی که نظر واحدی روی آن نيست، با کدام " طيف"واگذاری برگزاری نشست به هر 
وقتی امضاءکنندگان نامه که به صورت جمعی و با توافق گروهی  زير يک نامه ی بحران زا را امضاء کرده . بگيرد

اند و حاال اعالم می کنند که نماينده ندارند و با اصل انتخاب نماينده نيز مخالفند و حتی با جمع بندی کردن مباحث نيز 
دی های جلسات پالتاکی که توسط کميته مرکزی نيز انجام گرفت نيز ناروشن ماند، موافق نيستند، و سرنوشت جمع بن

چرا و با چه هدفی بايد به بحث نشست؟ چرا به جای اين کار، و تلف کردن انرژی در يک جلسه بی نتيجه و بی هدف، 
خودش می تواند نظراتش بحث و گفت و گو با تک تک امضاءکنندگان نامه در دستور قرار نگيرد؟ در اين جا هر رفيق 

زيرا هر چند رفقای امضاء کننده نامه در يک حرکت جمعی شرکت کرده اند و قرار . را بگويد و تصميم گيری نيز بکند
بود متحدأ ايستادگی کنند،حاال به اين نتيجه رسيده اند که بهتر است به صفت فردی و شخصی وارد عمل شوند و راه 

 و حتی اصل نمايندگی و انتخاب نماينده را نيز به کناری بگذارند و بنيان هر نوع توافق خود را ظاهرأ از جمع جدا کنند
  .زيرا وقتی فرد، محور می شود ديگر جايی برای کار متشکل باقی نمی ماند. برای فعاليت مشترک را نيز بزنند

ست، به دليل آن است که پيش تاکيد بر تداوم بن بست ، که حاال توسط کميته مرکزی سازمان نيز بکارگرفته شده ا
می خواهند دستآوردهای تاکنونی خود را حفظ کرده و مانع از فعاليت طرفداران نيروهای " خط نه تشکيالت"برندگان 

بی جهت نيست که نامه سرگشاده با بر هم زدن قواعد بازی، بحث های جاری حول مسائل . تشکيالت گرا باشند
در تداوم . توم خواهان حذف ديدگاه و پذيرش اصل اتخاذ تاکيتک های مختلف شدتشکيالتی را ملغی کرد و با التيما

همين سياست بر هم زدن قواعد بازی است که کميته مرکزی سازمان که اکثريت آن با معلق کردن مباحث پيشاکنگره 
چنين . رده استپای نامه سرگشاده را امضاء کرد، مدام در همسويی کامل با امضاء کنندگان نامه سرگشاده عمل ک

. الهام می گيرد، امر قريبی نيست" نه تشکيالت"سياستی از سوی کميته مرکزی که حتی در جمع بندی هايش از خط 
که مشغول تاباندن نور بر صحنه است از افتخارات ده " نه تشکيالت"از همين روست که رهبری  و پيش برنده خط 

الک دفاعی فرو "دهد  که توانسته است فعالين تشکيالت گرا را  به ساله در پيش برد سازماندهی  افقی داد سخن می 
و حاال ديگر به اين حد نيز قانع " خود را مشغول کارهای ديگری کنند"و " فتيله را اندکی پائين بکشند" تا " برد

بر رسالت است که گويا مانعی در برا"  رهبران کاريزما"و " هژمونی طبيعی"برای " موزه"نيست  و مشغول ساختن 
و در گام بعدی " رهبران کاريزما" ، "هژمونی طبيعی"گويا فراموش کرده ايم که ايده فرستادن . زدگی اش شده اند

می شوند و مانع يکسان سازی توده ای " تسلط انسان بر انسان"که زمينه ساز " روشنفکران  و نيروهای آگاه"
خواهند شد، چه حجم از جمجمه ها را به نام سوسياليسم و توده های مردم تلقی " خودرهانی"هستند و مانع  امر 

  .فرستاده است" موزه مرکزی"کمونيسم به 



موافقان .  واقعيت اين است که پيشنهاد نشست مخالفان نامه سرگشاده، با برخوردی متناقض و منفی روبرو شده است
تاکی روتين کشانده شوند و در مباحث بی نامه سرگشاده، بر آنند که جمع مخالفان نامه سرگشاده به نشست های پال

در . سرانجامی شرکت کنند که در آن نه امکان جمع بندی هست و نه  اعتقادی به جمع بندی و نتيجه گيری وجود دارد
اين نشست ها هر کس نماينده خودش هست و مخالفان نامه سرگشاده بايد با تک تک موافقان نامه سرگشاده به بحث 

اين روال يعنی سازماندهی کلوپ های بحث با رفقايی که اصل نمايندگی را رد کرده اند و هدفی را در . بی نتيجه بنشينند
اين روال کار از سوی امضاء کنندگان نامه سرگشاده، دنباله همان سياست انحالل طلبانه ای . مباحثات دنبال نمی کنند

ن گسترده ای را در تشکيالت به وجود آوردند و چنين بحرا" نه تشکيالت"است که  که برای حاکم کردن کامل خط 
  .در اين تالش برای تالشی تشکيالت نبايد شرکت کرد.برای حذف نيروهای تشکيالت گرا، به هر تالشی دست يازدند
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 به کميته مرکزی سازمان 
 برای درج در بولتن داخلی

 
 رفقای گرامی کميته مرکزی

ارگان منتخب خود را برای مهار بحران تشکيالتی " م خواستار اين شده که اعضای سازمان .پروتکل سی و شش ک
معتقد هستم چند نکته را مطرح " بقای راه کارگر " ن عضوی که به  من می خواهم به عنوا."  موجود ياری رسانند

.کنم  
م هنوز به بند الف و ب اين ماده متعهد .آ يا ک.  م را برشمرده است. ماده بيست و پنج  اساسنامه وظايف ک-يک 

به تصويب است؟  اگر پاسخ مثبت است، رفقا چگونه می توانند از بند دوم پروتکل سی و شش که به اتفاق آرأ 
م همچنان به مصوبات کنگره سيزده متعهد است يا نه؟.رسيد، دفاع کنند؟  آيا ک  

م اشاره به رفقايی کرده که نه از امضا کننده گان نامه هستند و نه از مخالفان .  بند دوم پروتکل سی و شش ک-دو
ا در بحث حول نامًه سرگشاده باشند، آيا اگر مخالفان نامه خواستار دادن حق و زمان برابر به نمايندگان اين رفق.  آن

کميته مرکزی حاضر است در هدايت سازمان برای خروج ازاين بحران، به سازمان دادن و برگزاری جلسه ای اقدام 
می گذارد؟  آيا در صورت علنی شدن " رفقای هر طيف"کند، و يا همچنان سازمان دادن اين جلسه را به عهدۀ  

می گذارد ودر " هر طيف"يم در مورد اينکه چه نوشته هايی علنی شوند را بعهدۀ رفقای مباحث، کميته مرکزی تصم
و به نمايندگی از طرف خودشان هر نامه ای را علنی " به صفت فردی"اين صورت هر کدام از رفقا می توانند به 

 کنند؟ 
م که نامه را امضا کرده اند، .اٍ  ک جمع مخالفان نامه سرگشاده خواهان اين بوده و هستند که آن تعداد از اعض-سه 
م  تا به حال به اين سوال پاسخ .اين دسته از رفقای ک.  را روشن کنند" اتهام"را مشخص و موارد " متهمين"نام 

م اين نامه را امضا کرده اند يا نه، آيا کميته مرکزی .صرف نظر از اينکه رفقايی از ک: سوال من اين است.  نداده اند
نظری دارد يا نه؟  آيا " که شماری اندک ان را پرورانده اند" "فضای مسموم"و يا " بری در سايهره"در مورد 

را شناسايی و عضويت آنان را " رهبری در سايه"و" شمار اندک"کميته مرکزی اين را وظيفه خود ميداند که اين 
صراحت بيان نمی کند؟م با ارزيابی نامه سرگشاده مخالف است پس چرا آنرا با .تعليق کند؟  اگر ک  

.منتظر پاسخ شما هستم  
 با درودهای رفيقانه

  2009 مه 16 آزاديان  پريسا
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  علی يوسفی.از ر
 2009 مه 16
 

فان نامه سرگشادهخطاب به هيئت ارتباطات نشست مخال  
 رونوشت به کميته مرکزی سازمان

!رفقای عزيز  



در اين يادداشت تالشم اين . درنشست چهارم مخالفان نامه سرگشاده تبصره ائی بود که رای گيری شد و رای نياورد
ا  به خواهد بود که برای رای گيری مجدد همان تبصره توجه شما را جلب نموده و تقاضا نمايم که اين پيشنهادم ر

.رای گيری مجدد بگذاريد  
" ، يا  " راه کارگر" رفقا در يادداشت دوم خود خطاب به نويسندگان و موافقين نامه سرگشاده تاکيد کرده بودم 

تاکيد کردم اگر شما راه کارگر را می خواهيد به ما هم فرصت بدهيد که برتشکيالت راه کارگر ". تشکيالت راه کارگر
و اندی از صدور نامه سرگشاده می گذرد و اگر تعبير و تفسيرهای تا کنونی موافقين نامه را يک ماه . پای بفشاريم

در اعالم  برائت  ازبخش عمده ای از اين نامه را به کناری بگذاريم ، می بينيم که در نهايت تدقيقی در آن،  و صدور 
برای شکستن بن بست موجود پيشنهاد نشست . ستنامه سرگشاده                                       ديگری  نشده ا

 چهارم نامه مخالفان نامه سرگشاده با پاسخ 
اصل نمايندگی برای بررسی مضامين نامه از اساس ناديده . دندان شکنی مواجه شده است   

سيون خود رهانی و نفی سلطه، کامل شده و کميته مرکزی سازمان ما هم به نوعی توپ را به کم.  گرفته شده است 
برخورد موافقان نامه با پيشنهاد مخالفان بستن درهای بيشماری است و نشاندهنده . نهادانترنتی حواله داده است 

تجمعی که در آن برای اتخاذ يک تاکتيک بر مشارکت تا " . نه تشکيالت " اين يعنی . نوع تشکيالتی که می خواهند 
 ، هر يک در جهات مختلف به شنا پرداخته و در نهايت به اتخاذ حد اقناع پيش می رود و آنگاه که به توافق نرسيد

دقيقا با توجه به همين شناختم از اين رفقا بود که در اجالس قبلی مان به اتخاذ . انواع تاکتيک ها کشيده می شود 
مايندگی در نشست آن چه بود ؟ مخالفان با سيستم ن. چنين کاربردی ، يعنی همين تبصره باال ، تمايلم را ابراز داشتم 

.عمومی شرکت نمايند  و رفقای موافق نامه سرگشاده با هر تعداد که ميل شان می کشد  
در تدقيق همين پيشنهاد مايلم توجه رفقای نشست پنجم مخالف نامه سرگشاده را به اين مطلب جلب می کنم که برای 

، ضمن تاکيد دوباره بر سيستم نمايندگی ،  09 آوريل 12آخرين مرحله برخورد عقالئی مان نسبت به دوره پس از 
" برخوردار است و به مذاق بسياری ازرفقای معتقد به  " سازماندهی سرمايه داری " هرچند که از ابزارها و منطق 

با  تقسيم زمان عادالنه  برای دو رفيق نماينده مان، و بالطبع حضور " خوش نمی آيد ، بيائيم وعبارت " خود رهانی 
را بر اين تبصره اضافه و در معرض ديد همگان " ده از طيف گروهی که خود را مستقل  می نامند ، يک نماين
برای اين منظور بسيار طبيعی و معقول است که نهاد برگزاری اين اجالس شامل دو رفيق از رفقای موافق ، . بگذاريم

دم قبول اين پيشنهاد مسلم است که ما بايد دو نماينده از مخالفان و يک نماينده از گروه مستقل است و در صورت ع
.در صدد تهيه بيانيه جدائی بوده و امور فنی مربوط به آن را پی بگيريم   

  با درود فراوان 
 علی يوسفی

  09 مه 16
--------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------- -  

  رضا سپيد رودی. از ر
  2009 مه 19

  چرا جدايی؟ 
  رضا سپيد رودی

نشست پنجم مخالفان نامه سرگشاده و اعالم تصميم به جدايی با واکنش هايی در ميان برخی موافقين نامه سرگشاده 
در حالی , ر نيستنداين واکنش ها نشانه درک درست جوهر اختالف نظ. روبرو شده است که دور از انتظار نبوده است

که هميشه در جدايی ها درک درست زمينه ها و داليل يک تصميم در مناسبات بعدی رفقايی که از هم جدا می شوند 
راه کارگر در آستانه سی سالگی با بحرانی مواجه است که بی ترديد می توان آن را بحران بود و . اهميتی حياتی دارد

آيا ما می خواهيم يک سازمان باشيم  با گرايش های :  قرار گرفته است اين استپرسشی که در برابر ما. نبود دانست
متنوع و آزاد که در آن نظر سازمان به شيوه دمکراتيک و از طريق حق رای اکثريت معلوم می شود يا اين که هر 

د از جمع و اقليت از فردی حق دارد نظر خودش را جايگزين نظر سازمان بداند؟ آيا سازمانی می خواهيم که در آن فر
در برابر هم " فرصت های برابر"اکثريت تبعيت می کند يا می خواهيم يک ظرف چند گرايشی دارای حقوق مساوی و 



است و هيچ گرايشی از هيچ گرايشی تبعيت نمی کند؟ رفقای مخالف " برابر"باشيم که در آن حق فرد با حق سازمان 
اين پاسخ اين است که آنها خواهان حفظ موجوديت سازمان . می دهندنامه سرگشاده پاسخ روشنی به اين پرسش 

هستند و تبديل آن به يک ساختار چند گرايشی که در آن حق فرد برابر با حق ) راه کارگر(کارگران انقالبی ايران 
ی آن می سازمان باشد و گرايشات از هيچ نظری جز نظر خود شان تبعيت نکنند  را انحالل راه کارگر در شکل کنون

بر موافقين نامه سرگشاده است که تفسير خود را روشن کنند و بر اساس آن تصميم بگيرند که آيا خواهان . دانند
برنامه و اساسنامه تاکنونی آن هستند يا می خواهند سازمان , حفظ موجوديت سازمان راه کارگر در چهارچوب مبانی
ه هر کدام ديد و نظر و سياست خود را پيش می برد و اصل راه کارگر مجموعه ای باشد از  گرايشات متفاوت ک

  تبعيت اقليت از اکثريت در آن معنا ندارد ؟ 
رفقای مخالف نامه . اين اصلی ترين و پايه ای ترين جوهر اختالف نظر است که کار را به جدايی کشانده است

هيچ ,  نظرات رفقايی که از آن دفاع کرده اندسرگشاده به شهادت نقدها و نوشته هايشان بر اين نامه و بر ديدگاهها و
برعکس .  چيز جز حفظ موجوديت سازمان را نمی خواهند و بر هيچ چيز جز حفظ موجوديت سازمان تاکيد ندارند

رفقای مدافع نامه سرگشاده هستند که با توپ پر و لحن تهديد آميز و جمع آوری پنهانی امضای تعداد خاصی از 
را به سازمان تحميل " نه سازمان" به تشکيل جلسات پنهانی به همين منظور سعی کردند اعضای سازمان و توسل

آنها سعی کردند اين نظر را که به جای تبعيت اقليت از اکثريت و فرد از سازمان هيچ گرايشی نبايد از هيچ . کنند
به . سازمان تحميل کنندبه زور تهديد و روش های غير اصولی به بخشی از اعضای , گرايش ديگری تبعيت کنند

عبارت ديگر آنها می گويند که اول بپذيريد که چند گرايش برابر حقوق در برابر هم هستيم که هيچ کس در آن از 
در حالی که خود همين موضوع . بعد در باره اختالفات نظری ميان خود بحث بکنيم, اراده سازمان تبعيت نمی کند

بنابراين نمی توان ابتدا بر انحالل سازمان در شکل . ات مهم مشاجره استيکی از علل اصلی اختالف و از موضوع
ابتدا بايد موجوديت سازمان و . يک سازمان صحه نهاد و سپس در باره درستی يا نادرستی انحالل سازمان بحث کرد

ن و اقليت از مصوبات تاکنونی آن را به رسميت شناخت و در چهارچوب ضوابط اساسنامه ای که تبعيت فرد از سازما
اين در حالی است که برخی از امضا کنندگان نامه سرگشاده می خواهند بخشی از . اکثريت اساس آن است  بحث کرد

اين اجبار است که ريشه . سازمان را وادار به تبعيت از اين حکم کنند که فرد از جمع و اقليت از اکثريت تبعيت نکند
  :وگرنه کامال روشن است که . جدايی است

همه رفقای . در ميان مخالفان نامه سرگشاده هيچ کس نگفته و ننوشته است که با تعدد گرايش مخالف است: اوال
مخالف نامه سرگشاده نه تنها هيچ مخالفتی با شکل گيری گرايش های فکری و نظری در درون سازمان ندارند که آن 

 سوی افق های بهتر و غنای فکری و نظری سازمان را شرط شکوفايی فکر و انديشه افراد سازمان و راه گشايی به
آزادی فکر و نظر و گرايش اصل حياتی پذيرفته شده ماست که . و تحکيم وحدت اعضای آن در عمل تلقی می کنند

اين دستاورد گرانقدر سازمان است که . معتقد هستيم بدون آن راهی برای رشد و شکوفايی افراد وجود نخواهد داشت
هيچ ترديدی نبايد داشت . ان های فکری استقبال کرده است و آن را مايه تقويت خويش دانسته استهمواره از کور

اين تفکر که گويا همه بايد به يک سان .  و می شود. که از اين دستاورد چون مردمک چشم بايد حفاظت شود
, اره همه امور مربوط به سازمانبيانديشند و يا اين تفکر که حصار يا محدويتی بر حق بحث و ابراز نظر آزاد در ب

کوچک ترين خريداری در درون سازمان و بويژه در درون رفقای مخالف نامه سرگشاده , جنبش و طبقه ايجاد شود
  . ندارد



نظر و نوشته اعضای سازمان آزاد است و دفاع از اين آزادی از مهم ترين دستاورد های سازمان است و , فکر: ثانيا
ادی از هر جانبی که باشد با واکنش روبرو خواهد شد و بالترديد جايی در ميان راه کارگری ها هر تعرضی به اين آز

اختالف بر سر اين نيست که گويا کسانی معتقد به حذف نظر افراد سازمان و کسانی مخالف آن هستند يا . ندارد
ال گذشته اگر حافظه ام خطا در ده س. (کسانی خواستار سانسور يک نظر و کسانی مخالف سانسور يک نظر هستند

بر روی هم در سازمان ما سه مقاله سانسور شده است که مسوول اعمال اين سانسور هم از امضا , نرفته باشد
در . کنندگان نامه سرگشاده است و يکی از سانسور شده گان چنانکه بسياری از رفقا می دانند هم خود من بوده ام

ده در طول دوره مورد بحث هيچ مقاله ای را سانسور و حذف نکرده و عوض هيچ يک از مخالفين نامه سرگشا
سالهاست .) جلوی انتشار هيچ نوشته ای و هيچ نظری را نگرفته و اصال چنين اعتقادی هم وجود نداشته و ندارد

ن بر مساله همچني. همه با سانسور نظر در راه کارگر مخالفند و اين مخالفت بسيار محکم و بسيار ريشه دار است
مخالفان . سر اين نيست که آيا افراد سازمان به صفت فردی حق بيان نظرات شان را به صورت علنی دارند يا ندارند

هيچ اختالفی بر سر حق بيان علنی , جز در موارد ويژه امنيتی, نامه سرگشاده و موافقان نامه سرگشاده هر دو
  . نظرات با امضای فردی ندارند

هيچ کس . ين نيست که بحث در باره مبانی يا برنامه يا اساسنامه مجاز است يا مجاز نيستمساله همچنين بر سر ا
برنامه يا اساسنامه يا تاکتيک ها و يا اصال هر موضوع مهم ديگری بحث آزاد , مخالف آن نيست که بر سر مبانی

ردن آنها به محل اختالف فقط اين ها هيچ کدام محل اختالف نيست و تبديل ک. خواه داخلی صورت بگيرد, خواه علنی
. تحريف واقعيت و نمايش عدم درک درست جوهر اختالف و يا اتهام زنی های ناروا برای هدف های غيراصولی است

اختالف بر سر اين است که آيا نظر علنی و امضا دار فرد بايد از نظر رسمی سازمان تفکيک بشود يا نشود؟ يعنی آيا 
برنامه و مبانی نظری آن هست يا حق , ه نظر يک فرد در چهارچوب اساسنامهسازمان حق دارد تشخيص دهد ک

ندارد؟ رفقای مخالف نامه سرگشاده اعتقاد دارند که سازمان بايد حق تفکيک نظر فرد از نظر رسمی خود را داشته 
ه انتشار علنی آن را با باشد و بتواند تعيين کند که نظری در کادر نظر سازمان قرار دارد يا ندارد و بر اين اساس نحو

يا هر شکل فنی مناسب ديگری که متضمن رعايت اصل تفکيک باشد در ارگان سازمان " ستون آزاد"يا " ديدگاه"قيد 
ارگان مورد نظر سازمان در اين عرصه بر " تفسير"و " تعبير"رفقای مدافع نامه سرگشاده هر نوع حق . روشن کند

و فاقد حق " کارگزار"و " نامنتخب"آن را , وديت اين  ارگان انکار می کنندنوشته های فردی را همراه با حق موج
می نامند و هر نوع تفکيک نظر فرد از نظر سازمان در زمينه انطباق يا عدم انطباق نظر با ديدگاه سازمان  را 

و  سازمان را " رابرب"حق فرد را با سازمان , می نامند و از اين طريق با انکار حق برتر سازمان بر فرد" سانسور"
مخالفين نامه سرگشاده اعتقاد دارند که چنين .  به گروگان فرد و اراده سازمان را به اسارت اراده فرد می کشانند

روشی به ديکتاتوری و خودکامگی نخبه گان در درون سازمان و تحميل اراده آنها بر اراده سازمان می انجامد و 
ای سازمانی را زير پا می نهد و برای افرادی که توانايی تبيين نظرات شان را رای اکثريت اعضای سازمان و توده ه

اين کار همچنين .  دارند حق ويژه و موقعيت انحصاری ايجاد می کند و متضمن فردمحوری و خودمرکز انگاری است
ت علنی فردی مايه انحراف و گمراهی مخاطبين سازمان را فراهم می سازد که امکانی برای تشخيص انطباق نظرا

  . افراد سازمان با نظرات سازمان ندارند
يا پذيرش حق برتر سازمان در برابر , مخالفت با حق سازمان در دفاع از موجوديت و هويت اش به سود حق فرد

  . حق فرد در زمينه چگونگی انتشار علنی نظرات از محورهای اصلی اختالف نظر است



خودبرتربينی و تحريک , ر اين تفکر و گرايش با دامن زدن به انفراد منشیواقعيت تلخ اين است که در يک دهه اخي
اين گرايش به . حس غرايز بدوی برخی از اعضای سازمان به مانعی در برابر پيشروی و تحرک سازمان تبديل شد

ه سازمان تدريج ارگان های سازمان را به ارگانک های نيمه خصوصی خود تبديل کرد که در آنها هر کس بی اعتنا ب
و مواضع و ديدگاهش صرفا بر اساس پنداشت های خود هر چه دلش خواست به نام سازمان مطرح کرد بدون اين که 

آنان که اکنون از برخوردهای . کمترين حقی در عمل برای مبانی نظری و برنامه ای و مصوبات سازمان قائل شود
و اين کار را هم برای , اختالفات داد سخن می دهندروش های دمکراتيک و غيره  برای حل , ديالوگ, متمدنانه

همان کسانی هستند که هم حامی سانسور و  هم مدافع برخوردهای محفلی با اعضای معتقد , مصرف خارجی می کنند
با کاربست روش ,  آنان که اکنون به اقناع و حرکت از اشتراکات استناد می کنند. به تشکيالت در سازمان بوده اند

يه تدريجی  از طريق گردآوری هم نظران در ارگان های تشکيالتی و جلوگيری غيرمستقيم از تبديل اختالف های تصف
نظرهای درون ارگانی به اختالفی که همه اعضا سازمان امکان قضاوت و داوری در باره آن به دست آورند و ايجاد 

گروهی از اعضای , ه سبک کار جريان داشتفضايی که در متن آن به جای کار و فعاليت اختالف نظر دائم در بار
آنان از اين طريق موقعيت و فضا را برای . سازمان را به حاشيه کشاندند و وادار و ناگزير به کناره گيری کردند

آنان  آبرو و اعتبار و حيثيت سازمان . تاخت و تاز شخصی و تبديل سازمان به ملک خصوصی خويش فراهم ساختند
دبانی برای شخصيت سازی و مطرح کردن نام خود  و ترويج  ديدگاههای انحالل طلبانه خويش راه کارگر را به نر

آنان که پشت آزادی ابراز نظر سنگر گرفته اند و اکنون حق شخصی خود را برتر از حق سازمان می . تبديل کردند
اما ,  خود سانسورچی بوده انداگر چه هرگز نظری نداده اند که در اين سازمان سانسور شده باشد و اگر چه, دانند

قدرت تاخت و تاز و مصادره ميراث و اعتبار , چون تنها در فضای بی نظری و مرگ استقالل نظری اعضای سازمان
اکنون به , ضمن سازماندهی فضای اعتماد شکنانه و لشکرکشی پنهان کارانه,  سی ساله سازمان را در خود می بينند

  . سرمايه های فکری سازمان راه کارگر ياد می کنندصراحت از لزوم راهی موزه شدن 
سازمان ما  نمی تواند به نام آزادی نظر فردی اعضای سازمانش بپذيرد که در جنبش بگويند که اعتقاد يافته است که 

سازمان بايد حق داشته باشد که در عين احترام . بلکه تجزيه و انحالل است, چاره کارگران وحدت و تشکيالت نيست
مل به حق نظر عضو سازمانش که اکنون به اين نظر رسيده است که چاره کارگران تبديل آنها به الکترون های کا

آن را از نظر رسمی خود تفکيک کند و با اين تفکيک از حق خود به مثابه سازمان , آزاد است و انتشار علنی اش
 عضوش به وی نسبت داده شود که هر گونه سازمان نمی تواند بپذيرد که به نام آزادی نظر فردی. صيانت کند

می داند و از کارگران می خواهد که اين رهبران خودجوش " امری قبيح"رهبری در جنبش های اعتراضی را 
برخاسته از درون اعتراضات شان را که زير شالق و شکنجه دژخيمان اسالمی در شکنجه گاهها قرار دارند را از 

و ضمن انتشار علنی همين , احترام کامل به حق نظر عضوش که چنين می انديشدبلکه ضمن , صفوف خود طرد کنند
قائل شدن سازوکار تشکيالتی . حق دارد تاکيد کند و يادآور شود که نظر رسمی سازمان مغاير اين نظر است, نظر

کار صريح مخالفت آشکار با حق تشکل و تحزب و ان, برای چنين تفکيکی را سانسور و نقض آزادی بيان دانستن
  .حق برخورداری از هويت است

در شرايطی که کارگران ايران با حرکت خود به سمت خودسامان يابی راه مبارزه برای حقوق و مطالبات خويش را 
انکار حق برخورداری سازمان ما از هويت و سيمای نظری و برنامه ای روشن و پنهان کردن آن , نشان می دهند

اصرار بر اين انکار است که هيچ راهی جز جدايی باقی . ت و موجوديت راه کارگر استانکار هوي, پشت آزادی بيان
 .نگذاشته است
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!از هردم از اين باغ بری می رسد  

 
است که  گويا توسط شرکت کنندگان در نشست منتشر شده ) ضميمه( يادداشتی از طريق دبيرخانه سازمان

نحوه تنظيم اين يادداشت تشابه . فوق العاده اينترنتی خطاب به مخالفان نامه سرگشاده نوشته شده است
سخن از جلسه ای است که  تاريخ ، ساعت و دستور جلسه آن به . زيادی با نحوه تهيه نامه سرگشاده دارد
همچنين معلوم نيست که در اين جلسه .  و مختص خودی ها بوده است اطالع ا عضای سازمان نرسيده است

 چه کسانی شرکت داشته اند، چه پيشنهادهائی و جود داشته، کدام پيشنهاد چه آرائی را به خود  اختصاص 
جالب تراز . داده است و يادداشت ضميمه نيز با کدام آرای موافق، مخالف و ممتنع به تصويب رسيده است

.ت که با همه اين ابهامات نامه حتی فاقد امضاء و نام می باشدهمه اين اس  
مضحک تر از همه اين است که اين يادداشت که خود اوليه ترين مبادی تشکيل جلسات تشکيالتی و نيز 

مقايسه شيوه . فراکسيونی را نقض کرده است می خواهد به مخالفان نامه سرگشاده درس تشکيالتی بدهد
همه جلسات مخالفين . رگشاده با موافقان آن به بهترين وجهی گويای اين اختالف استعمل مخالفان نامه س

فحشنامه سرگشاده از قبل با تعيين دستور جلسه ، تاريخ و ساعت برگزاری و آدمين های مربوطه  به اطالع 
د در همه موارد تاکيد شده است که شرکت همه اعضای سازمان در آن آزا. اعضای سازمان رسيده است

تصميمات با رای گيری و احتساب آرای موافق، مخالف و ممتنع اتخاذ شده و نتيجه آن به اطالع . است
به رفقای مخالف در جلسه وقت برای اظهار نظر و شرکت در مباحثات داده . اعضای سازمان رسيده است

....شده است و  
از اين مجمل بخوان تو حديث ! کيالتاين از مقايسه اعتقاد به تشکيالت و يا نقض صريح مقررات پياپی تش

!مفصل را  
 
 

 !ضميمه
  !رفقای مخالف نامه سرگشاده

 می از نظر ما اقدامی ضد تشکيالتی، غيردمکراتيک و انحالل طلبانه 21اقدام شما در فراخوان به جلسه 
 تجديد در مقابل ما اين سوال بزرگ قرار دارد که شما چه ارگانی هستيد که به خود اجازه ميدهيد. است

  سازمان را دردستور کار خود قراردهيد؟
که معتقد يم اسا سنا مه سازمان درموارد اختالفات تشکيالتی،  بخوبی راههای   يیاما به عنوان اعض

  . کرد ه است، اين اقدام غير قانونی شما را شديدآ محکوم ميکنيمیقانونی و روشنی را پيش بين
   

    می            20ه اينترنتی مورخ شرکت کنندگان در نشست فوق العاد    
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  !نگاهی به  منظق بی منطقی
  :تقی روزبه می نويسد

س زيبای احترام به انسان ودموکراسی  و معطوف به تقويت صفوف آری احساسی بالکل بيگانه  با احسا
 .دراين سيرو سلوک  واين نوشته ها هيچ عطر وبوئی از کمونيسم واحترام به انسان متصاعد نبود..  .  کمونيستهاو



به . ه استنفر نوشته شد.... اگر کسی بدون ديدن امضا تنها همين چند سطر را بخواند تصور می کند که در باره نامه 
احساس زيبای احترام به انسان و دمکراسی و معطوف به تقويت صفوف کمونيست "خصوص آن جا که صحبت از 

  : نفر را نخوانده که در آن گفته شده.... انگار تقی روزبه  نامه ..." . هاو 
ه ای که فضا در چنين هنگام. فضای مسموم چند ماهه اخير، نفس کشيدن را بر اعضای سازمان سخت کرده است

پپش از آنکه همه مان در اين فضا خفه شويم، بايد . سنگين است و کشنده، اکثريت اعضای  سازمان خاموش اند
  .نه نتها نبايد به اين فضا تن در داد که بايد محکم جلوی آن ايستاد.  سکوت را شکست

  . اعتراض می کنيم-ندکه شماری اندک آنرا پرورانده ا-ما امضاء کنندگان اين نامه عليه اين فضا
آيا  احترام به انسان اين است که در اين جا آمده و تقی روزبه هم از آن پشتيبانی کرده است؟ در اين عبارت به وضوح 

  : اعضای سازمان به سه گروه تقسيم شده اند

  .يستندنگارندگان نامه که تصميم گرفته اند محکم جلوی فضای مسمومی که تنفس را بر اعضا دشوار کرده با -1

 .شماری اندک از اعضای سازمان که اين فضای سنگين و خفقان آور را پرورانده اند -2

در برابر اين فضای (اکثريت اعضای سازمان که به تصور نامه نگاران قاعدتا چون سکوت پيشه کرده اند  -3

عيلی آن چنان يا هم دست تبه کاران هستند يا بره های سربراهی که چون فداييان اسما) مسموم و خفه کننده

 .بگويد بی چون و چرا اجرا می کنند" رهبری در سايه"از افيونی ناشناخته سرمستند که هر چه 

  
آيا اين است معنای احترام به انسان که تقی روزبه مدام از آن دم می زند؟ آيا هر يک از اعضای سازمان نبايد از خود 

که موجد روابط غيرکمونيستی و غيررفيقانه و غيرانسانی من جزو آن شمار اندکی هستم . بپرسد که جای من کجاست
البته اين عادت تقی روزبه است که موضوعات را آن چنان با . در تشکيالت است يا در زمره آن بره های دنباله رو

نجاست وارونه جلوه دهد که هر نتيجه دلخواهی را از آن بگيرد و ابعاد اين کار او تا بدا" استادانه"واژه پردازی های 
  .که حتی تا دست کاری در متن اصلی و افزودن يا کاستن از آن هم پيش می رود

  : تقی روزبه ادامه می دهد
 اگرمحل وموقعيت ونشانه های ظاهری هم چون امضا ها را اززير اين نوع نوشته ها واين اطالعيه ها برمی گرفتيد ، 

فتمان وفرهنگ تحکم وتحقيروغيرکمونيستی زيبنده  کدام وآنگاه ازکسی  بيرون ازصحنه می پرسيديد  که اين نوع گ
در ! بله.فرقه ونحله می تواند باشد،بی گمان اگر نام راه کارگرهم به ميان می آمد آخرين گمانه زنی محسوب می شود

مائی  که خود همواره پرچمدار دعوت ديگران به .تصورکسی نمی گنجيد که مادراين عرصه بخواهيم رکوردشکنی کنيم
  .رخوردهای انسانی ومتمدانه ودرنظرگرفتن منافع جنبش درشرايط مشابه بوده ايمب

کسی که بدترين نسبت ها و افتراها را به رفقای سازمانی . خوب توجه کنيم که چه کسی اين سخنان را بر زبان می راند
ن که نوبت به خودش برسد می دانست و تا قبل از آ" آشغال دانی"کسی که نظرات ديگران را شايسته . اش نسبت داد

نسبت دادن چنين اتهامات زشتی در يک تشکيالت به همراهان . کرده بود" آشغال دانی"بسياری از آن ها را روانه 
اما مقاومت در برابر آن و پرسيدن دليل اين اتهامات و افتراها و برخوردهای " انسانی"تشکيالتی عملی است 

واقعا اگر اين نامه و نوشته های تقی روزبه  تقی روزبه شوند . يرکمونيستیتحقيرآميز، عملی است غير انسانی و غ
و کسی در جنبش پيدا شود که بپرسد اين شمار معدود که اين فضای ناهنجار را در سازمان ) که من طرفدار آن هستم(

گ تحکم و تحقير را پاسخ شما چيست؟ اگر بپرسند چه کسانی هستند که فرهن. شما ايجاد کرده اند، چه کسانی هستند
شخص . به اين عبارات توجه نکنيد"بازهم از پاسخ دادن طفره خواهيد رفت؟ بازهم خواهيد گفت . به کار می برند

به کجای اين شب تيره بياويزيم عبای ژنده خود را؟ هر چه ." ليست خاصی مطرح نيست. خاصی مورد نظر نبوده
به چه کسی و به چه دليل و بعد هم بگوييد اگر ناراحت شديد و بر تهمت خواستيد بزنيد و حاضر هم نشويد بگوييد 

  و نامش را هم بگذاريد اخالق کمونيستی؟ ... ارائه دليل اصرار داشتيد برخوردتان غير کمونيستی و تحقيرآميز و 
  :تقی روزبه می گويد

ا، بيرون کشيده شده اند تا به ما حاال هم چون نمک خوابانده ه...  آن محفل موازی باسازمان وفعاليتهای موازی اش 
بياموزند که چگونه می توان بامتالشی کردن يک سازمان مطرح وزنده و هم اکنون موجود،می توان مدل تازه 

و به ما ياد بدهند که چگونه می توان درقرن بيستم استالينيسم منحط  را !. ومطلوب خود را برفرازآن برافراشت
  .بازسازی کرد

استالينيسم منحط را "از سازمانی که اکثريت آن به قول او می خواهند .  از چه سازمانی دفاع می کندراستی تقی روزبه
  . کنند" بازسازی

  "و ادامه می دهد



برای ما فرهنگی به هديه آورده اند که  تحريف عامدانه . بافرهنگی جديد که درآن ازکاربرد ستاره داوودهم ابائی نيست
که جملگی زيبنده  حاکمان (برخورد گزينشی  بانظرات مخالفين وتحکم واولتيماتومومسخ کردن ووارونه سازی و

  .درآن حرف اول را می زند)کوچولواست تا يک کمونيست معتقد به خودرهانی انسانها
کسی که حتی از تحريف عامدانه مارکس هم برای پيشبرد مقاصد خويش . چه کسی از تحريف عامدانه حرف می زند

کسی که برخالف اظهارات صريح مارکس در جنگ داخلی در فرانسه در تاييد ساختار سلسله مراتبی کمون . ابايی ندارد
و اين که پرولتاريا در کمون، نوع سازمانی حکومت خويش را يافت، به کرات می گويد که مارکس پس از کمون 

  .بايد به آن ها متکی باشدپاريس پی برد که تقسيم کار و سلسله مراتب، بورژوايی هستند و طبقه کارگر ن
انتشاربيانيه اخير انحالل سازمان آنهم پس ازخشک نشدن مرکب بيانيه قبل ازآن  وحتا قبل ازبرگزاری اجالس بزرگ 
خود وقبل ازدريافت پاسخ بيانيه قبلی  ازسوی ديگران، آيا به بهترين نحوی عملکرد اين اقتدار غيبی وخود فرمان را 

برفرازسرمصوبات خودشان  به نمايش نمی گذارد؟ آری حفظ اقتداريک حلقه غيبی به برفرازسرخود آنها وحتا 
هرقيمت و لو به قيمت  به تاراج گذاشتن قواعد اساسنامه ای سازمان و موازين مناسبات اوليه ودموکراتيک بين 

 ای است که می کمونيست ها،و آتش زدن قيصريه به خاطريک دستمال،همان اقتدارغيرقانونی به پرسش گرفته شده
ازقديم گفته اند سالی که نکوست ازبهارش .تواند تنها توضيح دهنده اين همه بی خردی و خرده بينی غيرمسوالنه باشد

  .بنابراين کسی برای انتخاب خود وپاسخ گوئی به اين انتخاب وپی آمدهای آن نبايد منتظرآينده باشد. پيداست
چه قدر .  سازمان بی خرد می نامد يا به برخوردهای بی خردانه متهم می کندتقی روزبه با چه جراتی ديگران را در اين

انسان بايد خودخواه و خودبزرگ بين باشد که به همين راحتی تعداد بسياری از رفقای سازمانی خود را بی خرد بنامد 
 دانند در عجبم که به اين و من از کسانی که هنوز خود را کميته مرکزی می. و نام آن را هم برخورد کمونيستی بگذارد

تا کی بايد صبر کرد و اين گونه سخنان را شنيد . نوشته های آشکارا توهين آميز و تحقيرکننده هيچ برخوردی نمی کند
  . و برای حفظ روابط رفيقانه  تی شرت هديه داد

رکزی جو خفقان و رفقای کميته مرکزی اگر من نامه ای به شما بنويسم و بگويم که شماری از شما در کميته م
سانسور را در سازمان دامن می زنيد و بقيه اعضای کميته مرکزی هم دم فروبسته و صدايشان در نمی آيد، چه می 

کنيد؟ آيا از من نمی پرسيد که اوال اين شمار اندک چه کسانی اند، ثانيا داليل اين اتهامات تو چيست و ثالثا چرا به بقيه 
   کنی؟ اعضای کميته مرکزی توهين می

حاال ما مدتهاست که داريم از کميته مرکزی سوال می کنيم از کسانی که نامه را امضا کرده اند بپرسيد منظورشان از 
شمار اندک چه کسانی اند و دليل يا داليل اتهامات چيست و کميته مرکزی به ما پاسخ می دهد که ما به صفت فردی 

رفقايی که در کميته مرکزی هستيد من که نمی گويم .  تر و صريح ترسوال و درخواست از اين واضح. امضا کرده ايم
من می گويم کسانی در تشکيالتی که شما در راس آن نشسته ايد اتهاماتی را به تمام . به صفت غيرفردی امضا کرديد

 ما را متهم می کسان ديگری که نامه را امضا نکرده اند وارد می کنند، و شما از کنار آن به سادگی می گذريد و تازه
اين چه استداللی است؟ صدبارهم تکرار شود که منظور . کنيد که چرا اصرار داريم توهين نشنويم و تحقير نشويم

نوشته به صراحت شماری را متهم به فضاسازی اختناقی می کند و بقيه را به . توهين نبوده فرقی در اصل قضيه ندارد
. چرا از زير بار اين مسوليت شانه خالی می کنيد. کار و تحقير عيان استاين توهين آش. تبعيت يا سکوت تاييدآميز

شجاعانه به اکثريت خاموش سازمان انتقاد کنيد که چرا تن به رفتارهای . شجاعانه بايستيد و آن افراد را معرفی کنيد
پس به . چه بايد کرد. يدمنتظر چه هستيد؟ نه حرفتان را پس می گيريد ونه پای آن می ايست. می دهند" استالينيستی"

  کجای اين شب تيره بياويزيم عبای ژنده خود را؟ 
  :تقی روزبه ادامه می دهد

آنجا که نشان ميدهند اين رفقا تازه پس ازاتخاذتصميم حول خطيرين مساله ای : تنها به يک مورد آن اشاره می کنم
تازه يادشان آمده است که بايد جنبه اثباتی به -که البد درنزدآنها اهميتی بيش ازتعويض يک لباس دارد–نظرانشعاب 

آيا بهترازاين اعتراف می توان جنبه غيرعقالنی حاکم براين حرکت را به نمايش گذاشت؟ عينا !مطالبات خود بدهند
  .همان داستان مناره وچاه است

 دمکراسی مستقيم و کسی که خودش سال هاست که عبارت. ببينيد چه کسی منتقد جنبه اثباتی دادن به مطالبات است
می . مشارکتی ترجيع بند نوشته هايش است اما کوچکترين زحمتی به خود نداده تا منظورش را از اين عبارات بيان کند

او حتی تفاوت دمکراسی مشارکتی و دمکراسی مستقيم . چون خودش هم نمی داند. دانيد چرا؟ پاسخ بسيار ساده است
او تصور می کند که دمکراسی . م نوشته هايش مترادف با هم به کار می بردرا هم نمی داند و اين دو را در تما

او نمی داند که دمکراسی مستقيم تنها يکی از اشکالی است که دمکراسی . مشارکتی همان دمکراسی مستقيم است
 از آن ها انواع ديگری از دمکراسی مشارکتی هم وجود دارند که از جمله يکی. مشارکتی می تواند در آن ظهور کند

البته نه دمکراسی نمايندگی بورژوايی، بلکه دمکراسی نمايندگی که مارکس و انگلس در . دمکراسی نمايندگی است
  . کمون پاريس کشف کردند

کمی نوشته هايش را بخوانيد و . تنها تخصص تقی روزبه رديف کردن کلمات خفيف در برابر مخالفان نظری اش است
چه آسان آنان را استالينيست، . اری را در مقابل رفقای سازمانی اش به کار می بردببينيد که چه الفاظ ناهنج

  . می خواند... غيرکمونيست، عقب مانده، ضد دمکراسی و
  :او ادامه می دهد



بگذاريد بانشان دادن بلوغ خود و ازطريق پاسخ کمونيستی دادن به اين بحران، راهی نو دربرابرخود وديگرچپ ها 
  . بيراهه های رفته شده را دوباره دربرابرخودمان قرارندهيم. ت ازبحران پراکندگی وشقه شقه شدن بيابيمبرای برون رف

بيائيد با تکيه بر اين !اما کمونيست بودنمان که سرجايش هست!. خشمگين هستيم،زخمی هستيم، همه اينها درست
  .  اخگرهنوزبرافروخته، جلوبرويم

به اعضای سازمان نثار کرد و حاال در پايان همه را دعوت به گذشت و فرو دادن تقی روزبه ابتدا هرچه دلش خواست 
نفر از ....واقعا کسی در اين تشکيالت يافت نمی شود که از تقی روزبه بپرسد تو به چه حقی بيش از . خشم می کند

بسياری صفات اعضای سازمان را که اين قطع نامه ها را امضا کرده اند به داشتن فرهنگ غيرکمونيستی و 
البته . ناهنجارديگر متهم می کنی و آنگاه از آن ها می خواهی که خشمگين نشوند و با اخالق کمونيستی برخورد کنند

که هميشه بايد با اخالق کمونيستی برخورد کرد و اتفاقا اخالق کمونيستی حکم می کند که در برابر توهين و تحقير در 
  .  سازمان سکوت نکرد

  یالبرز دماوند
  2009 می 23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
علی يوسفی. از ر  
2009 مه 24  

!را بيشتر می پسندم " ديوانه"از القاب اعطائی رفقا ، لقب   
!د، با سالم .رفيق ح  

ی نه چندان دور و در يکی از کنگره های سازمانی خوب بخاطر دارم که بدليل وخيم شدن چهره مهربان شما را در زمان
د عزيز هيچ گاه به فکرش هم خطور .بی گمان رفيق ح . وضع جسمی ام ، بر بالينم حاضر شده و به مداوايم پرداختيد 

. حاضر شده است " ديوانه " نکرده بوده است که بر بالين يک   
ادعا نمی کنم که در .  آوريل نبوده است 12 سرگشاده منتشر شد ، وضعيت ديگر به مانند قبل از از هنگامی که نامه

اما ادبيات ديگر . طی اين مدت ادبيات مخالفين نامه در نوشته هايشان بی نقص بوده است ، که بی شک نبوده است 
.سو به واقع تماشائی ست   

، تو بخوان نظم " حافظ نظم موجود" ، " کد شکن خود کامه " د از القابی که مستقيما بمن اهدا شده است ، عبارتن
با تشکر از شما الزم است بگويم که ميان همه . مبتنی بر سلطه سرمايه داری ، و ديوانه که شما مبتکر آن بوده ايد 

.دن است ديوانه بودن که بهتر از نيروی انتظامی سرمايه داری بو. آنها همين را بيشتر از همه  می پسنديم   
دوست عزيز ، در اوائل و در خالل بحران اخير شايد اولين . واما چند کالم جدی تر دارم که به عرض شما می رسانم 

بهتر است که اين گفته را " . سانتر مرد ، زنده باد سانتر به گذشته تعلق دارد : " کسی بوده باشم که که گفته است 
ميداند ، " گرايش مستقل " ن قايق کوچک قطعا و قطعا نيروئی که خود را در نزاع در اي. بشنويد و بکار ببنديد 

اين گرايش که ظاهرا شما هم به آن تعلق خاطر داريد ، نتوانست و نخواسته است  به اين . بزرگترين بازنده خواهد بود 
اول . و روتين  روبرو شد درک برسد که از بحرانهای بی سابقه و کامال استثنائی ، نمی توان با را ه حلهای کالسيک 

.بگو کجا ايستاده ائی ، تا بگويم چه برای گفتن داری   
اتهام زنی ، بدون برشمردن موارد اتهام ، بردن نامهائی در هاله ای از ابهام وبدون ذکر اسامی واقعی متهم ، آن 

.ک شده است پارامترهائی هستند که عامدانه از جانب نيروی سانتر اين تشکيالت از صورت مسئله پا  
 نقش  هممداخله فعال " يک الف آدم هائی " مثل من در اين بحران ، که برايشان جنبه حقوقی ، اخالقی و قضائی 

عمده ائی داشته است ، و شايد ديگرانی هم بوده باشند که از آن استفاده ابزاری کرده باشند ، را ديوانگی خواندن ، نه 
 تنها لذت بخش ، بلکه گواراست 

  مه24درود به شما، علی يوسفی   با 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  رضا سپيد رودی. از ر
  2009 مه 24

  

  !انشعاب آيين نامه ندارد
  رضا سپيد رودی

دو واکنش درخور , لفان امضا کننده نامه سرگشاده صورت گرفتاز ميان واکنش هايی که به مصوبه پنجم جمع مخا
يکی فحشنامه جديد رفيق تقی روزبه خطاب به من است که معنای داستان پردازی های دائمی اين رفيق . توجه است

واکنش .  در باره لزوم فرهنگ کمونيستی و برخوردهای انسانی و لحن رفيقانه را به خوبی برای همه روشن می کند



يگر که اين يادداشت اساسا به آن معطوف است به رفيق شهاب برهان برمی گردد که آيين نامه انشعاب نوشته اند و د
مرحله بندی کرده اند و براساس مراحل تدوينی خودشان نتيجه گرفته اند که چون مراحل مورد نظر طی نشده است 

  . است" و غيرقابل توجيه, احساساتی, غيرسياسی" پس انشعاب 
انشعاب در صورتی موجه می شود که اوال اختالفات به صورت قطع نامه هايی در :"رفيق شهاب برهان نوشته است

  ". برابر هم تدوين شوند
شايد مفيد باشد که صف . به اعتقاد من موجه بودن يا نبودن يک انشعاب فقط از شکل تحقق آن نتيجه نمی شود

ولی حقانيت يا عدم , بط و قطع نامه های روشن در برابر هم حرکت کنندآرايی ها در انشعاب سعی کنند بر اساس ضوا
اگر حکم بگذاريم که اول بايد به شکل قطعنامه . حقانيت يک جدايی را از بود و نبود قطعنامه نمی شود نتيجه گرفت

 را به شکل صريح دربياييم بعد از هم جدا شويم  اگر يکی از صف بندی ها نتواند يا نخواهد يا مفيد نداند که خود
قطعنامه ای بازتاباند چه بايد کرد؟ و اگر قطعنامه ای دفورمه داد که به جای روشن کردن جوهر اختالف وظيفه پرده 
پوشاندن بر آن و مکتوم داشتن آن و ماست مالی کردن کل ماجرا را بر عهده خود گذاشت چه بايد کرد؟ آيا حقانيت يا 

ط می شود؟  چرا مشروط می شود؟ پرسه زدن در دنيای اگر ها همچنان که مثال عدم حقانيت يک جدايی به آن مشرو
و راست اين است که کار آدميان متمدن گاه بدون اين . فهرست بندی ضابطه ها و تدوين آيين نامه ها خوب است
باشد که اما اگر محتوای نظرات يک جمع به گونه ای , پرسه ها و بدون اين فهرست بندی ها خوب پيش نمی رود

يعنی دائما از شکل های معينی از تبلور خويش بگريزد حقانيت يک , قابل جمع بندی به صورت قطع نامه نباشد 
انشعابی که اکنون مطرح است حداقل به تعبير من از يک ويژگی برخوردار . انشعاب به خودی خود ضايع نمی شود

و فرار آگاهانه از جمع بندی درست و واقعی اختالفات آن ويژگی در يک کالم عبارت است از اين که  پرهيز . است
مشخص کنونی بهترين و مفيدترين شکل پيشروی نظری است که جمع مخالفان نامه سرگشاده به جدايی از آن رای 

موجوديت و پيشروی دائمی و خزنده خود را در درون , يعنی نظر مقابل فقط به شرطی می تواند حيات. داده است
و تضمين کند که از هر نوع جمع بندی و فورمولبندی دقيق و صريح بگريزد و به محض مواجهه با سازمان تامين 

منطق و استدالل و بحث و نظر بالفاصله به سطح روحيه عمومی عقب نشينی کند و در البالی جزئيات روزمره 
  .  مربوط به سبک کار پنهان شود و همانجا سنگربندی کند

گشاده اولين تعرض آشکار نظری اين گرايش بود و پايه آن هم بر اين ارزيابی قرار حقيقت اين است که نامه سر
داشت که ديگر نفسی در سازمان بر کسی نمانده است که بخواهد از لزوم انسجام تشکيالتی و وحدت در عمل دفاع 

الی که نزديک به يک نظری کند و بنابراين يک تشر که بزنيم ماست ها را کيسه می کنند و جا خالی می دهند و رو
, دهه عمال سازمان را فلج کرد و به نوشته برخی از رفقا به يک جريان ناتوان و بی اثر ضد رژيمی تبديل کرد 

هم از پيش معلوم شده بودند و جلسات پنهانی بحث و " همدالن"بخصوص اين که برای اين کار . دوباره جا می ماند
با اين حال وقتی اعتراض و .  ح محکم کاری های الزم صورت گرفته بودتصميم گيری هم گذاشته شده بود و باصطال

شورش خودانگيخته گروهی از اعضای سازمان بر عليه روش های سازماندهی از باال و پنهانکارانه و اتهام زنی 
سرعت ب, به شهادت همه نوشته های رفقای منتقد اين نامه, های سنگين سازمانگران تهيه نامه سرگشاده آغاز شد

حاصل بحث های نظری ما چه بود؟ من ميل دارم به گوشه ای از آن حاصل که تا امروز . به محور بحث نظری چرخيد
  .به دست آورده ام اشاره کنم

آيا ما می خواهيم يک سازمان باشيم  با گرايش های : پرسشی که در برابر ما قرار گرفته است اين است: "نوشتم
 سازمان به شيوه دمکراتيک و از طريق حق رای اکثريت معلوم می شود يا اين که هر متنوع و آزاد که در آن نظر



فردی حق دارد نظر خودش را جايگزين نظر سازمان بداند؟ آيا سازمانی می خواهيم که در آن فرد از جمع و اقليت از 
در برابر هم " ای برابرفرصت ه"اکثريت تبعيت می کند يا می خواهيم يک ظرف چند گرايشی دارای حقوق مساوی و 

است و هيچ گرايشی از هيچ گرايشی تبعيت نمی کند؟ رفقای مخالف " برابر"باشيم که در آن حق فرد با حق سازمان 
اين پاسخ اين است که آنها خواهان حفظ موجوديت سازمان . نامه سرگشاده پاسخ روشنی به اين پرسش می دهند

ند و تبديل آن به يک ساختار چند گرايشی که در آن حق فرد برابر با حق هست) راه کارگر(کارگران انقالبی ايران 
سازمان باشد و گرايشات از هيچ نظری جز نظر خود شان تبعيت نکنند  را انحالل راه کارگر در شکل کنونی آن می 

 آيا خواهان بر موافقين نامه سرگشاده است که تفسير خود را روشن کنند و بر اساس آن تصميم بگيرند که. دانند
برنامه و اساسنامه تاکنونی آن هستند يا می خواهند سازمان , حفظ موجوديت سازمان راه کارگر در چهارچوب مبانی

راه کارگر مجموعه ای باشد از  گرايشات متفاوت که هر کدام ديد و نظر و سياست خود را پيش می برد و اصل 
  "تبعيت اقليت از اکثريت در آن معنا ندارد ؟ 

ر نمی کنم رفيق شهاب برهان  يا هيچ رفيق ديگری انکار کند که سطور باال تالشی است برای فورمولبندی دقيق فک
پاسخ اين . ولی حداقل يک تالش است, نمی گويم کامل است".  قطعنامه"يک اختالف و نزديک کردن آن به يک 

  :تالش مرا از جمله می شود در نوشته آخر رفيق تقی روزبه سراغ گرفت
"! شبح! "طرفدار نظارت استصوابی! موازی کار! سانسورچی! محفل پشت پرده! استالينيست منحط! چترباز

و رفيق تقی روزبه و . يعنی پاسخ به جای ارائه قطعنامه متقابل فقط فحش است!"...  آب نمک خوابيده, "زيرنويس"
ه درست در حالی که بشدت فحش می دهند و برخی از رفقای ديگر فقط فحش و ناسزا به من داده اند و جالب است ک

رفقا می دانند و رفيق شهاب برهان .  را هم انکار می کنند" سرزمين سوخته مناسباتی", فقط ناسزا بار آدم می کنند
من در باره تاکتيک نظرم را نوشتم و  هرکس که . هم اشاره کرده اند که يک حوزه اختالف ما مساله تاکتيک است

 تعصب و پيش داوری قضاوت کند خواهد ديد که من فقط بحث نظری کرده ام و فقط سازمان چند مايل باشد بدون
و در اين مورد دوم . تاکتيکی و  همچنين نظری را که می گويد تاکتيک بايد از درون طبقه بيايد مورد نقد قرار داده ام

خ نقد من تا حاال جز فحش و ناسزا چيزی پاس. تا حد توان به صورت مشروح به تببيين خاستگاههای تاکتيک پرداختم
هدف اين فحش ها اين است که پنهان کند که خاستگاه تاکتيک چيست و کجاست؛ هدف اين است که . نبوده است

باالخره به طور دقيق معلوم نشود که آيا ضوابط تکوين تاکتيک ها قابل تقسيم بندی هست يا نيست؛ قرار است پنهان 
به فحش و اتهام و .  در انديشه و وحدت در عمل هر دو يکسان است يا با هم تفاوت داردبماند که ضوابط آزادی 

ناسزاگويی پناه آورده اند تا  جوهر نظری اختالف زير اين آوار تهمت و افترا و درشت گويی پنهان شود و حاال هم 
  .  متاسفانه وارد مرحله پرونده سازی شخصی برای من شده اند

اصل تالش شخصی برای ارائه يک , ی اين که فورمولبندی خودشان را از اختالف ارائه بدهندرفقای مخالف به جا
آنها . فورمولبندی دقيق از اختالف را بالفاصله مورد حمله قرار می دهند و می گويند که اين تازاندن اختالف است

به شيوه ای بسيار غيرقابل توجيه تالش برای انداختن اختالف به مجرای جدال نظرهای فورمولبندی شده را بشدت و 
اگر فورمولبندی خودشان : و علت آن هم روشن است. و با فضاسازی و اتهام زنی و پرونده سازی محکوم می کنند

نفعی به حال گرايش آنها ندارد و برای موجوديت آن مفيد . توانايی دفاع نظری از آن را ندارند, را صراحت بدهند
هد و بنابراين فورا عقب نشينی می کنند و به جايی پناه می برند که اصل اختالف و نيست که خودش را صراحت بد

آيا من و امثال من به خاطر :  لذا پرسشی که می ماند اين است. مجموعه منازعات کنونی را غيرقابل درک سازد
ی دقيق مطابق جدول تالش هايمان در جهت صراحت دادن به جوهر اختالف نظری و ارائه آن در قالب يک فورمولبند



آيين نامه ای رفيق شهاب برهان محکوم هستيم؟ به نظرم نمی توان خواستار صراحت در نظر و فورمولبندی دقيق 
  .  اختالف نظر شد و بعد تالش در اين زمينه را بشدت محکوم کرد

رفيق . ان قياس کنمعالوه بر آن چه نوشتم من بند اول آيين نامه رفيق شهاب برهان را می خواهم با نظر خودش
شهاب برهان در اولين نوشته اش در رابطه با بحران در درون سازمان با اشاره به اين که اختالف نظرات چه در 

روش حل آن در سابق در , زمينه های تاکتيکی و چه تشکيالتی در چند سال اخير به مسير بحران زايی افتاده اند
حول اختالفات و بحث و صدور قطعنامه و پيش نويس و رای گيری و تشکيالت يعنی راه اندازی بولتن مباحثات 

در پنج سال اخير سبک و سياق ديگری :" تعيين اکثريت و اقليت را يادآور می شود و در ادامه اين طور می نويسد
اختالف نظرات را , هم باب شده است که امکان نمی دهد تکليف اختالف نظرات در تشکيالت روشن شود و برعکس

  ."ه تنش و بحران تشکيالتی تبديل می کندب
امکان نمی دهد تکليف اختالف نظرات در تشکيالت "را که " سبک و سياق"اين " مشخصات"رفيق شهاب برهان 

مدون و به صورت , نظرات خود را فرموله) تاکتيکی يا تشکيالتی(يک گرايش : "اين طور برمی شمرد, روشن شود
مدام نکاتی جسته و گريخته و بدون انسجام را يا در البالی . پايه بحث قرار گيرديک پالتفرم مکتوب نمی کند تا 

اين . مقاالت پراکنده يا در شفاهيات مطرح می کند که غالبا هم با اما و اگرها و در روها و عدم قطعيت ها همراه اند
 بگيرند با سنگربندی برای سد به جای اين که با بحث جواب... جا کردن از پهلو و آهسته آهسته نظرات نامنسجم 

  ......"جواب می گيرند" حرکت خزنده"کردن 
برای ,  می نويسم تا حدودی. اين تفسير رفيق شهاب برهان از بحران زا شدن تشکيالت را من تا حدودی می پذيرم

رش را توضيح رفيق را که نوشته است گرايش مورد نظرش خودداری از فرمولبندی نظ, اين که در باره علت آن
اميدوارم رفيق شهاب برهان با من موافق باشد که مدت . می کند  به حد کافی رسا نمی دانم" تاکتيکی ياتشکيالتی"

. زمانی کافی است, پنج سال هم برای صاحب نظر شدن و هم برای فرمولبندی يک نظر و راه اندازی بحث حول آن
 چرا اين رفقا پنج سال است از فرمولبندی نظرشان پس جای اين پرسش از رفيق شهاب برهان باقی می ماند که

  خودداری کرده اند؟ 
و توانايی های فردی افراد و رو کم کنی و نکاتی از اين قبيل " شخصيت ها"به نظرم علت را اساسا نمی توان در 

ينت و من حتی می خواهم در دفاع از رفيق تقی روزبه بنويسم که اين خودداری ربطی اساسی به ط. جستجو کرد
راست .  علت قبل از هر چيز به ماهيت نظری مربوط است که از فرمولبندی می گريزد. مشرب افراد و غيره ندارد

تبعيت اقليت : اين است که حامالن آن نظر انتهای ضابطه فرمولبندی و سبک و سياق پيشين در سازمان را می دانند
طبعا , د گرايش بايد برابر حقوق باشد و از همديگر تبعيت نکندولی اگر نظر آنها اساسا همين باشد که چن! از اکثريت

. نمی توانند آشکارا خود را در معرض نفی موجوديت محتوای نظر خويشتن از طريق فرمولبندی قرار دهند
حتی اگر نتيجه آن رای . فورمولبندی شدن نظرشان با خطر حتمی پذيرش رد محتوای نظرشان پيوند ناگسستنی دارد

من اگر معتقد باشم که . در حالی که در انواع اختالفات نظری ديگر چنين نيست, به سود گرايش شان باشداکثريت 
ناگفته روشن است که اولين کاری که به هيچ وجه به آن , نظر فرد نبايد از نظر جمع و اقليت از اکثريت پيروی کند

زيرا چنين پذيرشی محتوای نظر مرا . ن استتن ندهم  گذاشتن همين نظر در معرض قضاوت جمع و پذيرش تبعات آ
در حالی , اگر رای بياورم به  رای اکثريت گردن گذاشته ام. چه رای بياورم چه نياورم. به مثابه نظر نابود خواهد کرد

حقانيت نظرم را به محک رای جمع گذاشته ام در حالی که , که درست همين نظر را قبول ندارم و اگر رای نياورم
پس در هر دو صورت به نظرم . و عدم تبعيت از رای جمعی به نام آزادی فردی را خواستارم, د از جمعآزادی فر



اين است علت اساسی خودداری از فرمولبندی نظر که مربوط به حاال هم نيست و به نوشته . ضربه اساسی زده ام
جرد اين که مواجهه نظری صورت می به همين دليل است  که به م. رفيق شهاب برهان پنج سال است که جريان دارد

گيرد با هزيمت از ميدان بحث نظری روبرو می شويم و فرياد بلند می شود که آی دارند تفسير دلبخواهی خودشان را 
می نويسند و با صراحت نيز که سازمان بايد چند .  قالب می کنند و سيل فحش و ناسزا به طرف آدم سرازير می کنند

بعد وقتی بر تفاوت سازمان راه کارگر به مثابه يک گرايش با , اد بزرگ هواداران سوسياليسمگرايشی باشد مثل اتح
ايده اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم متمرکز می شوی و شرح می دهی که اين درست همان رد تبعيت اقليت از 

 تاييد می کنند که سازمان چند دوباره, سريع انکار می کنند و درست در همان حالی که انکار می کنند, اکثريت است
نام می برند و وقتی می پرسی که سازمان چند گرايشی با " يک واقعيت عينی"گرايشی می خواهند و از آن به عنوان 

تبعيت اقليت از اکثريت می خواهيد يا سازمان چند گرايشی که هيچ گرايشی از هيچ گرايشی تبعيت نمی کند؟ از زبان 
تشديد نقار و جدايی و کينه و تحقير و خودی و , دميدن بر کوره تفرقه: "ی گيری که اينرفيق تقی روزبه پاسخ م

به عبارت ديگر . است" غيرخودی کردن و تحسين مناسبات مبتنی بر سلطه و ستايش از ضرورت نظارت استصوابی 
و تاييد ! تکذيب می کنند! ارندقبول ند! قبول دارند! رد می کنند, اين رفقا می پذيرند. دوباره فحش ها سرازير می شود

  . اين شده است کارشان! می کنند
اگر علت خودداری از فورمولبندی نظر اين رفقا چنانچه آورده ام از نظر : سوالی که نهايتا باقی می ماند اين است

ر ب" حرکت خزنده"رفيق شهاب برهان توضيح درستی در باره علت تغيير روال در پنج سال اخير و علت ترجيح 
اوال اختالفات به صورت قطع نامه هايی :" فرمول بندی نظر باشد بند اول آيين نامه رفيق شهاب برهان که می نويسد

چه مابه ازای عملی پيدا می کند؟ پنج سال ديگر هم بايد صبر کنيم؟ يا آيين نامه رفيق " در برابر هم تدوين شوند
  شهاب برهان تبصره و استثنا هم دارد؟

صف بندی های حقيقی حول پالتفرم ها و :"ق شهاب برهان در آيين نامه انشعاب خودش نوشته است که رفي:  ثانيا
  ".نه محافل شکل بگيرد

من نمی دانم که اين بند رفيق شهاب برهان برای شخص خودش و تعيين موقعيت شخص خودش در اين هنگامه 
ن فقط می توانم از جانب خودم بنويسم که برای من م. دعوا نوشته شده است يا اشاره به عموم اعضای سازمان دارد

و نظرم را هم نوشته ام و در معرض نقد و . نظر مهم است, اين فرد يا آن فرد و اين يا آن محفل نيست که مهم است
عين همين را می توانند بسياری از رفقای ديگر هم در ميان نويسندگان نامه سرگشاده و . داوری همه رفقا گذاشته ام

با اين حال برای من يک نفر روشن نيست که اين گفته ها آيا چه تاثيری .  مخالف آن به رفيق شهاب برهان بگويندهم
صف بندی های حقيقی حول پالتفرم ها و نه محافل :"در آيين نامه انشعاب رفيق دارد؟ من اگر معتقد باشم که بايد

برای تحقق , يا در کنار نوشتن آن, "بايد"شتن اين اولين کاری که می کنم اين است که به جای نو" شکل بگيرد
در حالی که رفيق شهاب برهان از زمان انتشار نامه سرگشاده از بحث نظری در . آستين باال می زنم" بايد"همين 

صف بندی های "من نتوانستم بفهمم که اين پرهيز چطور می تواند به شکل گيری . باره محتوای آن پرهيخته است
   کند؟ کمک" حقيقی

داشته باشيم و چه رابطه ای ميان اين " پالتفرم"و " صف بندی"و از " محفل"بعالوه بسته به اين که چه تعريفی از 
يعنی خود آن هم از اين . می توانيم آن را بپذيريم يا رد کنيم, تعاريف با محورهای اصلی اختالف نظر قائل باشيم
لی متضاد قرار بگيرد و به همين دليل خاصيت خود را از دست ظرفيت برخوردار است که در معرض تفسيرهای بک



تشريح دقيق و " صف بندی های حقيقی"به همين دليل فکر می کنم به جای تاکيد عام بر . و متاسفانه می دهد. بدهد
  . هزار بار پراهميت تر و کارسازتر است" صف بندی های حقيقی"تفصيلی نظر خود در باره ويژگی های 

اقليت حاضر به تبعيت از اکثريت نباشد و با وجود :"در بند سوم آيين نامه انشعابش نوشته است برهان شهابرفيق 
  ."حق فراکسيون نظری فعاليت مشترک آن ها ناممکن شود

به نظرم اگر قرار باشد از خارج از جوانب اصلی اختالف برای يک اختالف زنده و جاری و آن شکل های ويژه ای 
  .  در متن آن جريان دارد آيين نامه صادر کنيم نتيجه مثبتی نخواهد داشتکه اختالف مزبور

اصال خود همين ماجرا که اقليت آيا بايد حاضر به تبعيت از اکثريت باشد يا نباشد يک . رفيق شهاب برهان عزيز
 هم باشيم و در برابر" فرصت های برابر"اختالف بر سر اين است که ما چند گرايش با . محور اصلی اختالف است

هيچ گرايشی حق نداشته باشد که خودش را بر گرايش ديگر تحميل کند؟ يا يک سازمان واحد باشيم که در آن گرايش 
  بلکه گرايش اقليت از اکثريت يعنی از نظر سازمان پيروی کند؟ , نداشته" برابر"ها حق 

مان باشم در يک سازمان کمونيستی حاضر می واقعا شما فکر می کنيد که من نوعی اگر طرفدار حق برابر فرد با ساز
شوم بحث بکشد به جايی که مجبور باشم از نظر سازمان تبعيت کنم؟ بخصوص اگر بيش از يک سال آزگار تمام وقت 

و انرژی سازمان را برای همين منظور گرفته باشم و يک کنگره را معطل کرده و از کارش بازداشته باشم و بعد 
 مائده آسمانی به سوی من آمده باشد؟  آيا فکر نمی کنيد بهترين کار برای اشاعه نظرم اين است امضا مثل... ناگهان 

که بحث را به صد شاخه فرعی بکشانم و دائم بين نظرات ناسخ و منسوخ مانور بيايم و فضای اتهام زنی درست کنم 
وانيد ثابت کنيد که اين روش بهترين و و از هر نوع صراحت نظری و فورمولبندی فراری باشم؟  آيا شما واقعا می ت

مفيدترين روش برای حفظ و اشاعه نظرم نخواهد بود؟ من می توانم برای شما ثابت کنم که برای رفيق تقی روزبه و 
و گمان می کنم  اين کار را در نوشته . برخی از رفقای امضاکننده نامه سرگشاده همين روش بهترين روش کار است

 ام؛ جايی که به منطق استدالل رفقای نامه سرگشاده در زمينه حذف ستون ديدگاه اشاره کرده ام و هايم تا حاال کرده
و فکر می کنم که شما هم در نوشته اول تان . نوشتم که بالموضوع شدن شکل گيری اکثريت و اقليت را  هدف گرفتند
 احيانا مثل رفيق تقی روزبه معتقد هستيد که تا حدودی همين روش را مورد نقد قرار داده ايد با اين حال اگر شما هم

. من تفسير دلبخواهی خودم را دارم  بهتر است تفسير خودتان را صراحت بدهيد که بشود دانست شما چه نظری داريد
اما اگر بر فرض شما هم معتقد باشيد که بالموضوع کردن شکل گيری اکثريت و اقليت روش اصلی سانتر ما برای 

است در اين صورت بند سوم اساسنامه شما واقعا چه جايگاهی خواهد " نه سازمان" و ائتالف با فرار از سازمان
  يافت؟

  
  هدف حفظ سازمان است
و حق هم از ! پايه آن هم حق منفی است نه وظيفه. انشعاب اساسا شورش فراقانونی است!  رفقای عزيز راه کارگر

نشعاب يعنی اين که گروهی به اين نتيجه می رسند که ديگر در ا. خصلت داوطلبانه بودن فعاليت مشترک برمی خيزد
وقتی خودشان اعالم می کنند که . چهارچوب ضوابطی که از سوی تفسير رسمی و قانونی اعالم می شود نمی گنجند

فيق حاال ر! آفتاب آمد دليل آفتاب. انتقاد از آنها نمی تواند متضمن اين پرسش باشد که چرا نمی گنجيد, نمی گنجند
تقی روزبه و ديگران به ما طعنه می زنند که شما با بر سر نيزه زدن اساسنامه و برنامه و مصوبات تاکنونی سازمان 

همين سازمان و تشکيالت موجود آن را نابود می کنيد و به نام مبارزه با انحالل طلبی عمال , و دفاع از تشکيالت
خواه انتقاد کنندگان بدانند يا ندانند اين است که شورش فراقانونی , ادمعنای اين انتق. خودتان کاری جز انحالل نداريد



اگر قانونيت . ولی اين درست همان چيزی است که حاال حقانيت دارد. برای احيای قانونيت و تشکيالت حقانيت ندارد
م شود که برای اين که معلو, هنوز نشانه انحالل طلبی نيست, منحل خواستن آن, رسمی خود انحالل طلب است

بايد جهت آن , فقط به خود شورش نمی توان گير داد, شورشی حقانيت دارد يا ندارد و انحالل طلبانه هست يا نيست
به همين دليل بود که من در . را و هدفش را و وسايلی را که برای تحقق اين هدف به کار گرفته است پيش کشيد

خواهان " تاکيد کردم و نوشتم که  مخالفان نامه سرگشاده نوشته پيشين تفسير شخصی خودم را در باره هدف مان
هيچ چيز جز حفظ موجوديت سازمان را نمی " و " هستند) راه کارگر(حفظ موجوديت سازمان کارگران انقالبی ايران 

تاکيد بر اين هدف بسيار مهم است؛ آنقدر مهم و ." خواهند و بر هيچ چيز جز حفظ موجوديت سازمان تاکيد ندارند
نقدر حياتی که اگر واقعا به درستی دريافته شود و اگر با تعبيرهای نارسا و خصمانه و فضاسازی مواجه نشود می آ

, سازمان نيست" مصادره"اشاره به اين هدف . تواند بهترين کليد برای برخورد متمدنانه و رفيقانه و تفاهم آميز باشد
می توان چنين تعبيری  , ر قيمتی برای کسانی اهميت پيدا می کندفقط در فضای آلوده و پر ابهام که کوبيدن نظر به ه

اگر هيچ رفيقی چه در . اشاره به ميراث مشترک همه راه کارگری هاست: کامال برعکس است. از آن به دست داد
خود انشعاب خود به , چه در ميان مخالفان آن با هدف مورد اشاره مخالفتی ندارد, ميان امضاکنندگان نامه سرگشاده

, کنند" مصادره"برگرداندن چنين چيزی به سمت اين که گويا کسانی می خواهند سازمان را . بالموضوع می شود
من خيلی دلم می . نگرشی بکلی بيمارگونه است و از ذهنيت های ناسالمی برمی خيزد که ديگر نميدانند چه می گويند 

 ششم رفقای مخالف نامه که با اکثريت مطلق آرا رای به خواهد بدانم که حامالن اين ذهنيت در برابر مصوبه نشست
چه خواهند کرد؟  از طرف ديگر اما با اين هدف بازی نبايد کرد و اعضای !) من هم رای مثبت داده ام(گفتگو داده اند 

ن را و خوب است اين تصور هم کنار گذاشته شود که گويا می توان اعضای اين سازما. سازمان را هم بازی نبايد داد
  .بازی داد

مسلما ما هرگز نمی توانيم به طور دقيق بدانيم که در ذهنيت يکايک امضاکنندگان نامه سرگشاده هنگامی که با 
اما اگر رفقايی هستند که تفسير حاکم و جاری از مصوبات در . تصميم در اين باره روبرو شده اند چه گذشته است

, حاال چه موافق نامه و چه مخالف نامه باشند, همچنان معتبر می دانندسازمان تا پيش از انتشار نامه سرگشاده را 
و آن را تبليغ و , ولی نمی شود هم تفسير انحالل طلبانه از نامه سرگشاده داشت. سازمان به خودشان تعلق دارد

هم , ناميد" درخواست بيعت"هم بر روش پنهان کارانه و شبه کودتايی صحه نهاد و  مرزبندی با آن را , ترويج کرد
از پاسخگويی مشخص به اتهامات وارده بر تعدادی از اعضای سازمان سرباز زد و به اين خواست بی اعتنا ماند؛ هم 

سازمان را تماما متعلق به گرايش و تفکر خويش دانست و عمال آن را چند گرايشی با گرايش های برابر حقوق در 
فرد از سازمان و  اقليت از اکثريت از طريق بالموضوع کردن شکل مقابل هم دانست و با هر گونه اصل تفکيک نظر 

گيری اقليت و اکثريت و انحالل ارگانی مخالفت کرد و  در عين حال حق جدايی آن عده از رفقايی که چنين تفسيری را 
نامه سرگشاده مبانی و مصوبات حاکم و جاری بر سازمان تا پيش از انتشار , برنامه, انحالل طلبی و مغاير اساسنامه

  .  می دانند انکار کرد
  

اين نوشته را به پايان برده بودم که متوجه شدم رفيق شهاب برهان در يادداشتی جديد به نوشته من با : بعدالتحرير
ضمن تشکر از رفيق شهاب برهان و ستايش از . اشاره و پيشنهاداتی را مطرح کرده است" جرا جدايی"عنوان 

نظرم را در باره پيشنهادات رفيق , شی که شخصا برای حل بی درد بحران صورت می دهداصوليت اين رفيق و تال
  .شهاب برهان در يادداشتی جداگانه می نويسم
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 برای درج در بولتن داخلی
 چگونه می خواهيم در کنارهم باشيم؟

در اين مدت جلسات متعددی چه از سوی مدافعان نامه سرگشاده و . از انتشار نامه سرگشاده گذشته استيک ماه و نيم 
نوشته های گوناگونی در شکافتن ماجرا و ارائه راه حل به نگارش در آمده . چه از سوی مخالفان برگزار شده است

ده است اختالفات را به روالی قابل حل يکی از آخرين نوشته ها، نوشته رفيق شهاب برهان است که تالش کر. است
بند اول در باره پذيرش يا عدم پذيرش برنامه . رفيق شهاب برهان در سه بند مشکالت را فرموله کرده است. سوق دهد

مصوب ( ـ الف ـ آيا مبانی برنامه :که همه بايد به اين سئوال پاسخ دهند که. و اساسنامه و مصوبات تاکنونی است
حتا در صورت تمايل به اصالح و تغييرشان و تا چنين اصالحات و ( اساسنامه موجود سازمان را و) کنگره اول 

"قبول داريد و مبنای کار مشترک تشکيالتی می دانيد؟) تغييراتی توسط کنگره ها  صورت نگرفته است   
يرات احتمالی اساسنامه  برای اصالحات يا تغي–ب :"بند دوم در مورد چگونگی حل مشکل ديدگاه و نظرات فردی است 

ای  و نيز حول مسئله جايگاه امضای فردی و ضوابط رسانه ها پيش نويس هائی در زمان بندی واقع بينانه توسط 
گرايشات مختلف تهيه شوند تا بعد از بحث به قطعنامه هائی قابل رای گيری تبديل شوند و در صورت تمايل گرايشات، 

  . بگيردفراکسيون های نظری حول آن ها شکل
 روی مسائل مناسباتی و رفتاری –ج : " رفيق شهاب برهان در اين رابطه می نويسد. و سوم در بازه مناسبات است

که در نامه سرگشاده مطرح شده اند بحث های روشنگر و شفاف عموم تشکيالتی صورت بگيرد و برای حل اين قبيل 
  ".يد فکر کردبرای چند و چون آن با. مسائل از راه ديالوگ تالش شود

مدافعان نامه سرگشاده در . واقعيت اين است که نظرات نيروهای تشکيالت در اين رابطه به شکل شفافی در آمده است
در اين الگوی تشکيالتی، از تبعيت اقليت از . يک و ماه و نيم اخير الگوی تشکيالتی خود را به نمايش گذاشته اند

د ندارد؛ حتی رآی گيری روی موضوعات و مسائل به کناری گذاشته شده اکثريت خبری نيست؛ سيستم نمايندگی وجو
در اين . تحت نام دمکراسی مشارکتی به شکل جاافتاده ای اجرا می شود" نه تشکيالت"به ديگر سخن خط . است

اما . بحث های گوناگونی صورت گرفته است. مدت جلسات گوناگونی توسط اين بخش از تشکيالت برگزار شده است
 مورد هيچ يک از اين مباحث نه رای گيری صورت گرفته شده است و نه حتی جمع بندی های کميته مرکزی که در

چنين امری تصادفی نبوده . مسئول جمع بندی اين مباحثات شده بود، به رای گيری و تصميم گيری گذاشته شده است
رفقا . نمايندگی هم موضوع به همين شکل استدر مورد . است بلکه به شکل کامأل آگاهانه ای به اجرا در آمده است

وقتی اين . در مقابل پيشنهاد مناظره و اعزام نماينده با روشنی تمام اعالم کرده اند که اصل نمايندگی را قبول ندارند
شنا کردن در مسيرهای مختلف و بيان واتخاذ "شيوه ی عملی را بگذاريم در کنار آن جمله معروف نامه سرگشاده که 

روشن است . را به رسميت شناخته است، به خوبی الگوی تشکيالتی اين رفقا را نشان می دهد" يک های مختلفتاکت
حتی اگر پاسخ آری بدهد، آنگاه بايد . اين تجمع نمی تواند در پاسخ به سئوال اول رفيق شهاب برهان، پاسخ آری بدهد

 سازمان همخوانی دارد؟  حتی در شرايط کنونی که شيوه عملی تاکنونی اش را توضيح دهد که  چگونه با اساسنامه
قرار است مذاکرات ميان کميته مرکزی سازمان و هيئت ارتباطات موقت صورت گيرد، روشن نيست که آيا کميته 
مرکزی که تاکنون پشت سر آن سنگر می گرفتند، می تواند نمايندگی اين تجمع را به عهده داشته باشد و يا اين مورد 

در اين جا . اصل عدم اعتقاد به اصل نمايندگی خواهد شد و پشت کميته مرکزی را خالی خواهند کردنيز مشمول 
روشن است که امضاء کنندگان نامه سرگشاده عمأل از اساسنامه سازمان انشعاب کرده اند و الگوی تشکيالتی 

فظ و مدافع اساسنامه سازمان باشد، جالب است که کميته مرکزی سازمان که بايد حا. ديگری را به اجرا در آورده اند
  .در تمامی اين مدت بر اين شيوه چشم پوشيده و در کنار اين تجمع قرار گرفته است

آن ها اعتقادی به تمايز ميان نظرات مخالف و . در مورد ديدگاه هم نظرات امضاء کنندگان نامه سرگشاده روشن است
. بود" ديدگاه"أن نزول نامه سرگشاده، در هم شکستن ستون ش.  ناهمخوان فردی با نظرات رسمی سازمان ندارند

تنی چند از رفقا شده بود که به يک باره عده ای تصميم گيرفتند " خفگی"همين ستون بود که گويا باعث 
هدف در هم شکستن ستون ديدگاه، باز کردن راه برای الگوی تشکيالتی ای است که در اين . آن ها شوند" پيشمرگ"

  .ا در آورده اندمدت به اجر
. برای جا انداختن اين الگوی تشکيالتی بود که آن نامه سرگشاده و آن اتهامات سنگين به امضاء رسانده و پخش شد

واقعيت آن است که نامه ی سرگشاده، تکرار خشن فحش نامه رفيق تقی روزبه در قبل از کنگره سيزده بود که با 
اما اين بار همان فحش نامه با اتهامات سنگين تر به .  رآی آوردمخالفت قاطع کنگره روبرو شد و تنها چهار

روشن است که اين اتهامات سنگين، فضای اعتماد رفيقانه را به کلی در هم شکست و . نفر رسانده شد... امضای 
و ترميم اعتماد های ويران " اتهاماتشان"و " متهمين"بدون روشن شدن . زمين سوخته تشکيالتی به وجود آورد



و اين درست نکته ای است که رفيق شهاب برهان از کنار آن به . شده، مباحث ديگر جنبه ی کامأل فرعی خواهند داشت
وقتی که بر اين ويران سازی اعتماد رفيقانه که ماده ی قوام دهنده کار و فعاليت مشترک و . سادگی گذشته است

. ناميده است" ی که در نامه سرگشاده مطرح شده اندمسائل مناسباتی و رفتار"متشکل هست، چشم پوشيده و آن را 
فرهنگی که رفيق تقی روزبه برای . واقعيت اين است آن چه که در نامه سرگشاده آمده است، يک فرهنگ جديد است

پيشبرد نظراتش از قبل از کنگره سيزده به کار گرفته و در نوشته های اخيرش آن را نيز به اوج رسانده و به نام 
عطر و بوی "و رفيق شهاب برهان با آن شامه تيزش از کنار اين . عرضه می کند" بوی کمونيستیعطر و "

  .به راحتی گذشته است و فضا را بيش از حد عادی تلقی کرده است" کمونيستی
روشن است وقتی صحبت از تداوم کار مشترک و متشکل تشکيالتی به ميان می آيد، در گام نخست، ويران کنندگان 

را بيان کنند تا از اين طريق امکان دفاع از خود را به " اتهاماتشان"و " متهمين"عتماد تشکيالتی بايد نام فضای ا
بدون بازگرداندن . در مذاکرات پيشارو با کميته مرکزی سازمان نيز همين امر نيز بايد مد نظر باشد. بدهند" متهمين"

  . جايی نخواهد برد و اتالف وقت بی ثمری خواهد بودفضای اعتماد رفيقانه، تمرکز روی ديگر مباحث، ره به 
  2009 ماه مه 25
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  امير جواهری. از ر
2009 مه 25  

 
  نفِی حکمت مکن .... 

   چندسوختهاز بهِر دل    
  )٢(واهری ج-امير

    ٢٠٠٩ مه ٢۵   
بارديگر نشان داد ! " همسان انگاری خود با کليت يک سازمان: "  رفيق تقی روزبه در آخرين نوشته اش با عنوان 

  . منقدش با چه زبانی سخن می گويد  قبا از تن بدر می کند و باچگونه در برابر نقد اصولی ديدگاهها و نظراتش که 
 تقی روزبه را ابتداء از همان -رک حرفی نزده باشم ، همه کنايات و استعارات آخرين نوشته ربرای اينکه بی دليل و مد

  . سه صفحه اول نوشته اش رديف می کنم ، بعد نتيجه گيری ام را بيان می دارم 
فقط برای ، نه  را؛ با آن که می دانم بازخوانی اش واقعا دشوار و چندش آور استاين يک  دوجين کلمات قصار

آنچه  .  که مدعايم را مستند کنمبينم می ضروری و ازاين رو . آن نيز الزم می دانمه حتی برای موافقين کخالفين نامه م
  :تقی روزبه است که با هم می خوانيم  در پی می آيد تنها فرمول های ادعايی رفيق

پرده برداری  " –"  پردهمحفل پشت"  -"  زير نويس"ظهوروحضورشبح گون آن  " –" جدائی نابخردانه "     
"  -" پياده کردن چترباز-"   فرود اين چنينی چتربازان " -"صدوراولتيماتوم های شمارش معکوس "  -"ازسيمايش

تحسين مناسبات مبتنی   " -"  تشديد نقار وجدائی و کينه  وتحقير وخودی وغيرخودی کردن-"دميدن برکوره تفرقه 
 - "  هيچ عطر وبوئی از کمونيسم واحترام به انسان متصاعد نبود " –"  ضرورت نظارت استصوابی" –" برسلطه

سالها فعاليت موازی وبدون رنگ وبوی سوسياليستی و آن گونه فعاليتی که  غلظت "  -"آن محفل موازی باسازمان 
 -" التی  سالها فترت وآزاد از فعاليت تشکي"  –" شوری سانسور آن  حتا سروصدای خوانندگانش را درآورده است 

بامتالشی کردن يک سازمان مطرح وزنده و هم اکنون  " –"  بيرون کشيده شده اند ،حاال هم چون نمک خوابانده ها
با فرهنگی جديد که درآن ازکاربرد ستاره داوودهم .درقرن بيستم استالينيسم منحط  را بازسازی کرد " –" موجود 

 رفقا نبودند که جلوی چشمان همه برخالف مواضع سازمان بجای مگرهمين " –" حاکمان کوچولو " –" ابائی نيست 
پس چگونه است که حاال درائتالف ناميمونی باچتربازان  "  –" صدای سوم صدای ديگری را به تماشا گذاشتند؟

 تاراج گذاشتن قواعد اساسنامه ای "  –" حفظ اقتداريک حلقه غيبی  " –" اقتدار غيبی وخود فرمان  " –" فرودآمد 
اين همه بی خردی و خرده بينی  " –" اقتدارغيرقانونی  " –" آتش زدن قيصريه به خاطريک دستمال  " –" 

نفی ودورزدن مرکزيت   " -" بردن اساسنامه وبرنامه به سرنيزه " –..." رای سازی وتحکم  " –" غيرمسوالنه 
 که البد درنزدآنها –ن مساله ای نظرانشعاب حول خطيري.." منتخب کنگره ،نفی آزادی مباحثات درمقاطع پيش ازگنکره

  .....که ادامه دارد.... و –" جنبه غيرعقالنی حاکم  " –" اهميتی بيش ازتعويض يک لباس دارد 
  

آيا توسل :   که اين نوع خشاب گذاری کلمات نزد او گويا سرباز ايستادن ندارد  بپرسمتقی روزبه می خواهم از رفيق 
معتقد به ... " در اخالق کمونيستهای حت به جای استدالل و منطق در نوشته اش  واقعا به يک دوجين فحش و فضا

  گونه نمايندگی می کند؟  آنرا اينتقی روزبه جای دارد که در حال حاضر تنها رفيق " خودرهانی انسانها
يا " بی و خود فرمان اقتدارغي" خود ساخته  می فرمايند و آنرا با عناوين " همسان انگاری " آنچه رفيق در اين 

 تقی ، که رفيقنيستنامه سرگشاده " رهبری درسايه " به عينه همان آيا نشان می گيرد ، " اقتدار يک حلقه غيبی "
 فرموالسيون است؟  همان ی از با امضاء نگذاشتن به پای آن نامه ، خود مخترع و باز توليد کننده نوع بد ترروزبه 

  پاسخو همه همراهان و متحدانش بپرسند و طلب تقی روزبه نامه سرگشاده ازرفيق  اختراعی که بايد همه مخالفان 
  :کنند



  پياده می کنند؟ " چتر باز "     اين عناصر مقدر کيانند که اينگونه 
" اين چنينی را در زمين فرودگاه رفقای نويسنده نامه ، بعد از " فرود " خود کيانند که " چتر بازان "     ويا اين 

" ، " غيبی " از جانب همان مقتدرين " چون نمک خوابانده ها " اين بار " ها فترت و آزاد از فعاليت تشکيالتی سال
متالشی کردن يک سازمان مطرح و زنده و هم اکنون " به " رای سازی و تحکم " تا با " بيرون کشيده شده اند 

  بر آيند ؟ " موجود 
نوع ادبيات، چيزی برای اين سازمان و صحنه اعتماد آفرينی درپيشزمينه يک با اين  تقی روزبه آيا رفيق : می پرسم 

 و  آدم ها ی يک سازمان را تا اين حد ازهويت شان تهی ساخت،؟ می شود همکاری و استمرار کار باقی گذاشته اند
را " نون موجود سازمان مطرح و زنده و هم اک"  ديگربار درکنار هم جای گيرند و چرخه حيات بعد انتظار داشت که

  مورد ادعايی ايشان به حرکت در آورند ؟" خود رهانی " برای مبارزه با رژيم ضد انسانی وآدمکش اسالمی و 
   

بر " رای سازی و تحکم " و با " خرده بينی غيرمسئوالنه " و با " بی خرد " همه  تقی روزبه  به زعم رفيق    وقتی
 اينگونه سنگ دوام و بقاء رابطه را "همدالنش" رفيق يا  اين چگونه است که ،رفتار می کنند" غيرعقاليی" ... پايه 

با احساس زيبای احترام به انسان ودموکراسی  و معطوف به تقويت " به سينه می زنند؟ و چگونه می توانند آن را 
   بزنند؟ گره " صفوف کمونيستها

 "حاکمان کوچولو" ،  ) مد نظر رفيق شفيق ماست  همه مان يا هر کدام مان که (وقتی ما مخالفان نامه سرگشاده
چتربازان " با " ائتالف ناميمون " در حال و " استالينيسم منحط "  و مشغول بازسازی  هستيم"بی خرد " هستيم؛ 

  تشکيالت و مصوبات تاکنونی آن تاکيد ،راستی بقا رابطه با ما چه توجيهی  دارد؟ چطور است که ما که بر سازمان، "
نيم و به روش های ناسالم و کودتاگرانه و توسل به تهديد و ارعاب  و تهمت زنی بی سند و مدرک به رفقای می ک

بی کم ترين مسئوليتی نزديک ترين رفقای ؟ اما شما که "دميدن بر کوره تفرقه " به   متهم هستيم ،سازمان معترضيم
احساس زيبای احترام به انسان "ويد مظهر  می ش،نسبت می دهيدامروز و ديروز خود را به هر چه نا بدتر 

  ؟"ودموکراسی
  

که  نمايندگی محافل سه " هستيد" و يکی ازآن سه تنی" هستيد" يکی ازقديمی ترين اعضای اين سازمان " نوشته ايد
ه ازما مخالفان نامراستی شان نزول اين تاکيد شما چيست؟ .  "هگانه اوليه وبنيان گذار راه کارگررا به عهده داشت

رواداری و سکوت دربرابرفحش و ناسزاگويی می سرگشاده و مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان ، 
  خواهيد؟   

  
بايد با ...  " و" به سهم خود اعالم می کنم که راه کارگرسرمايه مشترک همه راه کارگری هاست" من : می نويسيد

؟ اين واقعا ازسراحساس مسئوليت "  مسئوليت درقبال آن عمل کنيمشيوه دموکراتيک وبراساس اصل گفتگو واحساس
 می  است که يک خروار فحش و ناسزا به مخالفان نامه سرگشاده حواله "احترام به انسان " و شيوه دمکراتيک و 

  کنيد؟
  

 که هنوز خود کسانی من از : " استبدرستی نوشته  رفيق عزيزم البرز دماوندی در رابطه با اين مطلب سراپا فحش، 
تا . را کميته مرکزی می دانند درعجبم که به اين نوشته های آشکارا توهين آميز و تحقيرکننده هيچ برخوردی نمی کند

  ؟ " کی بايد صبر کرد و اين گونه سخنان را شنيد
  

می خواهی با که " کنش مسئوالنه و هوشمندانه " آن : بپرسم  تقی روزبه برای آخرين نکته می خواهم از خود رفيق 
بيابی با کدام مضامين و "  اندازی های خود وپوستراهی نو برای پاسخ به اين مرحله ازبحران بلوغ " آن " اتخاذ " 

آن " شيوه دموکراتيک وبراساس اصل گفتگو واحساس مسوليت درقبال"  و اين راه را با کدام  همراه است؟ مفاهيم
  .  نشنيده ايمچيزی ز تهمت و ناسزا از شما  ما که تاکنون ج! می خواهيد هموار سازيد؟

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

یعلی يوسف. از ر  
2009 مه 27  

 در باره پيشنهاد رفيق شهاب برهان
 

، فرصت های برابر " آزادی بيان " سوی رفقائی که در جامه دفاع از بدعتی نمونه از . نامه سرگشاده يک بدعت بود
آنان .دفاع از فرديت و همسنگ بودن گرايش فرد و سازمان، به ميدان آمده بودند" ، " حاکميت چند صدائی " ، " 

پاشی اردوگاه از فراسوی رويداد، رفقائی که در پس تغييرو تحوالت جهانی و پس از فرو.امادر اين ميانه تنها نبودند
جديدی مبتنی بر نفی سلطه شده بودند ، از آن نامه "مناسبات اجتماعی کمونيستی "باور مند ... وتجديد آرايش چپ و 

اما اين تنها رفيق تقی روزبه بود که شجاعانه ، هرچند بمانند . بهره جسته و به ميدان آمدند" موهبتی الهی " بمانند 



ا با ادبياتی مانوس با کرات ديگر ، برای نظرش جنگيد والحق در چندين جبهه گذشته مخدوش ، ناروشن و هم گاه
اهداف نويسنده ويا نويسندگان نامه وبسياری از  .در اينجا الزم می دانم بر شهامتش درود بفرستم .نظری هم جنگيد

و "شماری اندک "چندبه امضا کنندگان در نهايت پيشبرد خط سازمان بی سازمان بود که با واردکردن اتهامات حقيری 
 مسلم بودآنانی ، به خصوص بدنه، که برپای نامه امضای خود را .باال بردن هرچه بيشتر هزينه آن آذين بندی شده بود

مقاومت ، اعتراض و مداخله فعال همين بدنه . را بر نمی تابيدند" نه سازمان" نگذاشته بودند ، دو پارامتراتهامات و
هردو سو قريب بود،آغازی شد برای پايانی که اجتناب ناپذير بوده " اعضای برجسته "،پديده ای که شايد برای

به باور من اگر نامه وارد اتهامات و صدور حکم نمی شد و تنها پارامتر پيشبردخط نه سازمان را  .انشعاب .وهست 
رجوع به  اساسنامه ،  ی ، شاملدنبال می کرد ، قابل تصور بود که بتوان مقابله با بحران رااز طريق مجراهای قانون

يعنی بحران کالسيک ،راه  منظور چيست  ؟ .ايجاد بولتن های بحث و فراخوانی کنگره قبل از موعد مقرر به پيش برد 
گرايشی در سازمان ما بر اين باور پای می فشرد که می توان از اين بحران با استفاده از همين راه . حلهای کالسيک
مسائل مناسباتی و رفتاری که در نامه سرگشاده مطرح شده " متاسفانه در تحليل اين رفقا . کرد عبور .حلهای کالسيک

از اهميت مهمی برخوردار نيستند وبرای چند و چون آن بايد در مرحله آخر فکری کرد" اند   
 نامهاتی و رفتاری من از رفيقمی پرسم ،هرچند بی هوده ،رفيق گرامی چرا بايد نظر شما مبنی بر بررسی مسائل مناسب

 در درجه آخرقرار گرفته ، پپذيريم ؟ چرا شما که وقت عزيزتان را در اين راه گذاشته ايد، يکبار  پيشنهاد تانرا که در
هم شده از نويسندگان و امضا کنندگان نامه سرگشاده بطور مشخص و روشن نمی خواهيد که يا اتهامات را ثابت و اگر 

 همنه يک نامه سرگشاده جديددرمغايرت بامتن اوليه بنويسند؟ برای من بسيار قريب می نمايد که شما قادر به درک 
عمده بودن اين قبيل مسائل ،که اتفاقا اين روزهابر حدت وشدت شان در گفتار و نوشتار افزوده هم می شود،نمی 

دتر از فحش خواهر ومادر ،از برای من قابل درک نيست که چرا شما از مخالفين می خواهيد تا فحشنامه هائی ب.شويد 
قبيل ،چماقدار ،اصول گرا ،نيروهای انتظامی ،دائم الخمران بدمست ،نظارت استصوابی ،سرگردنه ايستاده گان چاقو 

را بجان خريده و فعال دم بر نياورند،چراکه سرانجام آسمان صاف خواهدشد،؟رفيق طرح سه ماده ای شما ....بدست و
توانست داشته باشد ، هرچند که در باره جزئيات آن کلی حرف برای گفتن است ، که اوال تنها زمانی امکان مکث می 

فکری شود، چرا که در هيچ از همين امروز وفی المجلس بند ج به بند الف تبديل شده و در ثانی  برای چند و چون آن 
به همين .ل و مدرک چگونه استنوع از انواع تشکالت موجود نوشته نشده است که شيوه برخورد با اتهامات بيدلي

حاال رفيق شهاب برهان و ساير رفقای . صد البته که بايد از همان آغاز از مجراهای ديگر اقدام می شد، که شد دليل
گرايش مستقل هرچند و تا به ابد هم بگويند که روش مخالفين نامه سرگشاده محفلی بوده و يا چه و چه ،تاثيری بر کل 

.ماجرا نخواهد گذاشت  
به گمان من اين پرسش ها مبنائی  :"رضا سپيد رودی نوشته . از عجايب ديگر اينکه رفيق شهاب برهان خطاب به ر

حقوقی و منطقی برای درک ضرورت يا بی جا بودن جدائی در اختيار می گذارند مشروط بر اين که اوًال برای دريافت 
انيًا بر تاکيد هميشگی خود به شعور تک تک اعضا و خرد پاسخ ها به شيوه ای تشکيالتی و نه محفلی عمل کنيم و ث

نه همه اعضا نامه سرگشاده را . جمعی پايبند باشيم و امکان بدهيم که هر کس خودش به اين سئواالت جواب بدهد
  و اين بارها از طرف–امضا کرده اند و نه همه امضا کنندگان به جزئيات و فرموابندی های نادقيق آن رای داده اند 

". . . . بسياری از امضا کنندگان نامه ابراز شده است  
سپيد رودی را به سرکرده محفلی  تشبيه ميکند که گويا اعتقادی به شعور تک .شهاب برهان درعبارت باال دارد ر.ر

ر و بسيار محترمانه به او می گويد بفرمائيد بيرون و بگذاريد اين اعضا خودشان د.تک اعضا و خرد جمعی شان ندارد
رضا سپيد . شهاب برهان اندکی موافق باشم وبگويم ر. ممکن است که من با نظر ر.مورد خودشان تصميم بگيرند

اش خرد جمعی "چرا جدائی " عمل می کند ولی اينکه در نوشته مربوط به همرودی در مقاطعی خود محور انگار 
در ثانی رفيق شهاب برهان اين اطالعات را .ارم تمامی اعضای مخالف نامه سرگشاده راانتقال داده است ، نيز شکی ند

از کجا آورده است که مدعی عدم رای دادن بسياری ازامضا کنندگان نامه به جزئيات و فرمولبندی های نادقيق آن، شده 
 است ؟ آيا اساسا در اين اجالس های مخفيانه رای گيری شده است ؟اگر آری ،آيا اقليت و يا اکثريتی عمل شدو اگر باز

 پاسخ مثبت است ، بعنوان مثال در صد آرای مربوط به بخش اتهامات و رهبری در سايه چگونه بوده است ؟
اصال رای گيری  تا آنجائی که شنيده ها حاکيست بايد ياد آورشوم که اساسا در اجالس رفقای موافق نامه سرگشاده

بلکه بايد يکصدا فرياد . ؟ ،فضليت هم بسازيم! !رای ندادن اگر اينگونه است ديگر روا نيست از. صورت نگرفته است
برآوريم که عدم بهره گيری از سيستم رای گيريبخش بزرگی از فاجعه ائی است که رخ داده همين روند تا همين اواخر 

 است.نيز دامنگير اين رفقا بودآيا برای رفيق شهاب برهان اين فاجعه بی اهميت است ؟
 
 همه اعضا سازمان بدون استثنا و به صفت فردی به اين پرسش -الف ":ود نوشتهشهاب برهان در بند اول طرح خ.ر

بدهند» نه « يا » آری « پاسخ کوتاه    
حتا در صورت تمايل به اصالح و تغييرشان و (و اساسنامه موجود سازمان را ) مصوب کنگره اول ( آيا مبانی برنامه 

قبول داريد و مبنای کار مشترک تشکيالتی می ) نگرفته است تا چنين اصالحات و تغييراتی توسط کنگره ها صورت 
 دانيد؟



پاسخ به اين و فقط و فقط اين پرسش است که " :وی پس آنگاه با اين جمله بند اول طرح خود را به پايان می رساند
"تکليف با هم بودن يا جدا شدن را روشن می کند     

شهاب برهان .حداقل من را وادارمی کند که پرسش ديگری از ر. آناين پرسش همانقدر ساده انگارانه است که پاسخ به
آيا اساسا شما در ماوقع بحران اخير قرار داريد؟رفيق شهاب برهان عزيز برای بخش بزرگی از موافقان نامه .بکنم 

ئله سرگشاده وهمراهانشان مسائل پرنسيبی چندی عمل می کند که در ارزيابی های شما جائی ندارندو از صورت مس
آنها می خواستندعالوه بر مبانی .اين پرنسيب ها بوده اند که سبب ساز انتشار نامه شده اند.کامال پاک شده اند 

آن . برشمرده شده از سوی شما مبانی ديگری را، بعنوان هويت های مشترک و پايه ای و اساسی بر آن بيافزايند 
دائی ،شنا در مسيرهای مختلف حول بيان و ا تخاذ تاکتيک مبانی کدامها بودند، حذف ستون ديدگاه ،حاکميت چند ص

می خواسته اند . همه اينها را در پرتو نمايش قدرت مستتر در همين نامه می خواسته اند که حقنه کنند .های متفاوت 
های خود دست بشويند" و خود ويژه گی"خرده هويت ها "،" افتراقات ويژه"تا مخالفين را وادار کنند از   

يک زير مجموعه اقماری و کنترل شده از راه " طرح اما خوشبختانه از سوی مخالفين نامه و مداخله فعال اين 
خنثی شد"دور  

مداخله بخشی از بدنه سازمان در مقابل اين طرح را تا به "مناسبات اجتماعی کمونيستی "رفقای طرفدار .در پرانتز
ادر به تحليل اين پديده نيستند که اگر آموزه های شان در طی آنان ق.همين امروز به ناف رهبری در سايه بسته اند

همين دهسال اخيرگرچه خيرچندانی برای سازمان نداشته ،اين خير را داشته است که فرد به اهميت وجود خود ارزش 
 .بگذارد و خودش سوژه  و نقش آفرين باشد

 ارتباطی جهان امروز می دانند ، نمايش آشکار و اما،نشست های پالتاکی اين رفقا،که خود را مجهز به دستاوردهای
از همبستگی انسانی در " ونمايشی "تاکيد براشتراکات و کنش های جمعی و اقتدار حاصل از آن."همين طرح بود

غلضت برسميت .اقتدار و فرادستی را در آن جائی نبود " درون يک جمع وسازمانی که خود را سوسياليستی ميداند
وراليسم بر پايه بنيادهای های مشترک و پايه ای و اساسی در باال ذکر شده،برعليه پايه های اصلی شناختن و تثبيت پل

نظم طبقاتی موجود ،تو بخوان سازمان راه کارگر، آنچنان بود که روزنه گشوده شده برای مناظره بر اساس سيستم 
قی شد حال شما آمده ايد و می گوئيد که اين رای گيری بعنوان بالی آسمانی تل.نمايندگی ،بمانند آب خوردن ،نفی شد 

رفقا به همين آسانی از پرنسيب های خود دست بشويند؟ فرض محال را براين بگذاريد که من يک الف آدم در رفراندم 
من که  نمی خواهم  اين رفقا از پرنسيب .شما با صفت کامال فردی شرکت کنم ، در صورت مسئله که  فرقی نمی کند

ز هم مصلحت گرايانه ، دست بکشند ،مگر اينکه آگاهانه  به اين درک رسيده باشند گرايش سازمان بر های خود ،با
 گرايش فرد ارجح است

از شما و ديگر .در پايان با سپاس و ارزش گزاری بر تالش هايتان ،می گويم طرح شما ره به جائی نخواهد برد 
ده واکنون با مشخص شدن نکات اصلی اختالفات خود را با گرايشات مستقل و حتی از رفقائی که نامه را امضا کر

انشعاب پيش رو اجتناب ناپذير شده .نزديکتر می بينند،تقاضا می کنم که تکليف را بر خود تمام کنند" نيروی ماند "
م ما با اين رفقا و آنها با مادر آينده و خارج از چهار چوب سازمانی خيلی کارها می توانيم مشترکا انجا.است 
همکار يهائی که اکنون و در لحظه ممکن نيست.دهيم  . 

 . از اصابت سنگ های پرتاب شده داغ در اين روزهای نزاع و در اين قايق کوچک  به خود جلوگيری کنيد
  با درود به شما ،علی يوسفی ،بيست و هفتم ماه مای دوهزار ونه
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  در باره پيشنهاد  رفيق شهاب برهان
  رضا سپيد رودی 
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؟ را با توضيحات و شروط و تبصره ها و بندهای "چرا جدايی"رفيق شهاب برهان بخشی از يادداشت من با عنوان 

تصميم جمعی رفقای مخالف . وان پيشنهادی برای رای گيری عموم اعضای سازمان مطرح کرده استخودش به عن
نامه سرگشاده پيرامون پيشنهاد رفيق شهاب برهان هر گاه لزوم آن از سوی جمع اين رفقا حس شود طبعا از طريق 

پاسخی کافی و جامع برای حل اما من شخصا پيشنهاد رفيق شهاب برهان را , مصوبات نشست آنها  اعالم خواهد شد
  :بحران نمی دانم به داليل زير

  



اصلی ترين ويژگی بحران مشخص کنونی که رفيق شهاب برهان آن را به آخرين بند نوشته اش رانده  و همانجا : 1
زمين سوخته مناسباتی است که نتيجه برخورد پنهان کارانه ضد تشکيالتی جمعی از اعضای , پا درهوا رهايش کرده

تا زمانی که معلوم . ازمان و  وارد سازی اتهامات سنگين به جمعی ديگر از طريق يک نامه سرگشاده بوده استس
چه کسانی هستند و آنها که فضای ) که کنگره سيزدهم با قاطعيت منکر وجود آن شد"( رهبری در سايه"نشود که 

ی کرده اند چه کسان ؛ و اتهام به متهمين تفهيم اختناق در سازمان ايجاد کرده و برخوردهای نارفيقانه و غيرانسان
در تاريخ سازمان ما . راهی برای ترميم فضای تخريب شده وجود ندارد, نشود و فرصت دفاع به آنها داده نشود

شيوه ای که کنگره سيزدهم آن را . تقی روزبه تعلق داشت. اتخاذ چنين روشی به طور منحصر بفرد به ر!! افتخار؟
 هتاکی و افترا ء ناميده  و اعالم کرد که اين شيوه نه فقط در سازمان ما بلکه در همه جا محکوم و تخريب شخصيت،

تقی روزبه نهاده و بدين .نامه سرگشاده به شکلی خشن تر و بی مهابا تر پا در جا پای  ر. غير قابل تحمل است
برخی از رفقا به اتهام زنی و ناسزاگويی و با کمال تاسف . ترتيب فضای اعتماد رفيقانه را کامال درهم شکسته است

بنابراين اولين . در چنين فضايی همکاری و وحدت عمل ممکن نيست. پرونده سازی شخصی هم چنان ادامه می دهند
بايد : شرط احيای اعتماد همان است که رفقای مخالف نامه سرگشاده تاکنون در مصوبات خود تکرار کرده اند 

  .آنها به طور مشخص مطرح شودمتهمين و موارد اتهام 
  
رفيق شهاب برهان پاسخ کوتاه آری يا نه به پرسش در باره اين که آيا همه اعضای سازمان مبانی برنامه و : 2

: من دانسته است که نوشته بودم" پاسخی جامع و کافی بر همه اجزای اين پرسش"اساسنامه موجود را قبول دارند 
آيا ما می خواهيم يک سازمان باشيم با گرايش های متنوع و آزاد که در آن نظر سازمان به شيوه دمکراتيک و از 

مان بداند؟ آيا طريق حق رای اکثريت معلوم می شود يا اين که هر فردی حق دارد نظر خودش را جايگزين نظر ساز
  .." سازمانی می خواهيم که در آن فرد از جمع و اقليت از اکثريت تبعيت می کند

خوب است رفقا به فرق (,  به نظرم  پاسخ کوتاه آری يا نه به پذيرش مبانی برنامه و اساسنامه به پرسش های من
ش های نوشته مرا برجسته کرده و رفيق شهاب برهان گوشه ای از يکی از پرس. بين پرسش و پرسش ها توجه کنند

در حالی که روشن است که جمع بندی شخصی من فقط بخشی از يک پرسش که رفيق شهاب , جلو گذاشته است
اما , اين پاسخ البته الزم است. نمی دهد" جامع و کافی"پاسخی )  برهان در بند اول پيشنهادش آورده است نيست

  .نيست" جامع"نيست و بخصوص " کافی"
  
 برنامه و اساسنامه تاکنون نتوانسته است مانع شکل گيری پديده ای  مبانی برای اين که اعتقاد بهنيست" کافی"ال او

رفيق شهاب برهان سعی می کند در نوشته اش با اشاره به اين که رای همه . شود" نامه سرگشاده علنی"به نام 
به ,نامه نبوده است" ئيات و فورمولبندی های نادقيق آنجز"امضا کنندگان به نامه سرگشاده نشانه رای همه آنها به 

جزئيات و فورمولبندی های " در حالی که چيزی را که رفيق شهاب برهان . نوعی سر و ته قضييه را به هم بياورد
و دانسته ايم " نه سازمان"می نامد ما مخالفان نامه سرگشاده طرح تشکيالتی جديد انحالل طلبانه و پالتفرم " نادقيق

اگر اين يک واقعيت عينی انکارناپذير است که اعتقاد به مبانی برنامه و . تقريبا همه جوانب آن را هم تشريح کرده ايم
و پالتفرم تشکيالتی " چون نامه سرگشاده  علنی"اساسنامه تا همين امروز نتوانسته است مانع ظهور پديده ای 

حاال چطور رای گيری يکايک اعضا  بر , که نتوانسته است, ودش" نه سازمان"انحالل طلبانه مستتر در آن و تعرض 
 برنامه و اساسنامه بتواند راه بر بروز مجدد همين نگرش و تعرض آن در آينده ببندد؟ مگر در کنگره سر  مبانی



با دست رد کنگره روبرو نشد؟ و مگر حاصل آن چيز , سيزدهم که شکل ديگری از همين تعرض صورت گرفت
ه جز اين که اين بار در ابعادی وسيع تر و بحران زاتر و در اشکالی ناهنجارتر يعنی در شکل همين ديگری بود ب

تعرض کند؟ مگر خود رفيق شهاب برهان با صراحت ننوشته است که پنج سال است که گرايشی " نامه سرگشاده"
  اين سال ها اعالم اعتقاد بهدارد از فورمولبندی صريح و قطعنامه ای نظرش در سازمان می گريزد؟ مگر در همه

 برنامه و اساسنامه مانع کار اين گرايش بوده است که حاال بتواند باشد؟ می بينيد که اعالم پذيرش برنامه و مبانی
و در اين سطح فقط به مزمن شدن دوباره بحران و بسترسازی برای انفجار مهيب تر آن در . اساسنامه کافی نيست

  .  آينده می انجامد
  
بر خالف نظر رفيق شهاب برهان که حذف همه جوانب اصلی بحران جاری . هم  نيست" جامع"يا پاسخ آری يا نه ثان

من اعتقاد دارم , کنونی و گذاشتن رای گيری بر سر مبانی برنامه و اساسنامه سازمان به جای آن را مطرح می کند
بحران فقط به شرطی می تواند .  رفيق بيرون بيايدکه جامعيت نمی تواند از ذهنيت يا نيات يا تفسيرهای اين يا آن

بگيرد که به يکايک شکل هايی که طی آن تبلور يافته است پاسخ های روشن و اثباتی و مشخص " جامع"پاسخ 
موجوديتی , يا پيشنهاد اين يا آن فرد  نيست, جمع بندی اين يا آن فرد, اين شکل ها هم تفسير اين يا آن فرد . بدهد

  نکار ناپذير دارد که سه محور اصلی آن عبارت استمستقل و ا
از قائل بودن به وجود يک رهبری در سايه که عامل تخريب روابط در سازمان شده و برخوردهای نارفيقانه و : الف

  ,غيرانسانی را گويا سازماندهی می کند
  , ديدگاه در سايت سازمانو حذف بخش " تعبير و تفسير "ب، رد اصل نظارت ارگانی به نام مشکل آفرين بودن 

  .تاکتيک های متفاوت" اتخاذ"ج، و اعالم آزادی شنا در مسيرهای مختلف تاکتيکی و آزادی 
 آن پاسخی به بحران کنونی جامع خواهد بود که اين شکل های معين اختالف نظر کنونی را دور نزند و مسکوت 

. الی که پيشنهاد رفيق شهاب برهان درست برعکس استدر ح. بلکه پاسخ دقيق اثباتی به يکايک آنها بدهد, نگذارد
اگر مطابق بند اول پيشنهادش همه اعضای سازمان دوباره بر تعهد خود : مثال بگذاريد از رفيق شهاب برهان بپرسم

چه می شود؟ آيا غيب نمی شود؟ تکليف " رهبری در سايه"تکليف اتهام ,   برنامه و اساسنامه تاکيد کنند  مبانی به
 ديدگاه چه می شود؟ و بخصوص تکليف مجموعه بحث های مربوط به آن يعنی رابطه ميان حق فرد و گرايش بخش

آيا اين ها مگر موارد اختالف نظر از , نمی شود؟ و اگر می شود" غيب"با حق سازمان؟ آيا همه اين ها هم يواشکی 
رفيق شهاب برهان  اگر همه ما يکی يکی دوباره زمان انتشار نامه سرگشاده تا همين امروز نبوده اند؟  با پيشنهاد 

تکليف سايت راه کارگر چه می شود؟ کميسيون سايت می ماند يا نمی ماند؟ , به مبانی برنامه و اساسنامه رای بدهيم
در حوزه تاکتيک ها قرار است چه بکنيم؟ برويم برای خودمان : اصل نظارت ارگانی برقرار است يا نيست؟ و بعد

ن را در مسير دلخواهمان بکنيم يا نکنيم؟ اين ها را نمی توان با گذاشتن يک پرسش کلی و يک پاسخ شنای خودما
  . مزمن کردن بحران راه حل بحران نيست. آری يا نه دور زد

  
, مطرح می شود" رفع ابهام"بند ب پيشنهاد رفيق شهاب برهان که باز با بخشی از نوشته من تحت عنوان : 3

برنامه يا , هيچ کس مخالف آن نيست که بر سر مبانی"من نوشته ام . ه حق مطلب را ادا نمی کندمتاسفانه بهيچ وج
اين ها . خواه داخلی صورت بگيرد, اساسنامه يا تاکتيک ها و يا اصال هر موضوع مهم ديگری بحث آزاد خواه علنی

پس به طريق اولی با اين هم  " شهاب برهان از نوشته من نتيجه می گيرد که. ر" هيچ کدام محل اختالف نيست 



مخالفتی نخواهد بود که در باره جايگاه نظر و امضای فردی و ضوابط تفکيک آن از سياست های سازمان بحث 
  ."يعنی بحث هائی که شروع شده بود به روال تشکيالتی انداخته شده و به پيش برده شود صورت بگيرد؛

آن  هيد طرح روشنی برای برون رفتن از بن بست بدهيد بنابراين بايدبه نظرم اگر می خوا! رفيق شهاب برهان عزيزم
شما اگر جای هست را با . چيزی را که شده است و رخ داده است و به واقعيت پيوسته است نقطه عزيمت قرار دهيد

ايگاه نظر و آنوقت می توانستيد آشکارا ببينيد که بحث در باره ج, بود تغيير نمی داديد و مشخص را مجرد نمی کرديد
امضای فردی و ضوابط تفکيک آن در سازمان جريان داشته است و اتفاقا خود شما هم  در اين بحث شرکت داشته  و 

قطعنامه داده ايد ولی عده ای از رفقا ناگهان با توپ پر و زبان تهديد و تشر و اوليتماتوم و گرد آوری پنهانی امضا 
اده بحث را قطع کرده و ديدگاه را حذف و  نظارت ارگانی را هم حذف به شيوه ای ناهنجار از طريق نامه سرگش

اين رفقا با اين کار روال مشخص بحث ها را به شيوه کودتاگرانه درهم ريختند؛ و درهم ريختند تا نظرشان را . کردند
ه  و يادآور می بند ب پيشنهاد شما همه اين تاريخچه مشخص بکناری نهاد. به تعدادی از اعضای سازمان تحميل کنند

حول مساله جايگاه امضای فردی و ضوابط رسانه ها پيش نويس هائی در زمان بندی واقع بينانه توسط "... شود که 
انگار نه انگار که اتفاقی ...." گرايشات مختلف تهيه شوند تا بعد از بحث به قطعنامه هائی قابل رای تبديل شوند

  .گربندی نظری شده استو که بر سر همين موضوع سن, افتاده است
انجام دهيم و " روال"بيافتيم و بحث ها را روی اين " روال تشکيالتی"رفيق شهاب برهان خواسته است که ما روی 

  ."پس از اتمام اين بحث هاست که می شود فهميد هر کس دقيقا چه می گويد"ه  تاکيد کرده است ک
ديگر معنای جدی هم می تواند داشته باشد؟  مگر " شکيالتیروال ت" ولی آيا پس از انتشار  نامه سرگشاده  مگر 

سرش می شود؟ اگر می شد که کودتاگرانه و پنهانکارانه عمل " روال"بنا به ماهيت نظرش " نه سازمان"گرايش 
قرار است چه چيز تازه ای به محتوای نظرهای تاکنونی " روال تشکيالتی"خود اين : اصال همه اين ها هيچ. نمی کرد

باره حذف يا ماندن بخش ديدگاه در سايت اضافه کند که در جريان مباحثات پس از انتشار نامه سرگشاده مطرح در 
بتواند اين تاکيد را که ديدگاه برای جمع مخالفان " روال تشکيالتی"مثال آيا اين انتظار واقع بينانه است که شده است؟ 

 اصل تفکيک نظر فرد از سازمان و حق برتر سازمان بر فرد  من فکر می کنمنامه سرگشاده پرنسيب است زايل کند؟
. بحث ها؛ چه در همين روال جاری تغييری نخواهد کرد" روال تشکيالتی"که پشت بحث ديدگاه خوابيده است چه در 

ا اما نمی توانند اصل آن ر, آدم ها می توانند حرکت خود به سمت تحقق اصوليت هايشان را از هزار راه انجام بدهند
اگر فرض کنيم ابر و : تازه سوال مهم تری که باقی می ماند اين است. به گروگان شرايط و ضوابط حرکت دربياورند

بند ب پيشنهاد شما مثال پنج سال " زمان بندی واقع بينانه"باد و مه و خورشيد و فلک دست به دست هم دادند تا 
پيشنهادی شما بخواهد روشن شود؛ " روال"جام بحث ها طبق باز در همين فاصله که سران, و خيلی کمتر باشد, نباشد

ديدگاه در سايت می ماند يا نمی ماند؟ کميسيون می ماند يا نمی ماند؟ مصوبات سازمان تا پيش از انتشار نامه 
د را سرگشاده در باره معيارهای حاکم بر رسانه های سازمان اعتبار دارد يا ندارد؟ بند ب پيشنهاد شما  همه اين موار

و بند الف هم که اصال هيچ چيز در باره اعتبار مصوبات سازمان تا پيش از نامه کودتاگرانه . هم مسکوت می نهد
  . عده ای از رفقا نمی گويد

  
خالصه آن که اولين گام در  برون رفت از  بحران جاری بازسازی اعتمادهای شکسته يعنی پاسخ به بحران در 

 نويسنده نامه سرگشاده بايد تفهيم اتهام کنند و به متهمين امکان دفاع از خود داده رفقای. مناسبات تشکيالتی است
 کافی و جامع.   باشدد کافی و جامعاما اگر قرار است که سازمان به روال قبلی خود برگردد پس رای گيری بای. شود



و به ويژه  مصوبات تاکنونی بودن آن به اين معناست که  عالوه بر مبانی برنامه  و اساسنامه بايد  مصوبات 
. نيز شامل شود )که کنگره سيزده يک بار ديگر آنها را مورد تائيد قرار داد ( سازمان در باره ادبيات سازمانی را 

نويسندگان و امضاءکنندگان نامه سرگشاده قاعده بازی را که تا کنون در سازمان ما بر مبنای اساسنامه و مصوبات 
ند پس بازگشت به روال قبلی به معنای تائيد شفاف و مجدد هم اساسنامه و هم  اين قواعد آن جاری بود بهم زده ا

 . است
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  علی يوسفی. از ر
  2009 مه 29

"هيئت ارتباطات موقت " خطاب به   
 

وشت به اعضای سازمانرون  
 

 رفقای عزيز ، با سالم و خسته نباشيد
در طی روزهای اخير پيشنهادی از رفيق شهاب برهان در سه بند به کليت سازمان ارائه گرديد ، که همه رفقا مسلما در 

خالفان از سوی م. حول اين پيشنهادات مکتوب در جمع نشست نهاد انترنتی بحث صورت گرفت . جريان آن قرار دارند
نامه سرگشاده ، و يا بعبارتی دقيق تر از سوی دوتن از آنها ، رفيق رضا سپيد رودی و من ، دو نوشته کتبی و مدون 

به نظر می رسد که چه آن رفقا و چه ما دو نفر ، به اهميت بحث و . که به نقد آن پيشنهاد پرداخته اند ، موجود است
 هيئت برای روز يکشنبه و دستور جلسه آن ، با کمال تاسف ، تنها گزارش در فراخوان.نقد، حول آن، واقف بوده ايم 

.نشست مذاکره گونه کميته مرکزی و هيئت قيد شده است  
شهاب برهان نيز به دستور جلسه روز يکشنبه مان .بدين وسيله پيشنهاد می کنم نقد و بررسی  طرح پيشنها دی ر

.افزوده گردد  
 با درود 

 علی يوسفی
اه مه دوهزار ونه  م29 شنبه   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  پ. از ر

 شکست عتماد
عليرغم مطالعه چندباره نوشته های طرفين و تامل بسيار در مورد هرکدام از آنها  هنوز هم نفهميدم و ضرورت جدايی 

واقعيت اين هست که دليل قانع کننده ای برای . مطمئنم که مشکل از  کند ذهنی يا کودنی من نيست . ا درک نکردم ر
اگر قرار باشد تشکيالتی را با وجوديکه موافق و مخالف هردو  پايبندی خود به اساسنامه . انشعاب ارائه نگرديده است

 صرفا بخاطر اينکه در برخی مسائل نيمی گونه ای ديگر می و برنامه و  ديگر مصوبات را صريحا اعالم ميکنند 
انديشند متالشی کرد چه تضمينی خواهد بود که در آينده نيز باز همين نيمه که بظر ميرسد امروز يکپارچه هست  دچار 

بودی  چند شقه شدن نشود؟ جواب من اين هست که نه تنها تضمينی در آن نيست بلکه جدايی و انشعابهای بعدی  و نا
حتمی خواهد بود زيرا اعتماد که پايه و  شرط ضروری . حتمی  خواهد بود)  بمثابه يک تشکيالت معتبر و مطرح(کامل 

اين انشعاب همه را بهم بی اعتماد . هر نوع همکاری می باشد  با اين انشعاب  ترک برداشته و شکسته خواهد شد
ی ساله ام برايم غيرممکن هست  هيچ دليلی ندارد که همکاری با زيرا  اگر همکاری با  رفقای ديروز و س. خواهد کرد

.  رفقای امروزم دوسال ديگر ممکن باشد  
نام گرفت " مخالفان نامه سرگشاده"با اينکه از لحاظ نظری، سياسی و ساختار تشکيالتی خود را به آن نيمه ای که  

ر که در يادداشت قبلی نوشتم خود را توهين شده نزديک می دانم و با خواندن نامه سرگشاده دلگير و حتی همانطو
اما  مصالح  راه کارگر، چپ و جنبش کارگری ايجاب می کند که ما از  استعداد نهفته در تک تک انسانها يعنی . ديدم

گاهی مثبت . بعضی خصايل ما آدمها نقش دوگانه ای دارند. استعداد بخشش خطاهای رفقا و دوستانمان استفاده کنيم 
بگو معذرت می "پسر شش ساله ام  اگر کار بدی بکند و من يا مادرش به او تحکم کنيم که . د و گاهی منفیهستن
ما بزرگترها هم .  اما اغلب اگر کار خطايی بکند بدون اينکه ما چيزی بگوييم معذرت می خواهد. امکان ندارد " خوام

خاطر اشتباهی که  کردند  معموال  نتيجه معکوس داده گرفتن ب" توبه"فشار بر نزديکان برای . اغلب همينطور هستيم
 و به پافشاری بيشتر  آنها به اشتباهات می انجامد

  ارادتمند پ



  

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

نا مه های رفقا به .  نامه های رفقای مدافع نامه سرگشاده  براساس زمان انتشار فهرست شده اند
  :قرار زير است

از نوشته رفيق صادق هياهو و تحريف به جای تأمل در نگرانی رفقای خود: حسين نقی پور. ر  
خطاب به کميته مرکزی سازمان و خطاب به اعضا: حميد موسوی. ر  

چندکلمه درموردارزيابی کميسيون حقيقت ياب ونحوه برخورد های صورت گرفته باآن : تقی روزبه. ر  
  چندتا گاف ؛:  آرامف و رسول.رفقا س

  !آن چه که محلی از اعراب ندارد: وريا بامداد. ر
   ياور اعتماد.ر
پيران آزاد.ر  
الف .ر  
  ث. ف. ر

!تابش نوری برصحنه: تقی روزبه. ر  

س.الف.ر  
  بيژن سعيد پور. ر
  سرای ديگری رسيديم به کاروان: ی.س. ر

  سخنانی با رفقای عزيز سازمان: ابراهيم آوخ. ر
   پاسخ به نامه رفيق نصراهللا قاضی:  س.می و .رفقا ش

  س.م. ر
  !برای سازمان و برای آينده بشريت تحث کنيم: رسول آرام.ر

خطاب به اعضاء سازمان: حميد موسوی.ر  
)3(تابش نوری برصحنه: تقی روزبه. ر   
سخنی کوتاه با رفيق روبن مارکاريان: ابراهيم آوخ. ر  
امير جواهری. رکوتاه سخنی به بهانه هجوم نامه : الف.ر  
  !  با کمال تأسف:پيران آزاد.ر
  )4(تابش نوری برصحنه: تقی روزبه.ر
  )5(    تابش نوری برصحنه:تقی روزبه.ر
  !!امان از دست آلزايمر سياسی : آرش کمانگر. ر
  !آن بلوغ و احساس مسؤليتی که لحظه حاضرمی طلبد: تقی روزبه. ر
!ک سازمانهمسان انگاری خود با کليت ي: تقی روزبه. ر  
  علی دماوندی. ر
  علی دماوندی. ر
ويروس انشعاب : وريا بامداد. ر  
بهانه جوئی يا تالش برای يافتن راه هائی برای برون رفت از بن بست ؟  :حسين نقی پور.ر  
انشعاب برای چه؟ :حميد موسوی.ر  
ناسبات کمونيستیمعنا وعواقب تمايز گذاری ميان اعضاء سازمان  ودودرک متفاوت ازم: تقی روزبه. ر  
  فرامرز دادور. ر
علی دماوندی.ر  
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  نوشته رفيق صادق هياهو و تحريف به جای تأمل در نگرانی رفقای خوداز 
  سازمانيک توضيح و اعتراض در مورد عکس العمل رفيق صادق به نامه سرگشاده رفقای

رفيق صادق در برخورد با نامه سرگشاده جمع وسيعی از رفقا ، درک شبان رمگی خود را از کار جمعی جايگزين 
چگونگی تهيه نامه و مشارکت  مسئوالنه ، دلسوزانه و با وسواس  تهيه کنندگان نامه می کند و تعمدا يا سهوا تالش 

از سر جاه طلبی نامه ای را تهيه و ) حسين نقی پور(به است و رفيقیمی ورزد اين تصور را جا بياندازد که انشااهللا گر
توانسته است امضای رفقائی را که انگار پس از ده ها سال مبارزه سياسی بوئی از سياست و تشکيالت نبرده اند در 

.پای نامه باسمه کند  
کيالت توهين مستقيم می کند و از تأمل  به اين وسيله اين رفيق غير مسئوالنه و با شتاب به بسياری از رفقای اين تش

.در نگرانی اين رفقا نسبت به سرنوشت تشکيالت اجتناب می ورزد  
درک اقتدارگرايانه رفيق صادق نسبت به کار حزبی برای من روشن است و در اين رابطه قصد آن ندارم که درسی به 

دگان نامه هستم و مسئوليت ارسال آن به ايشان بدهم اما نسبت دادن قدرت طلبی به من که يک تن از امضا کنن
دبيرخانه  را عهده دار شده ام  قطعا رفقای بسياری را که آشنائی بيشتری با تشکيالت راه کارگر و من دارند به خنده 

.خواهد انداخت  
 به بقيه موضوعات  مطرح شده در نوشته رفيق صادق زمانی پاسخ خواهم داد که ايشان ازهمه رفقای مورد توهين

.قرارداده شده پوزش بخواهند  
 با درودهای رفيقانه 

 حسين نقی پور
2009 آپريل 12   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

حميد موسوی. از ر  
2009 آوريل 13  

 خطاب به کميته مرکزی سازمان
ه اعضاءو خطاب ب  

شديدا , نام برده شده"   نامه رفيق حسين نقی پور" به نام" نامه سرگشاده"در رابطه با اين که در جوابيه هايی از 
... است و " شرم آور"به کسانی که جديدا به سازمان پيوسته اند و در نامه های خود از کالمات رکيک . انتقاد ميکنم

سا معتقدم  در اين فضای بحث مسموم،  پرداختن به افراد و اينگونه برخوردها استفاده ميکنند نمی پردازم چرا که اسا
  . کمکی به بحث نمی کند اما در مورد لزوم حتما بايستی به آن پرداخت

.اما از رفقا ديگر سازمان ميخواهم که برخوردی منطقی با اين نامه سرگشاده داشته باشند  
اگر چه اين در خود . را  مطرح کرده است که تنها مشکل ما نيست" دگاهدي"اين نامه  سرگشاده  عمدتا مسئله ستون 

من اصال نمی خواهم وارد اين بحث شوم که چه مقاله ای در چارچوب مصوبات ميگنجد يا . به بن بستی بدل گشته است
" زمان استچه موضعی موضع سا" نه؟ اين که کسی يا گروهی فراتر از کنگره و کميته مرکزی بنشيند و حکم کند که

البته اين را !!!. در ست نيست و فراتر از آن که حکم اين قضاوت اجرا هم ميشود" چه موضعی در چارچوب نيست" و
می پذيرم که کميسيون سايت و کميته تبليغ و ترويج زير مجموعه کميته مرکزی يا کميته های آن هستند و در نهايت 

وقتی افراد از کميسيونها و کميته ها استعفا ميدهند . ه مرکزی استاگر اشکالی وجود دارد اشکال عدم کارايی کميت
. معلوم نيست بر حسب کدام معيار افراد جديد انتخاب ميشوند  

که بر اثر استعفا های متعدد اعضايش حال ترکيب , آش آنقدر شور شده است که خود کميته تبليغات و ترويج سازمان 
اين کميته چه در نامه .ول کميته مرکزی سازمان را نگران و متعجب کندبايستی در وحله ا, و موضع ديگری دارد

رسمی و چه توسط اعضای آن و چه شفاها سازمان را به ائتالف با اکثريت در ساليان گذشته متهم ميکند و نفسی از 
ه گفته و يا چه شايد  که همه مشغول خواندن نامه  هايی هستند که چه کسی و کی چ, هيچ کس و يا ارگانی در نمی آيد
البته من معتقدم کسانی که به تازگی به اين مواضع رسيده اند و يا کسانی که تازه به . ايميلی فرستاده يا نفرستاده است

سازمان ما پيوسته اند نه تنها حق  دارند مواضع خود را اعالم کنند بلکه معتقدم چنين بحثی را بايستی علنی کرد چرا 
متاسفانه آنچه ما کم به آن می پردازيم بحث نظری . رات بايستی با فاکت و منطق صحبت کنندکه آنگاه مبلغين اين نظ

بحث علنی و آنهم در سايت سازمان امکان اين را فراهم خواهد ساخت که بگوييم چه ميخواهيم و چه نظراتی . است
.داريم  



ه از کميته مرکزی است که در اين توفان اشتبا, من به شخصه در رابطه با اين بحران هيچ فردی را مقصر نمی شناسم
بوده و کمر چپ را " اشتباه"يک روز به اسمش اعالميه صادر ميکنند که پيوستن اکثريت به رژيم اسالمی يک 

ميکنند و " ساليان ائتالف با اکثريت خائن"سازمان را متهم به , همين افراد بعدا از يک جايگاه رسمی... شکسته و 
اين مواضع عجيب و قريب و ضد و نقيض و راه انداختن بحثها و تالش برای آتش . باليا ميداننداين را باعث تمامی 

معلوم نيست کميته مرکزی ما ناظر است يا سرگرم اموری که ما از . افروزيها گويا اساسا از ديد مرکزيت ما بدور است
انرژی سازمان را گرفته .  باد زده ميشودو آتش هايی که در کنار آن افروخته ميشود و" ديدگاه"بحث . آن بيخبريم

.کرده است" نه سازمان ی"است و ما را تبديل به   
از کميته مرکزی سازمان ميخواهم که با جديت وارد عمل  شود و در اين دوران ناآرام در رابطه با ستون سوال آفرين 

گزينش افراد کميته هايش دقت بيشتری در سايت سازمان و موضعگيريهای بيرونی تصميمی اتخاذ کند و در "  ديدگاه"
.به عمل آورد  

چندين جدايی نا الزم را بر اساس خطا تجربه , ما با استالينيسم مرزبندی داريم و به آزادی بيان در سازمان معتقديم
اين وظيفه کميته مرکزی سازمان است که از اين ارزش و ديگر . کرده ايم و آموخته ايم که ديگر چنين نکنيم

. ردهای نظری سازمان پاسداری کنددستاو  
تنها کنگره و ارگانی که مسئوليت سازمان را در بين دو کنگره بر عهده دارد مسئول تعيين و تصويب سياست سازمانی 

اگر کميته مرکزی اين وظايف را به ارگانها و کميته هايش سپرده است بايد بر پيشبرد اين .  و اتخاذ مواضع است
.وظايف  ناظر باشد  

" مواضع سازمان"سازمانی که سايت آن مقاالت  اعضا را در ترازوی . اين است که ما امروز داريم" نه سازمان"
کميته تبليغ  و ترويجی که معتقد است اين سازمان سالها در ائتالف با اکثريت بوده و کميته مرکزيی که , ميسنجد

.خاموش است و ناظر  
 

و در اين ميان معتقدم کميته مرکزی و . م دوام اين روند را غير ممکن ميبينماعالم کرد....من همانگونه که در واحد
. و استالينيستی سالها است که عبور کرده ايم" اقليتی"ما از مواضع نيمه . اعضای سازمان بايستی چاره ای بينديشند

کميته مرکزی سازمان . کميته مرکزی سازمان و ارگانهای آن بايستی بيانگر ترکيب و نظرات اعضای سازمان ياشند
.بايستی هر چه زودتر چاره ای برای اين بحران بينديشد  

 بزرگترين و بهترين راه حل که ميتواند معضل کنونی را حل کند از نظر من انحالل کميسيون سايت و کميته تبايغ و 
 ترويج و بازسازی آن با آراء اعضای کميته مرکزی و يا آراء مستقيم اعضای تشکيالت است. 

ميشود که جنبش های اجتماعی و کارگری در "تحميل"زمانی به سازمان ما , تمامی اين بحثها و درگيريهای داخلی
.ايران در حال رشد هستند و بايستی سازمان ما بتواند در تبليغ و ترويج نقشی اساسی بر عهده گيرد   

 به دمکراسی درون سازمانی هر چه زودتر امکان ما بايستی با اتکاء. زمان منتظر حل طبيعی اختالفات ما نخواهد ماند
برای همين . اين را فراهم کنيم تا ابزارهای تبليغی و نظری ما هر چه بيشتر در خدمت مبارزه با جمهوری اسالمی درآيد

.بايستی حل اين بحران درون سازمانی  به اولويت اول کميته مرکزی بدل گردد  
   حميد موسوی

2009 آوريل 13  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
  روزبهتقی. از ر
  2009 آوريل 15

 چندکلمه درموردارزيابی کميسيون حقيقت ياب ونحوه برخورد های صورت گرفته باآن 

:پی مقدمه ای واستنناداتی طوالنی  چنين بيان کرداکثريت کميسيون حقيقت ياب ، نظرنهائی خود را در  

تقی  بر آنند که در اين مورد مشخص و فقط اين مورد که ماموريت آنها بوده است، نسبت به رفيق   و شلفرفقا ا

. و مقاله اش در قياس با مقاالت مشابه تمايز وجود داشته و تبعيض اعمال شده است روزبه  

سيون تعيين شده توسط کنگره باخشم کوبنده برخی رفقامواجه گرديد که درآن  بااين همه نتيجه ارزيابی کمي

وباطرح اتهامات سنگين آن را حتا متهم به کشف . صراحتاکميسيون را متهم به جانبداری ازيک طرف مناقشه کردند

ش خود صراحتا طرح چنين اتهاماتی درشرايطی صورت می گيرد که ازقضا کميسيون درگزار!. يک باند پنهانی نمودند

که نشان دهنده –آنچه که باين نوع برخورد ها !ادعای وجود باند را نفی کرده وچنين ادعائی را واهی خوانده است



ميدان داد همانا همزمانی تصادفی انتشاراين گزارش -ظرفيت امان دربرابرگزارشاتی است که به مذاقمان خوش نمی آيد 

که خوداين (ونيزانجام يک اشتباه باصطالح لپی درثبت تاريخ رويدادها بودبا نامه سرگشاده برخی ازرفقای سازمان 

،که گرچه نمی تواند برکليت )  خطا به گمانم ازتعدد رويدادها وشباهت دوگزارش دردوزمان متفاوت سرچشمه گرفته

 گيری ازآن پايه های داوری کميسيون خدشه ای وارد سازد،اما درهرحال فرصتی فراهم ساخت که  رفقائی با بهره

والبته طوالنی بودن . وباپرکردن گردو خاک برای پوشاندن حقيقت کليت ارزيابی کميسيون را به زيرسوال ببرد

توضيحات مقدماتی نيزموجب گرديد تانکات اصلی درميان آن گم شود وبه نوبه خود امکان چنين فراافکنی را فراهم 

 بپاشده ،نوع تالش رفقای تخطئه کننده گزارش کمييسيون خود بااين وجود اگرنيک بنگيريم درورای گردوخاک. سازد

والبته . تأييدمضاعفی است  بردرستی تبعيض به عمل آمده و وغيرقانونی بودن تصمميات اکثريت کميسيون سايت

واين تنها نکته ای است که دراين نوشته کوتاه . گردوخاک بپاشده نيز صرفا برای پوشاندن همين  حقيقت است

: حول آن مکث کنمميخواهم  

نخست برمنبای محوريت سند کنگره : داوری کميسيون حقيقت ياب برچند پايه اصلی ومستندقانونی صورت گرفته است

اول وبراساس بند ج آن که درآن نوشته های با امضاء فردی الزاما معادل مواضع سازمانی شناخته نمی 

و ثانيا نفی ادعای مطلق کردن اتحاديه ها به مثابه ..)ست مسوليت مقاالت با امضاء فردی به عهده خود وی ا(شوند

که بطريق اولی شامل تأکيد بر اتحاديه (تنها تشکل های کارگری؛ وبجای آن تأکيد برمفهوم تشکل های مستقل کارگری

زخود گزارش هم چنين با تکيه برعبارتی به نقل ا) .ها به مثابه تشکل توده ای کارگری وحتا دررأس آنها نيزمی شود

ازاتحاديه ها است که نادرستی ادعای اکثريت کميسيون سايت و يا ) ولومشروط(مقاله هفت تپه که حاکی ازدفاع

 90دردقيقه (ت دوره قبل را درمورد مقاله نشان داده است وثانيا با تکيه  بر اعتراف وتصديق کميسيون سايت.ت.ک

ليبرال، که اذعان به  برخورد نادرست توسط خود کميسيون درمورد مقاله افشاء مواضع يک ) وآستانه برگزاری کنگره

هيات تحريريه سايت در جمع بندی و جواب خودبه درخواست .( سايت با اين مقاله را مبنای قضاوت خودقرارداده است

ر مريم در کاتگوری کارگری طبقه بندی شده بود و بنابراين از نظ-از آنجا که مقاله عبدی توسط ر:" م  می نويسد.ک

 به عنوان مسئول روبن مارکاريان -در چهار چوب مواضع سازمان  قرار داشته است لذا ر)  مريم -ر( سردبير روز

البته می :" درمورد هفت تپه.".فنی بايد همزمان با نصب مقاله در ستون کارگری آن را در باالی  سايت قرار می داد

البات آنهاست و ضرورت دارد که طرح آن تا تحقق و تثبيت  يکی از مهم ترين مط- سنديکا–دانيم که خواست مستقل 

").تشکل های مستقل ادامه يابد  

!سيروسياحت برای يافتن مستندقانونی  

 روبن مارکاريان ز .تبديل به يک سوال عمومی می شود، ر" مستندقانونی"وقتی افکارعمومی  حساس ميشود و کدام 

مستندقانونی  گويا برای ارجاع به آن درلحظه داوری وحتا پس از .فتدتازه به فکرجستجوبرای يافتن اين مستند می ا

اعتراضات فردی که حقوقش تضيع شده موردنيازنيست وپس ازسپری شدن نزديک يک سال صرفا برای پاسخ گوئی 

!به پرسش عمومی کشف می گردد  

 سياسی وازجمله بند ج آن  بعنوان چنانکه به ياد داريم دريکی ازين سيروسياحت ها مصوبه کنگره اول درمورد ادبيات
ولی مستندی که معلوم کرد معنا وشمول امضاء های فردی آن گونه يک جانبه نيست که رفقای . مستندقانونی کشف شد

. اکثريت سايت ادعای آن را داشتند  



ی که به مستند.وجالبترازکشف سياحت قبلی،کشف کنونی است  برای يافتن يک مستند قانونی برای مجاالدت کنونی
خارج ازمواضع رسمی ... اتکاء آن گويامی توان حمايت مشروط وانتقادی ازاتحاديه ويا طرح ايده شوراها را و

اين کشف نيزباصطالح پس ازمرگ سهراب و قضاوت به عمل آمده صورت گرفت والبته عينا مانند .سازمان عنوان کرد
:دفعه قبل خود افشاگراست  

والبته . اهای کارگری و مجامع عمومی کارخانه در دوره انقالب بسيار ارزشمند بود توجه به اهميت و معنای شور" 
، به مسئله درست بر اهميت و نقش شوراهای کارگری" ضعف ما در آن دوره اين  بود که در کنار اين تاکيدات کامال

به نقل (ل بی توجهی کرديمبطور کام"   تقريبااتحاديه کارگری و ضرورت و جايگاه آن در مبارزه طبقاتی کارگران،
).ازسند سياسی کنگره اول  

براستی ووجدانا کالهتان را قاضی کنيد تاببينيد ازاين عبارت چه چيزی می توان عليه  نادرستی طرح شوراها ويا منع 
 شده ازقضا برعکس اين گزاره نقل. يافت...انتقاد به اتحاديه ها و يا دليلی برای صرفا صنفی تلقی کردن اتحاديه ها 

. ازکنگره اول نه فقط تشکل يابی شوراها را ردنمی کند،بلکه  ضمن تأکيد برآنها برطرح اتحاديه ها نيزتأکيد دارد
سياسی بودن اتحاديه –هم چنان که تأکيد بر صنفی . بنابراين تراشيدن جرم برای طرح شوراها،تالش بی حاصلی است

واقعيت آن است که جستجوبرای .بعيض وسياست يک بام ودوهواها درمقاالت دورفيق ديگردليل ديگری بود بروقوع ت
يافتن مستند قانونی به اين منظوربراستی کاردشواری است،چرا که هيج سازمان جدی وراديکال وهيچ جريانی که به 
مبارزره طبقاتی وسوسياليسم دلبستگی داشته باشد نمی آيد دراسناد رسمی خود  بگويد مخالف تبليغ وترويج شورا 

رميان طبقه کارگرهستم وطرح آن درمغايرت با مواضع سازمان قرارداشته  وچنين مطالبی بايد  خارج ازمواضع د
ويا بنويسد  دفاع ازسنديکا و اتحاديه بايد بدون قيد وشرط ومطلق باشد وهرگونه انتقاد ازآن .سازمان قرارگيرد

که شامل مواضع (درستون خارج ازمواضع سازماننيزمغايرمواضع سازمان بوده ومطالب نويسنده بايد به آن دليل 
. ودرديدگاه ها قرارگيرد) فردی هم ميشود  

درهرهرحال استناد به چند گزاره يعنی مسوليت نويسندگان درمقاالتی که به نگارش درمی آورند وتأکيد براسم عام 
گرنيزبحد کافی روشنگربود تا هم سياسی اتحاديه ها درمقاالت دورفيق دي-وطرح پيوند صنفی...  . تشکل های مستقل و

تبعيض رواشده  را نشان دهد وهم مهمترازآن ،راه پيشروی بعدی را درمورد نحوه درج مقاالت اعضاء سازمان نشانه 
واين است عصاره آنچه که درگزارش کميسيون حقيقت ياب ! اين است علت خشم برخی ازرفقای عزيزما.گزاری کند
.وجود دارد  
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شاهده کرديم  برخی تن از رفقای سازمان به تشکيالت در اعتراض به وضعيت مودجود؛ م... با انتشار نامه سرگشاده  
  .از رفقا در ابتدا بسيار محترمانه اعالم نمودند که نامه را امضاء نخواهند کرد

از » محترمانه« در نوشته های بعدی برای اينکه از قافله عقب نمانده باشند سعی نمودند در استفاده از کلمات بسيار 
ارزيابی واقعی قرار نگرفته بودو با نگاشته شدن نامه زيرا چند نوشته اوليه هنوز از مورد  !! ديگران سبقت بگيرند

هائی که  مارا بی شرم تشکيالت شکن؛ نارفيق  ناميده بودند؛ و برای نشان دادن برآشفتگی خود از صدها واژه ای بر 
  .عليه ما استفاده کرده بودند که حتی حکمتيست ها و از آنها عقب مانده تر نيز بر عليه ما استفاده نميکنند

ما خواستيم  .   رفقا مگر ما چه گفته بوديم ؟ ما  اين نامه را امضاء نکرديم تا جبهه ای بر عليه شما  بازنمائيم 
اگر رفقا با ديگران  مساله را در ميان نگذاشته اند منظور اين نبوده است که . وضعيت موجود را به  شما هشدار دهيم

زم خود نميدانند چگونه انتظار دارند که ما آنها را در جريان نامه ای قرار رفيقائی که ما را همر.  نامه را پنهان نمايند
  بدهيم که درحقيقت بر عليه همين تفکر نوشته شده است؟ 

بر عکس پس از انتشار نامه و تصميمات غيبی برای چگونگی برخورد با نامه موجب شد تا جبهه ای عليه ما باز 
. ی و يورش عاطفی  به برخی از امضاء کنندگان و و ديگر رفيقان کردنداين دستان غيبی شروع به يارگير!! گردد

برای اين کار مجبور شدند از شيوه های عقب مانده برای جلب افکاری که در واقع خود مخالف زور گوئی و باند بازی 
ا تغيير و در موردی  سال رفاقت مواضع خود ر30در اين ميان اما ديده شد که برخی  به پاس . هستند ؛ استفاده نمايند

  . موضع  خود را بدليل شخصيت انقالبی فالن رفيق تغيير داده و خود را گناهکار احساس نموده است
رفقا داستان های کهن اگر تکرار شود حد اقل برای کسانی قابل توجه خواهد بود که تا کنون از اين داستانها نشنيده 

عتراض به تبعيض درج مقاالت در ستون اصلی سايت فرياد ميکشد و هر يک از ما از رفيق علی يوسفی که در ا. اند
نه رفيق علی «ميگويد  قاعده بازی را بهم نزنيد ؛ و برای فروکش دادن اين فرياد رفيق ديگری فتوا صادر ميکندکه 



تفاقی واقعا چه ا. رفيق علی يوسفی را مجبور به سکوت ميکند “  ....…يوسفی اين بهم خوردن قاعده بازی نيست 
افتاده بود و واقعا چه نيازی بود تا رفيقی خود را مدعی العموم بداند و   برای سرکوب فريادهای خودی نيز فتوا صادر 

  !!!کند
زيرا که فکر ميکنند  .نه تنها رفيق علی يوسفی بلکه رفيقای ديگر نيز مرعوب چنين برخوردهای از ما بهتران شده اند

و گذشته ؛ تجربه ای دارد؛ بايد احترام گذاشت ؛ بهتر است چيزی نگوئيم زيرا که رفيق است؛ هرچه باشد سنی از ا
اما تا کی رفقا ؟ از  اين دست رفقای فتوا  دهنده در تشکيالت ما به يک نفر خالصه !!!! روابط تيره خواهد شد

  .نميشوند
مکراتيک ندارند؛ به اين دليل است که اگر برخی از رفقا سکوت ميکنند و دلی برای فعاليت های زير اتوريته های غير د

 ميباشد که اگر Dominoفکر ميکنند اين گونه جبهه بنديها نه تنها غير منطق است  بلکه مثل مهرهای رديف شده 
از اينرو  برای نجات مهره های نيفتاده  تنها يک انشعاب راديکال مفيد .يکيشان بيافتد ديگران نيز قطعا خواهند افتاد 

لذا از رفقا . از بدنه تشکيالت ندارد» سران«يعنی با زبان ساده اين گونه جبهه بندی هدفی جز جدائی . خواهد بود
  .ميخواهم بجای جبهه بندی و يارگيری های بيمورد به واقعيت ها بنگرند

با نامه در به عنوان يکی از امضاء کنندگان  نامه سرگشاده ؛ نامه را بدون کم و کاست قبول ندارم؛ اختالفم )رسول(من 
فضای مسموم چند ماهه اخير؛ نفس کشيدن را بر اعضای سازمان سخت «آنجا برجسته ميشود که نوشته شده است 

 سال قبل  اين فضا شروع به 5بر عکس معتقدم که نه در چند ماهه اخير بلکه از بيش از ) س ؛ رسول(ما» کرده است
مورد يورش لمپنی قرار ... بعنوان مسئول واحد...  همين شهردر) رسول(شکل گيری کرده ؛ زيرا در پنج  سال قبل من

گرفته و فحش های ناموسی ای  نثارم شد که الت های ميدان شوش در زمان شاه از بزبان آوردن اين فحاشی ها شرم 
در . کردمدر حالی که من در دل گريه مي. به نامه های سرگشاده من ترتيب اثر نشد؛ در خفا ميگفتند و ميخنديدند.داشتند

کنگره همان حالتی را داشتم که رفيق نصراهللا عزير اکنون بخاطر بی خبر بودن از نامه سرگشاده دارد؛ با اين تفاوت 
  !!!!!که من در آنجا تنها بودم و رفيق نصراهللا خود را درکنار جمعی ميبيند که ظاهرا با او در يک جبهه قرار گرفته اند

 عليه دشمان طبقاتی ما يعنی سرمايه داران بکار گرفته شود؛ نه بر عليه کمونيستها و  ما ميگوئيم  نيروهای ما بايستی
اکنون ساليان سال است که !!!!. نيروهای مدافع دمکراسی؛ اگر ما را بعنوان نيروهای مدافع سوسياليسم ميانگاريد

ئيد پاره ای از رفقا قرار گرفته و چماقداری در تشکيالت مورد نقد قرار نگرفته؛ بلکه چماقداری در تشکيالت مورد تا
  .تا کنون هيچکس هيچ گونه انتقادی در برخورد های مفتضحانه چنين رفقائی ايراد نکرده است

رفقا در حقيقت سازمان ما همانند همان دوکی شده که بسرعت بدور خود ميچرخد و نيروهای خود را به اطراف 
ند ؛ آن کسانی که از دوک پرتاب شده اند بدليل  لگد پراکنی پاره ای از ميپراکند؛ آنان که مقاوم ترند به دوک چسبيده ا

مطمئن باشيد که ما به اين دوک چسبيده ايم و سعی ميکنيم از چرخش دورانی آن جلوگير کنيم و . رفقا بوده است
 اکنون هر يک از اگر.محورها را بشکنيم تا همه به اندازه هم در ساختن اين تشکيالت و در مسير انقالب سهيم باشيم

ما دارای تفکرات مختلف هستيم اما اهداف انسانی همه ما؛ بايستی منجر گردد تا به خود آئيم و دست از چپ روی های 
  .کودکانه برداشته و راه درست مبارزه برای سوسياليسم را به کمک هم بيابيم

اده و يک سازمان سياسی نميتواند تنها يک نظر ما بايد اين امر را بپذيريم که نه تنها در يک جامعه بلکه در يک خانو
وجود داشته باشد؛ خانواده يک نظری لزوما ديکتاتوری مرد عليه زن و جامعه يک نظری لزوما ديکتاتوری يک نظر 

يک نظری تنها مورد استفاده سرمايه داران در  کارخانجات قرار ميگيرد؛ در يک . بر ديگر نظرات خواهد بود
ديده ....... هرگز چنين نخواهد بود و نمونه های شکست اين نظريه را در پلپتيسم ؛ استالينسم؛ وتشکيالت کمونيستی

  .ايم
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  !آن چه که محلی از اعراب ندارد
  به رفقاي دبيرخانه جهت درج در خبرنامه

انتشار هم زمان گزارش کميسيون حقيقت ياب با نامه ی سرگشاده ی شماری از رفقای سازمانی که من هم يکی از 
گان آن هستم واکنش شتابان و انتقاد خشم آگين شمار ديگری از رفقا را بر انگيخته،  و از چه گونه گی امضا کننده 

که گويا نوعی واکنش آنان می توان دريافت که هم زمانی انتشار اين نامه و اين گزارش اين توهم را ايجاد نموده است 
ه جناح ديگر توطئه چينی می کنند و يا با انتشار اين تبانی فراکسيونی و جناح بندی در کار است و جناحی دارد علي

  . نامه دست به  لشکرکشی زده و  قصد جداسری دارند و در تدارک فراکسيون و سازمان دادن انشعاب هستند
در پاسخ به واکنش ها و انتقادهای به جا و بی جای رفقا برخود الزم می دانم که به سهم خود چند نکته ای را   

نخست اين که از ديدگاه من نه فراکسيونی در کار است و نه تدارکی برای انشعاب، و گمان ندارم هيچ . روشن سازم
کدام از رفقای امضا کننده عزم تشکيل فراکسيون داشته باشند و يا بين امضا کننده گان   مناسبات ويژه ی فراکسيونی 

واهی است بر اين ادعا، بدون اين که الزامی در کار فراخوان همه گانی برای امضای اين نوشته  خود گ.  برقرار باشد



باشد که ديگر  رفقا هم امضا کنند و يا نسبت به آن اعالم موضع نمايند اگر چه حق مسلم هر رفيقی است که اعالم 
باور داشته باشد که . موضع کند و يا بدون بروز واکنشی، از کنار مساله بگذرد  و  قضيه را با سکوت برگزار نمايد

به وجود مناسبات غير سازمانی و برخوردهای غير رفيقانه باور داشته . مشکلی در کار است و يا باور نداشته باشد
و بی گمان هر فرد برای ! بودن و يا وجود چنين مناسباتی را عادی بداند و يا غير عادی!  باشد و يا باور نداشته باشد

اما من ِپشاپيش هر نوع جداسری و انشعاب را به هر بهانه ! ی زندخود معياری دارد و با معيار خود دست به سنجش م
ای و از جانب هر گروهی که باشد نه تنها محکوم می کنم بل که پيشاپيش محکوم به شکست می دانم و به همه ی رفقا 

  !توصيه می کنم با ويروس انشعاب که دامنگير چپ جهانی است با تمام توش و توان مبارزه کنند
ی دوم اين که نوشتن نامه را به عنوان يک زنگ خطر درست می دانم،  و همان طور که در نامه و نکته   

آمده است فضای تنفسی در درون تشکيالت را نه ماه های اخير  که در سال های اخير مسموم می دانم و برخوردها را 
ده ام، اما به شيوه ی نگارش نامه و شيوه از اين زاويه هم چنان پای امضای خود ايستا!  گاه و بی گاه سرکوب گرايانه

ی امضا گرفتن ها انتقاد دارم و بر اين باور هستم که اين زنگ خطر و اين گوشژد  می بايستی با شيوه ای سازنده  
و به شيوه ای ديگر به امضا می رسيد و از اين جهت انتقاد شماری از رفقا را نسبت به شيوه ی . آرايش می يافت
و نکته ی ديگر اين که اگر خبر می !  چه گونه گی جلب امضا وارد می دانم و به سهم خود می پذيرمنگارش نامه و

داشتم که با چهار نفر از رفقای کميته مرکزی هم امضا هستم، به جای امضای چنين سندی  پيش نهاد ديگری می دادم 
ن پيش از انتشار نامه بر اين پندار بودم که چو! داير بر فراخوان کنگره ی فوق ال عاده برای گزينش کميته ی مرکزی

رفقای کميته ی مرکزی با دريافت اين نامه به خود خواهند جنبند تا فضا را التيام بخشند، امری که هم واره وظيفه ی 
  !. اساسی آن ها است، غافل از اين که آن ها هم از نيش زبان ها و اهانت ها در امان نبوده اند

بدون ترديد . يد گفت بر رفقای کميته ی مرکزی چه گذشته است که آنان هم به فغان آمده اندو با اندوه بسيار با
و جدی نگرفتن اين وظيفه ی حساس ! بايد گفت که يکی از گره گاه های اصلی ما برخورد ما است با کميته ی مرکزی

زی به ميان می آيد همه خود را کنار هنگامی که در کنگره ها پای انتخاب اندامان کميته مرک!  گزينش کميته ی مرکزی
می کشيم،ـ اگر چه اين کنار کشيدن ها هم خود علتی و سببی دارد و ابتدا به ساکن نيست ـ  و به ناچار انتخاب اندامان 

کميته ی مرکزی به دست انداز می افتد و کار به من بميرم و تو بميری می کشد تا يک ترکيبی سرهم بندی شود و 
يته مرکزی طوری است که يا نمی توانند با هم کار کنند و يا نمی تواند بر همه ی امور اشراف داشته اغلب ترکيب کم

  ! باشد و سررشته کارها از دست می رود و کسی جواب گو نيست
زمان شتابان سپری می شود و کاروان به پيش می رود و مبارزه در درون و برون کشور جلوه ی ديگری   

 دنبال کاروان می دويم و گاه لنگان لنگان به راه می افتيم و آن قدر از کاروان پس می مانيم که می يابد و ما گاه به
کاروان به پيش می . توان سپری ساختن فاصله ها را نداريم و چون از کاروان جا می مانيم به جان هم ديگر می افتيم

ن است بر سر مسائلی که حادث شده اند و يا تازد و مسائل ناگشوده ی زيادی از خود بر جای می گذارد  و ما ممک
حادث می شوند اختالف نظر داشته باشيم، اما هنوز به آن ها نپرداخته ايم تا ببينيم چه برداشت هائی داريم و اختالف 

  برداشت های مان چه اندازه است؟ درک مان از مسائل کنونی جامعه و آرايش کنونی طبقاتی و چشم اندازه چيست؟ 
ا در برش کنونی نه تفاوت برداشت ها، که مشکل سبک کار است و آن چه که در اين تشکيالت   مشکل م

محلی ازِ اعراب ندارد سبک کار است و سبک کار انتقادی و مهم تر از سبک کار انتقادی و انتقاد از خود برای بهبود 
ابر آن موظف نمی داند و هيج کس سبک کار، مساله ای که در تشکيالت ما تابو شده است و هيچ کس خود را در بر

و در برابر هر اقدام . حاضر نيست اشتباه يا اشتباه های خود را بپذيرد و اشتباه خود را به محک نقد و انتقاد بگذارد
و همان طور که يادآور شدم جدای از سرسختی ما در برابر کردارهای  . اشتباه آميزی از انتقاد ديگران استقبال کند

 سبک کار ما هم چنان مساله ساز است و هنوز نياموخته ايم که همه چيز نمی تواند باب ميل ما باشد و بر اشتباه آميز،
سر هر مساله چه  کوچک، و چه  بزرگ،  چه با اهميت، و چه  بی اهميت، آن گاه که  به لحاظ موضع به اقليت افتاديم 

و تا آن زمان که در موضع اقليت قرار گرفته ايم ! ع باشيمبر اقليت بودن خود و يا در موضع اقليت قرار گرفتن خود قان
  ! صالحيت جمع و ارگان های جمعی را پذيرا باشيم و بينديشيم که شايد حق با جمع باشد

برای نمونه به پردازيم به کنش ها و واکنش های جمعی و فردی ما بر سر موضع گيری در برابر حماس در 
بر سر مرزبندی با جريان ارتجاعی حماس  !   امبر گذشته به باريکه ی غزهجريان تکرار تجاوز اسرائيل در دس

شماری بر اين باور بوديم که حماس يک جريان ارتجاعی است و سرسپرده ی جمهوری اسالمی و سوريه و مرزبندی 
وه ی و شماری بر اين بوديم و يا بودند و شايد هنوز هم هستند که حماس به شي.با آن يک ضرورت تاريخی است

دموکراتيک انتخاب شده و نماينده ملت فلسطين است و تجاوز اسرائيل نه از نوع تجاوز معمولی که از نوع تسل کشی 
است و بنابر اين نبايد با حماس مرزبندی نمود و چون با بحث های اقناعی نتوانستيم به توافق برسيم کميته ی مرکزی 

 به مداخله پرداخت و در يک اعالميه ی تکميلی به نحوی که نه سيخ به عنوان باالترين مرجع سياسی در غياب کنگره
اما اکثريت کميته ی تبليغ و ترويج . بسوزد و نه کباب مرزبندی ظريفی را با جريان ارتجاعی ـ اسالمی حماس گنجانيد

که نبايد ! دو شماری از رفقا که خط شان پيش نرفت از درون و بيرون به رو در روئی با کميته ی مرکزی پرداختن
راستی رفقا کميته ی مرکزی چه کاره است؟ عامل اجرائی و بدون اراده کسی يا ! چنين مرزبندی را در اعالميه بگنجاند

وقتی اکثريت کميته ی مرکزی صالحيت ! کسانی است و يا باالترين ارگان تشکيالتی در موضع تصميم گيری و اجرائی
عالميه را نداشته باشد پس چه کاره است؟  راستی مگر قرار نيست که گنجانيدن يک سطر يا حذف يک سطر از يک ا



همه ی کميسيون ها و کميته ها و اندامان سازمان تابع تصميم گيری های کميته ی مرکزی باشند و رای اکثريت کميته 
 با اکثريت مرکزی تا کنگره ی آتی مالک عمل باشد و چه کسی سنگ الی چرخ کميته ی مرکزی می گذارد و به مقابله

 آن می پردازد؟  
  

در مورد سبک کار . در پيوند با سبک کار اشاره ای به گزارش کميسيون حقيقت ياب، خالی از لطف نيست  
کميسيون سايت تنها کاربرد تبعيض عليه  رفيق تقی روزبه مطرح نبود و پای من و رفيق رسول آرام هم در ميان بود 

وز هم هستم که نوشته های مرا به هر دليلی آگاهانه و يا ناآگاهانه يا روی سايت و ما دو نفر هم مدعی بوديم و من هن
اما چون ما دو نفر در کنگره . نمی گذاشتند و يا اگر يکی از رفقای کميسون سايت می گذاشت ديگری بر می داشت

انبه ی رفيق تقی روزبه شرکت نداشتيم کنگره ی سيزدهم به کميسيون ويژه ای ماموريت داد که تنها به برخورد دو ج
و رفيق روبن مارکاريان رسيده گی کند و ما دو نفر را به حساب نياوردند و از اين برخورد تبعيض آميز کتگره که 

بگذريم  گزارش کميسيون ويژه، نشان می دهد که اين رفقا وظيفه و ماموريت خود را به درستی تشخيص داده اند و با 
 که ماموريت خود را در چهارچوبی که تعين شده است به درستی انجام دهند و به حق صرف وقت زياد تالش نموده اند

و در . هم زحمت کشيده اند و تالش آنان در بررسی يک مجموعه سند و مصوبه کنگره در خور ستايش است
 اتحاديه و چهارچوب اساسنامه و مصوبات کنگره روشن ساخته اند که موضع ما در مسائل کارگری تنها و تنها تشکيل

سنديکای کارگری نيست و اگر چه ما بر روی اين شکل از سازماندهی پافشاری داريم اما اشکال ديگر سازماندهی هم 
و مسائل ديگری از ! مطرح است و برداشت بسياری از ما هم همين است و با برداشت اکثريت کميسيون سايت متفاوت

 گرفته که در خور انتقاد است و رفيق روبن مارکاريان که يک پای اما اين گزارش با يک بی دقتی انجام!  اين نوع
. دعوا است به جای احترام گذاشتن به تالش کميسيون همين يک اشتباه را چسبيده و توی سر رفقای کميسيون می زند

به »  ميلای«و با انگشت گذاشتن بر روی همين اشتباه و برجسته ساختن اشتباه کميسيون در تقدم و تاخر تاريخ يک 
پيش داوری می پردازد که کميسيون تنها قصد محکوم ساختن روبن مارکاريان را داشته است و گزارش کذب محض 

خوب رفيق عزيز اين رفقا که برگزيده ی کنگره ای هستند که مصوبات اش برای همه ی ما قابل اجرا و قابل .  است
گره چه دشمنی داشته اند که رای به دشمنان تو داده باشند و احترام است اگر اين رفقا با تو دشمنی دارند اعضای کن

راستی اين رفقا با تو چه دشمنی دارند؟ آيا نمی شود از پيش داوری پزهيز نمود و اصل را بر اشتباه گذاشت و بر بی 
مگر ما . رنددقتی  و اين که عمدی در کار نبوده؟ چون اندامان کميسيون قصد نداشته اند برای خود رسوائی به بار آو

آيا استعفا و پوزش خواهی رفيق ش پاسخ متينی نيست که کسی با رفيق روبن  سر . در شهر کوران زنده گی می کنيم
کما اين که برخورد ايشان با من و نوشته ! و رفيق روبن هم مثل هر انسان ديگری مرتکب اشتباه می شود! عناد ندارد

 سايت راه کارگر راهی سايت های ديگر می شود و اگر در بر همين های من درست نبود و نوشته های من به جای
چون نه حوصله ی دعوا دارم و نه پشتکار ! پاشنه بچرخد شايد هم در آينده ای نه چندان دور راهی سايت اختصاصی

  !   رفيق تقی روزبه را
گذاشتم و يا اگر  به راستی رفيق روبن اگر من مسول سايت می بودم و نوشته ی تو را روی سايت نمی 

ديگران گذاشته بودند،  بر می داشتم و تو انتقاد  می کردی و من به جای پذيرش انتقاد  موضع تو را ناصادقانه می 
  خواندم چه واکنشی بروز می دادی؟ آيا همين برخوردی که با رفقای کميسيون داشتی با من نمی داشتی؟

و به خاطر دستمالی قيصريه ای  را به . ه شکيبا باشيمتوصيه ی من به خودم و به همه ی رفقا اين است ک
همه ی ما بايد به اين مساله بينديشيم که اندامان يک سازمان هستيم با آرمانی انسانی و هم چنان آماده . آتش نکشيم

ديگر سايش پس چرا در برابر هم فداکار نباشيم؟ و چرا بايد انرژی ما در برابر هم ! فداکاری برای رسيدن به اين آرمان
پيدا کند و به هدر برود؟  و چرا همه ی ما  نبايد به اين مساله بينديشيم که چرا جذابيت سازمانی خود را از دست داده 

نيروی جوان که می بايستی به ما تجرک تازه ای ببخشد پيش کش، ! ايم  و چرا دافعه ی ما بيش از جاذبه ی ماست
چرا توان جذب سياسی های حرفه ای را ! به ای که به تکان اش واداريمچون نه ابزار جذب اش را داريم و نه جذ

نداريم؟ صدها تن در بيرون مرزهای کشور و هزاران تن در درون مرزهای کشور سازمان های سياسی  و حتا از 
جواب اين چراها و ده ها چرای بی . خودمان بريده اند و کششی برای جذب شدن و يا هم کاری با ما نشان نمی دهند

ديگر، نشانه ی ناتوانی ماست و نه نشانه ی قدرت ما، حاال بيائيم با مته به خشخاش زدن ها و به بهانه ی اين که چرا 
اين جا خط من پيش نرفت و چرا آن جا چنان شد و چنين نشد؛ اين چند نفری را هم که دور  هم هستيم شقه کنيم ببينيم 

  به کجا می رسيم؟
ن فشرده ای از نابسامانی های انباشته شده است را بايد نخست به عنوان وجود يک انتشار يک نامه که بيا

مشکل اساسی در درون يک سازمان کوچک سياسی جدی گرفت و در انديشه ی ريشه يابی اين نابسامانی ها بر آمد و 
و مقابله ی به مثل نمی با فرافکنی و جبهه بندی . برای چه گونه گی برون رفت از آن ها به چاره ای انديشی پرداخت

  .توان شانه از زير بار مسوليت خالی کرد
 من با دقت تمام نوشته های انتقاد آميز همه ی رفقا را می خوانم و از اين نوشته چنين بر می آيد که گويا ما 

 نوشته به راستی رفقا يک بار ديگر.  هيچ مشکلی نداريم و هر مشکلی هست گويا زير سر اين امضا کننده گان است
های خود را مرور کنيد و به جای چلميک به چاره سازی بپردازيم و همه با به جست و جو بپردازيم تا ببينيم کجای کار 

  لنگ است و چرا کارها پيش نمی رود؟  



  با درودی گرم و رفيقانه
  وريا بامداد  ـ هفدهم آوريل دوهزار و نه     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ياور اعتماد. ر از

  2009 آوريل 17
  با سالم به رفقاي عزيز

براي روشن شدن موضوع به رفقايي که در نامه خودشان تالش کردن مسائلی را مطرح کنند چند نکته  و پرسشی را 
  .در ميان ميگذارم

ی و هر جمعی در تشکيالت حق دارد به صفت فردی نامه ای را در درون تشکيالت انتشار دهد يا خير؟ حال آيا هر رفيق
تشکيالتی که حق فراکسيون را پذيرفته است چرا در مقابل جمع شدن جمعی از رفقا برای . م باشد يا نباشد.چه عضو ک

  . جو پليسی می سازندتنظيم نامه ای در اعتراض به فضای موجود،بعضی از رفقای تشکيالت
  

اعتراض به نامه سرگشاده به بهانه تشويش اذهان عمومی و ناروشن بودن و صراحت نداشتن آن برای رفقايی که 
رفقايی که تحمل يک نامه . انتظار روشن شدن همه مسائل  در يک نامه جمعی کوتاه را دارند، کاری  غير منطقی است 

نقدرزود در مقابل آن آشفته می شوند ، و فضا را تيره می کنند  آيا ظرفيت بقول خودشان سر بسته را ندارند و اي
  .شنيدن استداللهای همديگر را داريم؟ فرصت و فضای سالم بوجود بياوريم تا بتوانيم به اجزای مهم آن بپردازيم

  
 اوليه معترض به رفقا طبيعی خواهد بود ِک جمع. رفقايی مطرح می کنند، در تشکيالت خودی و غير خودی شده است

فضای موجود ابتدا سراغ کسانی برود که اوال خودشان با فضای ناسالم موجود مسئله داشته باشند و به درجاتی 
و در ضمن حتما رفقای بسياری هم از قلم ما افتاده اند که من فکر می کنيم اين .   بخواهند به پای اعتراض به آن بروند

لی رفقايی که فضای موجود را مناسب می بينند و يا رفقايی ديگری که  بعضا زمينه و. مسئله را اين رفقا درک ميکنند
ساز آن هستند چرا انتظار چنين دعوتی را داشته اند؟ ما معترضين به فضای موجود الزم ديديم ابتدا حرفهای خودمان 

  .قای کل تشکيالت در ميان بگذاريمرا بررسی کنيم و بعد با رفقای ديگر در ميان بگذاريم و پس از علنيت، آن را با رف
  

  حال برگرديم به اصل موضوع
من در نامه قبلی ام مثال از سايت را آوردم که روشن باشد که اگر همين االن رفقای ديگری با استنباط ديگری از همان 

 قواعد و مصوبات تا کنونی کنگره های سازمان، سايت را بگردانند حاصل چيز ديگری خواهد بود، با پذيرش تمام
  سايت و غيره   و غيره. ک....م .ک.... کنگره  ...مناسبات کار تشکيالتی

در ضمن اين شابلونی که رفقای سايت دارند آيا می تواند برای همه زوايای مسائل جاری زنده جنبش پاسخگو باشد؟ 
حال چگونه می توانيد کنترلی بر . تلويزيونی،     رفيقی از ما شرکت می کند/ در يک مناظره زنده راديو ... مثالی زنده

بحث اين رفيق در همان لحظه داشته باشيد؟ مگر آنکه در پايان آنرا جراحی کنيد و گرايشات فردی و تشکيالتی رفيق 
  .را برای مخاطبين خود توضيح دهيد کاری که احتماال رفيق ما در بحث نکرده است

ضرورت واکنش سريع در دنيای امروز را در مقابل خود نداشته  سال گذشته در شرايط متنوع رسانه ای ٢٠آيين نامه 
  .از نظر قانونی اعتبار دارد ولی تفسير بردار شده است. است به همين دليل پاسخگو نيست

چرا که دستاورد کار جمعی فکر ما . رفقايی نگران طرح و انعکاس مواضع سازمان هستند که برای من نيز مهم است
ضع سازمان را به امضای ارگانهای سازمان با اشکال و بهانه های مختلف بيان کرد، نوشت، می شود مرتب موا. است

و  تکرار کرد پس نگران انعکاس مواضع .....بازگو کرد نه به يک شکل و صورت بلکه به هزار رنگ و شمايل جذاب 
ی کردن پويايی فکر افراد شود و پويای اما اين امر نبايد  بهانه ای برای قربان. سازمان نباشيم اين کار را حتما بکنيم

  . فکر، فقط برای محدود رفقايی جايز شمرده شود
من اضافه می کنم  مختصات تشکالت مستقل توده .... رفيق البرز دماوندی مطرح کرده که فعاليت افقی و عمودی

د که برای باز شدن زوايای و بسيار مسائل ديگر  هنوز مسائل زنده و جاری جنبش هستن. فروم های اجتماعی... ای  
اما پيش از آن الزم است که فضای سالم،  آزاد، برابر،  و بدور از . هرچه بيشتر آن احتياج به بحث و ديالوگ داريم 

  .تبعيض  در جمعمان فراهم باشد
سالم برای نفر نه در تعريف واحد از اين مقوالت نظری است، بلکه فقط و فقط خواهان جو آزاد و برابر و ... توافق 

  .گفتگو و طرح نظر است
را  دو چندان صراحت داده است، همانا عدم ظرفيت  اما آن چيزی  که فضای موجود بعد از انتشار نامه سرگشاده 

  . شنيدن حرف رفقای خودمان در تشکيالت است
  در پايان نکته ای را با رفقا در ميان بگذارم

و مسائل مربوط و يا نامربوط را بهم ببافد و با نامه های پی . دهدرفيق منصور تالش کرده پاسخي هيستريک به من ب
  در هر حال من اين شيوه برخورد  . در پی و تکراری و زهرآگين خودش جلوی دخالتگری موثر همه رفقا را بگيرد



رار نمي دهم  رفيق منصور را نمي پسندم و آن را از سنت راه کارگريها به دور مي بينم و اصال خودم را مقابل ايشان ق
چرا که بحث با او را بي حاصل و فکر مي کنم فضاي مسموم موجود کنوني نيز بعضا از جانب اين رفيق صورت 

  . ميگيرد
   با درود های رفيقانه

  ياور اعتماد
  ٢٠٠٩ آپريل ١٧
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  رفقا  باسالم
اما مغزم خارج از اراده من مشغول اين مسئله .استش را بخواهيد نمی خواستم دست به قلم ببرم و جوابی بدهمر    

  .شده و نوشته مرتبا در ذهنم شکل  گرفت و مرا آرام نگذاشت تا دست به قلم بردم
 که نه فقط سه چهار اما اجازه می خواهم تا ضمن پاسخ به سئوال شما در حد توانم از آن فراتر روم وبه مسئله ای

  .  ماهه اخير بلکه سه چهار سال اخير ذهن مرا مشغول داشته است به اختصار بپردازم 
  ـ آيا واقعا امضاء کنندگان اين نامه بزهای اخوشی هستند که يکی سوت زده و ديگران به دنبالش راه افتاده اند ؟ 1
ب هستند ، کلوپ بحث را با يک حزب سياسی اشتباه گرفته ـ آيا امضاء کنندگان کاری غير قانونی کرده ، انشعاب طل2

  ؟  " !نه سازمان " اند ، آنها ميگويند 
رفقا در پاسخ به سوال اول بايد به شما بگويم هيچ خدائی نميتواند مرا وادار به کاری کند که خود خواهان آن نبوده و 

 درک کنند من هيچ اصراری در قبوالندن اين مسئله به شايد بعضی از رفقا نتوانند اين موضوع را. يا قانع نشده باشم 
ولی هرگز اختالف .... . حتی با رفيق. رفقا من با کسی رابطه مريد ومرادی برقرار نکرده و نمی کنم .  آنهارا ندارم 

که نظر داشتن را در زمينه های نظری و عملی چه با همسر خود چه با رفقا نه تنها نقض دوستی و رفاقت نمی دانم 
احترام و ارزش قائل شدن برای . روندی در غنی سازی فکری و استحکام بيشتر رابطه و پايداری آن می بينم 

صالحيت بی نظير برخی رفقا چه در حوزه کار نظری ،چه در حوزه کار عملی، با پذيرفتن بی قيد و شرط تمامی نظرات 
رای اينکه درختی سبز وبارور بماند هم به ريشه احتياج ب. ( و اعمال آنها يکی نمی دانم و در تناقض با دموکراسی 

  ) . دارد هم به تنه وهم به شاخ وبرگ وحتی گاهی به خار 
چرا که به نظر من . مسئله دموکراسی و حق اظهار نظر، نقطه مشترک من با رفقای امضاء کننده نامه سرگشاده است 

ی در دنيای پر تالطم امروزی از هميشه با اهميت تر نقش دموکراسی برای حيات وادامه هر حزب و سازمان سياس
اگر به مردم بگوئيم نقش شما فقط اين است که از : "است و هر چند ما بسيار از اين ايده ژان ژاک روسو که ميگويد 

ن تعدادی هر چند نماينده شما هستند اطاعت کنيد و آنها را از شرکت فعال در سرنوشت خود باز داريم آنها را از شا
بسيار دوريم اما مشکل من اين است که ما به بهانه وفادار ماندن به اصول از رشد فعال و " انسانيشان تهی کرده ايم  

هيچ قانونی مقدس نيست قانون . خالق و بحثهای سازنده جلوگيری نکنيم و هر کس را با مهری به خاموشی نکشانيم 
 هر چند خود بهتر ميدانيد که قانونيت با مشروعيت يکی نيست و .حاصل فکر مااست  و قابل تغيير در زمان و مکان 

  .  پديده از محتوای خود خالی ميشود . آنجا که مشروعيت هر پديده قانونی شده از بين ميرود 
اين است علت شکستن سکوت . اين درد من است رفقا  هيچ بنده خدائی به من تحميل نکرده و مرا فريب نداده است 

  د حاال چرا ؟ می پرسي. من 
  . ـ خوشبينی  خوشبينی رفقا واميدواری که مسائل با تالش و توافق جمعی حل شود 1
 درجه 99 درجه به جوش می آيد يعنی زمانی به درازای 100ـ فکر می کنم برای همگان روشن است که آب در 2

م آنجائی که جای خود را پيدا کند سکوت ه. حرارتش ياال می رود و تنها با تفاوت يک  درجه به بخار تبديل می شود
  .طبعا به فرياد تبديل می شود 

ـ اانصافا شما بگوئيد هر زمانی که اين سکوت شکسته می شد برای شما چه فرقی می کرد؟ آياجز جوابی از قبيل 3
  . قانون شکنی  ، ايجاد فراکسيون ، نه سازمان و از همه مهمتر انشعاب طلب داده می شد ؟

  . که اتفاقا موضوع سوال دوم است " نه سازمان "و" انشعاب طلبی" و اما شمشير
من تعجب می کنم که چگونه رفقا قبل ازخود من فهميده اند که من طرفدار تشکيالت افقی هستم  و در نتيجه نقض 

  . اجازه دهيد من خود نظرم را بيان کنم .   کننده نظرات اکثريت کنگره و انشعاب طلب
  ! يالت را ساده و لوث نکنيد رفقا مسئله جدی تشک

از يک طرف دچار آنارشيسم است و از طرف ديگر . تشکيالت ما دچار تناقض وحشتناکی در حوزه نظری وعملی است 
  . منظورم را بيشتر روشن می کنم . دچار دگماتيسم 

حق عضويت .اشیميگويم آنارشی چرا که می توانی عضو تشکيالت باشی ولی به هيج يک از تعهدات آن پايبند نب
  .در هيج نهاد سازمان کار نکنی اما از حق رای کامل هم برخوردار ياشی. نپردازی

يا بر عکس عضو نباشی ولی در . برای خودت راديو و سايت بزنی و از امکانات و روابط تشکيالنی استفاده بکنی
  . سياسی سازمان سهيم باشیدر کمسيونهای نظری انتخاب شوی و در تدوين خط.کنگره سازمان شرکت فعال بکنی

  :   و اما از دگماتيسم 
در اين سالهای اخير  ديناميزم فکری که حاصل طبيعی تحول و روی دادهای جهانی است در سازمان ما بيشتر شده و 

و اما متاسفانه  جلوآن به مفهوم بحثهای سازنده و واقعی يعنی بحثهای موافق . طبعا نيازمند بحث  و تبادل نظر بيشتر 
اين سياست در حيات سازمانی ما . مخالف گرفته می شود و اين تنها به مسئله ديدگاه چند ماهه اخير بر نمی گردد 

طبيعی است .رفقا طرح ايده های نو هر چند ناپخنه حق همه اعضای سازمان است.انشعاباتی را به ما تحميل کرده است 
اما اين با در نطفه خفه شدن فرق اساسی دارد . خود از بين ميروداگر بعد از بحث فعال و اقناعی پذيرفته نشد خود به
رفقا اکثريتی که در روند دمکراتيک بدست آيد معلوم است که مورد .چرا که روندی نسبتا دمکراتيک را طی می کند



 چندين اما رفقا بياييم با خودمان صادق باشيم اکثريت حاصل شده در تشکيالت ما درمورد مسائلی که.قبول من است
سال است که مورد بحث و اختالف است ، هيچ وقت تا آنجاييکه من به ياد دارم با روندی دموکراتيک و بحث آزاد و 

و با ترس از انگ زدنها و انشعاب ورفاقت بازی به تصويب رسيده 90اقناعی به اکثريت نرسيده و هميشه در دقيقه 
 و موافقين جايگاه مقاله ای در ديدگاه هر دو به اساسنامه استناد مخالفين.اکثريتی که هر کس تفسير خود را دارد.است

  اگر رفقا با آگاهی  کامل رای داده انداين مشکالت از کجا بروز ميکند؟ . می کنند
اما  . با روند در باال ذکر شده من هم موافقم.رفقا شما ميگوييد  به نظرات اکثريت بايد احترام گذاشت و از آن تبعيت کرد

نفر هم هستند پس از آنکه نظرشان در ....چند بار در کنگره پيش آمده که دو سه رفيقی که اتفاقا مخالف نامه رفقا 
  کنگره رای الزم را نياورده رسما اعالم يا بهتر بگويم تهديد  کرده اند

  !.آيا اين به نظر شما تبعيت اقليت از اکثريت  است .که استعفا می دهندو از سازمان ميروند
خالفت با تصميمات کميته مرکزی که بارای اکثريت انتخاب شده اند و دور زدن آنها در چهارچوب تبعيت اقليت از آيام

اکثريت است ؟ رفقا من شخصا به نظر شما احترام ميگذارم ومعتقدم  اگر کميته مرکزی منتخب ما نظری داد که حتی 
  .  روم و می گويم بحث اقناعی اقليتی آنرا نپذيرفت بحث خالق صورت بگيرد وحتی فراتر می

رفقا چگونه است که در مواردی عدول از اکثريت دفاع از اصول است و در موارد ديگری ليبراليسم است و غير 
  .قانونی ؟

تا از طريق بحثهای . من نامه را امضاء کردم تا بگويم بايد  امکان برابر در عمل برای همه اعضاء وجود داشته باشد 
 تازه ای در سازمان ما که بهترين کادرهای جنبش را در خود حبس کرده است و هر روز بدليل عدم فعال نظری خون

تا همين تعداد باقی مانده بتوانند نقشی موثر در جنبش های . تحرک و دگم های هر چند خير خواهانه آب ميرود، بدهد 
  . ترقی خواهانه ايران و جهان داشته باشند 

  . انتقادی به سبک کار است که سد راه و پيشرفتمان شده است . وهين به فرد خاصی نيست نفر ت...نامه :  در آخر
2009ـ04ـ19   ث.ف  
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!هتابش نوری برصحن  

گاهی ارائه يک فاکت مستند می تواند موثرتر ازده ها مطلب،برای روشن شدن حقيقتی که درپشت انبوهی از گردوخاک 

وهم چون افکندن نور برصحنه ای تار، آن را به صريح ترين وروشن ترين وجهی .  پنهان شده است،ياری رساند

ت قبلی براستی يکی ازاين .ش اکثريت سايت به ک تالف وارائه فتوکپی گزار.نوشته ر.درمعرض ديدهمگانی قراردهد

نمونه های گويا است که برای کسی که بدنبال يافتن حقيقت باشد ونخواهد آن را قربانی منافع ومصالح فردی و گروهی 

ظاهرا . حاوی بسی نکته هاست وبگمانم هيچ کس نمی تواند خود را دربرابرآن به نشنيدن بزند.  نمايد، گره کشاست 

 توسط اکثريت -امری  بی سابقه درتشکيالت ما-"جعل سند"  روبن مارکاريان درمورد -اگری وادعا های رافش

بنابه مصداق ازتويک اشارت ،ازما به (کميسيون حقيقت ياب، عده ای را مسحورکرده وبرخی ها نيزسرازپانشناخته

رده را متهم به جعل سند و مأموربه درمقاالت ونوشته های خود کميسيون حقيقت ياب و خود انتخاب ک) سردويدن

اکنون اما رونوشت آن سندنشان ميدهد که نه فقط  آن اشتباه ازنطرتاريخ وقوع ازسوی خود ! کشف باند پنهانی کردند

وهمين واقعيت ضرورت ) وتااينجا اين يک خطای سهوی است وبرای همه می تواند پيش  آيد(کميسيون سايت بوده 

. ولی مهمترازآن خطای عمدی وآگاهانه ر. الزام آورساخته است! ا درمورد ادعای جعل  سندپوزش  خواهی اين رفقا ر

روبن مارکاريان است که درعين واقف بودن به خطای زمانی اين رويداد که ازجمله توسط خود وی صورت گرفته 

حقيقت به پشت است،بفکربهره برداری غيراصولی ازآن می افتد وباهدف به خاک ماليدن کت حريف و راندن 

ولی واقعا .من نمی خواهم به جزئيات وآناليز اين نوع کنش وتأثيرات آن بر مناسبات کمونيستی بوجود بياورد.صحنه 

به همه رفقا توصيه . برآنم که نبايد اجازه داد که اين ابهام واين سوال درميان صدها ابهام وسؤال ديگر گم وگورشود

رويداد می تواند درپرده برداری ازاهداف ونيات نهفته درورای گردوخاک بپاشده می کنم که  درنگ برهمه جوانب اين 

.درهرحال اگردنبال کشف حقيقت هستيد اين رويداد را آناليزکنيد.  اخيرکارگشا باشد  



ولی  من براين باورم که پاسخ . گاهی گفته ميشود دربحبوحه دعوا بهتراست سکوت کنيم وفقط به مصالحه بيانديشيم

-وموثر به بحران درعين حال نيازمند مبارزه برای خشکاندن سودای دست يابی به سلطه انسان  برانساندرست 

چرا که بدون برقراری مناسبات .  درخودمان وبارفقای هم رزمان وازجمله  عليه سلطه گرايشی برگرايشات ديگراست

وگرنه حتا .  بات کمونيستی ممکن نيستدموکراتيک وبرابربين گرايشات مختلف امکان ادامه حيات به مثابه مناس

مگرچندباربايد ازيک . گرفتارخواهيم شد) درچراغ قرمزبعدی(اگربتوانيم ازيک نقطه  به سالمت بگريزيم درنقطه بعدی

  سوراخ گزيده شويم؟

 درهمين دنيای کوچک خودمان،اکنون عده ای  نظيردولتمداران حافظ نظم عمومی، نامه نويسی وفراخوان دردمندانه

" کيش سازمان"عده ای ازرفقای تشکيالت را با بدترين اتهامات پاسخ می دهندو باين ترتيب  تمايل خود  را نسبت به  

توگوئی که سازمان .  فارغ ازمحتواوچگونگی آن آشکارمی سازند" سازمان ستائی" بی توجه به صاحبان آن و  

ارد وسازمان ابزاری است که  بجای تقويت مداخله فعال  جداازانسانها وکمونيست های گردآمده درآن ارزش فی نفسه د

آری ،سيستم .تک تک اعضاء سازمان ،بايد روح تمکين پذيری وانقياد به قوانين سلسه مراتب را پرورش بدهد

جداشده ازاعضاء وبيرون ازکنترل آنها،خواه ناخواه تبديل به ابزار انقياد اعضاء ونشاندن اقتداراين يا آن فرد 

س  با طنزگزنده خوداين کنش معطوف .ر. راعضاء وتوليد روحيه کرنش به نظم واقتدار اين يا آن گرايش شودبرفرازس

  !تجمع بيش از دو نفر ممنوع. سوت پاسبان: براعضاء را بخوبی بيان کرده است" سازمان"به ايجاد نظم  وتسلط 

يادم می آيد که آن .د مقابله با بحران حضورداشتمدرمواجه با بحران باباعلی ورفقای ديگرمان،درآنزمان من هم  در ستا

رفقا دربرابرزورگوئی کميته مرکزی وبويژه هسته اصلی آن که ماباشيم به واحدهای سازمان فراخوان اعتصاب داده 

آن موقع برای من پذيرش اعتصاب دريک سازمان دربرابرزورگوئی نهاد باالتر به منزله کفربود و غير قابل . بودند

همان نظم مقدس (ونظم وانضباط از نوع سربازخانه ای " حزب آن چنانی"ا که با آئين و مقدسات مربوط به چر.هضم 

بداهت : هنوزعمق معنای اين مفهوم ظاهرابديهی والبته سهل وممتنع برايم روشن نشده بود.خوانائی نداشت!) عمودی 

ور ازکانال پيچ واپيچ و مسخ کننده سلسه مراتب معنای دمکراسی در حاکميت مردم به توسط خود مردم،حاکميتی که بد

هنوزخود حکومتی به مثابه منبع الهام بخش همه رفتارها . وسايرابزارهای تعبيه شده  به عنوان بديل آن است

آن موقع فکرمی کردم که حزب خانه انقالبيون . وعملکرد کمونيستی اهميت واقعی  خود را برايم روشن نساخته بود

بخوان کارگران ( دست عناصرپيمان بسته ای است که مبعوث شده اند تابه نجات يهوديان سرگردانپاک باخته ويک

ولی امروز وازسالها پيش براين باورم که  آنها قبل ازايفای نقش . به شتابند)نيازمند به رهبرفرهمند

 کش، آنچه که ما درخانه خود و آينده پيش. ،ابتدا خودبايد از طبقه کارگرومبارزه طبقاتی آموزش به بينند"آموزگاری"

درجمهوری کوچک خودمان انجام ميدهيم ، وشالوده مناسباتی که درآن بوجود می آوريم، مينياتورکوچک،هرچند 

آری دراين جامعه . ناقص وهرچند ناچيز،ولی معطوف به جامعه ای آزاد وهمبسته ای هستيم  که برايش تالش می کنيم

بوجود می آوريم است که می توان ميزان پای بندی به به ارزش های واالی انسانی، کوچک وبرپايه مناسباتی که خود 

به حقوق اقليت و داشتن حق انديشه و بيان آزاد هرعضو و پرهيزاز خودی -مستقيم ومشارکتی-به دمکراسی 

د موجود ازطريق درنگ برالگو وعملکر.  وغيرخودی کردن ودريک کلمه نفی سلطه انسان برانسان را مشاهده کرد

مگرهمين همفکران وهم پيمانان .خود می توانيم درپرتوتجربيات گذشته به داوری وقضاوت درباره خود به نشينيم

مادرتجربه سوسياليسم موجود، وبسيارفداکارتر ونازنين ترازما نبودندکه بنام پرولتاريا اعتراضات طبقه کارگر را به 

لتی،مهيب ترين دستگاه های سرکوب را سازمان دادند؟بجای توپ وتانک بستند وبجای  درهم شکستن ماشين دو



پس زنده بادشورش واعتراض به زورگوئی وهرنوع مناسباتی مبتنی بر .پژمرده کردن دولت برضمائم آن افزودند

آری طراوت ! مبارک باد خروش آنچه که اکثريت خاموش ناميده  می شد! سلطه انسان برانسان درهمه اشکال خود

می گوئيد که کمونيست ها و سازمان های .!  ازدرون خروش عليه قدرت جداشده ازتوده ها سربرمی داردزندگی وحيات

مناسبات کمونيستِی .برعکس، بهمان دليل نيازبيشتری به آن دارند! کمونيستی نيازبه آن ندارند؟ اشتباه می کنيد

نبايد . ومبارزه ومداخله جمعی امانبايد ساخته شود و درهرلحظه وتوسط تک تک ما. حاضروآماده  وجود ندارد

فراموش کنيم که دموکراسی وروند دموکراتيزه شدن درسازمان خودمان ازهمان آغاز با شورش بدنه عليه فوق 

واين دموکراسی نمی تواند پايداربماند و تعميق پيداکند وازعهده خطرات ودست .سانتراليزم مرکزيت بوجود آمد

دبرافراشته اند برآيد، مگرآنکه اعضاء سازمان مجددا  به خروش درآيند وبه محافظت اندازهائی که اکنون دربرابرش ق

  .دائم ازآن برخيزند

 را آتش زدن قيصريه بنامند و -تأمين اکسيژن برای ريه –حال بگذاررفقائی کنش معطوف به دفع خطرازدموکراسی 

آيارفقای عزيزما که اين چنين به . ره بگيرندبه سخ" فوق سانتراليسم نوين"خروش ديگررفقا را دراعتراض عليه اين 

دفاع ازنظم سلسه مراتبی وتصديق طبقه بندی اعضا ومطالب آنان برخاسته اند واعتراض به آن را تخطئه می کنند، 

خبرندارند که  نظم  مبتنی برسلسه مراتب وبقول خودشان عمودی حاکم برجهان ، خودحاميان بس نيرومندی داردکه 

يا آنکه برعکس،  نقش و وظيفه ما نه دردفاع ازنظم موجود بلکه دربرهم زدن . حمايت چپ ها ندارد؟ ديگرنيازی به 

  .نظم موجوداست  والبته اين را باکپيه برداری از نظم موجودنمی توان ايجادکرد

 حاال عده ای پيداشده اند که بابکارگيری نيروهای غيبی ومجهول الهويه . شگفت آوراست ولی حقيقت دارد

 ساله خود دست بدست هم 30عليه هم سنگران "نه تشکيالت"وبامددگرفتن ازجنگ قلمی توسط آنها، باشعارمشترک 

را سرمی دهند ووجود يک سازمان " يک سازمان، يک صدا"داده اند وبا گرداندن شميشربه دورسرخود شعار

می " نه سازمانش"به سخره گرفته و -آنچه را که بطورعينی وجود دارد وازوجود آنهم گريزی نيست–چندگرايشی را 

  .نامند

آنها اين را درسازمانی می گويند که يکی ازافتخارات مهم اش طرح  اتحاد بزرگ هواداران سوسياليستی به مثابه يک 

راهبردی که مطابق آن کليه نيروهای چپ و کمونيست می توانندحول چندين محورپايه . راهبرد الهام بخش بوده است

 سال 30تاچه رسدبه آنها که با -وب آن با گرايشات گوناگون وحتا جای گرفته درسازمان های گوناگونای ودرچهارچ

 می توانند به مثابه قطعه ای ازپازل صفوف آشفته چپ -کارمشترک دارای اشتراکات بسياربيشتری باهم هستند

 صف بزرگ ولی پراکنده، درنظرگرفتن خودبه مثابه بخش کوچکی ازاين. دربازسای کل چپ نقش داشته باشند

اولی راه بسوی . وسازمان يابی برچنين راستائی، بالکل با تصورخود مرکز انگاری متفاوت ودرمغايرت با آن است

درآميختن با مبارزه طبقاتی وتبديل شدن به بخشی فعال واثرگذاردرجنبش بزرگ مزدوحقوق بگيران می برد ،دومی 

براستی درکجا دفن شداين ايده استراتژيک ما؟ . های مداوم ازنفس می افتددرشن زارهای فرقه گرائی و تجزيه شدن 

نفری را که من نيز يکی ازهمراهان ....پس چرا حرکت بادنده به عقب را شروع کرده ايد؟ شما اگرمرا وامثال مرا ،آن 

د بزرگ سوسياليستی آمال اصلی آن هستم ،با سی سال کارمشترک برنمی تابيد باکدام نيروهای چپ می خواهيد، اتحا

بوجود آوريد و درشکل گيری وتقويت يک انترناسيوناليسم برای ساختن جهانی ديگر مشارکت فعال کنيد؟ اگرمی 

خواهيد بدانيد باکدام دنده به حرکت  افتاده ايد، پس اتحاد بزرگ هواداران سوسياليستی  شاخص خوبی  برای مشخص 

  . کردن اين جهت گيری است



 
 

ده  واستراتژی راه گشائی است که درکشاکش بحران کنونی هم واقعيت وجودی واجتناب ناپذير شکل عالوه برآن، اي

گيری  گرايش های مختلف را هم پوشانی کند و هم به موازات آن راه فعاليت مشترک حول اشتراکات وتقويت همگرائی 

اين آن . سم ونه پراکنده ترساختن آنرا گشوده  و سکوئی شود برای جلوتررفتن ودرجهت تقويت صفوف پراکنده کموني

شاخصی است که مسوالنه بودن ويا نبودن هراقدامی را برای يک مدعی کمونيست آشکارمی سازد ونه هيچ ادعای 

ادعائی که اين روزها درنوشته های اين دسته ازرفقا تحت عنوان ايدئولوژی .پرطمقراق وساخته وپرداخته شده ديگر

توليدی که بهنگام افتادن . به بی اعتمادی وانواع برچسب های گوناگون توليد می شودانزجاروتوطئه و دامن زدن 

آری بکوشيم که با خردجمعی خود، بااجتناب ازتقابل .  ويروس جداسری برای توجيه جدائی ها بکارگرفته ميشوند

 به -ات واقعی امان می گنجدقراردادن آنها، با الهام ازاين استراتژی رهائی بخش، والبته تاهرحدی که دروسع اشتراک

واين است تفاوت بزرگ کنش معطوف . ديالکتيک همزمان زايِش گرايش ها و همگرائی ها، توامان پاسخ مثبت بدهيم

به تجربه ديده ايم .با کنش معطوف به فرقه گرائی  وتکه تکه شدن-صفوف متکثرومتحد –به اتحاد بزرگ سوسياليستی 

آری . او خوددشمن خويشتن است.  حتا برای نابودی خود احتياج به دشمن نداردآن چپی که شق اخير را بر گزيند

درفضای تفکيک گرايش ها وبرسميت شناختن آن،درعين تقويت همکاری ها و همگرائی ها، جا برای رشدهيچ گرايش 

بخش ما اگراستراتری اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم الهام . وجريانی درزيراين چترمشترک تنگ نخواهدبود

نتوانيم به فعاليت مشترکمان درچهارچوب -که ميراث وسرمايه مشترکمان است-باشد،چرا نتوانيم زيرچترمشترکی

پرنسيب های مشترکمان ادامه ندهيم؟  اين تصور که گويا اين استراتژی برای ديگران وبيرون ازخودمان است ،قطعا 

-ودراين جهان خاکی ما. طعات پراکنده چپ وجود نداردديوارچينی بين درون وبيرون اين ق.يک استنتاج نارساست

اگررشدوشکوفائی درجريان باشد واگرتماس با هوای آزاد ومبارزه طبقاتی واقعی وجود داشته باشد،هيچ  الماس 

يکدست وخارج ازاين قاعده وجود ندارد، مگرآنکه دايما  با تصفيه وبازتقسيم  خود به حفظ چنين خلوصی 

می توانيم . ارا  هم چون سيزيف محکوم به حمل دائمی ومکرر بارسنگين برقله کوه نکرده استتاريخ  م.بپردازيم

راهی نوبگشائيم اگرکه بجای نگاه به عقب وتسليم شدنه به وسوسه تک صدائی ، با استناد به کوله بار تجربيات خود 

ماتجربه داريم،ما می . ته باشيموچپ وازجمله سرنوشت فرقه های منهزم و تکه پاره شده، نگاهی  روبه جلو داش

توانيم برشقه شقه شدن  خودفائق شويم بدون آنکه بخواهيم گرايشات يکديگررا درچهارچوب اشتراکات پايه امان نفی 

فرقه ای، بدورازخشم ونفرت کنش معطوف به همگرائی درکناربرسميت شناختن -کنيم؛ اگرکه بجای برخوردواکنشی

  .سازيمگرايشات موجود را راهبرد خود

  20-04-2009تقی روزبه  

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

  س.الف.از ر

  2009 آوريل 20

 



 
 









  بيژن سعيد پور. از ر

  2009 آوريل 20

  رفقای عزيز     با سالم 
  : نفر الزم ميدانم چند نکته را ياد آوری کنم ....        من به عنوان يکی از امضاء کنندگان نامه 

نيزم        من با پذيرش روح اين نامه که در اعتراض به فضای نا سالم درون تشکيالت ، عدم بردباری و نبود مکا
های الزم  برای برخورد نظری بين رفقا است اين نامه را امضاء کردم  ، بعد از انتشار آن واکنش های متعددی را بر 

  . انگيخت 
    تعدادی از رفقا انتقاد کرده اند که چرا در جريان پروسه تهيه اين نامه قرار نگرفته اند و برای امضاء قبل از انتشار 

  .  ده است به آنان اطالع داده نش
تذکر اين نکته ضروری است که رفقا ، هر رفيقی در تشکيالت حق دارد چه فردی وچه با تعدادی از رفقا نظرات خود 

همچنانکه برای کنگره قطعنامه ها به امضای يک رفيق يا چند رفيق است و به امضاء همه اعضاء . را مطرح کند 
قای تبعيين کننده اين نامه ابتدا با رفقائی تماس ميگيرند که فکر می و در نتيجه طبيعی است که رف. سازمان نمی باشد 

.  و قطعا در اين ارزيابی ممکن است که اشتباهی هم صورت بگيرد . کنند درک نزديکتری نسبت به اين مشکالت دارند 
نتقاد به تکنيک کار، اصل حال رفقا با حفظ نظر انتقادی خود ، آيا به فضای يکساله تشکيالت انتقاد دارند؟ يا به دليل ا

  .  مسئله که محتوای نامه در اعتراض به اين فضا است را ناديده می گيرند؟
    رفقائی سعی می کنند اين نامه اعتراضی را که به امضاء بخش زيادی از اعضاء تشکيالت رسيده است به عنوان 

اساس بقيه رفقا را از پيوستن به آن منع کنند عملی فراکسيونی ، تشکيالت شکن معرفی کنند وبا اتهامات واهی و بی 
  . و با تلقين اينکه اين رفقا انشعاب گر هستند هراس در دلها ايجاد کنند 

  رفقا در اين نامه هيچ گونه موضع گيری سياسی يا ايدئولوژيکی نشده است و از هيچ نظر سياسی در تشکيالت 
د کرده است که نظر اکثريت تشکيالت مبنای عمل است و جانبداری نکرده است و بطور صريح و روشن نيز تاکي

  . براجرای مصوبات وديگر قرارهای تشکيالتی تاکيد کرده است
تعدادی از رفقا فکر می کنند حافظان خلوص ايدئولوژيک تشکيالت هستند وهر نظر .    اما مشکل در جای ديگر است 

  . غير را ، انحرافی و تشکيالت شکن ارزيابی ميکنند 
ر اين نامه تالش شده است همه رفقای تشکيالت را به تالش مشترک برای برون رفت از اين بحران که تشکيالت را د

  . فرا گرفته است فرا بخواند 
     رفقا در سی سال گذشته راه کارگر با تالش و فداکاری رفقای سازمان به سازمانی مطرح در جنبش چپ ايران تبديل 

سائلی که هميشه در تشکيالت ما در اين سی سال هميشه بحران آفرين بوده و باعث جدائی ، ولی يکی از م. شده است 
انفعال يا اخراج بسياری از رفقا شده است مسئله گرايشات نظری بوده است که تا به حال در پيدا کردن مکانيزم 

د برخوردبه رفقا  وکنار گذاشتن آنها وعالرغم انتقاد از خود سازمان در مور. مناسبی برای اين مسئله موفق نبوده ايم 
  .باز مسئله تبليغ نظر مشکل آفرين شده است 

رفقا بايد باتالش جمعی به روشهائی دست پيداکنيم که خط راهنما ، نظر اکثريت سازمان باشد و لی به ديگر نظرات نيز 
ود که در آن نظرات مختلف حق بيان زيرا تشکيالتی شاداب و سرزنده خواهد ب. حق تبليغ در ارگان تشکيالت داده شود 

  .  داشته و بتوانند بطور مناسب از ارگانهای تشکيالت استفاده کنند 
  20ـ04ـ20    بيژن سعيد پور

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

  ی.س. از ر

  2009 آوريل 22

  سرای ديگری م به کاروانرسيدي
 نجفی در سخنی کوتاه برداشت هائی از نوشته من کرده است که گويا من محتوای نامه سرگشاده را نفی  منصور. ر

رفيق گرامی منصور . و مقداری تعارفات. و پرسيده که چرا پايم را پس نمی کشم. کرده ام و از آن تبری جسته ام

   .ه او ارادتهميشه به من لطف داشته اند و من ب

  يکی برای دوز هيجان کمتر و ديگری برای آرامش بيشتر.  منصور. پيش از هر چيز اين لينک تقديم به ر

related=feature&lpDiYM3Nk7k=v?watch/com.youtube.www://http  
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منصور و نگاهی که او و شماری ديگر از رفقا دارند ، هم، در بازخوانی نوشته من و . ر. مشکل اما همچنان برجاست

  . ان ميدهدهم، در باز خوانی نامه سرگشاده خود را نش

به سبک و . از روح کلی و پيام اصلی آن دفاع کرده ام. من اينجا خودم حی و حاضرم، محتوای نامه را نفی نکرده ام

در عين حال بخاطر پرسش ها و نکات ناروائی که برخی از رفقا به . منصور همدلی کرده ام. يا به گفته ر. سياق خودم

در اينجا از . ، به سهم خود ابهام زدائی بکنم) صادقانه(وشش کردم با راستیامضاء کنندگان نامه نسبت می دادند ، ک

  . تکرارش خودداری ميکنم

  

نتيجه ای که .  با بيرون کشيدن گزينشی چند عبارت و جمله ، برداشت و نتيجه خودشان را می گيرند! همينه ديگه

ن هم همين است، در بازخوانی نامه سرگشاده حرف م. به اين ميگويند مصادره به مطلوب. دوست دارند آنگونه باشد

  . هم همين کار را کرده ايد

بهيچ وجه من الوجوه صحت . مملو از اتهام و افترا استبرای مثال عده ای از رفقا مدام تکرار ميکنند که نامه 

 و اعتراض کرده است .نامه  فضا را ترسيم کرده است، از مناسبات نارفيقانه گفته است،از زبان تلخ ناليده است!.ندارد

و حاال شماری از رفقا . عليه همه چيزهای بد، همه چيزهای غيرکمونيستی، همه چيزهای غيرانسانی وغيررفيقانه

  .واقعا نمی دانم با چه نيتی از اين عبارت ها در ميآورند که نامه ، تعدادی از رفقا را نارفيق و نا انسان خوانده است

   شما فرق چيز های غيرانسانی وغيررفيقانه با نارفيق و نا انسان را نمی دانيد؟ واقعا درک تان اين است؟ يعنی

رفيق ممکن است . انسانها هستند که بعضی مواقع کارها و چيزهای غيرانسانی انجام می دهند. نا انسان يعنی حيوان

 نسبت های ناروائی را به چرا چنين. بعضی وقت هاغيررفيقانه رفتار کند، واال نارفيق که از مدار ما بيرون است

پس منظور و غرض . ماشااله يکی از يکی خبره تر و نخبه تر. عوامی در ميان ما نيست که. نويسندگان نامه ميدهيد

  .پائين تر به آنها خواهم پرداخت. چيست؟ چه چيزی را می خواهيد القا کنيد؟ مساله ما اينها نيست

  

  " که شما از مبتکران آن شورش نبوده ايد" جا که با زيرکی مينويسدمنصور دارد، آن. انگيزه ديگری هم  گويا ر

  ".و شما صادقانه خود را مبرا از آنها ميدانيد" ،

  ! منم.... اسپارتاکوس:  می خواهد از من يهودا بسازد، ولی من دوست دارم بگويماو

  

هيچکدام . ه منشور و نه قطعنامه حزبی استنامه نه پالتفرم ، ن. پيام نامه با برداشت هائی که شما داريد، تفاوت دارد

از اين رو است که دقت پالتفرم ، . خيلی ساده يک نامه است ، درد دل رفيقانه برای تفيير فضای مناسباتی. نيست

  .منشور و قطعنامه را ندارد

  . مساله ما از اينها فراتر است.من نمی خواهم بيش از اين در اين موارد صحبت کنم

  

يکم، فشار و دور زدن مرکزيت بخاطر آنکه بيشتر افراد آن  به . ز رفقا زوم کرده اند روی دو موضوعاکنون برخی ا

م  مانند سايرين به صفت فردی و بعنوان شهروند سازمان . حال آنکه اعضای ک . صفت فردی از نامه حمايت کرده اند

اين مباينتی با عضويت . ون شرکت داشته باشندجدا از موقعيت  و جايگاه تشکيالتی می توانند در فعاليت های گوناگ

  .م  ندارد.آنان در ک



  . دويم،همه چيز را به پاسخ دادن به پرسشِ  متهمان را نام ببريد ، گره زده اند

  

رفقای منتقد در نوشته ها ی .  حقيقت اين است که نقطه قوت نامه اتفاقا در اين است که از هيچ کس نام نبرده است

خب اگر در نامه کسی بعنوان ". نه متهمين مشخص هستند و نه موارد اتهام"ين امر اشاره کرده اند که خود بارها به ا

  متهم نام برده نشده و موارد اتهام هم مشخص نشده است ، پس حرف حساب تان چی هست؟

ای نازنين  ما خود  می ماند جز اينکه به مصداق آن ضرب المثل شيرين پارسی ، حرف را انداخته اند و عده ای از رفق

  .را صاحب آن دانسته اند

  

که روی چشم من جای داريد و برخی تان عالوه بر رفيق ، معلم من بوده ايد، با تکرار ترجيع وارِ  ! رفقای شفيق من

. ، مشکلی از زلف گره بسته ی نگار ما حل نخواهد شد) که کسی متهم نشده! ( بايد اول از هر چيز نام متهمان را ببريد

البته بر همه واضح و مبرهن است که مناسبات مورد نقد، ناشی از رخنه گروههای رقيب ، . ره ای هم باز نخواهد شدگ

در ميان ما توليد و . شبيخون عناصر دشمن، ديوانگی ما، نفوذ اشباح و يا کار موجوداتی از کراتی ديگر نبوده است

  . made in orwi. محصول خودمان است. باز توليد شده است

که پر واضح است از نقش مثبت شان در زمينه های ( شايد رفقائی در  گيراندن چنين فضائی نقش بيشتری داشته اند 

با نقد . منتها نشانه رفتن چند رفيق چاره حل معضل ما نيست) ديگر چيزی نمی کاهد و شايسته قدردانی و سپاس

  .ود آن مناسبات هم رنگ می بازدبينشی که اين فضا و مناسبات را باز توليد کرده ، خودبخ

  

متاسفانه برخی از رفقای ما که گاه گره های کوچک و بزرگی از ما گشوده اند، گاهی آنچنان پانيک می گيرند که بيا و 

  .ببين که حتی از حل يک معادله ساده دو مجهولی در می مانند

  . چطور ؟ االن خدمتتان عرض می کنم

  :د تا دريابيد که اندام ماست که در هم گره خورده استفعال به طرح زير نگاهی بيافکني

  



  
چون در ميان امضاء . عده ای از رفقا که خيلی هم تشکيالتی اند، آزرده خاطر می شوند. منتشر ميشود.... نامه ای 

) هر چی که اسمش را ميخواهيد بگذاريد( م هستند ، خود رهبری عمليات ضد .کنندگان نامه شماری از اعضای ک

  .  بدست می گيرند

شما چرا قوانين بازی را . اساس نامه دارد. دارد ..... سئوال من اينجاست ، اين تشکيالت قانون دارد، ارگان و نهاد و

  که خود پذيرفته ايد ، برای حفظ اين نظام و تشکيالت ، رعايت نمی کنيد و از آن پيروی نمی کنيد؟

م رجوع کنيد، به .ه اند، دشنام داده اند ، افترا بسته اند؟ خب به کشماری از اعضا کار غير يا ضد تشکيالتی کرد

. اينها ارگان های رسمی ، انتخابی و معتبر تشکيالت ما هستند . بريد و ببريد تا کنگره!  کميسيون نظارت شکايت بريد

   کنيد؟چرا از راههای قانونی مساله را پيگيری نمی. ماکت که نيستند.  همه ما آنها را قبول داريم

  

گرايشی ديده شده که در واکنش به حرکت اعتراضی نامه سرگشاده تالش می نمايد که چالش با آن را به مجراهای 

  . فراقانونی سوق دهد

 وضعيت
کنونی ما 
با الهام از 
مرحوم 
اردشير 
 محصص



واکنش در برابر آن هم نوعی . حرکت اعتراضی  نامه سرگشاده را با شورش مقا يسه کرده ام در چهارچوب تشکيالت

  !بر پرچم آن يکی نوشته شده عليه مناسبات بد.  از تشکيالتشورش است با اين تفاوت ، فراتر

  ! اين يکی بر پرچم اش حک شده حفظ وضع موجود

اين يکی در . آن يکی فعال در همان جا متوقف شده و در انتظار پيگيری از سوی نهادهای قانونی تشکيالت است

 نهادهای قانونی موجود، زير آب هرچه تشکيالت حمله می کند، بی اعتنا به"  نه تشکيالت" حاليکه در حرف به ايده 

در اين جاست که کل و مجموعه تشکيالت، به . زيرا که در لحظه کنونی آنها را هم سو با خود نمی داند.را می زند

  .تشکيالتِ  من و مایِ  محدود فرو کاسته می شود

 ، نظام و نهادهای قانونی که مورد شورشی عليه ساخت و ساز. اين يکی هم بيش از هر چيز به شورش همانند است

  .پذيرش يکايک آحادِ  شهروندان راه کارگر است

  .راه کارگری ها آنچنان شيفته شورش اند که گاه و بيگاه عناصری از آن عليه خود می شورند

  

  . حقيقت اين است که ما به قانونمندی تشکيالت و قوانينی که خود وضع کرده ايم ، وقعی نمی نهيم 

  .اورد های بسياری در سازمان داشته ايم ، دمکراسی تشکيالتی داريم اما فرهنگ دمکراسی نداريمما دست

يا متناسب با پيشرفت دمکراسی در سازمان از جمله ايجاد نهادهای انتخابی ، فرهنگ بهره جوئی از دمکراسی را نيا 

  . مشکل اينجاست. موخته ايم

  

  رفقا

اين بحران را همه ما با اتکا به قانون مندی ها و مقررات . را دامن زده استبحران . تيری از کمان رها شده است 

  .موجود و احترام به نهادهای قانونی سازمان بايد به پيش ببريم و حل کنيم

درست است که بحران از بن بست ها پديد می آيد اما خود بحران در همان حال امکانات تازه ای .از بحران هم نهراسيم

  .به اصطالح از نوع بحران رشد است.  کند و دريچه های بيشتری را به روی ما می گشايدرا فراهم می

ما از اين بحران سر بلند بيرون خواهيم آمد اگر با درايت و هوشياری و اتکا به قوانين و نهادهائی که خود پايه ريزی 

  .کرده ايم و بنيان گذارديم ، عمل کنيم

  .م و در نهايت کنگره را نپذيريم اما در عمل به آن گردن بگذاريم.کميتوانيم داوری کميسون نظارت يا 

  

همه ارگانها و واحدهای سازمان کمافی سابق با حضور اعضا به فعاليت .  همچنين قرار نيست تشکيالت تعطيل شود

  . م ما اکنون بايد چابک و چاالک ايفای نقش کند.ک. های خود ادامه ميدهند

  م.پيشنهاد ميکنم ک

  .  دعوت از همه اعضای سازمان جلسه عمومی پال تاکی را  به دور از تشنج هر چه زودتر فراخوان دهد   با-

  . کميسون يا نهادی را مامور و کارگزار بررسی مقدماتی بحران بنمايد-

  . در ماه ژوئن نشست حضوری اضطراری برگزار کند-

   و باالخره  کنگره -

  .بال کرد و آنان را به مشارکت فعال برای برون رفت از بحران جاری دعوت نمود تن از رفقا نيز بايد استق4از نامه 
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  سخنی کوتاه 
  با

  رفقای عزيز سازمان 
  با سالم  :   رفقا  

 رفيق و فضای مذموم ايجاد شده پس از آن، که …      من نامه ای را در چندين صفحه، در دفاع از نامه سرگشاده 
ضاء کنندگان نامه اما با توجه  به نوشته های رفقائی از ام. خودمويد ادعای نامه سرگشاده بود ، آماده کرده بودم 

سرگشاده ، نوشته خود را تکرار مکررات دانستم و لذا ضمن تاييد مضمون ومحتوای نامه های تمام رفقائی که در 
  :  رفيق، با متانت وصميميت بسيار نوشته اند ، توجه شما را به نکات زير جلب می نمايم …حمايت از نامه سرگشاده 

 رفيق ، کمی فروکش کرده است و کارهای …هياهوی پس از انتشار نامه سرگشاده اينک که گرد وغبار و :        رفقا 
پيشنهاد می کنم که تمامی رفقا صرف نظر از . جاری تشکيالتی پس از يک توقف کوتاه دوباره به حرکت افتاده است 

 صدائی است توجه هر ديدی که نسبت به نامه داشته باشند ، به پيام اصلی نامه سرگشاده که همانا تشکيالت چند
در همين مدت کوتاه که نامه ها به جريان افتاد ، نشان داده شد که در درون ما نه يک يا دو گرايش فکری ، که . نمايند 

  .  که صدالبته  بايد به همه آنها اجازه بحث و تبادل نظر داده شود . چند گرايش و نقطه نظر وجود دارد 
اين سازمان عزيز خودش را با برنامه و اساسنامه :  [مه عنايت داشته باشيد که      رفقای عزيز به اين قسمت از نا

و مصوبات کنگره ها تعريف می کند ومبانی روشن و پذيرفته شده ای دارد ، نه ) که بايد اصالح وترميم وبروز شود (
ق دارند بدون چون وچرا تفسير دلبخواهی ومتلون اين يا آن رفيق ، در اين چهارچوب است که همه اعضاء سازمان ح

هر گونه ابراز نظر و عقيده از طرف تک تک . و بدون قيد وشرط هرچه خواستند بنويسند وهر چه خواستند بگويند 
اعضاء سازمان ما تا زمانی که در عمل ـ تاکيد می کنيم در عمل ـ وفادار به اين چهارچوب اند ، بدون قيد وشرط آزاد 

انديشيدن و راه گشائی کردن برای .  در چهارچوب ياد شده باال برسميت شناخته شود است و بايد حاکميت چند صدائی
رسيدن به افق آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيکهای متفاوت است ، اين 

 انديشه ورزی در سازمان ما نه هم از اين روست که. در نبايد برروی هيچ رفيقی بسته بماند و امری انحصاری نيست 
  ].  تنها نيايد سرکوب شود که صد البته مورد تشويق هم قرار بگيرد 

عدم پذيرش صداهاست که خطر !                                                اين پاراگراف عليه انشعاب است ؟      هرگز 
  !.  انشعاب را ببار می آورد 

قطعا در جاهای ديگر هم چنين « حران زده و نزديک به شورش ،که من در آن زندگی کی کنم ،      رفقا در فرانسه ب
حتی حزب کمونيست فرانسه . هيچ حزب سياسی نيست که کوران های مختلف فکری در آن وجود نداشته باشد » است 

  .  ! که سنتی ترين حزب است
 خوب می دانيم که زبانم الل اگرروزی چنين اتفاقی بيفتد ديگر  هيچ کدام از ما خواهان انشعاب نيستيم ، اين را همگان

  !  فروپاشی کامل است رفقا . انشعابی در کار نخواهد بود 
ما خواهان وحدت و پويائی تشکيالتمان هستيم ، هيچ تشکيالت زنده ای نمی تواند بدون جريانات فکری گوناگون به 

طور که در باال صراحت داده شده است ، چند صدائی بربستر مبانی و طبعا همان. حيات زنده و فعال خود ادامه دهد 
  . مالک ما وفاداری به تصميم اکثريت در عمل است . برنامه تشکيالت و اتحاد در عمل است 

       رفقا از اول جوانی خوانديم ، گفنيم ، آموختيم ، آموزش داديم و از تکرار آن شادشديم وانرژی گرفتيم و آن را 
امروزه اما وقت آن رسيده است » من سر خود را می دهم که مخالفم حرفش را بزند «  ای دموکراسی دانستيم که الفب

که در درون تشکيالتمان ، خانه کوچک خودمان ، نه سر که تحملمان را از دست ندهيم تا همه به يکسان بتوانند 
  . نظرات خود را بيان کنند

می توانيم هم چون سی سال گذشته دوش به دوش هم عليه هر آنچه . يم با هم باشيم  من مطمئنم که می توان:      رفقا 
غيرانسانی است بجنگيم و می توانيم از اين آزمون هم سرفراز بيرون بيائيم ، به شرطی که قواعد بازی را رعايت کنيم 

  .  ته شده مان را بپذيريم و چند صدائی را باز هم تاکيد می کنيم  چند صدائی درچارچوب مبانی روشن و پذيرف
                                                                                                            با درود  مجدد                 

            ابراهيم آوخ                                                                                             
  2009ـ04ـ23                                                                                                     

  



  س.می و .از رفقا ش
2009 آوريل 24  

  پاسخ به نامه رفيق نصراهللا قاضی
!با درود به رفقای عزيز سازمان  
امه سرگشاده ودر فاصله ای که ما در مسافرت بوديم شما نامه ای در اعتراض به رفيق نصراهللا پس از انتشار ن

پس ازبازگشت از مسافرت وبعد ازاينکه در جريان بحث ها . عملکرد ما دررابطه با جمع آوری امضاء نوشته بودی
اگر چه ازلحاظ . يد بدهيمقرار گرفتيم اين اولين فرصتی است که توانستيم پاسخ مسائلی که در نامه اتان مطرح کرده بود

زمانی دير شده است و بحث ها حاال حول مسائل ديگری است ولی هم چنان فکر کرديم الزم است اين نامه را بنويسيم، 
.با اميد اينکه ابهامات ايجاده شده را روشن کنيم  

 
اس گرفتيد و سعی کرديد تم....  رفيق عزيز ما احساس مسئوليت شمارا تحسين می کنيم که با يک يک رفقای حوزه -1

اما خوب بود  قبل از اينکه نامه های اعتراضی اتان را بنويسيد قدری تحمل می . جواب سئواالت خود را از آنها بگيريد
.  مسلمًا پاسخ ما ميتوانست تصوير دقيقی به شما بدهد. کرديد وبه ما هم فرصت توضيح و يا دفاع از خود را می داديد  

نوز فکر می کنيم اگر تعدادی از رفقای هم فکر بخواهند با همديگر نامه مشترکی را امضاء کنند   ما ضمن اينکه ه-2
البته .اين مسئله حقشان است و ما  نيزاساسًا می خواستيم نامه را به کسانی که هم نظر ما هستند برای امضاء بدهيم

که متأسفانه به دليل ديدارهای ديربه ديرمان يکی ازدالئلی که نامه رابرای امضاء به شخص شما نداديم اين هم بود 
در عين حال فکر می کرديم بعد از انتشار نامه هر رفيق ديگری که بخواهد می .  کمتر در جريان نظرات همديگر هستيم

اما پس از انتشار نامه متوجه شديم تعدادی از رفقا در سازمان از جمله شما وبرخی ديگر از .تواند نامه را امضاء کند
ما اگر پيش بينی می کرديم چنين آزردگی . ازنحوه جمع آوری امضاء دلخور شده و به آن انتقاد دارند... فقای حوزه ر

ای از نحوه جمع آوری امضاء ايجاد می شود مسلمًا به اين شکل عمل نمی کرديم وبنابراين از شما وديگر رفقا دراين 
. رابطه معذرت می خواهيم  

 
وری مسائل را مطرح کرده ايد که گويا روز جلسه حوزه روز خاصی بوده است برای جمع  شما در نامه اتان ط-3

بايد توضيح دهيم کًال در . آوری امضاء و ما خصوصًا م در اين جلسه تمام فکر و ذکرش جمع آوری امضاء بوده است
ری که صورت گرفت دادن متن نفربرای جمع آوری امضاء تماس گرفتيم ودر روز جلسه حوزه تنها کا... مابا ... حوزه 

س نخواسته است که نامه رابه تمام اعضا حاضردر .ضمنًا هيچ رفيقی از م. نامه در پايان جلسه به رفيق  ش  بود
 اين را می توانيد ازسه رفيق ديگری که حاال وقتش نيستجلسه حوزه ... بدهيم که  م.س  به او جواب داده باشد 

.امضاء کرده اند دوباره بپرسيد  
 

بود که به عقب ....   حوزه 2009 مارس 29جزء دستور جلسه " بحث بحران در درون تشکيالت وراه برون رفت" -4
ی را به تمامی رفقای حوزه  در دستور جلسه . مارس رجوع کنيدايميل ش25افتاد و اگر به ايميل های خود در روز 

و نه اينکه . گربورو رفيق د  برای رفقا فرستاده بودی پس از مشورت با عضو دي.اين پيشنهادات را ش . خواهيد ديد
هم چنين اين را هم توضيح دهيم که در روز . در روز جلسه موضوع بحران تشکيالتی فی البداهه پيشنهاد شده باشد

.جلسه پس از توافق  عمومی اعضای حاضر در جلسه بحث را در اين رابطه آغاز کرديم  
 

–ش  پيشنهاد داد که از اين بحث گزارشی تهيه و برای تشکيالت و ک -تشکيالتی ردر پابان بحث مربوط به بحران -5
ی  که تنها عضوحاضربورودراين جلسه بود .ش. م فرستاده شود که همه حاضرين با اين پيشنهاد موافقت کردند

 برای تمامی رفقا س  تهيه می کند و برای تصيحيح.مسئوليت اين کار را بعهده گرفت ومطرح کرد که متن را با کمک  م
. از جمله رفقا ی غايب می فرستد  

 
را تهيه می کرد با استناد به رونوشت جلسه و بحث ... ی  متن نامه حوزه . الزم است توضيح دهيم که زمانی که ش -6

های طرح شده توسط اعضای شرکت کننده در جلسه آنرا تنظيم و برای تحصيح و اصالح برای همۀ رفقای حوزه 
نفره را که در جلسه حوزه .... نفر از امضاء کنندگان نامه .... به هيچ وجه عمدًا سعی نشد که فقط نظراتفرستاد  

جا داشت رفيق نصراهللا وقتی نامه های خود را برای تشکيالت می نوشتيد ذکر می . حضور داشتند را منعکس کند
ی  .ش . مکان تغيير و انتقاد به آن وجود دارددر دست بررسی است و هنوز تصويب نشده است و ا.... کرديد که نامۀ 

تا آنجا که امکان داشت تالش کرد که  تا حد ممکن نکات طرح شده در جلسه را در متن نامه پيشنهادی بياورد واو 
.  هيچ مسئوليتی در قبال گفته های رفقا نداردجزرونويسی و خالصه  بحث ها در جلسه  

د  به علت مشغله کاری عمًال -ی  مطرح کرد چون  ر.  آوريل ش5ايان جلسه  خوب است که يادآوری کنيم که در پ-7
فرصتی برای کارهای بورو ندارد و از اين لحاظ تحت فشار است ودر خواست کرد که رفيق ديگری کانديد بورو شود 

  د  برداشته شود و شما اعالم آمادگی  کرديد که حاضريد جای د  را بگيری-که اين فشار از روی ر
 



س  نسبت داده ايد که اصًال مبنای درستی ندارد. در نامه اتان نظراتی را به  م-8  
  
پس از .  از جمله اينکه نمی دانيم از کجا نتيجه گرفته ايد که م  شوقی به شنيدن اخبار و مسايل داخل نشان نداد-

.  رت جلسه نيز موجود استصحبتهای شما در مورد ضرورت رابطه با ايران آخرين نفری که صحبت کرد م  بود وصو
م  هم در صحبتهايش برهمين ضرورت انگشت گذاشت و هنگامی که در آخر  تأکيد کرد در شرايطی که  سازمانهای 
منحرفی چون امثال حزب کمونيست کارگری می توانند اينچنين فی المثل برجنبش دانشجويی تأثير بگذارند چرا ما 

رابطه درستی , و بااتکاء به نقاط قوتمان وبا استفاده ازامکانات جديد ارتباطینتوانيم با بر طرف کردن ضعف ها يمان 
  م  به خاطراين حرفت بايد بياييم-رفيق نصراهللا عزيز اين تنها شما بوديد که گفتيد ر, با اين چنبش ها برقرار کنيم

  .وصورتت  را ببوسم
س  چنين نظری .نه م. ی تشکيالت عمودی را بگيردس  اعتقاد دارد که تشکيالت افقی بايدجا. همچنين گفته ايد  م-

  نه چنين ايده ای را در, دارد
  .جلسه حوزه مطرح کرده است و نه  چنين ايده ای در نامه سرگشاده مطرح شده است

س  با اعتقاد به کار در ريلهای موازی فعاليت در تشکيالت .در رابطه با ريل های موازی و اينکه  م -
يراد وارد رارها کرده است نيز ا  

م  به غير از کار در نهادهای تشکيالتی مثل مالی، جلسات ايتنرنتی،تلويزيون برابری و همکاری با راديو . نيست
  .برابری در هيچ ريل موازی  فعاليت نمی کند

ا  در رابطه با رفتن به داخل وشرکت در مبارزات داخل ايران اين امری مربوط به آينده است و بهتر است قضاوت ر-8
. در شرايط حاضرفکرميکنيم شما هم مثل ما دغدغه تان حفظ تشکيالت وجلوگيری از تالشی ان است. به آينده واگذاريم

  .با همديگر تالش کنيم جلوی اين ضربه را بگيريم
ای همچنين خوشحال می شويم که در يک گفتمان رفيقانه باز هم بحث ه. با اميد اينکه پاسخ های ما را مفيد يافته باشيد

  خود را دراين مورد ادامه
  .بدهيم

  س .ی و م. با تشکر ش
 2009 آوريل 24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  س.م. از ر

  2009 آوريل 24
  رفقای عزيز مخالف نامه سرگشاده با درودهای گرم

  .ئوال در باره نحوه عملکرد شما ذهنم را مشغول کرده که ميخواهم بطور خالصه با شما در ميان بگذارمچند س
 نفره را اقدامی ضد تشکيالتی ارزيابی …شما که طرفدار تشکيالت سفت هستيد و اقدام رفقای امضاء کننده نامه  -1

ل و مصوبات آن چيست؟ از جمله مصوبات نشست آوري19ارزيابی تان از اقدامتان در برگزاری نشست روز , کرده ايد
  :شما عبارت است

  
  حاضرين در اين نشست از کميته مرکزی درخواست می کنند تا از چهار عضو امضا کننده نامه سرگشاده -پنج " 

مطرح شده درنامه سرگشاده را برای همه اعضای سازمان " موارد اتهام"را مشخص و " نام متهمين" بخواهند تا 
حول نامه ) م  سازمان .ک(تا تحقق اين دو خواست، حاضرين در اين نشست درهيچ يک از جلساتی که .  کنندروشن

  ."سرگشاده برگزار می کند، شرکت نخواهند کرد
  

شما دراين بند تهديد ميکنيد تا تامين خواستتان بخشی از جلساتی که ارگان رهبری سازمان فراخوان می دهد بايکوت 
.  طرف ديگر جلساتی را با همان مضمون و به دعوت هيئت هماهنگی جمع خودتان سازمان می دهيدخواهيد کرد و از

  اين تشکيالت در درون تشکيالت نيست؟ آيا اين تشکيالت سفت وضابطه مند است؟ 
  
ز شما که خودرا تشکيالتی تر ا.  فرض کنيم اکثريت مرکزيت تشکيالت ما که نامه را امضا کرده اند خطا کارند -2

ديگران ميدانيد برطبق کدام ضابطه تشکيالتی بخود حق ميدهيد با مرکزيت خطا کار چنين برخورد کنيد؟ در ميان 
ضوابط مربوط به اين امر حد اکثرميتوان درخواست کنگره فوق العاده نمود و نه به چالش گرفتن اراده مرکزيت و 

رفقا اين معنايش اين است که شما تا جايی به ضوابط  . بايکوت جلسا ت در جايی که به اراده شما گردن نميگذارد
  .اين نه تشکيالت مجسم است. اسم اين هرچه باشد تشکيالت نيست. احترام ميگذاريد که نظراتتان را تامين کند  

  
  :آوريل  آورده ايد19 مصوبات 6 شما در بند -3
  



گويی ديگری از سازمان ارائه داده اند که با اساسنامه  نويسندگان نامه سرگشاده پالتفرمی   را اعالم کرده  و ال–      
  جمع حاضر در نشست امروز اعالم می دارد که اين پالتفرم را نمی پذيرد. سازمان مغايرت دارد

.  
  اما ما در نامه مان چه الگويی از سازمان ارايه داد ه ايم؟

و مصوبات  کنگره ها تعريف ) روزشود بميم وکه بايد اصالح و تر(اين سازمان عزيز خودش را با برنامه واساسنامه

  .                         می کند و 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 

 تأکيد می - تازمانيکه در عملهرگونه ابرازنظروعقيده ازطرف تک تک اعضای سازمان ما. رچه خواستند بگويندو ه

، بدون قيد و شرط آزاد است وبايد حاکميت چند صدائی درچارچوب يادشده باال  وفادار به اين چهارچوبند–کنيم در عمل 

رسيدن به افق آرمانی ما اگر الزمه اش شنا کردن در انديشيدن و راه گشائی کردن برای . به رسميت شناخته شود

مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های متفاوت است، اين در نبايد برروی هيچ رفيقی بسته بماند و امری 

هم از اين روست که انديشه ورزی در سازمان مانه تنها نبايد سرکوب شود که صد البته بايد مورد . انحصاری نيست

  .       هم قرار بگيردتشويق 

  .تا کيدات از من است.    تنها مالک ما وفاداری به تصميم اکثريت درعمل است
  

قبل از اينکه به توضيح اين قسمت بپردازم در رابطه با ستون ديدگاه بايد بگويم که ما ضمن تاکيد بر اينکه اين بحث  
از نظر من بحث مربوط به ستون ديدگاه و .  ايمفرمول مشخصی هم ارايه داده, در تشکيالت بدرستی جاری است 

اختالف مربوط به آن تعيين کننده مدل حزبی مورد نظر ما نيست و اختالفات مربوط به آن نميتواند مدل حزبی ما را جا 
  :اما در مورد نقل قول فوق. به جا کند

 و تصميمات اکثريت درعمل و اظهار رفقای عزيزدر اينجا بطور روشن و صريح گفته شده تبعيت از برنامه، اساسنامه
اين کجا يش با اسا سنامه سازمان درتناقض و مدل حزبی د يگری . نظر و حاکميت چند صدايی در همين چارچوب

بيان و " است؟ شما تمام اين تاکيدات مبنی برالزام و تعهد عملی به  تصميمات اکثريت را به کنار ميگذاريد و به عبارت
 دراين عبارت کم دقتی شده ولی اين اتخاذمن فکر ميکنم در انتخاب کلمه . چسبيد ه ايد" فاوتاتخاذ تاکتيک های مت

 تاکتيکهای متفاوت باشد و ناظر به عمل درآوردنعبارت  در  کنار تاکيدات ياد شده  بهيچوجه نميتواند منظورش 
  .همين تاکيدات صورت گرفته استدر نوشته های رفقای امضا کننده نيز . بربيان و توصيه تاکتيکهای مختلف است

اما براستی رفقا اين همه اصرار شما در نوشته ها ، نشست اول و آنچنان که ميشود پيش بينی کرد در نشست دوم 
برای اثبات اينکه ما به مدل حزبی ديگری  اعتقاد داريم چيست؟  شما مثل اينکه بيشتر راضی ميشويد اگر که ما را 

دليل اين برخورد شما چيست؟در نوشته های برخی از رفقای  مخالف نامه سرگشاده . ابيدمدافع مدل حزبی ديگری بي
آيا درپس اين  اصرار که مابه مدل حزبی ديگری اعتقاد داريم تدارک انشعاب . بوی شديد جداسری به مشام می رسد

روپاشی راه کارگر به نفغ ما رفقای عزيز ف.  صميمانه آرزو می کنم که اين برداشت من اشتباه باشد. نخوابيده است
  . نيست و ضربه به جنبش چپ کشورمان است

  
                                                                                             با درود 

  س. م                                                                                           
   2009 آوريل 24                                                                                            

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
  رسول آرام.از ر
  2009 آوريل 25

  !برای سازمان و برای آينده بشريت تحث کنيم

گويا پس از يک حمله همه جانبه به جبهه های فرضی؛ پيشقراوالن اکنون  سالح های خود را به سوی زمين نشانه  
نگار کسی را در تير رس ديگر نشانی از آن شدت حمله وجود ندارد انگار حمالتی که شده کور بوده و ا. کرده اند

اين همه رگباری که بی مهابا بسوی امضاء کنندگان خالی شده بود نشان داد که آنان برخالف حمله کنندگان . نداشته اند
از اين رو پيش بينی ميشود تاکتيک های برخورد عوض شده .خواهان بکار گيری آتش در اين نبرد خانگی نميباشند

نفوذ در  صفوف امضاء کنندگان نامه ؛ و حتما .چريکی به موضع نفوذی تغيير کرده باشداين تاکتيک ميتواند از موضع 
اينکه آنان چگونه خواهند توانست به مقصد رسند بحث .  قصدشان اين است که از اين تعداد حتی المقدور بکاهند

تالفات تشکيالتی ؛ آن ديگريست اما حتی اگر همه امضاء کنندگان نامه امضاء خود را پس بگيرند ؛ آن جوهر اخ



درخواستهای دمکراتيک؛ آن پا فشاری برای باز کردن بحث اصالحات پس گرفته نخواهد شد و بر آن تاکيد بيشتر 
حتی آن بخش از اعضاء که بدليل بوجود آمدن جوی غير رفيقانه مجبور به جبهه گيری عليه نه مضمون .خواهد گرديد

  .هند که در اين مسير قرار گيريمبلکه شکل ارائه نامه شده بودند؛ ميخوا

اکنون برای ما روشن شد که  از منظر دفاع از دمکراسی و بطور واقع دمکراسی تشکيالتی ؛ نيازی به اسلحه و تهديد 
کسانی که خود را در مجرای خار يک نظری فرو ميکنند ؛ گريزی جز اين ندارند که وضعيت خود را با .و يا نفوذ نيست

از يک نظر دمکراسی قدرت توده هاست و برای آن . ز اعضاء سازمان ارائه کرده اند روشن نمايندنفر ا... بحثی که 
نياز به يک جمعيت درجه يک و متحد برای دفاع از حقوق انسانها دارد و نظر ديگر اين را فريبی برای از کف دادن 

ايد پوشيده بماند که رسيدن به در هر صورت برای هيچکس نب. و سازمان اين طبقه ميداند» پرولتاريا«قدرت 
با کمک اعضاء سازمان ميتوان يک برنانه .دمکراسی نيازمند به رسيدن به حد اکثر آراء اعضاء سازمان است

سوسياليستی را به اجراء و يا بالعکس در جهات ديگری که تا کنون تجربه های تلخ آن همانند خنجری بر قلب 
  .ا بشدت کند کرده است ؛ بردکمونيستا نشانه رفته و پيشروی آنان ر

کمون پاريس و .را   ديکتاتوری پرولتاريا ناميدند1871 مارکس و انگلس تعريف اکثريت  در کمون پاريس بسال 
ديکتاتوری پرولتاريا  با توجه به بافت طبقاتی موجود آن زمان با مراجعه به آراء مردم جهات مختلف و احزاب مختلف 

ديديم که آن مفهوم ديکتاتوری پرولتاريا که در فرهنگ ما جاريست نتايج کمون پاريس در جامعه را هويت بخشيد و 
  . نبود

 توسط جوانانی که انقالب را به پيروزی رسانيده بودند مطرح شد ولی 1917همين ايده در انقالب اکتبر سال 
همه مردم و آن همه کشور نياز بروکراسی متولد شده با انقالب اکتبر همواره رشد  کرد تا آنجا که همراه سازی آن

  .خود را به ديکتاتوری يک حزب که جز نامی از کمونيست و طبقه کارگر داشت ؛ نشان داد
 انتر ناسيونان چهارم مانند جرقه ای بر پيکر تاريک کمونستها نور تاباند تا بخود بيانديشند و زشتيهای به ارث برده 

يستم های فکری استالين و  وحشت ناکترين سيستم های ديگری که جز را از خود بزدايند و خود را به روشنی از س
آنان .ضربه بر  قدرت گيری کارگران و زحمتکشان نتوانستند و نميتوانستند ثمره ديگری داشته باشند؛ جدا نمايند
سط و از آن بروشنی اعالم کردند که در سيستم هائی که اقليت حکومت ميکند قادر نخواهند بود ايده سوسياليستی را ب

  . دفاع نمايند
 از کنگره دوازده تصميم گرفته شد که در 1985 و قوانين سال 1977بطور مثال در انتر ناسيونال چهارم در سال 

اين نميتواند بشکل واقعی . يک سازمان کمونيستی  ميبايد اکثريت به شکل واقعی رهبری را در عمل در دست گيرد
حکومت واقعی . تم زندگی واقعی مردم حکومت اکثريت نيز معنی داشته باشدوجود داشته باشد مگر آنکه در سيس

اکثريت بمعنی ديکتاتوری اکثريت بر اقليت نيست و آن  را نبايد با سيستم فکری ديکتاتوری پرولتاريا که ما از آن 
لقوه اجتماعی حق معنی ديکتاتوری محض  را ميفهيم  اشتباه کرد؛ در چنين جامعه ای ميبايد هر يک از نيروهای ب

اين . داشته باشند به اندازه ای که توسط مردم انتخاب شده اند از ابزار ابواب جمعی برای تبليغات خود استفاده کنند
وقتی که اکثريت نميخواهد به اين قاعده تن دهد بايستی ابزاری باشد تا . استفاده نبايد يک معنی صوری داشته باشد

  . يدبتواند از حق اقليت دفاع نما
بعد از .  تصميم گرفت که قاعده رهبری اکثريت را در احزاب چپ بتصويب رساند1938انتر ناسيونال چهار  در سال 

اين تصميم گيری يک سازمان سوسياليستی نميتواند کمتر از يک حکومتی که شامل تمامی عناصر انقالبی و ضد 
  .يشتر از چنين جامعه ای دمکرات باشداين سازمان از قضا بايستی ب.انقالبی ميباشد؛ دمکرات باشد

ما ميدانيم که تا اين حد دمکرات بودن  در جامعه ما نميتواند زمينه ای داشته باشد تا زمانيکه مترقی ترين حزب 
سياسی اين جامعه حق و حقوق اقليت درون خود را با استفاده از شيوه های قانونی مختلف سلب و او را به 

سازمان ما که اعتقاد داريم يکی از افتخارات . نظر توده ها معنای ديگری جز تبعيد نداردستونهائی ميفرستد که در
چپ ايران است بايد در اين جهت حرکت و  برای روشن شدن وضعيت ما سوسياليستها قدمهای بسيار با ارزشی 

کراسی و دمکراسی در مابايد برای خودمان  معنی واقعی دمکراسی را روشن ودر باره  درک خودمان از دم.بردارد
عمل بحث کنيم و نتايج آن را برای آيندگان خود که در زير سيطره حکومت های غير دمکرات نابود شده اند توضيح 

  .دهيم
ما اين واقعيت را نبايد فراموش کنيم   در يک سازمان کامال دمکرات که سوسياليسم را سرلوحه برنامه های عملی 

برنامه های مختلف .اتيزه تر شود کمتر ميتوان از پلوراليسم آن جلوگيری نمايدخود قرار داده است؛ هرچه دمکر
ميبايستی مرتبا توسط نيروهای سازمان مورد نقد و بررسی قرار گيرند تا يکی از آنان  در  تصميم نهائی انتخاب 

.  برنامه های نوين بداننداگر غير از اين باشد اعضا و هواداران حق انتخاب ندارند؛ و نميتوانند خود را خالق.گردد
در اين صورت است که در نهايت برای اجرای برنامه های تصويب شده تمامی نيروهای اکثريت و اقليت از برنامه 



ای دفاع خواهند کرد و آن را پيش ميبرند که به آن رای داده اند حتی  اگر هم رای نياورده اند ملزم به اجرای آن 
  .ن در گرو وحدت ارگانی ميباشدزيرا که هستی سازما. ميباشند

  کنترل دمکراتيک 
. درمقابل يک سازمان دمکراتيک خواهيم ديد نيروهای داوطلب بسيار بيشتر برای انجام وظائف اعالم آمادگی ميکنند

شناختن حقوق خود و . اين نيروهای داوطلب همگی به حقوق خود واقف و حقوق ديگران را نيز بدرستی ميشناسند
آن که وظائف خود را بهتر .ين وسيله کنترل دمکراتيک در يک جامعه و يک سازمان و يا حزب ميباشدديگران بهتر

تمامی اهدافی که ما دنبال آن هستيم در . انجام ميدهد قاعدتا ميبايد در انتخابات بعدی مورد توجه بيشتری قرار گيرد
واالت سياسی ما پاسخ داده خواهد شد و تنها در اين صورت است که تمامی سئ.هم شکستن قدرت سرمايه ميباشد

  .معنی قدرت اکثريت و مفهوم دمکراسی بعينيت خود را نشان خواهد داد
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   2009ريل  آو27

 
 خطاب به اعضاء سازمان 

اين نامه کامال نظرات شخصی من است و ارتباطی به نظر ديگر امضا      
.نفره ندارد... کنندگان نامه سرگشاده   

که اکنون اعتراض ,نفر از اعضای سازمان و اعتراض جمعی از اعضای تشکيالت به آن ... نامه سرگشاده  
تشکيالت سازمان را در برزخی قرار داه است که يا بايستی تن به ,  رد هم آمد ه اندکنندگان تحت عنوان فراکسيونی گ

 سازماندهی قانونمند بدهد و يا راه قهقرای ملوک الطوايفی و خان خانی را بپيمايد.يک 
ر چه حقيقت اين است که بخشی از اعضای سازمان ما به آنچه که پيش از اين باور داشتند ديگر اعتقادی ندارند و اگ

خود گاها در راس تصميم گيری ها بودند امروز از زبان متحدين جديد خود مواضع قديمی خود را شديدا زير سوال می 
تا پيش از کسب . انتظار من حداقل اين است که اگر کسی نظر جديدی دارد حداقل  بتواند آنرا علنا عنوان کند. برند

ان پابرجاست و ارگانهای تبليغی سازمان موظف به تبليغ آن هستند قاعدتا مواضع پيشين سازم, اکثريت يک نظر جديد
. و نه حرکت بر خالف آن  

روبن مارکاريان را به فال نيک ميگيرم و اميدوارم که اين فراکسيون . من ابتکار تشکيل فراکسيون علنی توسط ر
سازماندهی تشکالت تود ه ای , سومصدای , همانگونه که اعضای آن اينجا و آنجا گاها درک جديدی از سياست ائتالفی

و حقوق بشر را عنوان نموده اند بتواند نظرات فراکسيونی خود را جمعبندی کرده تا بتوان به يک بحث علنی و سالم 
بر روی علنيت بحث تاکيد دارم و اميدوارم اعضای سازمان بجای استفاده از اسامی نا آشنا با اسم مستعار . پرداخت

يا با اسم حقيقی خود وارد اين مباحث علنی گردند و بجای تمرکز اين گونه بحثها در سايت های شناخته شده خود و 
از بحث نهراسيم و بدانيم که اگر مردم ببينند که ما می . سايت سازمان را تبديل به محلی برای تالقی انديشه کنيم, ديگر

.  انديشيم هم از ما می آموزند و هم ما را جدی تر ميگيرند  
اما بهانه جويی های سبک و فيل هوا کردن ها در رابطه با آزادی انتخاب زوايای ,  بر سر اختالفات خوب استبحث

و بسط و تحريف آن به شنا در جهات مخالف يا از سر ناآگاهی در باره سازماندهی توده ای و , تاکتيکی در مبارزه
از سر کم آوردن و پيدا نکردن پاره سنگی که قرار است يا , استفاده از حداکثر توان توده ها در شرايط استبداد است

اما برگرديدم بر سر کمی فاکت که . اميدوارم که مورد دوم صحت داشته باشد. ازسرعصبانيت بسوی حريف پرتاب گردد
. در ميان اين هياهو و در ميان گرد و غبار از ديده ها پنهان گشته است  

در سايت سازمان آگاهی نداشته باشد فکر می کند که ما از آغاز اين " گاهديد" اگر خواننده از تاريخ پيدايش بخش 
نه "اگر وجود بخش ديدگاه در سايت نشانه سازمان داشتن و حذف آن . ستون را در سايت سازمان داشتيه ايم

و با امضاء بوديم و مقاالت اعضا آزادانه " نه سازمان "2005است بايد اعالم کنم که ما تا  تابستان سال " سازمان
.اعضا در سايت منعکس ميشد  

را به سايت افزوديم؟" ديدگاه"چرا و چگونه ما ستون   
 سايت را به تنهايی اداره 2003 مسئول سايت سازمان بودم و تا پائيز سال 2005 تا تابستان 2001من از پاييز 

.ميکردم و بعد ازآن سايت دارای کميسيون شد  
اگر . تی را که به سايت ميرسيدند با امضاء نويسنده آنها در سايت درج ميکردم من تمامی مقاال2003تا تابستان 

چپ به مفهموم "نوشته ای به نظرم ناقص ميرسيد با نويسنده تماس ميگرفتم و يا اگر در موردی آن را بيرون از باور 
 مقاله را برای 3 تنها 2005 تا 2001 از سال .ميافتم آنرا برای نظر دهی به کميته مرکزی ميفرستادم" وسيع آن

بلکه آنها را در بخش مقاالت .   در سايت همه مقاالت را در باال نمی آوردم.تصميم گيری به کميته مرکزی فرستادم



از آنجا که من سالهای پيش از آن . ميگذاشتم و مطالبی که فکر ميکردم جالب و به روز هستند را با تيتر بزرگ ميکردم
ار و مشغوليت های ديگر از نزديک با مناسبات تب آلود اعضاء سازمان با يکديگر آگاه نبودم بودم و بنا بر ک.... در 

 با اعتراض يکی از اعضا روبرو شدم که چرا مقاله اش 2003تا آنجا که در کنگره سال . اين کار خود را ادامه ميدادم
به کميته مرکزی فرستادم )  آن اينجا نيستکه جای بحث(در سايت درج نگرديده و من گفتم که مقاله اش را به داليلی 

در جريان بحث رفيقی که آوردن نامش در اينجا فقط ميتواند به انحراف بحث کمک کند به من پيشنهاد کرد بخشی ....و 
 بخش ديدگاه در 2003از آن زمان يعنی از تابستان . و من ديدم ايده خوبی است" ديدگاه"در سايت بگذار به اسم 

از آنجا که معيار گنجيده شدن مقاالت در سايت گنجيده شدن مقاالت در چارچوب چپ بمعنای وسيع آن .  شدسايت افتتاح
در عمل بدل به جايی شد که افکار جديد و جالب " ديدگاه"بود تمامی مقاالت اعضا در بخش مقاالت می آمدند و ستون 

از آنجا که من . ه حذف که درج اضافه در اين بخش بودو اگر مقاله رفيقی به آنجا ميرفت دليل آن ن. به آنجا ميرفتند
مقاالت را ماهانه به بخش آرشيو می راندم و تيترها را هم عوض ميکردم بسياری از مقاالتی را که ارزشمند ميديدم 

هم در بخش , يعنی بعضی مقاالت هم تيتر ميشدند. نيز به ديدگاه منتقل ميکردم که طوالنی تر در صفحه اول بمانند
که مهمتر از مقاالت روزانه بود حفظ " ديدگاهی"بود سعی ميکردم آنرا به عنوان " ديدگاهی"مقاالت بودند و هم چون 

به آوردن مقاله اش ) که آوردن نامش کمکی به بحث نمی کند( يکی از اعضاء سازمان 2005تا اينکه در سال .  کنم
" ديدگاه"چرا که درکش از ستون , به سايت اعتراض کرددر طی يک نامه عمومی و حتی بدون مراجعه " ديدگاه"در 

اگر چه مقاله اش بدون ليبل ديدگاه هم تيتر شده بود و هم در بخش آرشيو . امروزی بود" ديدگاه"همان درک ستون 
 من مقاله را بی درنگ از ديدگاه برداشتم و بيش از پيش به اين. باشد" ديدگاه" مقاالت بود نمی خواست مقاله اش در

, رقابتها, رفاقتها, پيش داوريها, باور رسيدم که در ميان ما پيش از آنکه مقررات و آئين نامه های سازمانی عمل کنند
نمی خواهم وارد بحث مسائل آن سالها بشوم . دلخوريها و رنجيدگی های ساليان پيشين عمل و حکم ميکند, دوستی ها

اگر . ز همان روزها من فضای بسيار ناسالم و مسموم را احساس کردمکه بسياری ميدانند چه بود اما ميخواهم بگويم ا
جالب است نه؟ اميدوارم نيازی به , کسی ميخواهد بداند که جريان چه بود بايد بگويم جريان به شکلی شبيه امروز بود

. داشته باشدفکر ميکنم تکرار نامه هايی که رد و بدل شد و داليل آن شايد امروز ضرورتی ن. ذکر جزئيات نباشد
.؟ تمامی آن نامه ها بايستی در آرشيو دبيرخانه موجود باشند"متهمان کيانند"اميدوارم حداقل از من نپرسيد که   

در سايت به بروز پديده سانسور و مميزی در سازمان کمک " ديدگاه"تنها بايستی بگويم که متاسفم که با ايجاد ستون 
.کرده ام  

تنها مربوط به سايت نيست و مربوط به نشريه هم هست که رفقای دست اندر آن " اهديدگ"البته مفهوم و تاريخچه 
توضيح من فقط در رابطه با سايت . ميتوانند شرح دهند و يا ميتوان به آرشيو نشريه در سايت سازمان مراجعه نمود

.است  
اگر چنين کنيم پس بايد . ستبودن دان" نه سازمان"را نبايستی مقدس نمود و حذف آنرا مساوی با " ديدگاه"ستون 

" ديدگاه"بوديم چرا که آن ستون " نه سازمان" هم 2005بوديم و حتی تا سال " نه سازمان "2003بگوييم تا سال 
.کنونی نبود" ديدگاه"ستون   

مربوط " ديدگاه"  مشخصات يک سازمان و حزب کارگری را در جهان هيچکس تا کنون به داشتن و يا نداشتن ستون
).بود( است ندانسته  

پيش از اين که بر سر مقوله ای بحث کنيم بايد ببينيم آيا درک مشترکی . يعنی سازمانی که مقررات ندارد" نه سازمان"
. از مفاهيم داريم يا نه  

 آيا بايستی کنترلی در درج مقاالت داشت؟
 زد و يا اگر بايد مطلبی را درج را که به سايت فرستاده ميشود را نبايد در سايت" هر مطلبی"يعنی . جواب مثبت است

؟ "در چارچوب وسيع چپ بگنجد"درج مطالب در سايت اگر . گره کار اينجاستاما معيار چيست؟ . کرد بايد ديد چگونه
 اين گره يا بايستی مقاالت با درک گرداننده سايت در رابطه با يک تصميم در يک کنگره ای همخوانی داشته باشند؟

. از سوی کميته مرکزی و يا توسط کنگره باز شودتنها و تنها ميتواند   
کميسيون کنونی سايت معتقد است که اگر اکثريت کميسيون موردی را بيرون از مواضع : مسئله خيلی ساده است

. بر آن بکوبند و آنرا در بخش مقاالت نياورند" ديدگاه"سازمان ببينند بايد مهر   
 يا اکثريت کميسيون سايت اگر با مخالفت يک عضو و يا اعضاء هر تصميم سردبير سايت و: جواب من اين است

کميته مرکزی تنها ارگان منتخب سازمان است و کميسيون سايت . روربرو گردد بايستی به کميته مرکزی فرستاده شود
حل . ت ارگانهای غير منتخبی هستند که توسط کميته مرکزی ماموريت اداره روزانه سايت و تبليغات شده اند.ت. و ک

و فصل اينگونه درگيری های  موردی از سوی کميته مرکزی اين ارجحيت را دارد که اين اگان حداقل توسط اکثريت 
. م را در انتخابات بعدی عوض کنند.اعضای سازمان برگزيده شده است و در صورت خطا اعضا می توانند ترکيب ک

ه مرکزی را بر حسب پالتفرمی که در کنگره رای آورده يکی ديگر از مشکالت ما اين است که ما هيچگاه اعضای کميت
انتخاب نکرده ايم و چه بسا پس از به تصويب رسيدن سندی مخالفان سند و يا کسانی که آنچنان پر شور از نظرات 

. تم از آخرين و غير مهم ترين انتخابات اس.گويا انتخابات ک, م انتخاب کرد ه ايم.جديد حمايت نکرده بودند را برای ک
م معموال در کنگره با سالم و تعارف سر هم بندی ميشود و وقتی همه بيرون می آيند آنوقت است که شاهد .انتخابات ک



چرا اکثريت اين سازمان تعارف را کنار نمی گذارد؟ انتخابات مرکزيت . جنجاليم و نامه پراکنی و هيئت های حل اختالف
. م است و نه سالم و تعارف و رفاقتهای ديرينهبر پايه اعتماد عمومی و پالتفر" سازمان"يک   

م همان ديد اکثريت سازمان .آنگاه  ديد اکثريت ک. م اصولی و از روی نگاه به اهداف و پالتفرم باشد.اگر انتخابت ک
است و آنگاه هم ارگانهای سازمان می دانند که چه کنند و هم اقليت می داند که اقليت است و اين سر درگمی کمتر 

.است" نه سازمان"وضع کنونی نشانه ديگری از . است  
در کميسيون " اکثريت"رفقای مدافع ارگانهای غير منتخب وقتی از نظر اکثريت و اقليت سخن ميگويند استناد به 

ت ميکنند و فراموش ميکنند که آنها در رابطه با ارگانهايی صحبت می کنند که اکثريت و .ت.سايت و يا اکثريت در ک
چرا که اين ارگانها غير منتخب هستند و .  تنها برای خود آن ارگان قانونيت دارد و نه برای بيرون از آناقليت آن

. اکثريت و اقليت آن بمعنای اقليت و اکثريت در سازمان نيست  
 وجود مراکز تصميم گيرنده غير منتخب و اجرای تصميمات برگشت ناپذير آنها باعث تنش شديد در سازمان گرديده 

.بايد به اين مسئله پرداخت و آنرا حل کرد. تاس  
 اول بياييم ببينيم آيا بر سر دمکراسی اداری توافق داريم؟

 ارگانهای منتخب و ارگانهای غير منتخب
:به لحاظ حقوقی و عرف رايج  

چک ارگانهای غير خصوصی و غير منتخب حق اجرای تصميمات خود را ندارند مگر آنکه ارگانی منتخب به آنها . يک
.سفيد داده باشد يا تصميمات آن ارگان غير منتخب را تائيد کرده باشد  

اعضاء يک گروه غير منتخب تا حد امکان توسط يک ارگان منتخب برگزيده ميشوند و در صورتی که يک ارگان .دوم
غير منتخب پروسه انتخاب بقيه اعضای يک گروه , منتخب نتواند تمامی اعضای يک گروه غير منتخب را انتخاب کند

.وسيعا به عموم اطالع داده ميشود تا همه حق برابر در کانديداتوری داشته باشند  
اجرای فنی يک تصميم و يا اجرايی که به نظارت و حضور , ارگانهای غير منتخب در اجرای جزئيات يک تصميم.سوم

 منتخب به اقدامات يک ارگان غير ولی همزمان خود ارگان. دائم نياز دارند از ارگانهای منتخب چک سفيد می گيرند
. منتخب و يا شکايات از اين ارگان رسيدگی می کند  

ارگانهای غير منتخب در گزارشهای دوره ای به ارگان منتخب گزارش داده و پرونده اجرائی و مالی دوره قبل . چهارم
.ميشودآنان بسته شده و دور جديد فعاليت اين نهادها با اهداف تدقيق شده دوباره شروع   

.مسئوليت تمامی اقدامات ارگانهای غير منتخب بر عهده نزديکترين ارگان منتخب به آن است: پنجم  
اگر چنين است کدام يک از اين موارد را رعايت .  اميدوارم که در چارچوب اين عرف رايج حقوقی تفاهم داشته باشيم

 کرده ايم؟ 
انهای غير منتخب و عملکرد کميته مرکزیکميسيون سايت و کميته تبليغ و ترويج بمثابه  ارگ  

زمان و دوره مسئوليت اعضای کميسيون سايت و کميته تبليغ و ترويج چه زمان آغاز ميشود و چه زمانی به پايان 
ميرسد؟  آيا تمامی کرسی های اين کميسيون ها پس از پايان يک دوره قابل جايگزينی است؟ يا فقط کرسی رفقای 

؟ انتخاب اعضای جديد اين نهادها چگونه صورت ميگيرد؟ آيا از تمامی اعضای سازمان مستعفی بايستی پر شود
 خواسته ميشود که خود را کانديد کنند؟ چه کسی به شکايت از اين ارگانها رسيدگی می کند؟ خود اين ارگانها؟ 

د باز از خود اين ارگانهای متاسفانه رفقايی که درست و يا نادرست با ارگانهای غير منتخب بر سر امری اختالف دارن
غير منتخب به خود ارگانهای غير منتخب شکايت ميبرند و سپس مسئولين خود اين ارگانهای غير منتخب به دفاع از 
.خود ميپردازند و در اين ميان کميته مرکزی ما  که تنها ارگانهای منتخب در تشکيالت است تنها به تماشا می نشيند  

است که ارگانهای غير منتخب خودشان بدون اعالم به اعضاء و بدون " نه سازمان. "تاس" نه سازمان"اين اسمش 
" اين يعنی. اجرا ميکنند و مدت مسئوليتشان نيز پايانی ندارد, انتخاب ميکنند, مشخص کردن موازين عضو ميگيرند

اهم فعال به جزئيات و نمی خو. که حتی در ليبرال ترين حکومتهای بورژوايی هم قابل تحمل نيست" قدرت در سايه
اما در صورت لزوم حتما مفصال به , اجزای اين گزينش ها بپردازم چرا که فکر نمی کنم که امروز به بحث ما کمکی کند

.امروز تنها تمرکزم فقط روی مسئله حقوقی است. آن خواهم پرداخت  
ميته تبليغ و ترويج که سالها است اعضای کميسيون سايت و ک, در جواب به اعتراض تعداد زيادی از اعضای سازمان

و ميگويند که امضا کنندگان نامه " متهم کيست؟"بر اين کرسی ها تکيه زده اند شروع به نامه پراکنی می کنند که 
بعد جلسه می گذارند و تصويب می کنند که اگر کميته مرکزی هم جلسه . نفری ميخواهند انشعاب کنند... سرگشاده 

اسم اين کار چيست؟ آيا اين قدرت در سايه نيست؟ باز می پرسيد . ه اين امر نخواهند آمدبگذارد برای رسيدگی ب
چه کسانی هستند؟" قدرت سايه"اعضای اين   

بی , برابر ندانستن حقوق اعضاء, بی اعتنايی به حقوق اعضاء, کيش شخصيت, پايه در استبداد" نه سازمان "
تنها " نه سازمان"در يک . ايجاد هرج و مرج و آتش افروزی  داردتالش برای , رواج روابط بجای ضوابط, قانونی

حاضر به " نه سازمان"گردانندگان . گروه محدودی تصميم می گيرند و توقع از بقيه اين است که پيروی کنند
.پاسخگويی به هيچ ارگانی نيستند  

نها و کميته هايی دارد که مقيد قوانين اعضا و نهادها؛ کميسيو.  اما يک سازمان اساسنامه؛ برنامه و تشکيالت دارد 
به آن رای عدم , در يک سازمان اگر ارگانی يا فردی نتواند مسئوليت خود را بدرستی انجام دهد. سازمانی هستند



حوزه وظايف و اختيارات , در يک سازمان دوره يک مسئوليت. آنرا بازخواست و جايگزين ميکنند, اعتماد می دهند
. ارگانها روشن است  

از جنس بسيار نادر " ی -نه سازمان. "هستيم" نه سازمان"؟ شک نکنيد که "نه سازمان"ما کدام هستيم؟ سازمان يا 
جايی که اعضای دائمی و غير منتخب ارگانهای غير منتخب آن در مقابل اعتراض اعضاء نه تنها احساس , آن در جهان

,  دست به مبيليزه کردن هواداران خود در تشکيالت ميزنندخود, توضيح و يا قصد استعفا ندارند که هيچ, گزارش دهی
 –حميد .                 فراکسيون درست می کنند و تصويب ميکنند که به نشستی که کميته مرکزی هم بگذارد نمی آيند
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):3(تابش نوری برصحنه  
ضا سپيد رودی.نقدی برنوشته ر  

نفرازرفقا،آنهم با ... رفقائی که مبنای تجمع وفعاليت  خويش را درمخالفت با نامه اعتراضی امضاء شده توسط 
دو خود را نيزدربرابرهيچ سوال وانتقادی  پاسخ گو نمی دانند ،دراولين نشست تفسيرآزاد و دلبخواهانه ازآن گذاشته ان

نويسندگان نامه سرگشاده پالتفرمی را اعالم کرده اند " آن خاطرنشان ساخته اند6فوق العاده ومصوبات آن ،دربند
امروزاعالم ميدارد که جمع حاضردرنشست .والگوی ديگری ازسازمان ارائه داده اند که بااسنامه سازمان مغايرت دارد

البته اين نشست فوق العاده نه بدليل اصل تجمع ونشست،بلکه ازنقطه نظرهدف ونحوه ".اين پالتفرم را نمی پذيرد
برخورد خود با نهادهای موجود سازمان، درتناقض آشکارباقواعداساسنامه موجود که ظاهرا درپشت دفاع ازآن 

با اين . يان است که کل جهت گيری وادعاهای آنان را بزيرسوال می بردسنگرگرفته اند قراردارد وهمين ناسازه عر
وجود آنها تالش کرده اند که با فراربه جلو ومتهم کردن طرف مقابل خود به نقض اساسنامه، تخطی آشکارخود را به 

دد مستدل کردن آنها  درپی اعالم مصوبات اولتيماتوم گونه اشان به تشکيالت هم اکنون موجود، اکنون درص.پوشانند
تحرير چندين مقاله دراين باب نشانه ای . وباصطالح شيرفهم کردن ديگران درچرائی ادعاهای خود برآمده اند6بند

-گرچه آنها به خيال خود برای ايجاد شکاف وتشتت درصفوف طرف مقابل جهت پيش برد مقاصدشان.ازاين تالش است
د وايجاد مدل يک سازمان يک صدا، دل خوش کرده اند واين تسلط يک جانبه برسازمان وحذف گرايشات مخالف خو

بااين وجود همين .نوع به حرکت درآمدن نيزخود بقدرکافی چگونگی رويکرد  و نگرش آنهارا به نمايش می گذارد
مساله فرصت مناسبی را برای به نمايش گذاشتن مواضع واقعی  وميزان تناقضات نهفته درآن را فراهم ساخته 

البته پرداختن به همه ادعاهای . ه ها و شماری ازنوشته های اخير نمونه های خوبی برای آن هستندقطعنام.است
بنابراين دراين جا تنها به يک موردازاين .مطرح شده درآن  دريک نوشته که نمی خواهدطوالنی هم باشد ممکن نيست

اودرپی سالهای . پيد رودی می پردازمرضا س.نوشته ها ،آنهم نه درمورد همه ادعاهای مطرح شده درآن، نوشته ر
طوالنی عدم حضورمحسوس ومشهود خوددرسازمان و پراتيک سازمانی، ظاهرا با انبانی ازتجربه و استدالل های تازه 

او نيزهم چون . ومسحورکننده وبه قصد حضورمحسوس به ميدان آمده است والبته خوش آمده است ومقدمش مبارک
به رفقای مخالف خود سنگرگرفته است و تمام سعی " نه سازمان"نتساب شعارديگررفقای نشست فوق درپشت ا

 6وتالش  خود را در به اثبات رساندن نه سازمان با استناد به يک کلمه وآناليزآن ودرراستای مدلل کردن ادعای بند
ده درمقاله اما نگاهی  به رؤس اصلی مطالب مطرح ش.نفربکارگرفته است.... نشست فوق العاده درمورد نامه 

وتناقضات بارزآن،به روشنی آشفتگی او و اين " ازآزادی نظروگرايش تاتنوع تاکتيک ها وشنا درمسيرهای متفاوت"
مورد " مدل سازمانی"دسته از رفقا  درارائه استدالل های منجسم وقابل قبول برای اثبات ادعاهای خود ودردفاع از

به چند فرازازاين آشفتگی ها و تناقضات موجود دراين مدل سازمانی دراين جا نگاهی دارم .نظرشان را  نشان ميدهد
:تامعلوم شود،اين رفقا درکدام فضای ذهنی بسرمی برند و تاچه حد کُميِت استداللی اشان می لنگد  

 نفره را با نقل قول از يک عبارت نامه   و استنتاجات برگرفته ازآن  بنامی... رضا سپيد رودی  نقدخويش به نامه .ر
عبارت مذکورچنين . بطوريکه اگراين زيربنای نقد او دچارسستی شود کل بنای ساخته شده بهم خواهد ريخت. نهد
انديشيدن وراه گشائی کردن برای رسيدن به افق آرمانی ما اگرالزمه اش باشناکردن درمسيرهای مختلف بيان : "است

هم ازاين روست . قی بسته بماند وامرانحصاری نيستواتخاذ تاکتيک های متقاوت است ،اين درنبايد برروی هيچ رفي
" که انديشه ورزی درسازمان ما نه تنها نبايد سرکوب شود که صدالبته بايد مورد تشويق قراربگيرد  

رضا سپيد رودی مدعی شده که عبارت فوق انديشه ورزی را با اتخاذ تاکتيک ها،آنهم تاکتيک های گوناگون وهم . ر
اوباتقسيم فرايند اتخاذ !). توگوئی که انديشه ورزی دررونداتخاذ تاکتيک ها نقشی ندارد(تزمان هم ارزگرفته اس

تاکتيک به فراخوان به عمل وفرايند تصميم گيری، می گويد هرقدرکه تاکتيک به مثابه فراخوان عمل بايد يگانه 
تاکتيک  بايد ومنسجم باشد تابتواند دربسيج حدکثرنيروموثرباشد، دومی يعنی فرايند شکل گيری 

بزعم وی . چندگانه،متکثروبرمبنای آزادی بحث واظهارنظر،بهمراه وسيع ترين ميدان ممکن برای جوالن انديشه باشد
آری اگرکسی  اين چند جمله را سرسری .انديشه رانمی توان  با مصوبه وآئين نامه به بند کشيد وازپروازبازداشت

! فداران پروازآزاد مرغ انديشه پيوسته استبخواند،شايد گمان برد که او هم به جرگه طر  



فعال وقبل . امااگر قدری صبرکنيددرسطورپائين ترروشن خواهد شد که اين گمان تاچه حد ميتواند حقيقت داشته باشد
: ازآن بايد به ادعای ديگراو پرداخت  

دن وراه گشائی کردن ازاين اگرگزاره فوق را يک بارديگربادقت مرورکنيم خواهيم ديدکه دارد به صراحت از انديشي
عبارت کوتاه مزبوربا اين تأکيد شروع می شود .  صحبت می کند-باقيد اگرالزم بود-طريق برای اتخاذ تاکتيک های جديد

بديهی است که حاصل تاکتيکی اين انديشه ورزی  می .وباتأکيد برمحکوم کردن سرکوب انديشه ورزی هم پايان می يابد
 های موجود ويا قديم باشد  وبه منزله شنادرجهاتی ديگر؛ وبنابراين هيچ عنصری تواند متفاوت از تاکتيک

اما درنزداين رفقا انديشيدن درمورد تاکتيک های جديد،ومتفاوت ويا خالف . رانمی توان  درآن يافت" کفرکوئی"از
ورخود  را به يکی از وبهمين دليل اين با. تاکتيک های قديم و تاکنونی وشناکردن درجهت ديگر،عين کفرگوئی است

ماده های قطعنامه نشست فوق العاده خود تبديل کرده اند وبه مثابه پرنسيپی برای توجيه رويکرد جداسرانه  
1*.وبرپاکردن گردوخاک برای درسايه قراردادن کردارورفتارغيرقابل فهم خود  

امدانه را درتفسيرآزاد وغيرمسوالنه آنها برای رسيدن به مقصود فوق و صيد ماهی مطلوب ، اما دودستکاری مهم و ع
:خود،ازعبارت فوق به عمل آورده اند  

نخست آنکه مساله فرايند اتخاذ تاکتيک را ازمتن فضای مطرح شده درآن،فضای انديشه ورزی،جداکرده اندوآن رابه 
ا دريک نقطه تمامی فضاهای ديگری که مورد نظرامضاء کنندگان نامه نيست تعميم داده اند و دوم آنکه، زمان ر

که اساسا باقرارگرفتن درطول يک ديگرقابل درک است، بصورت (منجمدکرده ويک مساله کلی وباخصلت فرايندی را
به عبارت ديگرتاکتيک های گوناکون درزمان های . عرضی ودرلحظه منجندشده  وبااهميت هم ارز عنوان کرده اند

. ميت يکسان ازنظرتعلق آن به اکثريت يا اقليت تبديل کرده اندمتفاوت را به تاکتيک های گوناگون درزمان واحد وبااه
درشرايط عادی که گوش های آمادگی شنيدن را دارند،حتااگرچنين سوء تفاهمی بوجود بيايد،قاعدتا بايد با توضيح 

طرف مقابل که منظورم اين نيست، برطرف شود،ولی درشرايط غيرعادی چنين نيست،ريگ ها به درون کفش ها رخنه 
.می کنند،گوش ها سنگين می شوند و ذهن ها دربرابرامواج  آسيب پذيرمی گردند  

با هيچ ترفندی نمی توان باوربه اتخاذتاکتيک های متفاوت  و هم -چه مخالف نامه وچه موافق آن باشيم-انصافا
يده اند که درجای کمااينکه که امضاء کنندگان نامه برخود الزم د. ارزدريک زمان را درحوزه عمل به آن نسبت داد

رضا سپيد رودی همان شناکردن درحوزه انديشه  وحتی . مگرآنکه ر.ديگربرباورخودبه اتحاد درعمل تأکيد کنند
درهمان محدوده مورد نظرخود رانيز برنتابدکه اين البته همان ادعاهای پذيرفته شده های خود وی را نيز به زيرعالمت 

.سوال خواهد برد  
رضا سپيد رودی  ظاهرا درحوزه دست يابی به تاکتيک ها ازوسيع ترين امکان آزادی . ه ردرباال اشاره کردم ک

ولی با قدری تأمل در جمالت وی شصت امان خبرددارمی شود، ای دل .وازپروازآزاد مرغ انديشه صحبت می کند
هی به اين قيد مکررا نگا!مگرآن ريسمان بسته شده به پای مرغک اسيردرقيد وبند درون سازمان را  نمی بينی!غافل

تنها درمحدوده معين وکوچکی به عرض وطول يک سازمان وبهتراست بگوئيم "پرواز"تکرارشده،نشان ميدهد که 
.تاسرحد سقف يک فرقه مجازاست و نه درهوای واقعا آزاد وگستره آسمان آبی  

ديشه های بلند ونافذ برای جنبش اما آيا می توان درارتقاعی به اندازه سقف يک فرقه پروازکرد وبه تاکتيک ها وان
او ابتدا درذهن خويش .دست يافت؟ وهمين سوال است که ما را به ماهيت اين طرزتفکر رهنمون می شود... وطبقه  و

حکم ناسازه ای مبنی برتناقض وحدت عمل وانديشه آزاد بدست می دهد و سپس تمامی تالش خود را برای گشودن اين 
اودرسيروسياحت برای انکشاف و .ارمی گيردکه حاصل اش به راستی مأيوس کننده استناسازه خود بوجود آورده بک

حل ناسازه انديشه بی مهار ووحدت درعمل است که دست به شاهکاری ميزند که درجهان امروز که درآن مرزهای 
کردن سنتی درآن يک به يک و باسرعت درحال فروريختن است و دهکده جهانی اش می نامند،حکم به  درونی 

درنزداو سازمان يعنی يک پارچگی و به نمايش گذاشتن يک پارچگی درانظاربيرونی !. می دهد-حبس انديشه-مباحثات
هرگزنبايد دربرابرکارگران . صالبت يعنی آنکه همه درجلوی کارگران وتاريخ سازان، همه يک چيز را تکرارکنند.ها

آنها هرگزنبايد شاهد مباحثات ما ونظرات واختالفات .شدوتوده های تاريخ ساز،متهم به چند گوئی و چندگانگی  
والبد اين سعه (دردرون البته می توان چند گرايشی باشی.گوناکون ما باشند تا مبادا به گمراهی وتشتت درافتند

بی ترديد !،امابرای بيرون بايد حتما با يک گرايش ظاهرشويم و اگرهم نيستيم به آن تظاهرکنيم!)صدرکوچکی نيست
، بهت آوراست وفرسنگ ها !ع ازچنين انگاره ای حتا درهمين جهان موجود، مبارزه برای جهانی ديگر پيش کشدفا

باسطح رشد و آگاهی موجود بشريت امروز فاصله داردوالبته با فرهنگ جا افتاده چندصدائی  ما راه کارگری ها 
:نيزفرسنگ ها فاصله دارد  وچرا؟  
ستندو تکه تکه وآن حزب خيالی فراگيرهنوزوجود خارجی نداردو والجرم مبارزه عليه اوال ميدانيم که چپ ها پراکنده ه

صفوف پراکنده و متشکل شدن آنها نيازبه بحث علنی ومبادله نظردارد که اين خود فی نفسه درون گرائی را بی معنا 
حدشديم،و اگرما فقط يک فرقه وانگهی، گيرم که ما همه مانند سربازخانه به خط شديم و وتبديل به يک صدای وا.ميکند

ازفرقه های موجود هستيم ونه بيشتر،و فرقه های فراوان ديگری هم وجود دارند که حتا نيرومندترازما می توانند 
به درون طبقه روانه کنند،دراين صورت ما  با فاجعه طرح تاکتيک های گوناگون چه -وصدای ديگری را -صدايشان را 
ويکرد البته اين با نگاه و رويکرد راه کارگردرقامت طرح اتحاد بزرگ هواداران واين نگاه ور! بايد بکنيم؟

سوسياليست، وخود را به مثابه بخشی ازاين موزائيک بزرگ ديدن ويک نوا ازسنفونی بزر گ رنگين کمان گرايشات 



چنين فرودی وبراستی تأسف آور است که  چگونه درجلوی چشمان خود شاهد .چپ ، اززمين تاآسمان تفاوت دارد
.هستيم  

گوئی تاکتيک . دوما ومهمترازآن درک آشفته و غلط ازتاکتيک است که درپشت  اين استدالل جاخوش کرده است
آنهم سازمانی درميان سازمانهای بی شماردارای گسست از ازجنبش های (حقيقتی است که دردرون يک سازمان

وتاکتيک امری نيست که توسط خود توده . ودست يابی استقابل ساخته وپرداخته شدن وقابل کشف ) طبقاتی-اجتماعی
آری . ها و زحمتکشان ودرميدان مبارزه اشان وازطريق پراتيک وديالوگ اشان حول آن ساخته وپرداخته می شود

همواره اين يکی ازبديهيات ما راه کارگری بوده است که تاکتيک های توده ای و معطوف به مبارزه طبقاتی ازدل خود 
! ات بيرون زده ميشودو نه مستخرج  ازمتن قياس واستقراءمقوالت ذهنی اين يا آن فرد واين يا آن سازمانمبارز

رضا .آنچه را که ر.وبنابراين هرگزنخواسته ايم که  دربرابرکارگران  درسيمای کاشف بزرگ تاکتيک ها ظاهرشويم
عجيبی داردبا شيوه کارمجاهدين و حزب سپيد رودی درمورد تدوين تاکتيک ها مطرح می کند، متاسفانه قرابت 

!کمونيست کارگری وامثال آنها،تا با انديشه های پايه ای کمونيست های باورمندبه  رهائی کارگران بدست خود  
. سوم،والبته درجهان رئال پلتيک و برای سازمان های سياسی مدافع  نظم موجود درجامعه طبقاتی، همانطورکه ر

تعيين تاکتيک توسط ) والبته نه حتا مقدور برای فرقه های کوچک ( ح  را بکارمی گيردرضا سپيد رودی  اين اصطال
آنهم نه هيبتِ (آنها برای جنبش ها وباهدف کنترل آنها و ازطريق شکل دادن فعاالنه افکارعمومی  امری متداول است

ی ازآنها، مانند آنها قيم مردم اما مگرقراراست کمونيست ها با نسخه پرداز). سيمای يکدست وذمخت مورد نظرمقاله
!.باشند وبه سبک آنها برای مردم تاکتيک تعيين کنندوبگويند که چگونه  بايد بيانديشندو چگونه بايد عمل کنند؟  

چهارم، واما گرقراربردست يابی  تاکتيک ها توسط خود کارگران وزحمتکشان باشد،ونقش آفرينی کمونيست ها دردامن 
ه  برای دست يابی به تاکتيک هرچه رزمنده تر وهرچه فراگيرتر واجماعی تر ودرجهت تقويت زدن به تکوين اين پروس

صفوف همبسته طبقاتی،آنگاه معلوم ميشود، طرح نظرات متقاوت وديالوگ حول آنها نه تهديد که فرصتی است  برای 
 درميان خود کارگران و چه فعاالن والبته درعينيت وخارج ازاراده و تمايل ما،چه.بالغ شدن تاکتيک ها وارتقاء آگاهی

ديگر نظرات مختلفی  مطرح شده وخواهند شدو تاکتيک های نهائی توده ای وهرچه فراگيرتر نيزازدل آنها بيرون 
چنانکه مالحظه می کنيد  ناسازه  مطرح شده ومبتنی برتناقض بين . خواهند آمد ونه ازدرون جهان اندرونی فرقه ها

 انديشه، بين چندنظری  وارائه تاکتيک واحد، که حاصل تالش برای حل آن موجب پناه بردن وحدت عمل ولگام نزدن به
به سازمان تک صدائی درببرون و مهارکردن انديشه درمحدوده درون درنزدنويسنده مقاله می گردد،چيزی جز  ساخته 

نده تاکتيک ها نيست وهيچ ربطی به وپرداخته جهان خودبسنده و مينياتوری فرقه ها وقراردادن آنها درموقعيت تعين کن
وهمه اينها .جهان واقعی ونحوه انکشاف مبارزات طبقاتی وفرايند تدوين وشکل گيری تاکتيک های توده ای ندارد

بجای طبقه فرارونده  وانکارنقش ... درتحليل نهائی ريشه درانديشه وفرهنگ قيم مأبی وجايگزينی سازمان وحزب و
پس محتوای واقعی شعارنه سازمان چيزی جزيک سازمان ازنوع فرقه ای وپرادعا . داردرهائی بخش آن بدست خود آن

. وقيم مأب نيست  
پنجم آنکه اگرسيکل فرايند تدوين تاکتيک نه دردرون سازمان بلکه دربيرون ازسازمان ودرمتن مبارزه طبقاتی 

 تاکتيک حداکثراجماع ممکن را بدست قراردارد، حتا درنقطه نهائی فرايندتکوين تاکتيک،ودرشرايط مفروضی که يک
آورده باشد، به مثابه نظراکثريت ولو اکثريت عظيم ، محسوب شده وبه معنی  حذف وسرکوب نظراقليت کارگران ويا 

وآنها محکوم به آن نيستند که به جرم دراقليت بودن دست از تبليغ وترويج مواضع خود .نيست.... کمونيست ها و
ه بين کارشکنی دربرابرپيشبرد نظراکثريت و حق ترويج وتبليغ نظراقليت تفاوت ومرزهای البته ميدانيم ک. بکشند

روشنی وجود دارد و نمی توان با خلط مساله، جلوی حق اخيررا که نهادی شدن آن درفرهنگ وزندگی بشرشرط 
 نه دارای منطق قابل درهرحال ايجاد ديوارچين بين يک سازمان و مبارزه طبقاتی. پيشرفت به جلو می باشد را گرفت

  2*قبولی است و نه درجهان واقعی ممکن
متاسفانه  تناقضات ر رضا سپيد رودی  رفقای ديگرهم نظرباوی، به همين جا ختم نميشود و اوورفقای ديگر درهمان 

 طرح اساسا باژگونه ای ازموضوع(حال با سنگرگرفتن درپشت شعارزنده باد سازمان واساسنامه دربرابرنه سازمان
:درسخن ودرکرداردقيقا همين اساسنامه موجود،وسازمان هم اکنون موجود را مورد آماج خود قرارداده اند) دعوا  

حتااگر نيازبه اصالح وتکامل آن درراستای تحوالت جهانی وتجربه های های بدست آمده را -دراساسنامه موجود
موجود هم درونی وهم بيرونی ،توسط هرعضو به   داشتن حق ابرازنظرومخالفتبا مصوبات ونظرات -برسميت نشناسيم

. عنوان يک حق پايه ای برسميت شناخته شده است و بقول خود رکمال کسی نميتواند آن را ازاعضاء سازمان بگيرد  
که حاال سالهاست که ساالنه هست و عمالبخش مهمی ازسال به (عالوه برآن مباحثات نه فقط درمقطع تدارک کنگره ها

بدون هيچ گونه قيدوشرطی آزاداست،ومباحثات نظری حول مسائل سوسياليسم نه فقط تا )ی ميشودتدارک آن سپر
 -اطالع ثانوی بجزشرط ضدانقالبی بودن رژيم جمهوری اسالمی آزاداست،بلکه درشرايط معمولی  وعادی وروتين

ای ازرفقا قرارمی گيرد،   عامدامورد تغاقل عده -واين درمجادالت وبحث های موجود ما بسيارمهم است وراه گشا
آزادی نظرو مباحثات برای تمامی اعضاء بدون تبعيض واتالق اقليت واکثريت به آنها،درچهارچوب مبانی برنامه ای 

شامل هويت کمونيستی وکارگری بودن سازمان، مبارزه ضدسرمايه داری ودولت نوع کمون وآزادی بی قيد وشرط (
بنابراين  تعميم آن به برنامه ويا سايرمصوبات جاری کنگره ها،تاچه رسد به و.آزاداعالم شده است) وحق رأی عمومی 

چرا که طبق نص .مواضع جار کميته مرکزی و يا نهادهای زيرمجموعه آن آشکارا برخالف اساسنامه موجود است



مه حق صريح همين اساسنامه موجود، همه اعضاء سازمان بدون تبعيض وبا  حقوق برابر درچهارچوب  مبانی برنا
بنابراين رفقا اگربه دنبال شعاری واقعا بيان کننده حال وروزگارواقعی خود هستند،بهتراست بجای .ابرازنظردارند

فراافکنی وسنگرگرفتن در پشت شعارهای غيرمنطبق با رويکرد واقعی خود آن را درانطباق با آنچه که واقعا بدنبالش 
هند کردکه درمرزبندی با ديدگاه  وپرنسيب های سازی مصنوعی واگرچنين شود آنگاه درک خوا.هستند جستجو کنند

م منتخب کنگره و ومخالفت با يک نامه  وازاين نوع مستمسک ها که خود ،نمی توان چاپای محکمی برای .وتخطئه ک
گرچه من براين باورم  که درتحليل نهائی هرکس وجريانی حق واختياردارد که راه خود را . جداسری بوجود آورد

يردوکسی نمی تواند آن را ارکسی سلب کند،اما دامن زدن به خرد و قراردادن پرنسيب های واقعی دربرابرپرنسيپ بگ
-سازی هی مصنوعی وتحريک احساس مسوليت واقعا کمونيستی درتصميمی گيری های مهم و سرنوشت ساز

.       نيزجای خود را دارد-درمحدوده خودمان  
رضا سپيد رودی  پرداخته شد،ولی اودربخش های ديگرآن تالش کرده است که بابهره .ربه اکثر نکات اصلی در  مقاله 

:گيری ازباصطالح  فنون ژرناليستی فضای دراماتيکی هم برای نشان دادن ابعاد فاجعه چندنظری بيافريند  
ورد مرگ برسرمايه به اعالميه اخيرسازمان درم) حميد موسوی(مثال نوشته اودرپايان با اشاره به انتقاديکی ازرفقا

اما براستی همين نمونه چه چيزی را .دارسودجو، به عنوان مثال شاخصی ازعملکرد يک نه سازمان عنوان می شود
:اثبات ميکند؟  

 اعالميه ای توسط يک نهاد مسئول نوشته شده  و انتقادی هم توسط يک عضو سازمان نسبت به آن واردشده است و 
. ق را  بررسی کرده وبا تأييد آن نظرخويش را نسبت به اصالح آن ابرازکرده استم هم انتقاد رفي.دراين ميان ک

رضا سپيد رودی  می خواهدبه گويد رفقای مسئول . درآن وجود دارد؟آيا ر" نه تشکيالت"براستی چه عنصری از
حميد به آن ازنوع نه .قاد ريا انت. اعالميه با اعتقاد به نه سازمان اين شعاررا داده اند؟  ميدانيم  که اصال چنين نيست

م هم برطبق وظايف .مداخله ک. تشکيالت است؟ که اين هم هيچ ربطی به نه تشکيالت ندارد وازقضا برعکس آن است
اساسنامه و مقررات موجود برعهده وی گذاشته شده است وقاعدتا عدول ازآن بايد نه سازمان تلقی شود و نه 

م ومجامع .م نيزبراساس مصوبات سازمانی وآئين نامه ک.ه زيرمجموعه کونقش واختيارات سه کميت! بکارگيری آن
بنابراين صرفنظرازاشکاالت محتمل ساختارموجود وانتقاداتی که هرکس می .ذی صالح تعريف وتصويب شده است

 درطی تواند نسبت به آن داشته باشد ومی دانيم که اين ساختارموجود نيزوحی منزل نيست و مثل تغييردائمی ساختارها
اين سالها می تواند دستخوش تغييرگردد،اما اين ساختارهای موجود، براساس مجامع و مصوبات سازمانی شکل گرفته 

رضا سپيد رودی    . شايد ر. وهيچ حالت قدسيت ندارد وبراساس اراده اکثريت هم ميتواند هرلحظه دچارتغييرشود
مورد "رهبران طبيعی واليق محصول  سه دهه اخير"خواهان آنست که همه اين نوع وظايف و کارها بدست آن 

اوال چنين کسانی هرگزواپس زده نشده اند . نظراوسپرده شود تا به بهترين وجهی با کمترين اشتباهات پيش برده شود
همه ميدانيم که درسازمان ما اساسا مشکل نه تقاضا برای .وهمواره درصورت جلوآمدن بااستقبال مواجه شده اند

ثانيا اگراين تصور هم واقعيت داشته .کمترکسی مسوليت می پذيرد.فتن وکمبودآن بلکه  برعکس آنستمسوليت گر
باشد،وآن رهبران طبيعی هم چنين آمادگی داشته باشند،بازهم نادرست است وبه گمان من مشارکت رفقای تازه نفس 

.نها کاردرست تری استوجوان تر وهمکاری وانتقاد رفيقانه وسازنده  سايررفقا به خطاهای محتمل آ  
رضا سپيد رودی  با توسل به فن ژرناليستی با آفريدن يک لحظه فرضی و دراماتيک وبا ايجاد فضای . اينکه ر

کنتراست بين واقعه تخريب خاوران وبحث کرست مردانه درسايت، می کوشد تا به کمک آن   پرواز آزادمرغ انديشه 
راردهد وما را به ضرورت بستن بند به پايمان متقاعدکند،هيچ تغييری دراين وبالندگی را درتقابل با مبارزه طبقاتی ق

واقعيت که مبارزه طبقاتی عليه سرمايه داری با آزادی هرچه ببيشترانديشه وانديشه ورزی پيوند تنگاتنگی دارد ايجاد 
چنين تقابلی صورت رضا سپيد رودی  هم نگران نباشد که خوشبختانه درطول عمرسه دهه راه کارگر. ور.نمی کند

نگرفته وتازمانی هم موضوع فوق به يک مساله فراگير وگسترده تبديل نشود، بعيداست هيچ کمونيستی آن را به 
وانگهی مساله نحوه آرايش وتقسيم بندی سايت ! موضوع درخورودرجه  اول برای درج درنشريه راه کارگر ارائه دهد

ه ارائه هرچه بهترآن، هيچ ربطی به بحث محتوائی  مورد نظرما  وطبقه بندی موضوعات آن به مثابه شکل ونحو
2009.04.28-تقی روزبه .                                         ندارد  

  
يادم می آيد سالها پيش وقتی جريان حزب کمونيست کارگری با همه نفوذ وفرادستی خود تصميم به انشعاب -1*

ود نقش مهمی درايجاد آن داشت گرفت،توضيحات ارائه شده توسط وجداشدن ازحزب کمونيست ايران که خ
منصورحکمت وسايررهبران اين حزب درتوجيه اين جدائی وانشعاب، فاقد داليل الزم و قانع کننده متناسب با آن اقدام 

 مصنوعی بيشتردليل آوری ها و پرنسيپ سازی ها،. بود وهرچه می جستيم کمترعقالنيت ودليل معقولی درآن می يافتيم
من شخصا درادامه اين جستجو وعلت يابی، وقتی چنين عقالنيتی را نيافتم بخود .و غيرقانع کننده به نظرميرسيدند

.برای چه به دنبال دالئل عقالنی می گردی وچرا نه  بدنبال  داليل غيرعقالنی که فراوان يافت می شدند؟! گفتم،هی  
!ديگران همين سوال را از خود ما بکنند وما قادربه  پاسخ گوئی نباشيم درهرحال اميدوارم که ما به آنجا نرسيم که   

ظاهراداشتن صدای واحد حول سياست ها وازجمله تاکتيک ها،ذهن برخی ازرفقا را بدجوری -2*
آنها براساس همين ذهنيت موقعيتی را خلق می .است" يک سازمان و يک صداکرده) "وانديشه موهوم(گرفتارافسون



ماننداينکه دريک کارخانه يکی عضونمی تواند بگويد اعتصاب کنيد و . بل ازديگران بدامش م ی افتندکنند که خودق
:دراين نوع نگرش می توان چندين مغلطه را باهم مشاهده کرد.عضوديگری بگويد بکنيد  

  کارگران يک نخست آنکه ازهمان موقعيت قيم مائی و تعيين تاکتيک ازبيرون طبقه به درون طبقه ودراين مورد برای
آيا يک کمونيست حزبی ويک فراکسيون حزبی درکارخانه بايد تصميمات حزب اش را .کارخانه  به مساله نگاه می شود

درمورد حرکت کارگران به آنها ديکته کند ويا آنکه اين خود کارگران کارخانه هستند که بايد با توجه به شرايط حاکم 
ميم را بگيرند؟ واگرچنين باشد بازهم درخالل فراينددست يابی به تصميم برخود وبراساس نقش وآگاهی خود اين تص

بديهی . مشترک، ممکن است نظرات گوناگون مطرح شوند وازدل آنان است که نظری اکثريت ويا اجماع پيدامی کند
ا که چر.وتنوع نيزنه تهديد که فرصت تلقی مشود.است درچنين حالتی آن ناسازه فرضی منتفی وبالموضوع ميشود

درچنين فرايندی فرارسيدن لحظه اقدام قاعدتا متأخربرگفتگو وطرح گرايشات گوناگون ومحصول آن است  و نه مقدم 
ولی درنگرش احزاب سنتی و قيم مأب اين عضوويا سازمان حزبی است که برآن است  تانظرات حزبی واتخاذد .برآن 

بنابراين سيکل تعيين . ا به زائده حزب درکارخانه تبديل کندشده بيرون ازطبقه  را برکارگران تحميل کند وکارگران ر
تاکيتک وسياست نه درمداربسته سازمان بلکه درمداری فراخترو درپی مداخله وتصميم گيری خود کارگران بيرون می 
.دآيد و حزب وسازمان هم دقيقا با شرکت دراين روند است که دردست يابی به تاکتيک های درست نقش آفرينی می کن  
ديگرآنکه، همانطورکه درجائی ديگر اشاره شدگيرم تمامی افراديک سازمان هم مطابق ميل اين رفقا هم آوازشدند و 

با سازمان های ديگری که ! خوب!. آيا مشکل حل می شود؟ نه.درمقام رهنمود دادن  به کارگران تعيين تاکتيک کردند
! يد بيشترازما،چه کنيم؟درکارخانه ها ويا کارخانه مورد نظر نفوذدارند و شا  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ابراهيم آوخ. از ر  
2009 آوريل 29  

   2     سخنی کوتاه ـ 
  با 

  رفيق روبن مارکاريان
نگاهی کوتاه به الگوی حزبی سازمان وشعار نويسندگان نامه « اعنوان نوشته توراب.   با سالم :  رفيق روبن عزيز 

خواندم که در آن  پس از مقدمه وتوضيحات اوليه به نقد نامه » سرگشاده برای جايگزينی نه سازمان بجای آن 
   . سرگشاده ميرسی 

   :واما چند نکته  
دهای دمکراتيک سازمان واجرای آنها است ، رفيق عزيز آنچه مورد نظر من وامثال من است تاکيد بر دست آور

نه . هدف من جلوگيری کردن از بازگشت به قبل از کنگره اول است . دستاوردهائی که حاصل تالش جملگی رفقاست 
  . می خواهم که برسرمان همان آيد که برسرحزب بلشويک درکنگره دهم آمد 

رفيق ـ مقوله ديدگاه  و شنا کردن در مسيرهای ... سرگشاده در رابطه با دو موضوع مورد نقد تواز نامه : روبن عزيز 
خوانده ای ، بدون رودربايستی بايد بگويم که » نه سازمان«مختلف ـ  که بر آن پايه ،امضاء کنندگان نامه سرگشاده را 

  !.    هر دو پای استداللت چوبی است 
 آورده شده است دقيقا پس از 3ر پارگراف سوم صفحه که د» ديدگاه«ـ اگر نامه را به دقت خوانده باشی ، مقوله 1   

اين سازمان عزيز خودش را با برنامه واساسنامه و : "  شروع می شود2پاراگرافهائی است که از اواخر صفحه 
در اين چهارچوب " و در ادامه آمده است ". مصوبات کنگره ها تعريف می کند ومبانی روشن وپذيرفته شده ای دارد 

است که همه اعضاء سازمان حق دارند بدون چون وچرا وبدون قيد ) چهارچوب برنامه واساسنامه ومبانی يعنی در ( 
هرگونه ابراز نظر و عقيده از طرف تک تک اعضاء . وشرط هر چه خواستند بنويسند وهر چه خواستند بگويند 

، " ارچوب اند ، بدون قيد وشرط آزاد است سازمان ما تا زمانی که در عمل ـ تاکيد می کنيم در عمل ـ وفادار به اين چه
پس از تمامی اين " . تنها مالک ما وفاداری به تصميم اکثريت در عمل است " باز نامه در جائی ديگر می گويد 

" تاکيدات است که دقيقا بامشکالتی که در حال حاضر در رابطه با ستون ديدگاه داريم به آن اشاره و ابتدا تاکيد می کند 
يعنی امضاء کنندگان نامه خواهان بحث و تعيين معيار "   که اين بحث در درون سازمان به درستی ادامه دارد هر چند

و سپس با توجه به مشکالت فرساينده مدت اخير پيشنهادی را . و ضابطه روشن و مشخص در مورد ديدگاه هستند 
وشما ، بدون توجه به تمامی اين موارد . مطرح می کند ، که روح اين پيشنهاد براساس مصوبات کنگره اول است

وجالب اينکه از اين !. آنطورکه خود دوست داشته ای برداشت کنی برداشت کرده ای و به جنگل موال رسيده ای 
نامه سرگشاده تير خالصی به شقيقه اين ساختار شليک می کند برای آنکه راه کارگر را به « رسيده ای به اين که 
وبرای محکم کردن » ه در آن بطور همزمان شنا در جهت های تاکتيکی مختلف ميسر باشد سازمانی مبدل کند ک

  !! استدالل خودت وضعيت سازمان اکثريت را به مدد می گيری 
 ـ رفيق عزيز يا نامه را نخوانده ای و يا برداشت و پيش داوری خودت را جايگزين نوشته نامه کرده ای و اسب 2    

  : را تازانده ای 



انديشيدن و راهگشائی کردن برای رسيدن به افق آرمانی ما اگر الزمه اش "  نامه سرگشاده گفته شده است در
شناکردن در مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های متفاوت است ، اين در نبايد بر روی هيچ رفيقی بسته بماند 

  "  وامری انحصاری نيست 
آيا ما راه کارگريها ازابتدا تا به امروزدر يک مسير شنا کرده ايم ؟ وهيچ ! پاشيم     رفيق عزيز چرا خاک درچشم هم ب

  تاکتيک جديدی هيچگاه اتخاذ نکرده ايم ؟  
فراموش کرده ايم که زمانی قطعنامه ای داديم و تاکتيک ـ جبهه . ؟!که حال از اين کلمات چنين برآشفته می شويم 

، يا پس از آن تاکتيک را عوض کرديم و " !ديم و در آن مسير شناکرديماتخاذکر" دمکراتيک ضد امپرياليستی ـ 
وسپس بعد از جداشدن " ! مسيرهم شنا کرديم "بنام ـ جبهه واحد کارگری ـ و در اين " اتخاذ کرده"تاکتيک جديدی 

ته اتحاد عمل حزب دمکرات از شورای ملی مقاومت ،  به تاکتيک جديد ـ اتحاد عمل پايدار سياسی ـ رسيديم که  کمي
و در همين دوره " ! مسير هم شنا کرديم " و تا آنجا که ميتوانستيم با تمام توان در آن .برای دمکراسی مجری آن بود 

بود که ـ اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم ـ را مطرح کرديم که منجر شد به ـ اتحاد چپ کارگری ـ ، که در آن واحد در 
، و درست در حالی که با هر دو تاکتيک " شنا می کرديم " اسی و اتحاد چپ کارگری دو مسير اتحاد عمل برای دمکر

وبرای پيش برد اين امر به ـ رسانه بزرگ . وبا هر دو بازو پيش می رفتيم بود که ـ فروم دمکراتيک ـ را طراحی کرديم 
با به سرانجام .  بزرگ بوجود بياوريم رسانه...... ـ رسيديم که می خواستيم با حسن شريعتمداری ها و متين دفتريها و 

نرسيدن طرح رسانه بزرگ ، برای به حقيقت پيوستن ـ فروم دمکراتيک مان ـ اميد به جمع ـ جمهوری خواهان 
دمکرات و الئيک ـ بستيم و تا آنجا که توانستيم با آنها هم جلو رفتيم و پس از آنکه نتوانستيم ايده مان را پيش ببريم 

  .  وسپس تز ـ فوروم سوسياليستی ـ به ميدان آورديم . تيم آنرا کنار گذاش
  !. و در تمام موارد باال بدون هيچ توضيحی به اعضاء سازمان و جنبش ، تنها ريلها را عوض کرديم 

    !کرده ايم ؟" مسيرشنا "ودر چند ! کرده ايم ؟" تاکتيک اتخاذ "       رفقا به ليست باال نگاه کنيد که در آن واحد چند 
فراموش نکنيد که در بحبوحه فروم دمکراتيک ، رفقای پاريس قطعنامه ای به کنگره آوردند که خواستار تاکيدات 

اما کمی بيش از يک سال عمامه مان چرخيد و فروم ! سوسياليستی بودند ، يادمان نرود چه برخوردی با آن شد 
 که پس از کنار گذاشتن فروم دمکراتيک ،با برخی ازرفقا و اين نيز فراموش نکرده ايم. سوسياليستی به ميدان آورديم 

که هنوز فکر می کردند  در چهار چوب جمع جمهوری خواهان دمکرات و الئيک ظرفيتی وجود دارد ، با آنها چه 
  ...... برخوردی شد ؟ و نمونه هائی از اين دست 

! ود که رفيق روبن شما می خواهی برداشت کنی      رفقا بحث ما اين نبوده ونيست که هر کسی راه خود را برود آنط
ما می خواهيم که هرکس بتواند نظراتش ، ايده هايش ، تاکتيکهايش را مطرح کند وحول آ ن بحث ومجادله صورت 

  . و اين در نبايد به روی هيچ کس بسته شود . گيرد وسرانجام رای اکثريت معيار عمل باشد 
رفيق مسئوليتی در قبال گفتار اين يا آن رفيق ندارد ، شما اگر مسئله ای با ... ه نامه سرگشاد:      رفيق روبن عزيز 

رفيق تقی روزبه داری با رفيق تقی روزبه ديالوگ کن ، اما قطعا و با اطمينان ، من از حق بيان نظر تقی روزبه ، تو و 
وپس از بحث و . ان ما نهادينه شود بايد بحث و مجادله نظری در سازم. هر رفيق ديگری بی قيد وشرط دفاع می کنم 

وطبيعی است ،اکثريتی که بطور دمکراتيک بدست آيد . مناظره ، سرانجام در هر مورد، جمع به تصميم گيری برسد 
  .مورد نظر و تاييد من است 

  "! نه سازمان " شما  به من و امثال من ميگوئيد:     اما رفيق عزيز
ه در نامه سرگشاده هم آمده است برنامه واساسنامه و مبانی تشکيالتی را چون همانطور ک" نه سازمانم" آری من

  ! قبول دارم وبر اساس آنها حرکت می کنم 
!   " چون بطورمرتب حق عضويت می پردازم  " نه سازمانم !     " چون عضو واحد پايه تشکيالتم " نه سازمانم "

چون در ارگانهای مختلف و مورد نياز " نه سازمانم  !   " چون بطور منظم کمک مالی پرداخت می کنم" نه سازمانم 
نه سازمانم چون معتقدم که اراده جمعی مان که همان مصوبات ما است و با !   تشکيالت همواره فعال بوده و هستم 

 خواه در اقليت بوده ام و خواه در( اکثريت آراء مشخص می شود بايد در عمل اجرا شود وهمواره اجرا کرده ام 
نه سازمانم چون عضو فعال رسانه های سازمانم و هيچ سايت ، راديو و نشريه ای نيز برای خود نزده ) !   اکثريت 

  ............... و!  ام  
پس به قول خودت ـ پيدا کنيد پرتقال " نه سازمانم " اگر اين  که هستم                                

  !  فروش را ـ ؟
  با درود   مجدد     ابراهيم آوخ                                                              

  2009ـ 04ـ 29                                                                             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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! با کمال تأسف                    
 رفقای عزيز

نفره، برای خود انتخاب کرده ... عنوانی که رفقای مخالف نامه " ( آوريل19تجمع "درمصوبه های نشست سوم
.أسف انگيزاستمطالبی آمده که هم حيرت آوروهم ت)اند  

دررسانه های سازمان " ستون ديدگاه" دربخش اول،رفقا نظرخود را درمورد وجود يا عدم وجود2درمصوبه شماره 
تااينجای کار،رفقا ازحق طبيعی خود برای ابرازنظراستفاده کرده .ومتمايزکردن نظرسازمانی ازنظرفردی گفته اند

ديدگاه دررسانه ها که مورد " معيار"يد که چرا رفقا بجای تمرکز براگرچه می توان پرس.وايرادی براين ابرازنظرنيست
وهم چنين می توان بامعيارهمراهی اشان با ديگران .نفره است بروجود يا عدم وجود ديدگاه متمرکزشده اند... نظرنامه 

تواند درهيچ سازمان سياسی نمی " فرقه ها"مخالف بود چرا که چنان ضوابطی به ميان آورده اند که جزدر
.معيارهمراهی باشد  

وگنجانده : "اما آنچه روال ديگری دارد جمله آخرو حکمی است که دربخش دوم اين مصوبه آمده است باين ترتيب که
اين آن حکمی است که ".شدن سؤال حذف ستون ديدگاه دررفراندوم تشکيالتی ويا رأی گيری روی آن را نمی پذيريم

.حيرت آور وتأسف انگيزاست  
 قصد ندارم اين حکم را برمبنای مناسبات اجتماعی کمونيستی بررسی ونقد کنم؛چرا که پاره ای ازرفقای دراينجا

منطق "معتقدند که وقتی که درجامعه سرمايه داری وطبقاتی زندگی می کنيم،بکارگيری ضوابط و) حکم(طرفدارآن
بنابراين برای آنکه .رؤياپردازی استکه نفی کننده مناسبات طبقاتی سرمايه داری است،خيال بافی و" سازماندهی

واين .بتوان يا اين دسته ازرفقاهم بحث را پيش برد ازمعياری که مورد قبول آنها هم می تواند باشداستفاده می کنم
معيارهمان حد ازدموکراسی است که به مناسبات اجتماعی سرمايه داری دراثرمبارزات کارگران و محرومان تحميل 

. دموکراتيک،بيش ازهرجا درسطح سياسی رايج شده استشده وبه عنوان حقوق  
تعبيرقشنگ (وروشن است که آزادی بيان هم يعنی آزادی بيان عقيده مخالف . ازجمله اين حقوق است " آزادی بيان"
که عقيده مخالف )وحق(حاال می پرسم که آيا اين آزادی بيان عقيده مخالف جزبا اين امکان ).را بياد بياوريم" روزا"
ود را درمعرض انتخاب قراردهد متحقق وجاری ميشود؟ ويا آنکه آيا آزادی بيان عقيده مخالف محدود به آن است که خ

بزنداما امکان عرضه شدن درصحنه انتخاب را نداشته باشد؟) مثال ديدگاه(مخالف حرف خود را درگوشه ای   
امکان درمعرض انتخاب : برآن است که روال رايج وپذيرفته شده برمبنای همان حد ازدموکراسی پيش گفته،

قرارگرفتن عقيده مخالف،ادامه وجزئی ازحق آزادی بيان وعقيده است که بدون آن فقط نمايشی حقيرانه ازآزادی بيان 
آشنا هستيم " نظارت استصوابی"آيا اين گونه نمايش ها برای همه ما که سالهای طوالنی است که با.خواهد بود

 ناشناخته مانده است؟
گنجانده شدن سؤال حذف ديدگاه  دررفراندوم تشکيالتی ويا رأی گيری روی آن را :"فقای تصويب کننده اين حکم کهر

ممکن است اين .امکان وحق درمعرض انتخاب قرارگرفتن نظری را که مخالف آن هستند،به آن نمی دهند" نمی پذيريم
سازمان را ازبين می برد وانحالل طلبی است، ما نمی رفقا بگويند که چون اين عقيده مخالف، درحدی است که بنيان 

اوال با اين استدالل،عده ای به خود حق می .خواهيم درچنين رأی گيری شرکت کنيم چرا که به نتيجه آن متعهد می شويم
ممکن است بگويند اين حد را آنها تعيين نمی کنند بلکه برنامه .نظرمخالف را تعيين کنند" حدو حدود"دهند که 

بازهم اين استدالل پا درهواست؛چرا که می توان گفت اين تفسيرمعين .ساسنامه مصوب جمعی آن را معين کرده استوا
ازآن گذشته ممکن است درحالت .شما ازبرنامه واساسنامه است وشما برمبنای تفسير خودتان آن حکم را می دهيد

نه تنها مخالف همه برنامه واساسنامه باشند بلکه فرضی يک نفر يا چند نفر باين عقيده رسيده باشند که به صراحت 
آيا آنها نبايد اين امکان را داشته باشند که خود را دررفراندوم به معرض .باالترازآن خواستارانحالل سازمان هم باشند

 انتخاب قراردهند؟ 
نباشد فعاليت نخواهيد " اهديدگ"کرده ايد که درسازمانی که ستون )تهديد(شما که دربخش اول مصوبه خود اعالم : ثانيا

اگربفرض دررفراندوم حذف ديدگاه رأی بياورد، شما هيچ .کرد،چه نگرانی ازمتعهد شدن به نتيجه رفراندوم داريد
پس اين هم .تعهدی نداريد چون قبال دربخش اول مصوبه خود اعالم کرده ايد که درچنان صورتی فعاليت نخواهيد کرد

. درمعرض انتخاب قرارگرفتن عقيده مخالف خود را ازاو سلب کنيدکسی را قانع نمی کند که شما حق  
ای کاش شما رفقای تصويب کننده اين حکم درتجمع مخالفان نامه سرگشاده،درنشست اينترنتی سازمانی شرکت داشتيد 

 1991بابک می شنيديد که باشيوائی اين حکم شما را بنابرمفاد صريح همان اساسنامه ای که درسال .تا اززبان ر
توصيه من آنست که به نوارهائی که به احتمال زياد ازجلسه ضبط شده ومی تواند .تصويب شده بررسی ونقد می کرد

.آن اساسنامه هم راهی برای چنين حکمی جهت نقض خشن آزادی بيان نمی دهد.دراختيارتان باشد رجوع کنيد  
 قرن گذشته درمورد 80ه درسالهای بحرانی آخردهه آيا تأسف برانگيزنيست که اين ارزيابی پيش آيد که آن مواضعی ک

) ازجمله همان اساسنامه(روابط سازمانی وچگونگی حل وفصل مسائل ومشکالت اتخاذ کرديم،که خود را درمصوبات 
 نشان می دهد، برای پشت سرگذاردن آن بحران ها و شکست ها بود تا درموقعی ديگر به 1991کنگره اول درسال 



برای آن بود که برآن مبنا هرچه بيشتر پيش رويم وبه فراترازآن حدود دموکراسی، يعنی بسوی عقب برگرديم؛ونه 
؟!کمونيزم حرکت کنيم  
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  )4(تابش نوری برصحنه
  )*1بخش ( آوريل رفقای مخالف نامه اعتراضی19نگاهی  به مصوبات نشست سوم مجمع 

  !اولتيماتوم به مثابه بدعتی تازه وناميمون درسازمان
رفقائی که مبنای تجمع خود را مخالفت با انتشار يک نامه اعتراضی توسط عده ای ديگراز رفقا عليه فضای منفی 
موجود سازمان اعالم کرده اند،فضائی که مانع ابرازنظرآزادانه سايررفقای سازمان شده وخواسته وناخواسته بفکر 
طبقه بندی کردن اعضاء سازمان به خودی وغيرخودی است،درنشست سوم خويش گامی فراترنهاده وباتوسل به شيوه 

به ياد جنگل های سوخته شده ويتنام توسط  بمب که انسان را (صدوراولتيماتوم واعالم سرزمين سوخته مناسباتی 
به سه خواست آنها اعالم ) والبد فعال(،شرط فعاليت خود درسازمان را تسليم ديگررفقا)های ناپالم  آمريکا می اندازد

وفراموش نکنيم که پرنسيپ سازی های مصنوعی (سه خواستی که به سطح سه پرنسيپ ارتقاء يافته اند.کرده اند
باين ترتيب اما آنها خواسته ). مثابه يکی ازنشانه های بالينی عودت بيماری فرقه گرائی محسوب می شودهمواره به 

وناخواسته با افشاندن نوری خيره کننده برگردچهره خود، فی الواقع تصويرروشن تری ازسوداها و آرزوهای درونی 
عرض انظارعمومی قراردهند، خود به تنهائی به تصويری که به گمان من اگرآن را درم(خود را به نمايش گذاشته اند 

سندی که هم چون برفی دربرابرآفتاب تموز،قادربه عرض اندام وتوجيه علت . مثابه بهترين سند محکوميت آنان است
  ). وجودی يک جريان نخواهد شد

ه قرارمی گيرد که به توسل به اولتيماتوم به معنی حق وتوبرای خود قائل شدن است و معموال به هنگامی مورد استفاد
ودرواقع دراين رويکرد به دموکراسی به . دنبال تعليق دموکراسی وتوقف آنچه که خالف تمايل ما  درجريان است باشيم

مثابه ابزار ونوردبان يک طرفه ای نگريسته می شود که تا زمانی  که برای باالرفتن ما مفيد است می پذيريم،اما 
برخاسته ازتهديد " مشروعيت"آری .رای طرح نظراتشان بهره بگيرندمعلقش می کنيمازهنگامی که ديگران هم ازآن ب

و اولتيماتوم زمانی واردميدان ميشود که مشروعيت دموکراتيک ومشروعيت مبتنی بر توافقات جمعی رخت می برمی 
 پيشبرد نظرات بنابراين سازمان ما بايد به طوريک پارچه توسل به اين گونه شيوه ها را برای تحميل و. بندد

  .  خود،محکوم کرده وبرای هميشه با آن وداع کند
درهرحال صدوراولتيماتوم های سه گانه قطعا درآينده فصل مهمی را برای عالقمندان به مرور تاريخچه سازمان راه 

رصت اما پيش ازآن و نقدا به مثابه يک برش مناسب ،ف.کارگر وميزان آسيب پذيری آن به خود اختصاص خواهد داد
خوبی را برای خودمان جهت نگريستن به  چهره خودمان درآئينه زمان وآنچه را که درميان ما می گذرد وبرای تدقيق 

درپرتواين نورخيره کننده می توانيم نوع سازمانی را که بدنبالش هستيم . تصورمان ازماهيت بحران فراهم ساخته است
 آن وهم چنين ميزان ارزش گذاری به مناسبات کمونيستی ومبتنی  و درکمان از دموکراسی وميزان پای بندی  خود به

  . برنفی سلطه انسان برانسان را مورد مداقه و ارزيابی قراردهيم
آياکنشی بهترازصدورالتيماتوم وگفتمان مبتنی براينکه يامی پذيريد يا امکان فعاليت مشترک وجودنخواهد داشت،يا 

ی رويم می تواند درميان مدعيان کمونيستی،وجودسودای سلطه انسان برانسان قبول می کنيد و ياآنکه ما براه خود م
ويا جمعی برجمعی ديگررا به نمايش بگذارد؟حتا اگرپيش ازاين اندکی هم ترديدی درحقانيت ادعاهای معترضين نامه 

يزچيزی جزبيان  نفرکه باگوشت وپوست خود اعمال تبعيض ها ورفتارهای آمرانه را احساس می کردند وجرمشان ن...
احساس نفس تنگی  خود نبوده است،وجود داشت، اما خود اين واکنش ها به مثابه برهان خلف اثبات کننده همان 

وبنابراين زداينده هرگونه ترديدوابهام دروجودنوعی رويکرد آغشته به خوی .ادعاهای معترضين به توان دو است
ل نگاهی اجمالی به همين سه ماده اولتيماتوم گونه نشان دهنده درهرحا.آمرانه ومتکی برنظام فرماندهی وفرمانبری

  :نکات زير است
رويکردی که برای تحقق رؤيای خود گوهر .اولين مشخصه اين رويکرد باوربه انگاره يک سازمان يک صداست-الف

 نه"قدمت شعار. دموکراسی يعنی روند مداخله وحضور هرچه فعال تر اعضاء سازمان را هدف گرفته است
. ،که چيزی جزنفی سازمان موجود ودست آوردهای آن  نبوده است،به بيش ازيک دهه قبل برمی گردد"سازمان

وآن چه را (درمقابله باسند اصالحات ساختاری تشکيالت و مصوب کنگره آن زمان بود که شعارنه تشکيالت مطرح شد
رهمين مصوبات رسمی وازجمله تأکيدبر که برخی ازآنها به شيوه حاکمان کوچک، تؤطئه خزنده می نامند ناظرب

هم چنين نحوه برخورد آنها !).سازماندهی افقی درساختارهای سازمانی است که اين چنين موجب خشم آنان  شده است
. م  درزمان شروع کار راديورا.با مصوب کنگره درمورد مخاطبين راديو را که همه بيادداريم و نيزسياست های ک

 درهمين رابطه ودرج شده دربولتن داخلی آن زمان از نشانه های رضا سپيد رودی   .ورمنازعه قلمی ومفصل من 
او درآن زمان درتحريريه راديو حضورداشت ودرپی تحميل مواضع يک سردبيربرهمه توليدات . قدمت اين رويکرداست

والبته "  خط سازمانحفظ اصالت"که اين سردبير درآن زمان خودوی بود وحامل احساس رسالت درمورد ( راديو بود



او درآن موقع اکثرا دستورکارومتن ). متکی به حمايت گروهی ازرفقای مدافع همين گرايش يک سازمان يک صدا
مصاحبه ها و محتوای آنها را بطورتفصيلی ازقبل می نوشت تا مجريان آنها را دردفاع ازاصالت خط سازمان 

نگامی اش و مقاومت اعضاء سازمان دربرابرش ناچارشد که برای آن موقع آن رويکرد بدليل غلظت نابه(!). اجراکنند
  رضا سپيد رودی .و ر.سالها به الک دفاعی فرو برود و فتيله را اندکی پائين بکشد وخود را مشغول کارهای ديگرکند

بندی اما اين روحيه يکدست سازی  و يا بهتراست بگوئيم طبقه .هم با تعيين زمان بندی مسؤليت خويش را وانهاد
اعضاء مطابق تصورات ويافته های يک گرايش سياسی هم چنان باقی ماند و عينا قريب به يک دهه بعد واين بار 

واقعيت آنست که اين روحيه (درکميسيون سايت،برای تحميل  فرادستی خود سربلندکرد ومنجربه بحران کنونی گرديد
ه بگيرد برای سرکوب گرايشات ديگراست وجزاين هم نمی احترامی برای اقليت و اکثريت قائل نيست واگرهم ازآن بهر

فقط درپشت آن سنگرمی گيرد ومتاسفانه آن موقع هم که روشن شود بروفق مرادش نيست همه قواعد .تواند باشد 
البته دراينجا پرداختن به اين که چه شرايطی موجب تصعيد دوباره آن گرديد و ). مانند اکنون.بازی را بهم می ريزد

داختن مبسوط تربه اينکه عليرغم اين فوران مجدد، چرا نابهنگامی آن دوچندان شده  وشکندگی اش دوچندان نيزپر
اما دراينجا ازطرف خودم تأکيد . تر،از حوصله اين نوشته خارج است وشايد بتوان درفرصت های آتی به آن پرداخت

که وقتی با زورهمراه شد "هژمونی"لميکنم، که مساله اصلی صرفا وصرفامقابله با سودای فرادستی وتحمي
ديگرهژمونی هم نيست، وتلقی خويش نه به مثابه يک گرايش وبخشی ازسازمان،بلکه به مثابه کليت آن و خودمعادل 

منشی که گوهروکيان دمکراسی .انگاری بااين کليت وديکته کردن منش وسلوک وتصورات خود به ديگران است
ست، هم چنان که وظيفه دفاع ازدموکراسی و دفع اين خطر را درمقابل سازمان  را درمعرض  خطرقرارداده ا

بنابراين دراينجا نمی تواند هرگزسخنی ازترديدويا انکارحق اين . عالقمندان و مدافعان دموکراسی قرارداده است
دن مساله فقط دفع تحميل فرادستی و توهم خود سازمان انگاری  وعقب ران.گرايش وموجوديت آن درميان باشد

وخشکاندن اين روحيه درپرتوهمکاری وديالوگ متقابل است وباهدف برقراری مناسباتی سالم ودموکراتيک ومتمدنانه 
. که فقط می تواند با برسميت شناخته شدن گرايشات گوناگون درچهارچوب موازين پايه ای ومشترکمان صورت گيرد

،به ديگرگرايشات "خود سازمان انگار"ی که گرايشی بحران کنونی ما نيززايش دردناک اين گرايشات است درشرايط
اجازه عرض اندام نمی دهد وآنها را محکوم به درحاشيه قرارگرفتن وبيرون ازمتن سازمان می کند و با تکيه برتوهم 
همذات پنداری خود وسازمان،تفاسيرو يافته های خود را عينا مواضع سازمان می انگارد ونه يک بخش ازسازمان ويا 

البته داشتن اين يا آن تصورازتشکيالت ومناسبات درونی خود بخش مهمی ازنظام انديشگی بوده  . ردازسازمان يک ف
وتنظيم مناسبات درون سازمانی به مثابه جهانی کوچک وگرته ای است ازآن جهانی که بدنبالش هستيم  ودرصدد 

ه اخص تشکيالتی را به کانون داغ وهمين سنگ اندازی دربرابربرآمد ديگرگرايشات است که عرص.ساختن اش
  .معارضات کنونی تبديل کرده است

دومين مشخصه اين رويکرد آن است که  محتوا وجهت گيری آن نه روبه جلو وبراساس نقد تجربيات منفی ومثبت 
ل اين مشک.گذشته بلکه ناديده گرفتن آنها و مقابله با آنها و متضمن عقب گرد به گذشته و به سوی يک ناکجاآباداست

 -وباکمال تأسف-رفقا اين نيست که فقط مانع تعميق دموکراسی ومداخله ومشارکت اعضاء می شوند بلکه درهمان حال
يک رويکرد قهقرائی که نه با واقعيت وجودی سازمان  ودست آوردهای آن .  حامل بازگشت به عقب نيزهستند

 کارگر با آن عجين بوده است وگيرم که بصورت وازجمله خصلت چندگرايشی سازمان؛ که ازهمان بدوموجوديت راه
باهمه نارسائی های آن وازجمله روزآمدنشدن آنها (ناسازه، انطباق دارد و نه حتا با قواعد رسمی وقانونی موجود

و نيز نه باسايرمصوبات کنگره ها و هم چنين به طريق اولی نه با تحوالت جهانی )  درتناسب با تعميق دموکراسی
البته اين دست آوردهای سازمان نه فقط  درالبالی اسناد .ی جنبش سوسياليستی درطی اين دهه هاودست آوردها

متفاوت وجوددارند،بلکه عالوه برآن به درجاتی دروجود ونحوه فعاليت وانديشه فعالين سازمان نيزبه حيات خود ادامه 
ومثل هميشه غافگيرانه شمارمهمی –افراشتن ميدهند و بهمين دليل  نيزبازپس گرفتن آنها با مقاومت خودجوش وقد بر

راه آسانی،آنطورکه برخی ها تصورمی کردند برای بازگشت به قهقرا وجود ! آری. مواجه شده است-ازاعضاء سازمان
  !.ندارد

اگرمؤلفه های دخيل درمشروعيت را درفرايافت هائی  .سومين خصيه اين جريان، رنج بردن ازفقدان مشروعيت است
به تالش های مشترکمان برای دستاوردهای دموکراتيک و برای تعميق آنها،دراحترام به قوانين اساسی چون احترام 

و پای بندی به ديگرمصوبات پايه ای تشکيالت تامادامی که به شيوه ) ضمن داشتن هر انتقادی به آنها(موجود
 های معطوف به گشودن افق های جديد دموکراتيک آنها را تغييرنداده ايم، داشتن پشتوانه اکثريت، وباألخره تالش

برای پيشروی بسوی اهداف رهائی بخش و کمونيستی امان بدانيم،بخوبی مشهوداست که اين رفقا ازفقدان ويا الاقل 
بهمين دليل آنها درهرادعائی که می کنند،درسيمای خود، هرلحظه ناسازه . ضعيف بودن همه اين مؤلفه ها دررنجند

مثال وقتی ازسازمان و اکثريت واقليت دم ميزنند و طرف مخالف را به انکارآن . يش می گذارندشگفت انگيزی را به نما
همانطورکه  صدورالتيماتوم به اکثريت سازمان نمونه .متهم می کنند، درهمان حال خود مصداق بارزنقض آن هستند

بل خود  به قواعد ومقررات اساسنامه ويا وقتی ازانتساب بی اعتقادی ويا بی اعتنائی طرف مقا. برجسته ای ازآن است
هم چون بی اعتنائی به مبانی برنامه ای ويا حقوق اعضاء –سخن می گويند،درهمان حال خودبه آشکارترين وجهی 

محمد رضا شالگونی برای محکوم .فراموش نکنيد که يکی ازداليل تالش ر(آن را ناديده می گيرند–مندرج دراساسنامه 
 طرح مبانی برنامه به مثابه - طورکه درمقاله پيش ازکنگره خود خاطرنشان ساخته بودهمان–کردن من درکنگره 



انگار که جرم مشهودی صورت گرفته بود  و الجرم مستحق  محکوم .مبنای عمل درمشکالت بوجود آمده بوده است
  !).شدن بود

بدليل همان بحران مشروعيت، آنها درست . چهارمين ويژگی رويکرد اين رفقا، رفتارها وکنش های فراافکنانه آنهاست
بجای بيان اختالفات خود درفضائی برابروطرح استدالل وتالش برای اقناع  و احترام به قواعد هم اکنون موجود، 
ودررأس آن مبانی برنامه به مثابه پايه  اشتراکات همه اعضای سازمان وباحقوقی برابر و نيزپای بندی به استراتژی 

 سوسياليست، دموکراسی وحق آزاد ابرازانتقاد ونظرتوسط اعضاء سازمان، متوسل به شيوه اتحاد بزرگ هواداران
چرا که منويات آنها قابل .صدوراولتيماتوم وابرازکمترين اعتنا به انتقادها و سواالت قرارگرفته دربرابرخود می شوند

وکمونيسم (ونيستی درميان انسانها نيستبيان دراستدالل ومنطبق باروح قواعدموجود و باالهام از مناسبات شايسته کم
براستی وبنابه قاعده ). به گمان من درفشرده ترين بيان چيزی جزنفی سلطه انسان برانسان درهمه اشکال خود نيست

چه موقع عنصرزور واولتيماتوم وارد صحنه ميشود؟درغياب باصطالح هژمونی طبيعی ويااتوريته رهبران باصطالح 
 سپری شده وبايد به موزه ها سپرده شوند ودرشرايط عدم تطابق ساختارصوری قدرت با کاريزما، که دورانشان

بنابراين فراافکنی،حضوری رازواره که . ساختارواقعی آن، اين زوراست که وارد ميدان ميشود وحرف آخر رامی زند
تنائی به حقيقت ازويژگی درآن نيات وادعاها باهم ناهم خوانند وهمه چيزمه آلوداست، کنش های غيرعقالنی وبی اع

اين رويکرد هستی وبقاء خود را نه درشکوفائی گرايش ها وتنوعات و تعامل آنها باهم . های اين نوع رويکرداست
وچنين است که تاکتيک واستراتژی آنان را . جستجومی کند" حريف"بلکه درفروپاشاندن آنها وبه خاک ماالندن کتف 

موکراتيک وانسانی،بلکه ادعاهای واهی وانتساب آنها به ديگران وکشف توطئه نه گفتگو وتعامل وتنظيم مناسبات د
های خزنده اين يا آن رفيق واين يا آن گرايش درطی اين سالها و نگاه ابزاری به  ديگران که گويا دنباله روی اين يا 

بی جهت .ستجومی کنندآن فردشده اند وتحريک احساسات به جای تحريک مغزوانديشه وايجاد شکاف وبی اعتمادی، ج
نيست که درازکردن ومنزوی کردن چند نفربه مثابه تنها راه خروج ازبن بست ودراقليت ماندن  وتحميل منش ومواضع 

آنها ازديدن باغی رنگين کمان مملو ازصدها گل رنگارنگ وزيبا نه مشعوف که گوئی . خود برسازمان  تلقی می شود
کثرت درذهن آنها ناممکن ودرگروسرکوب و خموش کردن تکثر و  تنوعات گوئی جمع بين وحدت و. مغموم می شوند

وتفاوت ها است ونه  انجام کنش مشترک حول اشتراکات  و ديالوگ  رفيقانه حول اختالفات وتهديد نيانگاشتن تفاوت 
برای آنها بی اين فراخوان که بگذاردرکنارهمديگر، پازل بزرگ و پلوراليستی چپ راديکال ورزمنده را بسازيم  . ها

به ياد داريم که درمقاله يکی ازاين  رفقا آمده بود که اين گونه فراخوان به  چندگرايشی  نمی تواند مورد قبول .معناست
اين درست است که ما به عنوان يکی ازگرايشات درنگاه ورويکرد شما می گنجيم : دليل امتناع وی چنين بود. ماباشد

ه مالحظه می کنيد،تماميت گرائی وخود محورانگاری وتوهِم دراختيارداشتن تمامی چنانک!.  اما عکس آن صادق نيست
کسی اصالت ! بسيارخوب.حقيقت، متاسفانه درميان ما چپها بيدادمی کند وماراه کارگری ها نيزازآن مصون نيستيم

يک بارديگربايد . نکنيدشمارا زيرسوال نمی برد اما لطف کنيد شما نيزاصالت ديگران را زيرسوال نبريدو به آن تعرض
به اين نکته تأکيدکرد که با احترام به گرايشات وسالم سازی مناسبات درچهارچوب اشتراکات پايه امان به مثابه 

  .چترمشترک اصالت  خود را داشته باشد
    تقی روزبه2009-05-11

ت کرده وبخش دوم را درنوشته باپوزش ازطوالنی شدن وبرای اجتناب ازطوالنی شدن بيش ازاين، اين مقاله را دوقسم
.بعدی خواهم آورد  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  )5(   تابش نوری برصحنه    

  !بدعتی بنام اولتيماتوم
وديالوگ که فراخوانی است درست وبه گمان من خواست اکثريت بزرگی ازاعضاء سازمان بی شک بين شيوه گفتگو 

اولی . تفاوت بزرگی وجوددارد هم است،با اولتيماتوم که متضمن تعيين پيش شرط وتحميل آن برديگران است،
کسو،ضمن طرح درموقعيت برابر وبهره گيری ازآخرين کالم تمدن يعنی مکانيزم اقناع وتوافق حول اشتراکات ازي

اختالفات وبحث حول آنها ازسوی ديگرصورت می گيرد وحال آنکه دومی نگاهی ازمکانی مرتفع  به ديگران دارد وبه 
مثابه قدرتی برتروخود معادل تلقی کردن باکليت سازمان و درکسوت صاحبان انحصاری حقيقت درصحنه ظاهرمی 

ويا حاصل جنگ وبرای ) وجدائی بوده است(مقدمه جنگ وتخاصم وعلی القاعده تاريخاهم توسل به اولتيماتوم يا .شود
درزير شمشير " گفتگو"هيچ فردی درزيراين کره خاکی .ديکته کردن مناسبات موردنظر ازسوی فاتح برمغلوب

ووقتی هم ازسودای سلطه  انسان برانسان دراشکال وسطوح گوناگون آن سخن به ميان . التيماتوم را گفتگونمی نامد
وجه عام اين رويکرد،صرفنظرازاشکال ودرجات بسيار گوناگون آن، موردنظر است ونه ناديده گرفتن اين می آيد 

کمونيستی با  مناسبات سلطه وبطريق اولی با اولتيماتوم -درهرحال هيچ نسبتی بين مناسبات انسانی. سطوح بندی
اری مناسبات سالم وانسانی قبل ازهرچيز بهمين دليل تأکيد می کنم که پيش شرط خروج ازبحران وبرقر. وجود ندارد

مستلزم پذيرش موقعيت های برابربرای گرايشات گوناگوِن مجموعه راه کارگری ها وشروع گفتگووتنظيم مناسبات فی 



معنای اين سخن آنست که آموخته ها و باورهای اخص هرکس .مابين براساس همکاری حول اشتراکات است
آری فعاليت مشترک وبشيوه !.م است، اما تحميل آن به ديگران ممنوعوهرگرايشی برای خودش مبنا ومحتر

. دموکراتيک تنها می تواند برپذيرش حقوق ديگران درابراز نظرآزاد و درگردآمدن حول اشتراکات پايه ای بروزپيداکند
دراين .برآن قرارندادوبنابراين بايد تکيه گاه خود را بر فصل مشترک ها استوارکرد ومناسبات مبتی برتمايزات را دربرا

مخاطِب  خطابه هاوواژگان، . ديگربه معنای پرتاب مهمات ودرازکردن يکديگرنخواهد بود" ديالوگ"نوع رويکرد 
مغزها وانديشه هرانسان وآفريدن فضاو فرصت برای تقويت امکان گزينش آگاهانه است ونه به خاک ماليدن پشت 

و حال آنکه .ه آن ازطريق مشارکت وتقويت خردجمعی استهدف استتارحقيقت نيست،بلکه دست يابی ب.حريف
ازاين رو گفتگوبدون پيش . دررويکردديگر گوئی که گفتگو با رقيب صورت می گيرد وبه قصد بهم ريختن صفوف آن

يعنی هم متضمن  دفع اولتيماتوم است .شرط ودرموقعيت برابردرعين حال به مثابه جايگزينی دربرابراولتيماتوم است
بروز منش اخير مبتنی براولتيماتوم عليرغم آن که ازنظرشدت وابعادخود نشاندهده اوج . ابرنهادی دربرابرآنوهم بر

بلکه تداوم منشی است . تازه ای ازمناسبات آمرانه است اما نه يک خطای لپی است ونه درگوهرخود امرتازه ای است
نگاهی به همان بندهای سه گانه .  رسيده استکه ازمدتهاپيش ازحالت مکتوم خود خارج شده و به مرحله محسوس

  :ونوع برخوردبرخی ازاين رفقا گويای آن است
مطابق بند اول،نوشتن نامه اعتراضی توسط عده ای از اعضاء سازمان جرمی مشهود و غيرقابل بخشش محسوب می 

تنا به توضيحات طرف مقابل با تفاسيربی دروپيکر جهت دورزدن پيام اصلی آن و باتعبيرات خود خوانده ،بی اع. شود
با اصراری عجيب ،دايما خواهان ارائه ليستی .م درپاسخ به اين نوع درخواست ها.وازجمله پاسخ های چندباره ک

وقتی ازجانب طرف مقابل پاسخ داده ميشود که اصال صحبتی حول . ازاسامی واتهامات افراد مورد نظرخويش می شوند
امضاء کننده درميان نبوده وتوافقات جمعی درهمان حدی است که درنامه آمده ليست معين و افرادمعين توسط جمع 

آيا براستی قابل . درنزدآنها مرغ فقط يک پا دارد. وجمع هرگزواردمصاديق نشده است ،به گوش اين رفقا کارسازنيست
ه ای راکه درآن تصورنيست که عده ای  بدون  واردشدن به مصاديق، احساس  نفس تنگی واعتراض به فضای دم کرد

البته هرکس ديگری می تواند مانند !گرفتارآمده اند ومسبين اين فضارا با بيانی که دوست دارند به زبان آورند؟
هرموضوعی، نسبت به آن نقدداشته باشد واظهارنظرکند ومالحظات مثبت ويامنفی خود را بيان نمايد ومعموال هم هيچ 

 اين نوشته نه انکاراين حق بلکه انتقاد به رويکردی است که درلفاف آن، اما بحث. چيزبی عيب ونقص يافت نمی شود
درمدل سازمانی مطلوب آنها جائی برای چنين اعتراضاتی وجود .اصل مشروعيت اعتراض وفرياد را هدف گرفته است

. يش می گذارداصراربه اين شيوه برخورد است که  خصلت غيرعقالنی، بهانه جويانه وفراافکنانه آن را به نما.ندارد
*1  

به مثابه يک  شاخص عمده در تمايز (با پرنسيپ سازی مصنوعی ازآن. بند ديگر اولتيماتوم درمورد ديدگاه است
شرکت درفعاليت های مشترک  سازمانی را به پذيرش انگاره خود دراين حوزه " ) نه سازمان"با " سازمان"بين

سيرآزادودلبخواهانه وتبديل صورت مساله به وجود وعدم تحريم عامدانه نظرمنتقدين با تف. مشروط کرده اند
وحال آنکه مساله اصلی نه .(وجودديدگاه بخشی جداناپذيز ازاين پرنسيپ سازی وتحريف و سنگرگيری درپشت آن است

انکارآن بطورکلی،بلکه مخالفت با تبديل آن به ابزاری برای خودی و غيرخودی کردن اعضاء سازمان ازيکسو،و نقش 
  ).ابه  ابزاری برای تقويت وجوه اشتراکات پايه وتأمين برابر آزادی بيان ازديگرسو بوده استآن مث

بااين وجود نکته کانونی نه وجود گرايشات مختلف که واقعيتی  است کتمان ناپذير،بلکه نحوه برخورد با اين گرايشات 
  . ضع مقابل هم باهمين هدف صورت می گيردواتخاذ رويکردچالش برانگيِز مبتنی بر حذف است که تحريف عامدانه موا

.   سابقه توسل به اين نوع دستاويزها هم اصال ربطی به نامه سرگشاده ندارد و به چندماه قبل ازآن برمی گردد
براساس  گزارشات ارائه شده به سازمان ميدانيم که  پيش ازنگارش نامه مزبورمشابه همين موضع گيری اولتيماتوم 

موضعی . م حامی اين گرايش درمورد حذف سؤال اول رفراندوم نيزصورت گرفت.ازرفقای عضوکگونه  توسط يکی 
که با طرح آن دربولتن داخلی توسط رفيقی ديگرازاين گرايش بهمراه لحنی هشداردهنده،حکايت ازتحريم آن درصورت 

يزفی نفسه مساله موردمناقشه البته همين جا اشاره کنم که شرکت يا عدم شرکت دررفراندوم ن. (برگزاری آن می کرد
اماآنچه که کانون بحران ومناقشه را تشکيل می دهد، گره زدن پيشبرداين نظروگرايش به .نيست و حق هرکس است

اين نمونه ها متأسفانه نشان دهنده آن است که ). نقض حقوق ديگران وازطريق تحميل پيش شرط های خود است
 نفره ندارد ...، هيچ ربطی به آن نامه ...و" تحميل انشعاب"بيری ازقبيل ادعای سرزمين سوخته و يا بکارگيری تعا

ودارای پيشينه قبلی است وازآن صرفا برای توجيه رويکرد ونيل به اهداف خود، وبه شيوه ای فراافکنانه استفاده می 
 بودهيچ توجيه قابل آن دسته ازرفقائی هم که صدورنامه رامنشأ چنين رويکردی ميدانند،گرچه  حتااگرچنين هم.شود

قبولی نداشت،خوبست به اينگونه موارد که می توان ازطريق آنها گوشه هائی ازچهره حقيقِت پنهان مانده درپشت اين 
درهرحال،طرح آن سؤال درميان سؤاالت مربوط به رفراندوم، براساس .گردوخاک رابه تماشانشست،دقت بيشتری کنند

م منتخب کنگره صورت . ومحول کردن آن ها به ک13رائه شده به کنگره مباحثات صورت گرفته و قطعنامه های ا
وجالب است بياد بياوريم که سابقه آن دربارنخست به قطعنامه يکی ازرفقای وابسته به همين گرايش برمی . گرفته بود

رچه شايد بتوان گ). واين نشان دهنده آن است که جلوی بروز تفاوت در انديشه ها را درهيچ جا نمی توان گرفت(گردد
به طريقی رفيقی را مجاب به پس گرفتن کرد ولی درهرحال چنين نظری درتشکيالت مدافعين ديگری نيزداشت 

فارغ ازچهارچوب های .. واساسنامه سازمان هم حق هرعضو را درارائه نظروقطعنامه و !.وبنابراين پس گرفتنی نبود



بی ترديد پرنسيپ .برسميت شناخته است...  های جمعی وازپيش مقرر، بهنگام طرح مباحث کنگره وتصميم گيری
سياست حذف وعدم تعامل با گرايشات ديگر مداوما .سازی مصنوعی موجب سقوط به ورطه فرقه گرائی می گردد

ساختن پرنسيپ ازچيزی .منجربه تجزيه وبازتوليد فرقه های موجود به  فرقه های بازهم کوچکتروبی خاصيت تراست
يک (ه سازمان به عنوان شرط عضويت وجود دارد و نه جزوبرنامه و مبانی برنامه استکه نه دراساسنام

ونه حتا همانطورکه يکی ازرفقای مسئول سابق سايت توضيح داده و نگاهی به ) بارديگرمحورهای مبانی را مرورکنيد
اسيتی درحدپرنسيپ نسبت آرشيو سايت هم گويای آن است،مسأله ای به نام ديدگاه ازابتدا درسايت مطرح بوده و حس

به هيچ وجه درمعنا و جايگاه جديدی که اين رفقا مطابق نيازهای روزخود برای .به بوِد وعدِم بود آن وجود داشته است
ووقتی هم که بابتکارگرداننده آن موقع سايت .خودی وغيرخودی کردن اعضاء آن را کشف کرده اند،مطرح نبوده است

که البته کسی هم مدعی نيست که همه (ثنائی مشکل عمده ای ايجادنکرده استايجاد شده به غيرازموارد است
ولی فرق بزرگی هست بين خطاهای موردی وقابل برطرف کردن با ).عملکرداين دوره خالی ازاشتباه بوده است

ون براساس روال مزبورمطالب رفقای سازمان درست). خطاهای ساختاری ومبتنی برنقض استوارحقوق پايه ای اعضاء
خوب است بيادداشته باشيم که  حتا زمانی آرم (مقاالت وبااسامی نويسندگان وبامسؤليت آنان درج ميشده است

درباالی اين ستون هم درج می شده است که بعدها درضمن تغييرات سليقه " مسؤليت مقاالت با نويسندگان آن است"
 آنکه مبين رويکردمعناداری بوده باشد ای مربوط به صفحه بندی سايت بطورخود بخود حذف شده است،بدون

جوهر همه اينها را هم اکنون نيزمی توان درقالب همان عبارت نهفته درتسمه گردان ). وياحساسيتی را برانگيخته باشد
 مبنای 2*البته حاال مدتی است که عده ای پيداشده اند که تالش دارند بحران خود آفريده را.برسردِرسايت مشاهده کرد

همان تشکيالت هم اکنون (ظراساسی ومعنادار درروال تاکنونی باهدف تنگ کردن دموکراسی سازمانی قراردهندتجديد ن
که البته بدليل مقاومت موجود ).يادمی کنند" نه تشکيالت"موجود وهمان چيزی که ديرزمانی است ازآن با نام 

هدف اين . زی رو به اولتيماتوم آورده انددرسازمان وناتوانی دراقناع ديگران درمورد ضرورت ايجاد يک نظام ممي
مطالبی که نه سفارشی شده است ونه مسوليتی برای سازمان (نظام مميزی تفکيک ودسته بندی مطالب اعضاء سازمان

امری که (به موافق  ومخالف مواضع جاری وسيال سازمان،بجای اشتراکات پايه ای به مثابه مبنا  است ) ايجاد ميکند
  ). دی باحقوق فراقانونی وايجاد يک فوق سانتراليسم بانظارت استصوابی ناممکن استجزبا تأسيس نها

نظری هست  که آسمان وريسمان را به هم می بافد تا با قبح زدائی ازنظام مميزی مارا قانع به زيبنده بودن آن !آری
 آزادی بی قيد وشرط انديشه معتقد به 3*وحال آنکه به گمان من يک کمونيست.وضرورت شناکردن دراين منجالب بکند

تأسف . وبيان وشکوفائی آزاد فردبه مثابه شرط شکوفائی همه گان ،نمی تواند ميانه ای با انسداد انديشه داشته باشد
آوراست ولی حقيقت دارد که اين روزها شاهد دفاع سربلندانه وباخاطری آسوده ازنظام مميزی تحت عنوان  مقابله 

پس ازسالها فترت وفعاليت ! آری. گونه که سريالی ازآن را اکنون دربولتن داخلی شاهديمآن. هستيم" نه سازمان"با
وهمانطورکه !  ، آمده اند که ما را آموخته کنند ويادمان دهند که سازمان چيست و نه سازمان کدام است4*موازی

؟ بی شک !مميزی آری يانه.تسريال مقاالت اخير نشان ميدهد کانون دعواچيزی جزتالش برای ايجادنهاد مميزی نيس
اين مساله درماهيت خود مساله همه چپها .پاسخ به چنين مساله خطيری را نميتوان صرفا دردرون خود حل کرد

صورت مساله را باهمين صراحت وعريانی بايد درمقابل ديگرچپ ها وکارگران به بحث نهاد  .وجنبش کارگری است
  . وبه تعيين تکليف با آن پرداخت

رغم نگارش اين ستايش نامه ها درباره ضرورت مميزی،همانطورکه پراتيک وتجربه درازمدت خودمان نشان اما علي
خود هيچ نيازی به چنين مميزی وچنين مميزانی ندارد وهمان " خلوص مواضع"داده است،سازمان ما برای حفظ 

دربرگيرنده مطالب رفقای چهارچوب ستون بندی های تاکنونی يعنی ستون مواضع رسمی سازمان،ستون مقاالت 
ازرفقای بيرون ازسازمان که درچهارچوب مبانی کل چپ راديکال ورزمنده می گنجند )وتاحد ممکن(خودمان و

وباقيدمسوليت فردی هرنوشته   ازاين نوع،وباالخره درج مطالب مغايرمبانی درستون ديدگاه، مشکالت ما را حل کرده 
کلی مضمونی ودرحد ضروری دراختيارهرکس قرارمی دهد  که مسئوليتی و چهارچوب الهام بخشی برای دسته بندی 

نگاهی به حيات فعاليت های اصلی واقعی سازمان ما يعنی فعاليت راديوئی، تلويزيونی،سايت . دارد.. درسايت و
نوع البته بديهی است که اين .ومقاالت نگارش شده توسط رفقای سازمان بخوبی کارآبودن اين شيوه را نشان ميدهد

اما اين ربطی به خودی .دسته بندی مطالب درچهارچوب اولويت ها ی سازمان ومحدوديت امکانات  ماصورت می گيرد
وغيرخودی کردن سيستماتيک اعمال تبعيض روزمره اعضاء سازمان حول اين يا آن سياست جاری ودايما 

 تبعيضات دايمی ومسموم کردن فضای واصوالهم امری شکننده بوده و ناممکن بوده و منشأ.درتغييروتحول ندارد
و همانطورکه اشاره کردم به معنای ايجاد يک نهاد فوق سانتراليستی جديد برفرازاعضاء (رفيقانه واعتمادآميزاست

وحال آنکه دسته بندی مبتنی برموازين پايه ای ساده بوده وبی نيازبه بازخوانی پس کله ها وخودی ).سازمان است
وهمه اينها . ازمان ويا ديوارچين کشيدن بين خود وبقيه چپ های بيرون ازماستوغيرخودی کردن اعضاء س

بديهی است که  تکليف مطالب .(درکنارستون مواضع رسمی ،به حوزه ترويج وتبليغ فردی وخودجوش رفقا برمی گردد
تابع ضوابط همان ربطی به اين حوزه نداشته و ...مورد نظر نهادها وارگانهای سازمانی وازجمله  سردبيری سايت و

آری نيازی به پنس ومنقاش برای کاويدن تاروپود انديشه اعضاء سازمان به قصد تحقق ). ستون نخست خواهد بود
روشن است که کسی دراين ( نيست-همان کاالئی که درپشت شعارنه سازمان حمل ميشود-پروژه يک سازمان يک صدا

خود را گول نمی زند و آن  را يک سازمان چندصدائی نمی جهان خاکی صدای قرارگرفته درحاشيه وبيرون ازمتن 



ونيازی هم نيست که آسمان وزمين را برای ). که اگرچنين باشد دراين دنيا همه نظام ها رابايد چند صدائی ناميد.خواند
عم ازکبتی ا-تبديل اين نوع  دسته بندی روتين و جا افتاده مطالب را به  به دسته بندی پيرامون مواضع افرادسازمانی

وهيچ کس هم دربيرون سازمان برخالف . تعميم دهيم و آنها را به خودی وغيرخودی تقسيم بکنيم-وگفتاری
واگرشبهه ای هم ايجاد شده باشد برطرف کردنش خيلی . تصوربرخی رفقا، دستخوش گيجی وسرگردانی نشده است

اء فردی باخودفرداست ودرچهارچوب مفهوم بايد باصدای رساتری اعالم کرد که مسوليت مقاالت باامض:آسان است
وباامضای مرجع تصميم (بايد به آنها باصدای بلندی اعالم داشت که مواضع سازمان به نام سازمان... کلی چپ ويا

اگرمشکلی دراين ميان باشد باشد کم کاری دراين حوزه هاست و نه .ويا توسط سخن گويان آن اعالم ميشود)  گيرنده
باين دليل که . واما چرا اين نوع دسته بندی،ساده وبدون نيازبه يک نظام مميزی است؟. ندیدراصل اين دسته ب

ناظربرامرمشترک درکلی ترين وروشن ترين وجه خود است وبی نيازبه تقسيم .اوالشامل اشتراکات  سازمانی است
ات گردانندگان ودسته بندی افراددراين حوزه ها وثانيا با ارجاع آن  به شاخص هائی عمده وبيرون ازذهن وگرايش

کنندگان، به چند مبنای روشن و سندی هم چون اساسنامه،بی نيازبه تفسيرومجال دادن به آن ومنوط شدن آن به کشف 
.* وشهود اين يا آن فرد،ديگرنيازی به شورای استصوابی يا يک هيئت مميزی پاسدارخط وخطوط سازمان نيست

. نهائی نظارت ودفاع فعال همه اعضاء ازحقوق عمومی وازدموکراسی استوالبته ضامن اجرای همه اينها درتحيل 
  :واما اولتيماتوم سوم آنها

اوال برمبنای هم سنت تاکنونی سازمان وهم برپايه  مشروعيت حقوقی مندرج در اساسنامه موجود، درچهارچوب مبانی 
ی همه اعضاء سازمان،به يکسان وبدون برا-حتا درحوزه استراتژی تاچه برسد به تاکتيک-برنامه ای حق ابرازنظر
سنت راه کارگرنيزکه ).دردوره مباحثات اخص برای کنگره حتا اين چهارچوب نيزنافذنيست.(تبعيض تضمين شده است

من اميدوارم در نوشته جداگانه به آن بيشتربه آن بپردازم،هميشه وجود نظرات و تاکتيک های گوناگون درکنارهم بوده 
 ويا درمورد نحوه 76ای سازمان حول مهمترين  مسائل پيشاروی خودمان ومثال درمورد انتخابات دراکثرکنگره ه.است

برخورد با تشکل يابی ها جنبش ها درهمين کنگره سال پيش درکنارنظراکثريت وبه عنوان نظررسمی سازمان 
 وطرح  نظرات مختلف بنابراين صرف داشتن نظر.نظراقليت هم  مطرح می گرديد ودرنشريه وسايت هم درج می شد 

–ومخالف نظراکثريت چه قبل ازتصميم گيری و چه پس ازآن امر تازه ای نيست وشناکردن درجهات گوناگون تاکتيکی 
ضمن آنکه من درنوشته قبلی خود روشن (حريم ممنوعه ويا گناه کبيره نيست و هيچ تازگی ندارد  -درعرصه نظير

تيک را نه درمتن جنبش ومنتج ازدرون آن، بلکه ازيک مرکزفرماندهی کردم که چگونه اين گرايش منشاء تعيين تاک
برعکس بايد گفت ).مشرف برجنبش می داند وبرهمين اساس به تقديس يک سازمان ويک صدا درحوزه تاکتيک ميرسد

که ادعای داشتن يک نظرحول تاکتيک وتقديس  يک پارچه سازی حول آن،پديده تازه ای است که درپس  اين 
واين درحالی است که هيچ تعرضی به .  بپاکردن خود را به جلوی صحنه رانده و قراراست به ما حقنه شودگردوخاک

جايگاه نظراکثريت به عنوان  نظررسمی ودارای ستون ويژه صورت نگرفته است ودرهمان نامه هم برحفظ وحدت 
که جديد است،وتااينجا هم هيچ اشکالی پس آنچه .درعمل وقرارداشتن نظراکثريت به عنوان مبنای عمل تأکيد شده است

مشکل نيزاوال ازمسخ نظرمقابل به آنگونه که خود می پسندد ومهمترازآن تبديل آن .هم  ندارد متعلق به همين نظراست
به يک اولتيماتوم و تحميل غيردموکراتيک مواضع خود برسازمان شروع می شود که تشکيل دهنده کانون مناقشه 

رويکردی که بدليل فقد استدالل وداشتن عقالنيت الزم وبدليل مقاومت سازمان به تفرقه .تومنشأ عمده بحران اس
 .وفراافکنی وبه تحريف  متوسل می شود واين آن چيزی است که براستی تأسف آوراست

  !بااميد به مبارزه هم چنان مشترک همه راه کارگری ها عليه سلطه انسان برانسان و درهمه اشکال خود
.                    ه اينکه انديشيدن برای هيچ انسانی جرم نباشد وهرکس بتواند بی پروا وباشرايط برابربيانديشد ونقد کندوبااميد ب

  17.05.2009تقی روزبه  
کسانی به خود اجازه دادند :  نيز چگونه خود را به تماشاگذاشت13بياد داريم که عصاره همين رويکرد درکنگره *-1

به ) بخوانيد چربيدن زور(يوی  اخراج مرا ازسازمان حاضروآماده کنند تادرصورت مناسب بودن فضاکه پيشاپيش سنار
يعنی طرح اتاق فکر فراسازمانی " جرمی نابخشودنی"ووقتی چنين نشد دراقدامی ديگرباانتساب .روی صحنه بياورند

 هم وغم  خود را برای محکوميت من دريکی ازنوشته هايم و درخواست ليست اسامی اين اتاق بهانه ای شد که تمامی
  .درکنگره به کار گيرند که البته آن هم مقدور نشد

باباعلی  بدليل . ازطنزهای تاريخ آنکه همين رفيق با چنين يادداشت ورويکردی سالها پيش بهنگام بروزبحران ر
يت ازوی وعدم انتقاد ازخود داشتن روابط نزديک با يکی ازرفقای وابسته به آن جريان و اخراج شده ازسازمان وحما

گرايانه من که مسؤليت " مماشات"هيئت اجرائی ازبرخورد .مورد خشم وانتقاد هئيت اجرائی آن زمان قرارگرفته بود
تااينکه تصميم گرفت .برآشفته بود) واين البته چيزی ازخطاهای آن زمان نمی کاهد(ستاد بحران را به عهده داشتم

راف ازآن،درديداری که باوی ،اگراو باصراحت انتقاد ازخود نکند فی المجلس حکم عليرغم تالش های من جهت انص
امری که خوشبختانه ازدست من برنيامد وهرگزصورت نگرفت !  اخراج ازقبل آماده شده اش را دربرابرش بگذارم

رمی شود ولی اندکی بااين همه گوئی تاريخ تکرا. وديديم که همين رفيق يکی ازفعاالن زحمتکش راه کارگر باقی ماند
  !وارونه

 



 همانطورکه درنوشته قبلی اشاره کرده ام،قدمت سودای يک سازمان يک صدا به ده سال قبل برمی گردد که بدليل -2*
مساله مجددا وقتی حاد شد که عده ای ازرفقای . عدم اقبال اعضاء سازمان مجال دست اندازی و بروزعلنی پيدانکرد

يبی ازرفقای قديمی که تجربه نشان داده است متأسفانه فرهنگ همکاری و تحمل آنان ترک(دارای گرايشات گوناگون
درهرحال آنها برای  رتق !).کمترازديگراعضاء است ونزديک شدنشان به پست های حساس درکناريکديگرمشکل ساز

ارهم نشستند درکن.وفتق  امورسايت که برای ادامه کاريش نيازبه نيروی جديدداشت قرارشد باهم همکاری کنند
برای همه ) وياشايد دقيق ترباشدبگوئيم عمدتا بی تبعيض(ومشرف برعبورآب چشمه ای که به يکسان وبی تبعيض

باری .روان بود) که من قبال آن را  ملک مشاء همه اعضاء سازمان خوانده ام(ساکنين اين خانه واين جمهوری کوچک
نتوانستند بروسوسه کنترل ! ه زيبای آن، بفکرکنترل آن افتادندبه جای کنارچشمه گوارا نشستن و گوش کردن به زمزم

وبا تاسف دست آوردهای . و سد کردن مسير آب  و خودی وغيرخودی کردن ساکنين خانه کوچک امان فائق آيند
بياد بياوريد آن فرمان معروف يکی ازاين کنارچشمه نشستگان را مبنی براينکه .دموکراتيک سازمان  خدشه دارگرديد

که البته با صحه گذاشتن دورفيق هم !.واضع تاکنونی فالنی خارج ازمواضع سازمان بوده وجايشان ديدگاه استم
آری حکم خارج ازمواضع سازمان بودن . گرايش باوی وبدون کوچکترين پرسشی حول اين حکم صادره همراه گرديد

رتيب  بانشاندن منويات خود بجای سازمان وباين  ت! نوشته های من به طورچکی وبقول معروف فله ای صادرشده بود
هبوط صورت گرفت وعريان .، ميوه ممنوعه خورده شد)اين ياخته پايه ای هرنوع تماميت گرائی(وهم ذات انگاری باآن

بحران سايت که انگارتبلوروفشرده بحران درتمامی سازمان بود دهان بازکرد وبه قول يکی ! شدن زشتی ها آغازگرديد
  !شستگان وتأييد کننده آن فرمان کذائی، ضريب ده پيداکرداز کنارچشمه ن

بايدهمه چيز برای توليد عاطفه منفی .متأسفانه ديگر بوسيدن ها و باهم کباب خوردن هم تؤطئه وياتظاهرانگاشته شد
  !که نيازچنين لحظاتی برای تعين بخشيدن به خود است،بکارگرفته ميشد

  
  
مادر زمره کمونيستهائی نيستيم که :" ازقول مارکس وانگلس می نويسد-دونوع سوسياليسم-هال درپيردرجائی-3*

معتقد به آزادی فردی نيستند وآرزوی بازگرداندن جهان به يک پادگان عظيم ويا کارگاه غول آسائی را 
دادن اما ما تمايلی به از دست .کمونيستهائی وجود دارند که آزادی فردی را مانع هماهنگی کامل می دانند.درسردارند

ما متقاعدشده ايم که درهيچ يک ازنظام های اجتماعی به مانند جامعه . آزادی درعوض به دست آوردن برابری نداريم
.مبتنی به مالکيت جمعی،آزادی فردی تضمين شده نيست  

درپيراضافه می کند که جنش سوسياليستی،آنگونه که قبل ازمارکس تکوين يافته بود،درهيچ جا ايده سوسياليسم 
اين تقاطع وتلفيق آندو محصول مشارکت عظيم مارکس بود که .موکراسی ازپائين يکديگررا قطع نکرده بودندود

پيوند بين : جوهره مارکسيسم دراين جاست.درقياس با اهميت آن، کل محتوای کتاب سرمايه فرعی محسوب می شود
که می گويد درزمانه ما سوسياليسم و وانگلس هم دراين رابطه است ! سوسياليسم انقالبی با دموکراسی انقالبی

.دموکراسی يک چيزند  
گوهر سوسياليسم ازپائين، اين ديدگاه است که سوسياليسم تنها ازطريق خود رهايی توده های فعال :وی اضافه می کند

شده درجنبشی متحقق می شودکه آزادی را خود به دست می آورند ودرپيکاربرای دردست گرفتن سرنوشت خود به 
رهائی طبقه کارگربه وسيله خود ."برصحنه تاريخ و ازپائين بسيج می شوند) ونه هم چون سوژه(ه کنشگرانیمثاب

اين نخستين جمله ازاصولی است که توسط مارکس برای بين الملل اول نوشته شد  واصل ":طبقه کارگربه دست می آيد
. نخست زندگی او نيزبود  

که بايد همه چيزهای ديگر وحتا اصول ديگربايد درپرتوانديشه خودرهائی ومن اضافه می کنم ،درست بهمين دليل است 
درعرصه . وپيوند دمکراسی وسوسياليسم، ودرراستای اين اصل مادروزاينده اصول ديگرمورد بازبينی ونقد قرارگيرند

 برای وتالش. سازمانی هم هيچ اصل مقدسی بجزآنچه که بهتربتواند درخدت اين هدف قراربگيرد، وجود ندارد
ازجمله نفی سلسه مراتب ومبتنی برسلطه برخی (قرارگرفتن مناسبات  يک جمع کمونيستی برپايه اين اصل مادر

آن شاخص ....)  بربرخی ديگر،دموکراسی مسستقيم و مشارکتی،ويا ادعای تعيين تاکتيک وسياست برفرازسرطبقه،
مشابه متعلق به جامعه طبقاتی وقواعد حاکم برآنها عمده ای است که  يک سازمان کمونيستی را ازتمامی سازمان های 

. متمايزمی کند  
البته اين راهم به عنوان کسی که سالهاست شخصا ازطريق اميل های دريافتی ويا پانويس های مقاالتم در ارتباط  -4*

رنظرات تند ودرمعرض بعضی قضاوت ها ويا سؤاالت هستم بگويم  که باپرسش و انتقاد ويا بعضا افشاگری ها واظها
وگاه حتا تحريم بدليل وجود تبعيض وسانسوردرعرصه آن کارموازی مواجه بوده ام که متأسفانه اکثرا آن را به حساب 

طبيعی است که پاسخ من به . سازمان هم گذاشته اند ومن نيزبه عنوان عضوی ازآن ازشماتت هايشان درامان نمانده ام
ومن نمی توانم وارد قضاوت دردرستی .زاين باشد که آن به ماربطی ندارداين نوع انتقادها وپرسش هانمی توانست ج

 .ونادرستی جريانی بشوم که اشرافی بدان ندارم
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  !!  امان از دست آلزايمر سياسی               
  اشتن اصول مقدس و اجرای اصالحات تشکيالتی در راه کارگر  ساله زيرپا گذ30نگاهی به تاريخچه 

  
هميشه همينطور بوده ،  هر گاه مطالبه ای مطرح شده ، خواسته ای برای به روز شدن ارئه شده و اصالحی جهت 

بوده " نه " بهينه سازی سازو کارهای تشکيالت در برابر سازمان قرار گرفته است ، آسانترين و سريع ترين پاسخ 
با شنيدن هر تقاضايی برای اصالح ، بالفاصله با بلند ) نيروی محافظه کار " ( ماند " در هر جامعه ای نيروی . ست ا

" اهداف پليد " ما " مقدسات " فرياد بر ميدارد که جمعی ميخواهند با به زير بردن " پرچم اصول مقدس " کردن 
  .خود را به پيش برند 

ص بود و يا بايد  مشخص ميبود  که طرح خواسته آزادی بيان برای اعضای سازمان بنابراين از همان روز اول مشخ
" اولين و دم دست ترين پاسخی که از سوی ) شرايط عضويت در سازمان ( در چهارچوب مبانی کلی برنامه 

ر به بوده و حتی اگ" نه تشکيالت " خواهد گرفت اين خواهد بود که اين تقاضا ، مصداق کامل " اصولگرايان 
  !!نظرخواهی سازمانی هم گذاشته شود ، ما چنين رفراندمی را تحريم خواهيم کرد 

همه ما در اين سی ساله اينکاره بوده ايم يعنی کم . اشتباه نکنيد ، انگشت اتهام را فقط بسوی افراد خاصی دراز نکنيم 
را در کارنامه " آپ تو ديت شدن " رابر بوديم و کم يا بيش بيالن سياه مقاومت در ب" ماند " يا بيش در صف نيروی 

  . خود دارشته ايم
نه " تحول خواهان را " مقدسات " از اينرو تعجبی ندارد که اينبار نيز در اين فراز از حيات سازمان ، جمعی گرد 

ين منطق به اما رفقای عزيزم هيچ ميدانيد اگر بخواهيم با ا.  خطاب کنند و تهديد به جدايی يا اخراج کنند " تشکيالت 
  !هستيم " خيانتهايی " قضايا برخورد کنيم ، مجبوريم اعتراف نمائيم که سی سال آزگار است دائم مشغول چنين 

  :می گوئيد نه ، پس با هم مروری کنيم بر سنت سی ساله اصالحات تشکيالتی در سازمان ما 
  

سياسی آزاد شده از زندانهای رژيم پهلوی ، ضمن چند ده نفر از زندانيان .  بود 58 تير 4يکی بود يکی نبود ، حوالی 
را بنيان گذاشتند که " جريان راه کارگر " مرزبندی با خطوط يک و دو و سه در جنبش چپ ايران ، حول خط چهار 

راه کارگر . چند ماه پس از انتشار چند کتاب و جزوه ، اولين شماره نشريه خود را در آذر ماه همان سال منتشر نمود 
که حدود دو سال وقت داشت که با استفاده از فضای نيمه باز پس از انقالب ، کنگره وسيعی برگزار کند از اينکار با آن

از ديد رهبران آن دوره سازمان ، کسی که روی تخت شکنجه ساواک نخوابيده بود ، عمال حق عضويت . خودداری کرد
 که اولين اصالح تشکيالتی کالن صورت گرفت و آن همانا  بود60بعد از آغاز اختناق هولناک . در سازمان را نداشت 

اما اين عضو حتی نميتوانست مسئول واحد خود را . بود " مبارزان پس از انقالب " باز کردن راه برای عضويت 
که غير از درک استالينی از تشکيالت ، اختناق و مخفی ( انتخاب کند چه رسد به کميته های نواحی و کميته مرکزی 

  ).ی هم علت آن بود کار
 18در شماره .  صورت گرفت يعنی زمانی که نشريه مرکزی سازمان در خارج منتشر ميشد 64دومين اصالح در سال 

نشريه راه کارگر طی مقاله ای توضيح داده شد که چرا از اين پس عالوه بر مطالب با امضای ارگانهای سازمان ، 
دو سالی بود که آغاز "  سهند –کومه له " کاری که قبل از ما حزب . مقاالت با امضای فردی نيز چاپ خواهند شد

تا قبل از اين تحول ، امضای فردی نشانه کيش شخصيت تلقی ميشد و کل سازمان مسئول هر جمله ای بود . کرده بود 
بود که آنها هم ا ظاهرا امثال باباعلی کلی از اسناد بلشويکها فاکت آورده . سازمان به چاپ ميرسيد" ارگان " که در 

فلسفه امضای فردی . نبود " اصول مقدس تشکيالتی " امضای فردی استفاده ميکردند و اينکار به هيچوجه خيانت به 
اين بود که سازمان در جزئيات هر مقاله و نحوه استدالل ، خود را متعهد نميداند اما فرد نويسنده حق نداشت که چيزی 

  .در نشريات سازمان نبود " ستون آزاد "  همين خاطر در آن دوره اثری از به. خارج از خط رسمی انشا کند 
سومين اصالح تشکيالتی ، تالش برای انتخابی کردن کميته خارج و برگزاری کنفرانس تشکيالت خارج از کشور بود 

 در ايران و عدم رهبری سازمان تا آنموقع به دليل مخفی کاری. روبرو شد " اصولگرايان " که در ابتدا با مقاومت 
امکان حضور اعضای داخل از برگزاری کنگره و لذا انتخابی کردن کميته مرکزی اجتناب ميکرد اما در خارج  از ايران 

. اين تفکر نميتوانست در برابر اراده رفقای سازمان جهت دمکراتيزه کردن الاقل بخشی از پيکره سازمان مقاومت کند 
  .ن اولين نهاد انتخابی سازمان با اراده  نمايندگان واحدهای پايه انتخاب شد بدين ترتيب کميته خارج به عنوا

يعنی ماجرای عدم انتشار ) فرقه ای بوروکراتيک (  و نمايان شدن اوج زشتی تشکيالت استالينی 67می رسيم به سال 
  . و دفاع کرده بودند اعضای سازمان که بدرستی از حق آزادی بيان ا..... نوشته بابا علی و سپس اخراج بيش از

 سال پس از تاسيس راه کارگر شکسته شد و در 12يخ عدم برگزاری کنگره سازمان  ) 1370( حدود سه سال بعد  
آستانه برگزاری آن ، بولتن های متعدد بحث منتشر شد که دقيقا مصادف بود با فروپاشی اردوگاه شرق و ضرورت 

 جدا از دستاوردهای نظزيش از منظر تشکيالتی  دارای دو نکته مثبت اين کنگره تاريخی. تجديد آرايش نيروی چپ 



 – حاکميت مناسبات فرقه ای 67نخست تصويب اساسنامه سازمان ، دوم بيان اين مسئله که علت اصلی ماجرای . بود 
  .بوروکراتيک در سازمان و رهبری آن بوده است 

يش ديگری شکل گرفت که از حقوق فراکسيونی خود نيز در اين کنگره در برابر گرايش اصلی نظری سازمان ، گرا
ما به دليل تجربه تلخ مربوط به ماجرای باباعلی ، آنقدر با گذشت شده بوديم که برای اينکه رفقای اين . برخوردار بود 

يت و يعنی معيار عضو. فراکسيون را در سازمان نگه داريم ، فرمول مبانی کلی برنامه را در چند اصل تصويب کرديم 
ماندن در سازمان را نه کل برنامه و هر موضع ريز و درشت سازمان ، بلکه فقط همان چند اصل کلی قرار داديم که 

  .بعدا روح آن در پروژه ايجاد حزب فراگير سوسياليستی هم متبلور شد 
 94زمان در سال بوجود آمد اما وقتی سايت سا" ستون آزاد " در دوران پس از کنگره اول ، در نشريه سازمان ، 

پديد آمد ، نه چيزی بنام ستون آزاد وجود داشت و نه ديدگاه و اگر اشتباه نکنم همه مقاالت اعضای سازمان بی هيچ 
بعدها که باکس ديدگاه بوجود آمد هدف اوليه آن صرفا حفظ مقاالت کيفی و بدون تاريخ . تبعيضی در آن منتشر ميشد 

ه اکنون کل افق تشکيالتی شان را به بود و نبود ستون ديدگاه گره زده اند و به بنابراين کسانی ک. مصرف سريع بود 
می پندارند ، بايد اعتراف کنند " نه تشکيالت " زير سئوال بردن تفسير اکثريت کميسيون سايت   از آنرا مصداق کامل 

  .تلف کرده بودند" نه تشکيالت " که در گذشته ای نه چندان دور وقت خود را در يک 
تا هر چه بيشتر از ابعاد تعهد آور اين نشريه برای . از روی نشريه سازمان بود " ارگان " تحول بعدی برچيدن عنوان 

  !اما آيا ميدانيد اگر همين پيشنهاد  ده سال پيش طرح ميشد چه انگها که به طراحان آن نمی زدند؟. کل سازمان بکاهند 
 سال اول حيات خود فاقد 12سازمان ما در . يری را پشت سر گذاشتيم در حوزه ساختار رهبری نيز ما تحوالت چشمگ

 ما 1370از . پر ميشد )  انتصاب –برگماری ( کميته مرکزی انتخابی بود ، تمامی کم و کسری ها هم با کئوپتاسيئن 
ک دهه ما پست بعد از ي. اين کميته دفتر سياسی و دبير اول را انتخاب ميکرد . صاحب کميته مرکزی انتخابی شديم 

دبير اولی را با اختيارات گسترده اش حذف کرديم و بجای او مسئول ميم را قرار داديم که اختيارات چندانی ندارد و 
بعد از مدتی دفتر سياسی را برداشتيم و بجای آن هيات اجرايی را قرار داديم تا باز . اساسا نقش هماهنگ کننده دارد 
  . ه کاسته شود ، چند سال بعد از خير همين هيات اجرايی هم گذشتيم هم از ابعاد اختيارات خدای گون

. وارد اسسنامه گرديد " تبعيض مثبت به نفع رفقای زن " در همين دوره کنگره های سازمان نيز ساليانه شد و اصل 
نفر .... نيم که فقط و البته ميدا. ( به تصويب کنگره سازمان رسيد " باز هم خانه تکانی کنيم "  اخالقی –سند تاريخی 

  . )به آن رای منفی دادند و آنها چه کسانی هستند  
در اين سالها ما همچنين دست به يک رويکرد بزرگ نيز زديم و آن باال بردن فرهنگ تعامل و همکاری و گذشت در 

ربوط به شرايط در سايه همين فرهنگ بوده که ما بی توجه به اساسنامه سازمان و بندهای م. سازمان ما بوده است 
اعضای تشکيالت که حداقل يک از سه شرط عضويت را بجا نمی ... عضويت در آن ، تالشی برای اخراج بيش از 

رفتار " منشويکی  " می پذيرند که ما در عمل " بلشويکی " آيا مدعيان تشکيالت سفت و سخت . آورند  ، نکرديم 
  !ده ايم تا  لنين ؟کرده ايم و الاقل در اين حوزه طرفدار مارتينف بو

 ساختاری با –چنانچه در باال مالحظه کرديد تاريخچه سازمان سی ساله ما سرشار بوده از انجام اصالحات تشکيالتی 
  " !اصول مقدس " هدف دمکراتيزه کردن حيات درونی سازمان و مملو بوده از تاراج 

من هم مثل . ابدی بر سينه کسی نمی زنم " بودن عقب مانده " يا " پيشرو بودن " همانطور که فوقا هم گفتم مدال 
سوسيال دمکراسی ، اينبار در مسائل تشکيالتی " آنجا که مقاله تهوع آور ( بودم " نيروی ماند " همه گاهی در صف 

 در کميته مرکزی وقت بر عليه پيشنهاد 2007و يا در نوامبر )  نوشتم 67را عليه بابا علی و يارانش در سال " 
 رای دادم که خواهان حذف  کد ديدگاه و نگارش اين جمله طاليی –منصور عزيز .  ر–زمان سردبير نشريه درست آن

بود که موضع رسمی سازمان توسط ارگانهای آن تعيين ميشود و مقاالت فردی صرفا نظر شخصی نويسنده را بيان 
  !! ظاهرا جای ما تغيير کرده است آنزمان منصور نيروی پيشرو بود و من نيروی ماند ، اکنون اما. ) ميکند 

  
  :کالم آخر 

نظر رسمی سازمان توسط  ارگانهای آن تعيين ميشود و نظر افراد لزوما بيانگر مواضع رسمی سازمان  -1
 . نيست 

مبانی کلی " معياز کد ديدگاه بايد صرفا پرنسيپ وحدت حزبی و شرايط سياسی عضويت در سازمان ما يعنی  -2
ز ما بايد صرفا زير سئوال بردن سه اصل سوسياليسم ، آزادی و انقالب باشد و نه خط قرم. باشد " برنامه 
 .بيشتر 

اصل تبعيت اقليت از اکثريت در عمل با احترام به حقوق دمکراتيک  آنها را هيچيک از امضاکنندگان نامه  -3
 .سرگشاده انکار نمی کنند

 فقط يک تاکتيک داريم نه چند تاکتيک موازی در هر زمان و تا موقعی که تغيير نکرده ما به مثابه سازمان -4
 .اما حق هر عضو است که از تاکتيک مورد نظر خود در درون و بيرون سازمان دفاع کند . مختلف 



را پرنسيپ تلقی نمی کنم ، از اينرو اکثريت سازمان هر تصميمی در اين مورد بگيرد حتی " ديدگاه " من  -5
ترام گذاشته و با حفظ موضع انتقادی خود ، در عمل از آن تبعيت اگر خالف نظر کنونی من باشد به آن اح

 .است" بيستون يا چهلستون " زيرا افق سياسی من بلندتر از . خواهم کرد 
هستم ، پس ظاهرا چاره ای جز "  نه تشکيالت " اگر من با  گفتن پنج بند فوق ، هنوز از ديدگاه مخالفين ،  -6

 آن برای احترام به آبروی سياسی خودمان هم که شده ، چند هفته صبر جدايی متمدنانه نيست ، اما پيش از
 !!علنی شود تا مردم به ما نخندند )  غير اطالعاتی –غير امنيتی ( کنيد تا همه مباحثات 
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!خطاب به همه راه کارگری ها  
!آن بلوغ و احساس مسؤليتی که لحظه حاضرمی طلبد  

...!آری مامی توانيم اگر  
 سال، سازمان راه کارگر را تشکيل می داده اند،آن اشتراکات پايه ای که محافل 30ين مناسبات ديرپای کسانی که درا-1

وعناصرپراکنده اوليه را دريک مجموعه کمابيش همگنی به نام راه کارگرگردآورد، ومهم ترازهمه آن مبارزات ورزم 
 ها و محالت زحمتکشان  و در کارخانه... مشترکی که  دربرابرسرکوب بی رحمانه استبداد  ونظام  سرمايه داری 

وآن جانهای شيفته، وآن دره ها وکوه پايه ها ....کوچه پس کوچه های آن ودرخيابانها و در زندانها وشکنجه گاه ها
ونيزآن مهاجرت های اجباری ودغدغه بزرگمان ...وديگرمناطق کردستان با همه رنج های بجان خريده شده اش و

طبقاتی وهمه آنچه که درطی اين چندين دهه مارا بهم مرتبط کرده - های اجتماعیبرای گره زدن مبارزات خود با جنبش
بود،اکنون اين سؤال را پيشا روی همه امان قرارداده است که آيا طوفان به پاخواسته کنونی قادر به کندن ودرهم 

 شکستن اين درخت سی ساله خواهد شد يانه؟
ه چيزبه آن بستگی داردکه ما درسی سالگی خود چه کنشی را پيشه کنيم و هم.  البته پاسخ آساِن  آره يانه، وجود ندارد

براستی آيا .ازکدامين منظر وبا اتکاء به کدامين دست آوردها وبا پرهيزازکدامين ضعف ها، با اين بحران مواجه شويم
روشسته ورفته ای به ؟ بازهم پاسخ مقد.... و  تجزيه و" فروپاشی"با بحران بلوغ خود مواجهيم يا با بحران پيری و

  -البدپس ازسی سال غرس شدن-البته امروزه ما.آن وجودندارد وبسته به آن دارد که با آن چگونه مواجه شويم
يک : درختی هستيم همراه با شاخ و برگهای گوناگون،که اگربازهم بمانيم درطول زمان گوناگون ترنيز خواهد شد

ات متفاوت ولوآنکه هنوزخطوط  روشنی ازاين گرايشها نتوانسته مجموعه ای با سايه روشن ها و ودارای گرايش
اين سايه روشن های گرايشات گونان، بخش مهمی ازواقعيت .اما دروجودشان نمی توان ترديدکرد.باشيم ترسيم کنيم

نهاست و ومسأله کنونی مانيزنه انکارآن ها بلکه تنظيم مناسبات نوين بين آ. وجودی وانکارناپذير مارا تشکيل می دهد
همانا تأخيردراين رويکرداست که مولد اصلی بحران محسوب می شود  وسبب شده است که با پاسخ نگرفتن و مزمن 

بنابراين صورت مسأله  با بيانی فشرده عبارتست ازاين  که ما . ترشدن، دامنه آن  گسترده تروغيرقابل کنترل ترگردد
ودراين يا آن حوزه دارای نگرش های بعضا )  درکافی شفافولونه هنوزبق(يک سازمان سوسياليستی چندگرايشی 
درکمان از سوسياليسم،ازدمکراسی،ازتشکيالت وازجمله ديدگاه و ازتاکتيک (متفاوت والبته الزاما نه متضاد، هستيم 

بسته به آن که به اين پديده چگونه بنگريم می توانيم آن را  مصيبت ). همه وهمه  مبين همين واقعيت است...و
پس اين واقعيت دارد که ما درمورد .  وامرناميمون بيانگاريم و يانشانه ای از بحران بلوغ والجرم به مثابه يک فرصت

والبته .مسائل گوناکون ومهمی وبه درجاتی دارای گرايش ها و رويکردهای متفاوت هستيم ولی نه الزاما متضاد
ظيم مناسبات دموکراتيک بين اين مناسبات بگذرد ونه ازهيچ اگرچنين باشد حل معطوف به بحران هم فقط می تواند ازتن

بديهی است که برسميت شناختن اين واقعيت دروجود خودمان اولين پيش شرط يافتن راهی  برای خروج .مسيرديگری
.ازاين بحرن و مهارآن  است وگرنه جزکوبيدن برطبل بحران نخواهدبود  

ه يک ازمهم ترين نقاط قوت  راه کارگر وبه گمانم مهم ترين آن درسی سالگِی غرس اين نهاد، خوبست نگاهی ب-2
:بياندازيم  

آنچه که راه کارگر را اساسا ازديگرفرقه های موجود متمايزمی کرده است، نه نکاتی هم چون قدرت تحليل ويا ارزيابی 
خود يعنی داشتن نيم های واقع بينانه وعرض وطول ونظايرآن، بلکه  دلبستگی اش  به منافع فراترازفرقه ودسته 

وحال آنکه  فرقه های مشابه ديگر عموما يک عالمت تساوی بين . نگاهی به منافع عمومی جنبش طبقاتی بوده است
ولی ما به يک اعتبار فرقه ای  بوده ايم با تالشی . تنگ فرقه ای خود و منافع عمومی جنبش می گذاشته اندمنافع 

بديهی است دراينجا نه ميزان موفقيت اين گونه تالش ها که  نفس اين رويکردها (مستمر برای خروج ازمدارتنگ آن 
باين ترتيب درشرايطی که منافع پرولتاريا و منافع تنگ فرقه ای درنزدسايرِ فرق يکسان پنداشته می شده ).مدنظراست



ون بدست می آورده تالش می اند، خوشبختانه سازمان ما بدرجاتی ودرتناسب با توان و آگاهی هائی که درمقاطع گوناگ
ازاين رو . کرده است که ازمنظرمنافع عمومی جنبش پرولتاريا به به خود وجهان بيرون ازخود وتحوالت آن بنگرد

وهمين . گذاشتن عالمت عدم تساوی بين منافع اخص خود ومنافع عمومی پرولتاريا ازمهمترين  نقاط قوت مابوده است
جب شده تا ما همواره خود را نه معادل حزب طبقه وجبنش کمونيستی بلکه فقط موتورپيش برنده بوده است که مو

بخش کوچکی  ازاين مجموعه عظيم و پراکنده و جداجداازهم بدانيم و برهمين اساس همواره به موازات تالش های 
چک وپراکنده روتين وروزمره خود، به تالش های مکملی برای نزديک کردن وبهم  پيوستن زمزمه اين جويبارهای کو

آری رؤيای ايجاد رودی خروشان وبرآمده ازاين .  بيانديشيم وظايفی را نيزبرای تحقق آن پيشاروی خود قراردهيم
وآيا اکنون می تواند رهايمان ! جويبارها دراتصال وپيوندبا طبقه کارگردرطی اين سی سال يک دم ما را رهانکرده است

!کند؟  
 لحظات خطير ودرآستانه سی سالگی خود،بيش ازهرزمانی به بهره گرفتن ازاين وراست اين است که ما امروزودراين

.نقطه قوت خويش نيازمنديم  
 

من درآستانه سی سالگی سازمان ازيک نقطه قوت بارز يادکردم، امابايدازيک نقطه ضعف مهم خود نيزبه همان -2
ی ازآن و بدون در کنارهم گذاشتن نقطه بدون درس گير.مناسبت سخن به ميان آورم که بدون آن مطلب ناتمام است

قوت ونقطه ضعف وبهره گيری توأمان ازآن، يافتن راهی نوواجتناب ازافتادن دردام چاله بيراهه های تجربه شده 
بدون آن نخواهيم توانست با سيمای بلوغ . توسط فرقه های ديگروگريزازهم سرنوشتی تلخناک با آن دشوارخواهد بود

ی تواند برگرفته ازتجارب غنی گذشته خودوچپ  باشد  دربرابربحران کنونی و کل طيف چپ وکل يافته ای که تنها م
:پرولتاريا سربلند ظاهرشويم  

البته می دانيم که سازمان ما ازهمان بدوموجوديت خود چندگرايشی بوده است ودرطول پراتيک مبارزاتی ازاين پس 
 باشد ونه  درجازدن وبازتقسيم وتجزيه وتکه تکه شدن مرسوم اگرهرآينه  سخنی ازرشدو بالندگی درميان–خود هم 

اين زايش ها وتحوالت بخشی ازواقعيت وجودی  .آنگاه گرايشات گوناگون بازهم بازتوليد خواهند شد-درميان فرقه ها
ازسوی ديگر، اگرازهمان بدوتولد نيز چندگرايشی . چپ وجنبش سوسيالستی درچهان معاصر است وازآن گريزی نيست

بوده ايم،اما اين واقعيت داردکه راه کارگرهمواره  درتنطيم درست اين گرايشات وپاسخ به ضرورت های چنين 
مقاطع بحرانی کم نداشته ايم که جملگی  مترادف بوده اند . رونداجنتاب ناپذيری ناتوان عمل کرده  وناتوان مانده است
الجرم انباشت چنين بحران هائی معموال هم چون به حرکت .با بحران های ناشی از بی اعتنائی به اينگونه گرايشات

آيا . درآمدن مواد مذابی که راه خروج طبيعی نيافته اند، به شيوه آتش  فشانی فوران کرده وراه خروج بازکرده اند
 زمان آن نرسيده است که باالهام ازنقطه قوت خود و  بادرس گرفتن ازنقاط ضعف امان، بجای مقابله مبتنی بر بی

اعتنائی  برواقعيت های وجودی خود، با نشان دادن بلوغ و استقبال اززايمان  گرايشات وتنظيم مناسبات درونی آنها به 
 برخورد سازنده با اين گونه بحران ها روی بياوريم؟

تجربه منفی تجزيه شدن های بی پايان چپ که پرداختن به علت آن هدف اين نوشته نيست، -3
يا :طابق تجربه، چپ همواره دربرابريک دوراهی تباه کننده و يک سيکل معيوب قرارداشته استم.دربرابرماقراردارد

همه چيزيکدست وهم چون الماس خالص تصورمی شده است ويا وقتی تنوع يابی وگونه گونی و ديگرانديشيدن چهره 
ن هم افتادن راه ديگری نمی خود را نمايان می کرده است، جزتجزيه  وتکه تکه شدن وبه دشمنی باهم پرداختن وبجا

البته . يا خلوص داشتن ويکدست بودن و يا جدائی کامل ورقيب هم ديگرشدن وبدِ سگالی پيشه کردن.شناخته است
گرفتارچنين بن بست و سرنوشت دردناکی شدن بزعم من، هيچ قرابتی با تعريف مارکس وانگلس ازکمونيست ها و 

يفست کمونيستی، کمونيست ها را قبل ازهرچيزبا تعلق خاطرناگسستنی اشان مارکس وانگلس درمان. وظايف آنان ندارد
والجرم گذشتن ازحصارها ومحدودبينی -به منافع عمومی جنبش طبقه کارگروتالش معطوف به تحکيم اتحاد طبقاتی

ای   تعريف می کنند و خاطرنشان می سازند که کمونيستها هرگزهم وغم خود راصرف ايجاد فرقه -های فرقه ای
دريک .آنها آماج های  بسی بزرگ تر ازاهداف کوچک فرقه ای را هدف گيری می کنند.دربرابرديگرفرقه ها نمی کنند

کالم گرايشات اخص کمونيست ها وياوابستگی اشان به اين يا آن فرقه واين يا آن جريان، نمی تواند دربرابرتعلق خاطر 
.قراربگيردو تعهد مشترک آنها نسبت  به اتحاد بزرگ طبقاتی   

به گمان من تکرار تجربه تاکنونی والبته دردناک و منفی چپ امری مقدرنيست وخدايان آسمانی  مارا همچون سيزيف، 
ماميتوانيم با تکيه به نقطه قوت خود  وبا توجه به انبوه تجربيات . محکوم به تکرارحمل اين بار مشقت بار نکرده اند

راهی که ضمن تصديق گرايشات موجود ويا : ن، راه ديگری رادرپيش گيريمپيشاروی چپ، وعليرغم زخمی شدن هايما
.  درحال تکوين ، اما درهمان حال افق هويت مشترک  وفرافرقه ای را به مثابه خط راهنما دربرابرخودمان قراردهيم

ت،الزاما شکل دادن صرف به خود پيرامون گرايشات اخصی که آن ها را درست هم می دانيم وازآن هم گريزی نيس
ما می توانيم اوج بلوغ خويش را .منافاتی با اولويت بخشيدن به شاخصه عمده ومشترک همه  کمونيست ها ندارد

 ما می توانيم به تالشی مشترک برای يافتن.درترکيب اين دو روند وبااجتناب ازبرابرنهادن آن هانشان دهيم
،همت بگماريم؛  بدون اينکه هيچ گرايشی بخواهد اشکال،ظرف مشترک وتنظيم مناسبات  درخور با اين گرايشات

ازتمايزات اخص خود واولويت های اخص خود گذشت کند و يا بدون اينکه  بخواهد اين تمايزات خود را به ديگری 
. تحميل نمايد  



الج  بانشان دادن بلوغ خود و ازطريق پاسخ کمونيستی دادن به اين بحران،که بايد آن را ظاهرا بيماری اپيدمی وع
ناپذير چپ ناميد، بگذار راهی نو دربرابرخود وديگرچپ ها برای برون رفت ازبحران پراکندگی وشقه شقه شدن 

آری ازبحران می توان عبورکرد و مشعلی فراراه خود و ديگران برافراشت؛ هم چنان که می توان  آن را به . بگشايم
.تل خاکی برای دفن خود وآسيب رساندن به جنبش تبديل کرد  

وبنابراين با مخاطب !.اما کمونيست بودنمان که سرجايش هست!. خشمگين هستيم،زخمی هستيم، همه اينها درست-4
هرکدام درطول زندگی به ! ازاسب افتاده ايم ولی ازاصل که نه. قراردادن اين اخگرهنوزبرافروخته، می توان جلورفت

 درچنبره عصبيت ها و منافع کوچک خود، جهان وافق تجربه ديده ايم که مواردی پيش آمده است که  باقرارگرفتن
هايمان فشرده وکوچک شده و دامنه  ُبردنگاهمان درحد فضای تنگ ومحدود جلوی پايمان تنزل کرده  وخرده بينی 

هم چون .درچنين مواقعی اشتراکات ناديده گرفته ميشوند وبرعکس اختالفات مطلق می گردند.برماحاکم گرديده  است
کنين و يا همسايه گان  مقيم يک روستای کوچک اين منازعات پردامنه وهم چون يک جنگ واقعی تلقی منازعات سا

بارها مشاهده کرده ايم که نفرت ومنازعات نزديکان و قوم خويش ها شديدتر ازجنگ با دشمنان واقعی آنها . ميشوند
ولی اگرهرآينه نقطه . ازتوقعات بی جامی شود و اشتراکات وارزش های موجود پايمال اين نوع منازعات برخاسته 

تمرکزپروژکتور را ازديواره های تنگ  روستا و ازمنافع تنگ وکوچکی که درچنين کشاکشی مطلق می شوند  به نقاط 
دورتربکشيم، وآن را به سمت فضای هرچه دورترو بزرگتری ازجهان کانونی کنيم،و ازافتادن به دام چاله نگريستن 

خص خود به منافع پرولتاريای جهانی فاصله بگيريم ،يعنی به  وسعتی که هويت بنيادی خود را به ازدايره تنگ منافع ا
مثابه کمونيست ها با آن تعريف می کنيم،آنگاه با فاصله گرفتن ازاتمسفرفضای سنگين لحظه واجتناب ازمحدود کردن 

آنگاه . ن رفت ازبحرن  دربرابرخود بگشائيمديدمان به مرزهای منافع محدود ،می توانيم راه های نوينی  را برای برو
شايد معلوم شود که می توان دو روند ظاهرا متنافرومتناقض وآنتاگونيستی شده تمايزيابی وهمگرائی را باهم ترکيب 

آن گاه شايد روشن  گردد که عليرغم اين خشم و عصبيت های متقابل وعليرغم داشتن سايه روشن های  گوناگون . کرد
آن گاه شايد آشکارشود . وهم چون  شاخ وبرگهای گوناگون آن هستيم - کمونيسم-تعلق به  يک تنه بزرگهمه امان م

که هرچقدرهم يک جانبه برطبل تمايزبکوبيم ،تازمانی که به  آرمان اصلی کمونيستی وفادارباشيم،چه خود بدانيم وچه 
آنگاه ديگر موجوديت و بنيان هستی . ت می کنيمندانيم داريم درکنارهم و دردل يک دريا و دريک راستای مشترک حرک

خود وديگر فرقه ها،  بلکه برپايه  هدف های بزرگ تر وقائم به آنها " رقيب"خودرا نه با قراردادن خود دربرابر 
. وبرفراز منازعات متداول فرقه ای، تعريف می کنيم  

ازبحران بلوغ وپوست اندازی های خود آری ما راه کارگری ها می توانيم راهی نو برای پاسخ به اين مرحله 
واگرچنين کنيم  می توانيم اين بحران را به يک بحران بلوغ ورشد . بيابيم؛اگرکنشی مسئوالنه وهوشمندانه اتخاذکنيم

من نمی گويم اختالفی نداريم که البته داريم، نمی گويم که اين اختالفات رامی ".فروپاشی"تبديل کنيم ونه  يک بحران 
ا حل کردو يکدست شد،نمی گويم اين اختالفات حتا بيشترنخواهند شد؛اما مگردراين دنيای خاکی صف بزرگ توان حتم

کمونيست ها  را می توان بدون اينگونه  اختالفات تصورکرد؟ بنابراين مسأله ای که دربرابرماقراردارد آنست که 
ضمن آنکه  واقعيت تنوع .استای آن پاسخ دهيمبتوانيم به اين بحران ازمنظرهويت کمونيستی ومنافع پرولتری  ودرر

گرايشات را بپذيريم وراه برای شکل گيری آن بازکنيم،درهمان حال براشتراکات کمونيستی خود وتعهدات متقابلمان 
بی شک چنين . نسبت به تقويت صفوف رزمنده پرولتاريا به مثابه يک طبقه دارای پتانسيل خود رهان پای بفشاريم

به هدف مشترک امان،باضافه يک تاريخچه و پراتيک مشترک سی ساله و پيوندهای برآمده ازآن را،که تعهداتی نسبت 
ازخودمان به پرسيم که چرا نتوانيم  مدل جديدی  ازروند تمايزيابی درعين ! نمی توان يک شبه آتش زد وبهوا فرستاد

مگرحتما بين ايندو فقط رابطه . مشترک بگذاريم؟تأکيد بر اشتراکات وهمکاری را باهم  تجربه  کنيم وآن را به آزمون 
آنتاگونيستی می تواند  وجود داشته باشد ونمی اين هردو را با هم ترکيب کرد؟ مگرنه اين است که بامشاهده تجربه 

، می )اين آگاهی منفی و پرارزش که بی توجهی به آن بی تاوان نخواهد بود(های تلخ واجتناب ازورود به ورطه آن ها
ما محکوم به طی همان دوراهی دردآوروتباه کننده تاکنونی چپ بويژه با توجه به ! آری.  راه سومی را گشودتوان

بی شک تجربه تنها خطوط وشمائی کلی ازاين مدل را دربرابرمامی نهد  وچنين مدلی .مشاهده سرنوشت تلخ آن نيستيم
ا آفريد و توسط همه راه کارگری ها وخردجمعی  آنها بنابراين بايد آن ر. به مثابه يک تجربه مشخص بايد ساخته شود

وقبل ازهرچيز و دروهله نخست ازطريق گشودن گفتمان برای تنطيم مناسباتی . واحساس ومسئوليت  مشترک اشان
مهم آنست که . هم بادرنظرگرفتن وجه اشتراکاتمان و هم  وجه تمايزاتمان: نوين براساس واقعيت های وجوديمان

. قط خود را باتمايزخود بلکه هم چنين با اشتراکات خودو با افق های مشترک امان تعريف کندهرگرايشی نه ف  
 

 بی گمان ما می توانيم ازاين طوفان نيرومندتربيرون بيايم اگرکه اين دودرس  سترگ مسيرسی ساله تولد ورشد و 
قراردهيم؛ اگرکه بروسوسه حرکت بسوی وآن ها را الهام بخش  گام های جديدمان . وبحران  را  نقد ودرخودجذب کنيم

را تبديل به بحران " فروپاشی"آری اگرچنين کنيم  می توان بحران . خلوص ويکدستی غلبه کنيم)  آب نمای(سراب
آری ازبحران هم می توان آموخت .بلوغ کرد وآن را به  يک فرصت  برای شکوفائی  مشترک خود و چپ تبديل کرد

!.رون کشيدوازدل آن زندگی وبالندگی بي  
برای اين کاردرلحظات حساس کنونی الزم است به جای تسليم تقديرو خشم  وسواربرموج نفرت شدن،به خردجمعی 

واين خردجمعی  را . امان وبه مسؤليت کمونيست بودنمان ،درعين درنظرگرفتن واقعيت گونه گونی امان رجوع کنيم



فته اند نابخردانه ترين تصميم گيری ها درهنگامه خشم و اوج آن ازقديم گ.برای يافتن راه کارهای حل بحران بکارگيريم
.....    آری ما می توانيم اگر. صورت می گيرد وبخردانه ترين آن  پس ازفروکش خشم  

2009 مه 19  
 تقی روزبه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   تقی روزبه.ز را

2009 مه 21  
!همسان انگاری خود با کليت يک سازمان  

!نگاهی به  منظق وشيوه تالش برای  يک جدائی نابخردانه  
و محفل پشت پرده تا پرده برداری ازسيمايش  وتا صدوراولتيماتوم های "  زير نويس"ازظهوروحضورشبح گون آن 
وتا صدورآخرين فراخوان مبتنی برانحالل سازمان هم " خيلی خيلی متمدنانهجدائی "شمارش معکوس مربوط به 

" سازمان تازه"م ونهادهای قانونی وبامشروعيت برگرفته ازکنگره های ساليانه سازمان وايجاد .اکنون موجود،ک
که  فرود توگوئی دراين مدت حس ششم امان بيهوده نمی گفت . برخرابه های آن، زمان چندان طوالنی نگذشته است

ازهمين رو انگار درخلوت خويش هرلحظه منتظر رسيدن . اين چنينی چتربازان وائتالف آنان  را نبايد بفال نيک گرفت
وقوع حوادثی شوم وشايد هم بيرون ازقدرت تصور خود و بسی !. خبرهای بد وبدشگونی بوديم

 اين رفقا وتوسل اشان به پياده کردن چترباز آخر،همه ما دراين مدت بدليل نوع عملکرد مجموعه.نامنتظروغيرعقالنی 
احساسی ازجنس مشاهده  دميدن برکوره تفرقه،تشديد نقار وجدائی و کينه  وتحقير وخودی .دچاراحساس بدی بوديم

همانگونه که درآخرين (وغيرخودی کردن وتحسين مناسبات مبتنی برسلطه، وستايش ازضرورت نظارت استصوابی
آری احساسی بالکل بيگانه ). برای حفظ خلوص سازمان آشکارا مورد دفاع قرارگرفته استرضا سپيد رودی. نوشته ر

دراين سيرو سلوک  ..  .   با احساس زيبای احترام به انسان ودموکراسی  و معطوف به تقويت صفوف کمونيستهاو
قعيت ونشانه های ظاهری اگرمحل ومو. واين نوشته ها هيچ عطر وبوئی از کمونيسم واحترام به انسان متصاعد نبود

هم چون امضا ها را اززير اين نوع نوشته ها واين اطالعيه ها برمی گرفتيد ، وآنگاه ازکسی  بيرون ازصحنه می 
پرسيديد  که اين نوع گفتمان وفرهنگ تحکم وتحقيروغيرکمونيستی زيبنده  کدام فرقه ونحله می تواند باشد،بی گمان 

در تصورکسی نمی گنجيد که مادراين ! بله.ی آمد آخرين گمانه زنی محسوب می شوداگر نام راه کارگرهم به ميان م
مائی  که خود همواره پرچمدار دعوت ديگران به برخوردهای انسانی ومتمدانه .عرصه بخواهيم رکوردشکنی کنيم

اش که تمامی آن محفل موازی باسازمان وفعاليتهای موازی . ودرنظرگرفتن منافع جنبش درشرايط مشابه بوده ايم
دغدغه اش اين بود که مبادا انگ راه کارگربرپيشانی اشان به خورد ودرج مطالب راه کارگری ها درنشريات وسايت 

های ديگرقطعا با سعه صدربيشتری مواجه بود تااينا ، با  سالها فعاليت موازی وبدون رنگ وبوی سوسياليستی و آن 
ا سروصدای خوانندگانش را درآورده است،پس ازسالها فترت وآزاد از گونه فعاليتی که  غلظت شوری سانسور آن  حت

فعاليت تشکيالتی  که درپی عدم اقبال اکثريت بزرگی ازاعضاء سازمان  نسبت به مواضعشان درمورد سازمان تک 
 می توان صدائی صورت گرفته بود، حاال هم چون نمک خوابانده ها، بيرون کشيده شده اند تا به ما بياموزند که چگونه

بامتالشی کردن يک سازمان مطرح وزنده و هم اکنون موجود،می توان مدل تازه ومطلوب خود را برفرازآن 
بافرهنگی جديد که .و به ما ياد بدهند که چگونه می توان درقرن بيستم استالينيسم منحط  را بازسازی کرد!. برافراشت

فرهنگی به هديه آورده اند که  تحريف عامدانه ومسخ کردن برای ما . درآن ازکاربرد ستاره داوودهم ابائی نيست
که جملگی زيبنده  حاکمان کوچولواست تا (ووارونه سازی وبرخورد گزينشی  بانظرات مخالفين وتحکم واولتيماتوم

 تناقض درگفتاروکرداردرنزدآنان بيدادکره وباوج.درآن حرف اول را می زند)يک کمونيست معتقد به خودرهانی انسانها
مگرهمين رفقا نبودند که جلوی چشمان همه برخالف مواضع سازمان بجای صدای سوم صدای :خود رسيده است

ديگری را به تماشا گذاشتند؟ مگرهمين رفقا نبودند که برای حذف سوال اول رفراندوم درمباحثات کنگره وزمان تدارک 
پس چگونه است که حاال درائتالف ناميمونی .  ديگرم آن اولتيماتوم دادند وموارد مشابه.تصميم گيری به سازمان و ک

! باچتربازان فرودآمده به صورت خود خوانده  تصميم به انحالل سازمان موجود وتأسيس سازمان ديگری گرفته اند؟  
انتشاربيانيه اخير انحالل سازمان آنهم پس ازخشک نشدن مرکب بيانيه قبل ازآن  وحتا قبل ازبرگزاری اجالس بزرگ 

قبل ازدريافت پاسخ بيانيه قبلی  ازسوی ديگران، آيا به بهترين نحوی عملکرد اين اقتدار غيبی وخود فرمان را خود و
برفرازسرخود آنها وحتا برفرازسرمصوبات خودشان  به نمايش نمی گذارد؟ آری حفظ اقتداريک حلقه غيبی به 

ن و موازين مناسبات اوليه ودموکراتيک بين هرقيمت و لو به قيمت  به تاراج گذاشتن قواعد اساسنامه ای سازما
کمونيست ها،و آتش زدن قيصريه به خاطريک دستمال،همان اقتدارغيرقانونی به پرسش گرفته شده ای است که می 

ازقديم گفته اند سالی که نکوست ازبهارش .تواند تنها توضيح دهنده اين همه بی خردی و خرده بينی غيرمسوالنه باشد
بنابه . ين کسی برای انتخاب خود وپاسخ گوئی به اين انتخاب وپی آمدهای آن نبايد منتظرآينده باشدبنابرا. پيداست

سخن نغزديگری مبنی براينکه به من بگوئيد که  به چه شيوه ای عمل می کنيد تا بشما بگويم که درآينده چه خواهيد 
...  که مبتنی است  بر رای سازی وتحکم کردو چه خواهيد شد، حال وروزگار اين گونه هويت يابی وابرازوجودی

آری با بردن اساسنامه وبرنامه به . داستان قرآن به سرنيره گرفتن راکه  همه شنيده ايم..آخروعاقبتش روشن است
سرنيزه،ضمن  نفی ودورزدن مرکزيت منتخب کنگره ،نفی آزادی مباحثات درمقاطع پيش ازگنکره، نفی تشکيالت 



يکی ازويژگی های دوره های انحطاط، بارزشدن دوگانگی بين گفتار و !.د را هدف گرفته اندقانونی و هم اکنون موجو
 5به عنوان مثال نگاهی به بيانيه . کرداراست  واين متأسفانه آنچيزی است که امروزه ما درعملکرد اين رفقا شاهديم
تنها به يک مورد آن اشاره می . هاستاين رفقا براستی ازجهات گوناگونی آموزنده ودرنوع خود بی سابقه درميان چپ

که البد درنزدآنها –آنجا که نشان ميدهند اين رفقا تازه پس ازاتخاذتصميم حول خطيرين مساله ای نظرانشعاب : کنم
آيا بهترازاين !تازه يادشان آمده است که بايد جنبه اثباتی به مطالبات خود بدهند-اهميتی بيش ازتعويض يک لباس دارد

.توان جنبه غيرعقالنی حاکم براين حرکت را به نمايش گذاشت؟ عينا همان داستان مناره وچاه استاعتراف می   
****** 

من به عنوان يکی ازقديمی ترين اعضای اين سازمان و يکی ازآن سه تنی که  نمايندگی محافل سه گانه اوليه وبنيان 
 راه کارگرسرمايه مشترک همه راه کارگری هاست گذار راه کارگررا به عهده داشتم به سهم خود اعالم می کنم که

همه  بايد با شيوه دموکراتيک .وهيچ کسی نمی تواند آن را تصاحب کرده وخواست وتمايالت خود را معادل آن تلقی کند
.وبراساس اصل گفتگو واحساس مسوليت درقبال آن عمل کنيم  

.بی است که می توان آن را مورد خطاب قرارداد ازنظرمن دراين لحظات حساس وجدان وتعهد کمونيستی تنها مخاط  
 وبهمين دليل فشرده ای ازآن چه را که درفراخوان قبلی خود والبته با مسوليت شخصی خود اعالم کردم يک 

:بارديگردراين شرايط خطيروحساس بيان می کنم  
!رفقای عزيز راه گارگر  

مطابق اين تجربه، درمواجه با بروزاختالفات .ماقرارداردتجربه  منفی تجزيه شدن های بی پايان چپ راديکال  دربرابر
يا يکدستی کامل و يا تجزيه  :چپ همواره خود را دربرابريک دوراهی تباه کننده و يک سيکل معيوب قرارداده است

مارکس وانگلس درمانيفست کمونيست، کمونيست ها را قبل . وتکه تکه شدن وبه رقابت ومنازعه باهم پرداختن
والجرم گذشتن ازحصارها -ا تعلق خاطِرناگسستنی اشان به منافع عمومی جنبش طبقه کارگرواتحاد طبقاتی  ازهرچيزب

  تعريف می کنند و خاطرنشان می سازند که کمونيست ها هرگزهم وغم خود راصرف ايجاد -ومحدودبينی های فرقه ای
جائی برای "ر ازاهداف کوچک فرقه ای ويافتن آنها آماج های  بسی بزرگ ت.فرقه ای دربرابرفرقه های ديگرنمی کنند

گرايشات اخص کمونيست ها وياوابستگی اشان به اين يا آن فرقه واين يا . را دربرابرخود قرارمی دهند"آويختن کالهم 
.آن جريان، نمی تواند دربرابرتعلق خاطر و تعهد مشترک آنها نسبت  به اتحاد بزرگ طبقاتی قراربگيرد  

ونی والبته دردناک و منفی چپ امری مقدرنيست وماميتوانيم با تکيه به نقطه قوت خود  وبا توجه به تکرار تجربه تاکن
  انبوه تجربيات پيشاروی چپ ، وعليرغم زخمی شدن هايمان، راه ديگری رادرپيش گيريم

د وديگرچپ ها بگذاريد بانشان دادن بلوغ خود و ازطريق پاسخ کمونيستی دادن به اين بحران، راهی نو دربرابرخو
. بيراهه های رفته شده را دوباره دربرابرخودمان قرارندهيم. برای برون رفت ازبحران پراکندگی وشقه شقه شدن بيابيم  

بيائيد با تکيه بر اين !اما کمونيست بودنمان که سرجايش هست!. خشمگين هستيم،زخمی هستيم، همه اينها درست
.  اخگرهنوزبرافروخته، جلوبرويم  

رغم داشتن سايه روشن های  گوناگون، با پای بندی به افق های مشترک وبزرگ همه امان متعلق به  يک تنه ما علي
 وهم چون  شاخ وبرگهای گوناگون آن هستيم و تازمانی که به  آرمان اصلی و کمونيستی امان - کمونيسم-بزرگ

براساس آموزه بزرگ . رکت می کنيموفادارباشيم، داريم درکنارهم و دردل يک دريا و دريک راستای مشترک ح
چرا که . وفرق قراردهيم" رقيب"مانيفست ما حق نداريم که بنيان موجوديت و بنيان خودرا براساس ضديت  دربرابر 

. ما را هدف های بزگترازمنافع حقيرانه فرقه ای بهم پيوندمی دهد  
ازبحران بلوغ وپوست اندازی های خود آری ما راه کارگری ها می توانيم راهی نو برای پاسخ به اين مرحله 

واگرچنين کنيم  می توانيم اين بحران را به يک بحران بلوغ ورشد . بيابيم؛اگرکنشی مسئوالنه وهوشمندانه اتخاذکنيم
.فروپاشی"تبديل کنيم ونه  يک بحران   

2009 مای21تقی روزبه    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 علی دماوندی. از ر
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  وريا بامداد. از ر
   2009 مه 26

 ويروس انشعاب 
.…نامه ی اعتراض آميز  دامان تشکيالت، پرده ها را کنار زد و سبب شد تا همه ی غده های  نفر  از ان

چرکين خانه ی کوچک ما به يک باره سر وا کند، هم  از نه گفتنی ها،  گفته آيد  و هم شماری از رفقائی  که سال های 
 بر سر نامه و آن اگر چه بحث.  سال است از خانه ی کوچک گريخته اند بار ديگر به ميدان در آيند و ميدان دار شوند

چه که با رمز و اشاره در آن آمده است می توانست به سکوت و  رخوت ديرين پايان داده  و در درون تشکيالت زمينه 
ی مناسبی فراهم  آورد  برای برون رفت از بن بست مساله زای کنونی و گشاينده ی  راه حلی روشن و منطقی  باشد 

نی و بيرونی، چشم انداز روشنی  برای ما و ديگر جريان های مشابه که به برای سامان بخشيدن به مناسبات  درو
. بيماری ما گرفتارند  

جهشی و جنبشی  که می توانست و شايد هنوز هم بتواند فضائی ايجاد کند تا  سايه روشن های دو ديدگاه ، 
» سوسيليسم دموکراتيک«گر و دي» سوسياليسم سنت گرا«در دو فراکسيون،  با دو برداشت از سوسياليسم، يکی  

خود را بهتر نشان دهند و با تدقيق ديدگاه ها و برخورد رای زنی ها روشن شود که همه ی ما در اين يک می گنجيم،  
و من خود بر اين باور هستم که ما اگر چه !  و به بيان دقيق تر در هر دو!  و يا شايد هم در هيچ کدام! يا در آن يک

ف ديدگاه هائی داريم اما دامنه ی اختالف ما آن چنان نيست که بپنداريم دره ی ژرفی در  ميان اين جا و آن جا اختال
! ماست و دو فراکسيون قالب تن ما  

از جمله  اين مساله  که آيا ما . آن چه که روشن است بر سر يک سری مسائل محوری  اختالف نظر نداريم
ی سازمان دادن ائتالف های ضد امپرياليستی و هم سوئی با يک جريان راديکال ضد امپرياليست هستيم و در پ

جمهوری اسالمی هستيم  و يا يک سازمان طبقاتی که محور مبارزه اش براندازی بورژوازی خودی است و ما در 
و کانال مبارزه ی ضد امپرياليستی ما سرنگونی ! تدارک براندازی در پی برقراری ائتالف با همه ی نيروهای ضد رژيم

و نيز بر سر مبارزه ی ايدئولوژيکی ! و هم از اين زاويه  بر سر تاکتيک ها و ائتالف ها. رژوازی خودی استبو
البته همه ی اين مسائل می تواند در يک فضای رفيقانه و گفت ! آشکار و حقوق اقليت در پرتو سانتراليسم دموکراتيک

!  و گوهای رفيقانه به سامان برسد  
و تهديد به انشعاب شمشير دموکلسی است در اختيار شماری از سنت گرايان تا هر   اما حربه ی انشعاب 

اقدام اساسی و هر حرکت درونی را که در پی سامان بخشيدن  به مناسبات درونی باشد ناکام بگذارند  و در اين راه از 
زيرا چپ سنت گرا .  نمی دهنددوپاره ساختن و يا چند پاره ساختن هر جريان و هر سازمان و گروهی بيمی به خود راه

!  تنها يک  تاکتيک دارد، تاکتيک جدائی و انشعاب در درون و  تاکتيک بايکوت و  تحريم در درون و در بيرون
و  . تاکتيکی يگانه که چون کيميا داروی هر درد است و جز اين کيميا داروی ديگری برای مداوای زخم ها نمی شناسد

 به راستی چرا چنين است؟ 
 تاريخ رياضيات آمده است که شماره را و نيز صفر را هندی ها کشف نموده اند و بشر ابتدائی  ديرزمانی در

شماره نمی دانسته و به اين شماره ی قراردادی نائل نيامده بود از اين روی برای نشان دادن شماره های باالتر و يا 
و آن هنگام  که شماره ی دو کشف شد و  يک  ... بيش تر از يک، می  گفته است يک و يک، يا يک و يک و يک، و

نفر به نشانه ی شماره ی  دو،  به ماه  و خورشيد اشاره نمود، يک شاهزاده ی هندی برای گوينده ی  بزرگ ترين 
شماره جايزه  گذاشت و کسی که با نشان دادن زمين و ماه و خورشيد شماره ی سه را بر زبان جاری ساخت جايزه را 

نه کاشف .  نک  ديرزمانی است که چپ ما در همان يک و يک مانده است و يک و يک ها را از هم می گسلداي.  ربود
و  می بايستی باز هم دير زمانی  !  دو پيدا می شود  و نه شاهزاده ای  که  برای کشف شماره ی سه جايزه تعين کند

.   کشف دو و سه نائل آيدروز شماری کنيم تا چپ ما به جای انشعاب و بريدن  و گسيختن  به  
چپ سنتی در جهان ناسوتی بسر می برد و بر اين  پندار است که با خلوص ايدئولوژيکی و گسستن از رفقای 
 نوانديش  و دگرانديش خود  گره از کارها زودتر و بهتر گشوده خواهد شد و  سازمان دادن  يک جريان ناب 

رش مبارزه، و در پرتو  اين رشد و گسترش خيالی بنای تخته پرشی ايدئولوژيکی تخته پرشی است برای  رشد و گست
همان توهمی که يک روز  !  رشدی رويائی، گسترشی زويائی تر، و کسب  قدرتی  توهم آميزتر!  برای کسب قدرت

از گريبان منصور حکمت را گرفت و  وی و هم فکران اش به اميد ساختن کمونيسم کارگری و برپائی انقالب پرولتری  
رفقای ديرين کومه له ای بريد و آن ها را متهم ساخت که با  گرايش ناسيوناليستی خود سدی هستند بر راه جهشی که 

و البته، نه يک، ويک، ويک، ويک، يک  و نيم، . و با مرگ او هم فکران ديروزی چهار پاره می شوند.  در پيش است
حکمت، اين توهم  گريبان ابراهيم علی زاده را گرفت و با نخستين به دنبال منصور !  و بازهم يک، ويک، و نيم، و نيم

جدائی بين دو يار ديرين علی زاده و مهتدی، کوموله شد يک و يک، و اين بار با جدائی خفت آميز باز هم دو دير 
ن با تشکيل ديرين مهتدی و ايل خانی زاده، شاهد  يک، يک و يک ديگر هستيم و در جناح علی زاده هم با مخالفت ايشا

فراکسيون در درون کومه له ی کمونيست، يک ديگری سر بر می آورد و اين پايان ماجرا نيست و يک های ديگری هم 
! و بايد ديد در آينده زايش هر کدام از اين يک ها به کجا می کشد. در راه اند  

س نامه عليه هم ديگر دست رفقای اقليت هم پيش از اين به چنين توهمی گرفتار آمدند و بر سر يک بند اسا
و نخستين موج يک و يک را پديد آوردند و سازمان اقليت شد، يک و يک و يک و يک، چهار بار . به تفنگ شدند



که از گاپيلون تراوش نمود و يک و يک ديگری  که  سرنوشت  ائتالف يا اتحاد عباس توکل و حسين زهری را » يکی«
و صد البته توهم يک و »  يک«ز شش يک است و کومه له و سهند حدود  ده رقم زد، و امروز جريان اقليت، بيش ا

نداريم که پرسش شود کدام راه کارگر، همان » راه کارگر«يک  کم و بيش دامن گير ما هم شده است و اگر هنوز چند 
ری است و تالش طور که پرسش می شود کدام اقليت و يا کدام کومه له و کدام حزب کمونيست کارگری، مايه ی اميدوا

   1کنيم بيش تر از اين به يک ها نيفزائيم
و با اين وجود نگاهی به موضع گيری رفقای مخالف نامه نشان می دهد که شماری از آنان عزم جزم دارند 

که تشکيالت را دو پاره،  و انشعابی را بر خود و نويسنده گان نامه و ديگرانی  که در اين مناقشه بی طرف مانده اند 
اما تجربه ی همه ی انشعاب های  فرقه ای و جداشدنی های غيرضروری جنبش چپ چه در عرصه ی . حميل کنندت

ملی و چه در عرصه ی جهانی نشان داده است که با هر انشعاب يک ريزش ميانی هم انجام می گيرد و بخشی از 
 با هيچ کدام  از جريان های انشعابی نيروهای فعال مايوس از ادامه ی مبارزه ی مشترک سازمانی  تن به هم کاری

بخشی هم خسته از تداوم تالش چندين و چند ساله،   آتش بيار انشعاب .  نخواهند سپرد و به کناره گيری تن می دهند
می شوند  تا پس از انجام انشعاب و جدائی های خواسته و ناخواسته،  بهانه ای بستان کارانه برای کناره گيری خود 

!نددست و پا کن  
بی گمان حق طبيعی  هر جريانی است که دست به انشعاب بزند، از  گروه، دسته، سازمان، و حزبی جدا شود 

و به گروه، و يا سازمان ديگری  بپيوندد و يا خود سامانه ی تازه ای  بجويد  و  به هيچ عنوان نمی توان اين حق را 
اما نه ما . از ما جدا سازند و از شر مزاحمت های ما رها شوندرفقای ما هم حق دارند راه خود را . از  کسی ساقط نمود

انديشه ی بشری راکد نمی ماند . و نه آنان نبايد فراموش کنيم که  آسمان آبی است و هر کجا که روی همين رنگ است
وقتی که .  و با همان شتابی که جامعه دگرگون می شود انديشه ی بشری هم دگرگون می شود و در يک قالب نمی ماند

همه چيز در در شدن است بايد برای اين شدن ها چاره ای انديشيد و  ظرف و مظروف را هم آهنگ ساخت و  شرايطی 
.  پديد آورد که بتوان  دگرگونی ها  و دگرگون شدن ها را به آسانی پذيرا شد  

صد البته !  کنند و يا انشعاب رفقا  التيماتوم دادند که يا مصاديق اتهامی نامه را معرفی کنيد تا از خود دفاع
درخواستی برای داغ کردن مناقشه و جداساختن راه خود، چون اگر  منظور رفقا از اين درخواست حل مساله و زدودن 
ابهام می بود  لزومی  نداشت که بی درنگ جبهه بندی کنند و جبهه ی مخالفان نامه را سازمان دهند و  به نام مخالفان 

؟  پس !»کنش«متناسب باشد با » واکنش«مگر نه اين است که بايد .  العيه ی جنگی صادر کنندنامه ی سرگشاده، اط
امضای نامه ی سرگشاده با محتوائی روشن داير بر وجود فضای مسموم در اين تشکيالت کجا و تهديد به انشعاب 

د،  اين فضای مسموم يک ؟  اما اگر بر روی فضای مسموم انگشت گذاشته شده و اگر فضای مسموم وجود دار!کجا
!   هم بر نويسنده گان نامه سنگينی می کند و هم بر مخلفان! جانبه نيست و تمام تشکيالت را در بر دارد  

جبهه ی مخالفان، در پنجمين بيانيه ی خود،  محور انشعاب را پای بندی به آئين نامه، اساس نامه، مصوبه 
يک تاکتيک اعالم داشته اند؛ همان طور که پيش از اين از مناقشه ی های تا کنونی کنگره ها و سياست يک سازمان، 

نفر و رفقای بی .... سخن می گفتند؟ به راستی  رفقا دعوی شما با ما » نه سازمان«در برابر » سازمان«هواداران 
به آب و طرف بر سر همين مواضع است؟  من با پيشينه اخراج چهارده ساله، چه در ده ساله ی نخستی که خود را 

آتش می زدم و چه در شش سال گذشته که به عنوان تنها فرد اخراجی به تشکيالت برگشته ام بر سر هيچ کدام از اين 
بندهای انشعاب مساله ای ندارم و پرسش من اين بوده و هست که چرا  در درون يک سازمان انقالبی و کمونيستی هم 

 بايد شائبه ی  برقراری سانسور وجود داشته باشد و تالشی چون سازمان های بورژوائی و نظام های سرکوب گر
 برای زدودن اين شائبه به کار بسته نشود؟ 

دعوای ما بر سر به . رفقا  دعوای ما و شما بر سر تبعيت اقليت از اکثريت، يا سرپيچی اقليت از اکثريت نيست
دعوای ما بر سر اجرای درست .  نمی دانيمرسميت شناخته شدن حقوق اقليت است اگر چه خود را هم در موضع اقليت

اساس نامه است که  فراکسيون و حق تشکيل فراکسيون را به رسميت شناخته است و رفقائی از جبهه ی شما بر آن 
و عرصه را بر او تنگ سازند تا سر خويش گيرد . هستيد تا با شنيدن اما و اگری از هر رفيق نظر او را پرت اعالم کنند

! ی ديگر و سازمانی ديگر بر آيدو در پی راه  
رفقای عزيز آن قدر ما را از انشعاب نترسانيد، انشعاب دست آوردی نخواهد داشت، نه برای شما و نه برای 

ما،  و  چه بهتر  پيش از اقدام به هر حرکتی شتاب زده  به بازبينی  کردار و رفتار تا کنونی خود بپردازيم  و از خود و 
به آن وابسته هستيم يک  ارزيابی واقعی داشته باشيم  و به بينيم نقش ما در کشوری که بدان سازمان کوچکی  که 

وابسته ايم  و در برابر رژيم سرکوب گری که کمر به نابودی آن بسته ايم تا چه اندازه است و با ارزيابی از اين واقعيت 
يت اين است که دگرگونی های درون مرزی شتابان از اما کدام  واقعيت، و  چيست آن واقعيت؟ اواقع.به جان هم بيفتيم 

پس چه بهتر که  در اين پندار خام . کنار ما می گذرد و نگاه ما به آن ها، نشستن بر لب جوی و گذر عمر ديدن است
نباشيم  که در مبارزه ی جاری کشور نقش ممتازی داريم و مبادا با درج نوشته ای از اين رفيق و يا آن رفيق که پا 

پس .  وی خط کشی می گذارند سررشته ی مبارزه از کف برون رود و رشته های مرئی و نامرئی گسيخته شودر
شايسته تر   آن به  که با هم مهربان باشيم و  به مصداق ادب آموختن لقمان از بی ادبان، از اشتباه های  گذشته ی 

.  خود و ديگران بياموزيم و از تکرار آن ها برحذر باشيم  



در دنيای واقعی وجود » نه سازمان« .  متهم می کنند» نه سازمان«ی از رفقا ما را به هواداری از شمار
مثل هر » نه سازمان«و !  به نوبه ی خود يک سازمان است و دارای آرايش سازمانی»  نه سازمانی«ندارد و هر نوع 

و خود بهتر می دانيد که نه . يک  کاربرد داردديگری مقوله ای است ذهنی که تنها در درس آمار و انفورمات»  نه چيز«
نه «در آموزش مارکسيستی  سخن از  .  ما و نه شما،  هيچ کدام دست اندر کار آموزش آمار و يا آموختن آن نيستيم

هم  مخالفت دارم  و آن را پنداری » نه دولت«اگر چه من با آن اصطالح رايج !  »نه سازمان«است و نه  از » دولت
وقتی که يک مشت دزد دريائی !  فانه   می دانم، اگر چه انديشه نه دولت از مارکس است و پرورانده ی آن  لنينخيال با

در مسير کشتی رانی جهانی ايجاد اختالل می کنند و يا يک گروه تروريستی اندک شمار  توانائی آن را دارند که  
ت گاه های جاسوسی و پليسی تنگ  سازند، ذهنيت عرصه را بر دولت ها با اين همه ابزارهای مدرن جنگی و دس

!و توهم از ميان برداشتن ارگان های دولتی  را عريان تر می توان ديد» نه دولت«تئوری   
در برابر »  سازمان«بنا براين اگر بحثی هم وجود دارد بحث سازمان های افقی و عمودی است و نه  بحث 

اما بحث . نمائيد» نه سازمان«رفته باشيد و ما را روانه ی ميدان که شما در پشت سازمان جبهه گ» نه سازمان«
سازمان های افقی و عمودی بحث گسترده ای است و می توان متناسب با شرايط مکانی و زمانی و با توجه به توازن 

ی زد و يا به قوا و توازن نيرو،  در ائتالف های موقت، دوره ای،  پايدار و ناپايدار دست به ترکيب سازمان های افق
سياست روی آوردن به . و اين  تنها ما نيستيم که از سازمان های افقی دم می زنيم. تشکل های عمودی روی آورد

در نشست های !  سازمان های افقی پيشينه ای دراز دارد و در درون خود ما هم بارها و بارها محور بحث قرار گرفته
و نيز  در گرد هم آئی »  اتحاد جمهوری خواهان دموکراتيک و الئيک « مقدماتی برای سازمان دادن جريانی به نام 

پاريس ما از سازمان دهی افقی دم می زديم و جدای از پذيرش سازمان دهی  افقی در تئوری، در عمل هم، خود ما  در 
زماندهی است؟ يک دوره از  فروم  دفاع می کرديم و برای تشکيل فروم تالش می نموديم، مگر فروم چه شکلی از سا

مگر نه اين که  در يکی از کنگره ی سازمانی  به شيوه ی چريک های فدائی،  از فروم  هم استراتژی ساختيم و هم 
به چه قصدی انجام می گيرد؟ ..  اگر چنين است پس اين همه مناقشه بر سر سازماندهی کارگران و يا زنان و ! تاکتيک

     
 با کردار و گفتار خود در تشديد بحران و ادامه ی بحران نقش داريم و  رفقای عزيز همه ی ما بدون استثنا

بايد بدانيم که انشعاب و تجزيه ی يک سازمان کوچک اگر مرگ سياسی اندامان آن سازمان نباشد زيانی است به 
نگ رفتن پس چه بهتر که آه. جنبش مبارزاتی و سوسياليستی، و جز دشمنان طبقاتی کسی از آن  َطرفی نخواهد بست

ما اگر نتوانيم با داشتن پيشينه ای اين چنين دراز و . را کند کنيم  و تالش نمائيم با قدم های هم آهنگ گام برداريم
سنخيتی به اين  فراواين با هم  کار کنيم بی گمان کارکردن  با ديگران را دشوارتر خواهيم يافت و با هر نوع جدائی به 

! انزوای خود خواهيم پرداخت  
  درودهای رفيقانه ـــ وريا بامدادبا

  2009بيست و ششم ماه مه 
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حسين نقی پور.از ر  
2009 مه 29  
بست ؟بهانه جوئی يا تالش برای يافتن راه هائی برای برون رفت از بن        

 
را معرفی کنيد در نشست مشترک کميتۀ مرکزی و هيئت ارتباطات مخالفان نامۀ " متهمين"تکرار ترجيع وار سئوال 

سرگشاده توسط اعضای اين هيئت و زيرفشار قراردادن اعضإ کميتۀ مرکزی که صميمانه تالش دارند بحث ها را به 
ان از آن دارد که اين رفقا با پافشاری يک جانبه بر برداشت سمت راه حل هائی برای حل اصولی بحران هدايت کنند، نش

ها و تصميمات خود حل بحران را تنها در گرو جدائی می بينند و از اين سئوال به عنوان مائده ای آسمانی و اهرمی در 
ه بحران را به خوشبختانه چه اکثريت امضأ کنندگان نامه و چه کميتۀ مرکزی در چاه ويلی ک. اين جهت استفاده می کنند

سطح يک برخورد شخصی و محاکمه يا تبرئه بی حاصل شخصی پائين می آورد، نمی افتند و به دنبال علل و قواعدی 
می گردند که اين بحران را که در تشکيالت ما مزمن شده و فضا را مسموم کرده است و هر کدام از ما می تواند کم يا 

. کرده استبيش به اين پروسه کمک کرده باشد، ايجاد  
 هفتۀ پر تالطم از ارسال نامۀ سرگشاده و رد و بدل شدن بيش از صد مطلب که خود رکوردی در 6با گذشت بيش از 

سازمان است، مضامين اصلی نامه همچنان در ابهام نگاه داشته شده است و مطلب اصلی را بايد از ميان کوهی از 
البته نه آنجا که اختيار از دست ( محمد رضا  ورضا سپيد رودیتنها سرانجام رفقا . مطالب حاشيه ای بيرون کشيد

  که در ادبيات - ستارۀ داوود-ميدهد و به ناسزاگوئی می افتد و حتی رفيق خود را نيز با کنايه فاشيست خطاب می کند
 اختصاص ده ها اما اين رفقا نيز با. تالش کردند سيمائی مضمونی و نظری به بحث ها بدهند)  درونی ما بی سابقه بود

صفحه به توضيح مسائلی به ظاهر بديهی اگرچه درک خود از برخی مفاهيم تشکيالتی مثل تبعيت اقليت از اکثريت و حد 
و مرزهای آزادی بيان در تشکل حزبی را  ارائه داده اند که در جای خود به آن ها خواهم پرداخت ، موضوع اصلی 

ز گرفته اند و به سادگی وانمود کرده اند که امضاکنندگان نامه اساسا عصيان اين جمع وسيع از رفقای خود را در
پس برای . است" نه تشکيالت"جوهر حرکتشان عدم تبعيت فرد از جمع ، اقليت از اکثريت و به عبارت خود اين رفقا 



قی روزبه و مثل ت" مرتدينی "نجات تشکيالت بايد دست به کار شد و ظرفی را که امضاکنندگان نامه که آلت دست 
. ها ساخت" تشکيالتی"در آن جای گرفته اند شکست و بنای تازه ای را با " ناحق" پيران آزاد شده اند  نيز به

اقدامات پی آمد اين تئوری را هم ديديم که عمال در دورۀ پس از نامۀ سرگشاده مجامع عمومی تشکيالت و حتی کميتۀ 
ای آن نامه را امضإ نکرده بودند و بقيه نيز بارها صفت فردی امضای تن از اعض.... مرکزی منتخب کنگره که حداقل 

به امضای نامه بود را منحل و به " آلوده" خود را صراحت داده بودند و کميسون نظارت را که فقط يک تن از آنان 
رهبری در  "مصداق صريح عبارت" نه سازمان" آيا رفقای سازمان ده اين . ايجاد سازمانی در سازمان اقدام کردند

که در نامه با قيد احتياط و با عالمت سئوال مطرح شده بود نيستند که نهادهای سازمان را تا جائی قابل تحمل " سايه
 می دانند و برمی تابند که فقط حرف آن ها را بزنند وگرنه فاقد صالحيتتند؟

. قرار نيست صدايش به سايرين برسداعتراض نهفته در نامه به همين سلوک در تشکيالت ما بود که در زير هياهو 
اعتراضش به اين بود که اگر تبعيت اقليت از اکثريت خوب است و شما اين درس را از بر هستيد چرا آنجا که احتمال 

رفيق رضا سپيد رودی که اين . می دهيد که ممکن است اين بار نوبت شما باشد صراحتا قواعد بازی را برهم می زنيد
اص و ضرورت تبعيت اقليت از اکثريت می راند و مظلوم نمائی می کند آيا فراموش کرده است که همه داد سخن در خو

نسبت به چگونگی ادارۀ راديو رای نياورد علی رغم خواهش و ) شماره اش يادم نيست(پس از آنکه نظر او در کنگره
گان های اين تشکيالت حضوری نداشت و تمنای ما نه تنها راديو را ترک کرد بلکه ديگر در هيچ يک از رسانه ها و ار

انرژی خود را در اين فاصله  صرف  پروژۀ ديگری کرد که اگرچه به نوبۀ خود پروژه ای مثبت و با ارزش بوده است 
. بود" نه تشکيالت" اما  اين ديگر تشکيالت نبوده و يا به عبارتی   

اما از . زده می شود" نه تشکيالت" سازمان انک سال هاست به هر دگرانديشی در حوزۀ دموکراسی تشکيالتی در اين
تشکيالت "ها بخش عمده ای از وظايف تشکيالت را به دوش می کشيده اند و بيش از " نه تشکيالت"آنجا که همين 

پای ... ها به وحدت در عمل ، تبعيت اقليت از اکثريت ، مشارکت در ارگان ها و واحد ها ، پرداخت حق عضويت و " 
بوده چرا سال ها پيش " پرنسيپ"اگر اين موضوع چنان که امروز شعار می دهيد . می شده اند" تحمل"ند، بند بوده ا

ها به عنوان عضو تعيين تکليف نکرديد؟ چون به هرحال کار تشکيالت را می کردند و تابع " نه تشکيالت"با اين 
ها افتاده ايد " پرنسيپ"ديگری باشد و به فراصت اکثريتی که شما بوديد بودند؟ و حاال بيم آن داريد که وضع به گونۀ 

 ؟ 
.اعتراض نامه به اين بی انصافی بود  

رفقا درک من از پرنسيپ ها اين است که اين پرنسيب ها برای همۀ زمان ها صادقند چه در اقليت باشند چه در اکثريت 
.هائی نمی فهمم"پپرنسي"بنابراين استدالل شما را امروز برای توجيه جدائی با توسل به چنين   

پرنسيپ ها را سازمان ما به درستی در مبانی برنامه ای و اساسنامه ايش توضيح داده است و آن حبل المتينی است که 
ما را تا به امروز در نبردی مشترک عليه کليۀ نظام های سلطه گر و بهره کش و برای سوسياليسم ، آزادی و برابری 

بقيۀ موارد . چراغ راه ما در اين ميان آزادی های بی قيد شرط سياسی بوده استانسان به هم پيوند داده است  و 
ظروف ، وسايل، قراردادها و تمهيداتی هستند که روابط فی مابين ما را تنظيم می کنند و تحت شرايط مختلف تا جائی 

. که  با مبانی ما در تناقض نيفتند قابل تغيير می باشند  
از آنجا آغاز شد که بخشی از رفقای تشکيالت ديد سنتی خود از نوع سازماندهی حزبی و بحران ما از ديد من اساسا 

تشکيالتی و قرارها و مناسباتی که بايد مبارزۀ مشترک ما را در جهت مبانی برنامه ايمان تسهيل می کردند، در حد آيه 
نوآوری و استفاده از تجارب نوين های غير قابل تغيير و مقدسات رساندند و هر نوع نزديک شدن رفقای ديگر به  

من ادعا نمی کنم که راه حل های . تکفير کردند" نه تشکيالت"سازماندهی در جهان امروز مبارزين چپ را با اتهام 
نوين سازماندهی  که ما در آشنائی با آنها در آغاز راه هستيم آخرين حجت هستند و کليد بهشتی که در آن انسان يار 

تجربۀ آنها هم ميوۀ ممنوعه نيست و شايد بتوانيم در اين تجربۀ با چشم بازِ  جستجوی راه های نو نه انسان باشد، اما 
. راه های کوبيده شده ای که می دانيم به کجا ها ختم شده اند، گامی به آنچه فراراه خود قرار داده ايم نزديک شويم  

 از رفقا و عدم پذيرش آن از جانب ديگر رفقا،  بحران و امروز با پرنسيپی کردن آن راه کار های قديمی از جانب بخشی
بن بست تکميل شده است و اگر چاره ای نو با صراحت دادن به اين اختالف انديشيده نشود با دوری که برخورد های 

.حاشيه ای اين اختالف برداشته است عافيتی بر آن متصور نيست  
اين بحران خواهد بود سخت در اشتباهند و پيچ بعدی گريبانشان را رفقائی که تصور می کنند جدائیِ  ضربتی مفری از 

بنا براين راه حل را در همين زمان و .در وضع بدتری خواهد  گرفت چون علت وجودی بحران را با خود حمل می کنند
.همين جا بايد جستجو کرد  

 که واقعا هست و با زدودن حشو زوايد برای ايجاد فضائی جهت برون رفت از اين وضعيت ابتدا بايد به اختالف آنگونه
.آن گاه می توان دريافت که امکان همزيستی آن وجود دارد يا نه. آن صراحت داد  

روال مطلوب روالی است که کميتۀ مرکزی پيش گرفته است ، پای بندی به مبانی برنامه ای  و اساسنامه ای و مقررات 
 و پيش برد آن در عمل، و بحث آزاد و علنی - آن نمی بينم که نيازی به رای گيری مجدد روی- صريح تاکنونی

.مضمونی بر سر اختالفات که توسط کميتۀ مرکزی سازمان دهی شود، و واگذاری تغييرات به کنگرۀ آتی  
 اگر چنين راه حل خوش بينانه ای به هر دليل به بن بست منتهی شود، 



اه واقعی اش قراردهيم با وزن واقعی آن ، هنوز علی رغم معتقدم که هرگاه ما مبانی  برنامه ای مان را در جايگ
اختالف جدی برسر ظرف تشکيالتی ، دليل کافی برای همزيستی داريم هرگاه يک نظر تالش نورزد خود را به ديگری 

در اين صورت می توان برای يک دورۀ معين ضوابطی را توافق کرد تا مجال مناسب برای تعريف و تدوين . تحميل کند
:از جمله . تالف با مشارکت همگی رفقا  ايجاد شوداخ  
 چگونگی استفادۀ برابر از امکانات تشکيالت درادامۀ فعاليت های جاری تاکنونی به شکل بهينه بطور مشترک و -

 اگرمقدور نبود جداگانه با تعيين مقرراتی برای آن
  بحث علنی کتبی روی موضوعات مورد اختالف  -
بطی بر اين مباحثات از جمله اينکه مباحث علنی اساسا و مطلقا مضمونی باشند و در مباحث علنی  تعيين آگاهانۀ ضوا-

.به شکل اولی از هرگونه برخورد شخصی و اتهام زنی مطلقا پرهيزشود  
ادامۀ بحث مشترک درونی با تمرکز بر مضامين اصلی مورد اختالف صراحت دادن و تدقيق آن ها و يافتن راه کارهای -

.ستی و وحدت واقعی در عمل حول مشترکاتهمزي  
.اين محورها را می توان با رای زنی در مجامع عمومی امان با شرکت تمامی رفقا تدقيق و تکميل کرد  

در فرصتی ديگر به محورهای مضمونی رفقا شالگونی و سپيد رودی در رابطه با تبعيت اقليت از اکثريت و مسئلۀ 
.تاکتيک  ها خواهم پرداخت  

 
.اميد خروج اصولی و سازنده از بن بست موجود تشکيالتبه   

 حسين نقی پور
2009  مه29  

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

حميد موسوی.از ر  
2009 ژوئن 6  

 انشعاب برای چه؟
که قرار است  انشعاب را سازمان بدهيد  و يکی از مبانی آن را يک گزارش غرض از دريافت گزارش آخر شما و از اين

:الزم ميدانم موارد زير را ياداوری کنم.  شگفت آور شدم, ورزانه از جلسه اينترنتی  اعضای سازمان قرار داده ايد  
يا مخالفت کرده اند اعالم نکرده اند نفره و نه آنها که از اين نامه حمايت و ... تا کنون هيچ يک از امضاء کنندگان نامه 

.که برنامه و اساسنامه سازمان را قبول ندارند  
نفره اعالم نکرده که اساسنامه و برنامه سازمان را قبول ندارد و هيچکس از ... هيچيک از امضاء کنندگان نامه 

. نفره اعالم نکرده است که طرفدار انشعاب است... امضاء کنندگان نامه   
. غير آن به شما رسيده است، جعل خبر و برای جوسازی استاگر خبری  

  
تالش برای پيدا کردن اختالف و شکاف انداختن در صفوف سازمان تنها و تنها موجب خوشنودی جمهوری اسالمی 

دوستی ها و رفاقت های سازمانی و مبارزاتی يکروزه بدست نمی آيد و نبايستی آنرا يکشبه  و از روی .  ميگردد
. احساسات دور ريختفوران  

.انشعابی که سازمان می دهيد هيچ جنبه منطقی ندارد و از اين رو عده ای در تالشند که برای آن منطق بسازند  
در اين لحظات حساس يکبار ديگر تاکيد ميکنم که تنها جمهوری اسالمی و سازمان امنيت آن از انشعاب در سازمان ما 

. شادمان خواهند شد  
انشعاب کنونی شما هيچ تضمينی . شهاب برهان  از اين جدايی بی منطق خوداری کنيد. ا پذيرش طرح ربيائيد حداقل ب

به انشعابات پی در پی سازمان اقليت نگاه کنيد و عبرت . نمی دهد که اين جدايی ها تا مرز فروپاشی کامل ادامه نيابد
.بگيريد  

ينيد که چه کسی از انشعاب در سازمان ما خوشنود خواهد در اين لحظات آخر بيايد و دور از جو عصبی و جنجالی بب
.تنها جمهوری اسالمی و سازمان امنيت آن.  شد  

.جنبش چپ ايران احتياج به همبستگی و گسترش صفوف ما دارد  
خود رايی و , دست از خودخواهی,  بيائيد برای منافع مردمی که زمانی برای خدمت به آنها به اين سازمان پيوستيم

.ی برداريم و باب يک مذاکره عاقالنه در سازمان را بگشائيملجباز  
  

2009  ژوئن6موفق باشيد       حميد موسوی    
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تقی روزبه. از ر  
2009 ژوئن 6  

 
 

مايز گذاری ميان اعضاء سازمان  ودودرک متفاوت ازمناسبات کمونيستیمعنا وعواقب ت  
 فردو رابط  جايگاه ديدگاه  وفراترازآن درمورد متفاوت دودرکی ريگ رشکلياخ  مباحثات ومناقشاتیآوردها ازدستی کي

نوع  است  که درتحليل نهائی مبين دوازآن متفاوتی ها وبرداشت  وبطورکلی دموکراسی تشکيالتی سازمان
ی بند دردوصورت را خودبرداشت ازاساسنامه ومفهوم سازمان وماهيت مناسبات اعضاء بايکديگر است که 

عباراتی هم چون سازمان يک يا چندصدائی،سازمانی ازنوع استالينستی ويادموکراتيک . نشان می دهدمتفاوت
 به مقوالت باال نظائرآن همه همه اگربرمبنای مفهوم  روشن وبرگرفته شده ای ازکل نگرش ..و

 شايد  ،درست ازماهيت اختالفاتی بند صورت نفس ازهمين رو.استوارنباشد،هنوزکلی ودرحد ادعا باقی خواهندماند
 صراحت  اين دستاوردوضرورت بازهم هرچه بيشترتياهم به واگرچنين باشد آنگاه.خودنيمی ازراه حل مساله باشد

 ان طوفان گردوخاک به پاشده ومبادله انواع ادعاها واتهامات متقابل،بهمين دليل درمي . ردب ميخواهی پبه آن  دادن
 رای روشنی مبنا فقط نه   برای توضيح نظری اختالفاتومجادالت مباحثاتی تاکنونی آوردها ازدست گرفتن بهره
 شدتدرجه و موجود اکنون هم اختالفات تيماهفراهم می سازد بلکه هم چنين  متفاوت شاتيگرای مايس تيرؤی برا

  ی نيزموثرخواهدبودبعدی ها رگاميمسدريافتن جهت گيری و  وعالوه برآن .گذاردی م شينما به  همرا آن وضعف
خاموش "به احتمال زياد خيلی ازماها اين واقعيت را تصديق می کنيم که راه حل بحراِن سرريزشده،بازگشت به ناکجاآباد فاز

بنابراين همه درجستجوی يافتن .قتاهم شدنی باشد،نيستکه چيزی جزمزمن  سازی بيماری،حتی اگرمو" بحران
 سهبه گمان من  راهبردهای اصلی درمواجه با آن عبارتند از.پاسخ های ريشه ای  تری به  اين بحران هستيم

 تاحدممکن دقيق یبند وصورت موجود اکنون هم ف يا اختالفات پايه ای واصلیاختال درنظرگرفتن -الف:مولفه
  وباالخره  فی مابينموجود اکنون هم  پايه ای ورشته های پيونددهندهاشتراکات در نظرگرفتن-ها؛بآن ومسئوالنه

 اجتناب خودی درون اختالفات با دربرخورد چپی منف آزموده های ازتکرار تجارب گذشته را فرا راه خود قراردادن و
  .ازآن رفت برونی برا نوی راهو تالش برای گشودن  ورزيدن 

 والبته نه هم چنين درمبالغه وآنتاگونيستی کردن موجود اکنون هم اختالفات گرفتن دهيناد  انکاروبا نه مشکل نيبنابرا 
واقعيت  بادرنظرگرفتن بلکه مصنوعی آنها وباصطالع شعاريا همه يا هيچ ،ياپيوند صددرصد يا گسست کامل،

شيوه .ديگرسو قابل حل استاز جنبشی عموم منافع به عنايت با و ازيکسو) مربوط به مناسبات(وجودی اختالفات
وبه گمانم تکاپوی سوای آن نه .ای که راه را برای تنظيم مناسبات ويافتن ظرف مناسب برای  آن فراهم می سازد

  .راه حل که خود تجسم بحران بوده ومسبب تشديد آن می شود
انگشت تأکيد می نهم وبهمين دليل برای دراين نوشته کوتاه تنها بريکی ازوجوه اصلی وبنظرمن کانونی ترين نقطه بحران 

شفاف شدن هرچه بيشتر صورت بندی واقعی اختالف ، ازپراختن به ادعاهائی چون تاکيتک های موازی ويا 
اصراربرارائه ليست متهمين ونظايرآن که به تصور من بيشترنقش چاشنی ودوپينگ را بازی می کند  ومعلول را 

  .ارای خصلت تبليغی وتهييجی است تاتوضيح دهنده منشأ بحران، می گذرمنشانه می رود تاعلت را  والجرم  د
 مدافعان با عنوان جديد ن هايشانفراخوا نيآخر  يکی ازیط را خودی بند فرمول سرگشاده نامه مخالفی رفقا 

  :کرده اند رارائهيز شرح بهه واساسنام برنامه
 وسازمان بوده سازمانی ونتاکن ومصوبات واساسنامه برنامه  مدافع کهيی رفقا ازهمه
 برنامه با ومخالف ناهمخوان یفرد نظرات زيتماوبر تابندی برنم رای کيتاکت چند

 ديتاکی سازمان اتيوادب ها دررسانه سازمان ازنظراتی سازمان ومصوبات واساسنامه
 و بحث به سازمان تيفعال ی ادامه جهتی سازمانده ديتجدی برا ميکنی م دعوت دارند،
  .ميبپردازی ريگ ميصمت وی بررس

  
درهمان نگاه نخست اين فرمول بندی موجزومختصر وازجنس اساسنامه ای، درآن واحد دونکته بارز را دربرابر 

هم تصويری گويا ازرابطه موردنظرشان درمورد مناسبات اعضاء يک سازمان کمونيستی :خواننده قرارمی دهد
ن حال اتخاذ نوعی ازکنش را برای باجرادرآوردن منويات خود وازجمله رابطه آنها با مواضع رسمی را  وهم درهما

صدورچنين احکامی آمرانه وتکليفی نوعی کنش بی سابقه درسازمانی محسوب می شود که کنگره ساالنه . را
م منتخب کنگره دارد و نيزشمارزيادی اعضای سازمانی  بيرون ازمجموعه خود را دربرابرخود دارد  .دارد،ک

 مبارزه برای دموکراسی درون تشکيالتی است وآخرين کالم نقدش  درمورد فروپاشی بلوک ودارای سنت قوی
البته اين نوع کنش تنها می تواند .شرق ومدعی سوسياليستی نيزاساسا بافقدان دموکراسی درآن به همراه است

م آئينی نشأت ازکسانی که خود را ازصاحبان منحصربه فرديک سازمان وحاکمان  آن می پندارندوازسوسياليس
بگيردوبه عنوان شيوه عمل نيز قرابت زيادی بانوع ومدل سازمانی که درسودای بوجود آوردنش می 

بااين . نباشد وسازمانی باشد دگرگونه ودرانطباق با مدل مطلوب  خود" نه سازمان"سازمانی که ديگر.باشند،دارد



ن می گذريم تاهم چنان تمرکزاصلی خود را حول همه دراينجا ازپرداختن به اين نوع کنش واين  بخش از فراخوا
  . کانون اصلی اختالفات که درنهايت توضيح دهنده اين نوع واکنش ها نيزخواهدبود،حفظ کرده باشيم

  صورت گرفتهآنان خود تيروا وبه  وبا مهرجمعییرسم هياطالع ک يتوسط که است آنی بند صورت نيای خوب
مخالفين   ويا غيردقيقجانبدارانه  احيانایها برداشتناشی از و نيمخالفاهای  نمی تواندمتأثرازادعنيوبنابرااست 

 وادی تيره تربه آسان را ما تواندی م  وبحث های فرسايشییدرحواش زدن پرسهی بجا ازاين رو.خودباشد
ون بيرون ازما نيزقابل فهم باشد ونه هم چ کنندگان وقضاوت ناظرانی برا و برده  اتاختالف کنه وخاکستری 

 اين نوع رويکرد هم چنين به معنی فاصله گرفتن .نبرداشباحی که معلوم نيست حول تصاحب کدام غنائمی می جنگند
 نيادرهرحال . ازشيوه نادرست کنونی  مبنی برتعريف مواضع طرف مقابل مطابق آنچه که خودمايليم می باشد

ا ادعاهای بعضا درست ودرجای خودمهم ولی  کلی گوئی ويا حتمبهمی ها ازحوزه را جوهراختالفاتی بند فرمول
  درپشت که دهنده آن است  ونشاناساسنامه برده  بهرحال فرعی نسبت به اصل مساله،بسوی دودرک متفاوت از

که تنها خاصيتش پوشاندن اختالفات ...) هم چون مدافعان اساسنامه وبرنامه و(رات کلی ومشابه ومشترکیعبا
ی آرائ صف بهرهم دربراب  ومخالف همديگروجود دارند کهرمشخصيدوتفس اقلال ايو مشخص دودرکواقعی است  

   . اند پرداخته
  

  ست؟يچی بند فرمول نيا مختصات
، سازمان نظراتبا ناهمخوان  همخوان و یفرد زنظراتيتمای  ها مقولهی بند صورت نيدرای  ديکل وواژگان کلمات

  .استی زمانسا  جاریمصوباتو کنگره ،برنامه  شاخص ها به شمولو
والبته (ی برنامه مفقوداالثرشده استمبان نام بهی زيچ درآن اوال ، آمدهفوق فراخوانی بند درصورت همانطورکه

گوئی که انگارنه انگار دراساسنامه هم اکنون موجود ماده مشروط کننده ای  به نام مبانی برنامه وجود ).آگاهانه
آری بهمين سادگی می توان پشت شعار !. صحبت درباره آن استدارد وگوئی که يک اساسنامه جديد نوشته شده و

 برنامه وحال آنکه مقوله مبانی .اساسنامه عليه اساسنامه سنگرگرفت وبه قول معروف قرآن برسرنيزه آويخت
ثانيا بجای مبانی و . وبه عنوان شاخص مبنا دارای جايگاه مهم استیديکل مقوله ک يمقابل طرفی ها دربحث

  آمده که درمقايسه بامبانی مبتنی برچندين شاخصه پايه ای وفراگيِرمعطوف به بنيان واساسنامه نامهبر برنامه، 
ثالثا عالوه .هويت مشترک راه کارگری ها، حامل صدها شاخصه خرد وقابل  تفسيروتأويل به تعداد افراد است

ت که ناظربه تصميمات جاری بربرنامه واساسنامه شامل مصوبات کنگره ها وفراترازآن مصوبات سازمانی اس
وسيال و خردوريزنهادهااست  که درفواصل کنگره ها وتوسط نهادهائی اتخاذمی شود که فرد متمايزشونده  بنا به 

رابعا، براساس اين شمول  وبراساس اصل .قاعده اکثرا نمی تواند درفرايند تصميم گيری آنها مشارکت داشته باشد
  .و طبقه بندی دائم افراد واعضاء سازمان حول همه اين ريزو درشت ها شده استتمايزسازی ،بيانيه خواهان تمايز

 ميدانيم که ازديرباز درسازمان ما نوعی تمايزطبيعی وقابل فهم بين ستون متعلق به مواضع رسمی سازمان وستون متعلق به 
ازمکتوب ويا گفتاری می پرداخته  به تحليل رويدادها ومسائل گوناگون،اعم افراد سازمان که به ابتکارو تفسيرخود

درواقع يک جامعه (اند، وبخش مهمی هم ازتبليغ وترويج خودجوش سازمان را تشکيل می داده،وجود داشته است
اما مکاشفه جديد . وحول آن نيزاختالف مهمی وجودنداشته است)  مدنی خارج ازدست اندازنهادهای رسمی

ه و تعميم تمايزات به حوزه کنش های خودجوش افراد واعضاء چيزديگری است ومبين دست اندازی به اين حوز
کنش هائی که ما آن را با دوويژگی مهم يعنی خودجوشی و .سازمان و به همه نوشته ها وگفتارهای آنهااست

درهرحال جوهراين فرايافت . ابتکاری بودن  وباقيد اينکه مسئوليت آنها با خود نويسنده وگوينده است می شناسيم
محمد رضا شالگونی درنوشته اخير خود به تطهيرآن پرداخته واين کشف خود را بسيارمهم .تعميم تمايزکه ر–جديد 

.  می داند"نه سازمان"دانسته وجود وياعدم وجود آن را دليل کافی برای وجود وياعدم وجودی يک سازمان و
مواضع (اساسنامه ومصوبات سازماندرهرصورت جان کالم تأکيد برتمايزنظرات هم خوان وناهم خوان با برنامه و

والبته رويکرد ديگر مرزتمايز را همان مرزهای مبانی .درميان افراد سازمانی است) رسمی سازمان درهرلحظه
يعنی (يعنی درصورتی که مواضع افراد درمغايرت با اين مبانی باشد درخارج ازاين اين ستون.برنامه می داند

نی  باشد ناظربرتفسيرآزاد وخودجوش افراد ازرويدادها ودرراستای مبانی ودرصورتی که درچهارچوب مبا) ديدگاه
همانطورکه مشهوداست درنگرش نخست اصل . است وهيج نيازی به  تمايزگذاری بيشتر نيست

برحداکثرتمايزنظرات افراد  سازمان باهدف روشن کردن درجه هم خوان وناهم خوان بودنشان بامواضع 
ت  وحال آنکه درنظردوم اصل برتمايزحداقل ومطابق با شاخص های عينی وتعريف ريزودرشت نهادهای رسمی اس

بابهتراست .يک گرايش توجه خود را به نوک هرم معطوف کرده وديگری برقاعده هرم.شده مبانی برنامه ای است
بروجوه يکی تأکيد بربرجسته کردن اختالفات داردو ديگری تأکيد . بگوئيم يکی به شاخ وبرگها وديگری برتنه

يکی شيفته نشان دار کردن اعضاء به موافق ومخالف درميان خود ودربرابرانظارجهانی است و با .اشتراکات
مهرهم خوان وناهم خوان بودنشان و وديگری گريزان ازاين نوع نشان کردن ها  و وباتأکيد برشهروندی برابر 

  ).  مبانی  دربيرون ازخودوالبته کمونيستهای مشابه(وبدون نشاندارکردن  اعضاء راه کارگر
 بنظرمن ؟  وقابل ناديده گرفتنیجزئ اختالفيک  ا ياست تياهم بوده وواجدی فيک  فوق يک  اختالفاختالف ايآ

 موجود،دقيقا بدليل تمرکزوتأکيدش به تنظيم مناسبات ميان کمونيست ها دريک سازمان ونشانه گرفتن اختالف



 تياهم بدليل خصلت نظری ووجود چنين اختالفی دراين حوزه،دارای مناسبات معطوف به دموکراسی  ونه احيانا
ی  سازمان روند مناسباترويکرد به  دونوع  بازتاب دهنده درجوهرخود است که یاختالف چراکه .استی اديز

حتا داشتن گرايشات مختلف .سازمان وبه دونوع سازمان يابی غيرقابل زيست است اعضاءگرش به ن ودونوع
سازمان يابی اگرکه منجربه حذف ديگران وتنی ناتنی کردن کسانی که چون تونمی انديشند نشود درمورد نحوه 
بلکه غيرقابل -که بايد آن را امری طبيعی دانست-مشکل اصلی ومنشأ بحران نه از وجود اختالف نظر.مشکلی نيست

تحمل نمی کند و تنها همزيست تلقی کردن آن ازسوی يک نظرو ازآن نوع نظری است که خود وجوداختالف را 
 رويکرددر .وجود خود ومشابه خود را می تابد مگرآنکه گرايشات ديگر رادرحاشيه خود قراردهد وآنها را ناتنی کند

 تحقق بخشيدن اينوثا.هستيمرجانبداريعضوجانبداروغ نيب سطوحی درتمام کيستماتيس شکاف ماشاهد نخست اوال
يک نظام  به )ی که دراين نوع طبقه بندی ها همواره وجود داردصرفنظرازسرشت تبعيض آميز(به چنين تمايزی

 وبورکراسی وبه نخبه گان وآپاراتچی های متخصصی نيازدارد که البته درروندتکوين خود چه رومندينی زيمم
بخواهيم وچه نخواهيم وچه آگاه باشيم وچه نه،سرازيک فوق سانتراليسم خودفرمان وقرارگرفته برفرازدموکراسی 

والبته پی آمدهای " سازمان"ه اعضاء سازمان  وهم چون شورای نگهبانی برای حفظ خلوص مواضع واراد
 يجای يک سازمان مبتنی  برمناسبات همبسته ورفيقانه وحتی االمکان مبتنی وثالثا. خطيرديگر درخواهد آورد

هم جدانبوده و درگروپيوند براشتراکات ومناسبات دموکراتيک وکمونيستی ،سازمانی که درآن شکوفائی فردوجمع از
خواهيم داشت مبتنی برتفرقه ورقابت برای تسخيراين يا آن نهادوفرادستی اين يا آن " سازمانی"خالق بايکديگرند، 

رابعا جهت گيری اين رويکرد بی توجهی  .گرايش وپروراندن روحيه تقليدواطاعت وپژمرده ساختن روحيه ابتکار
چنانکه درشرايط پراکندگی بفکرعلم کردن فرقه  اصيل ومومن .ستهاستبه معضل بزرگ پراکندگی چپ وکموني

  .وارتدکس ديگری است برای افزودن  برخيل اين لشکر پراکنده وروان به سوی آب نما
 سازمان فردو رابطه به آنها  نگرشی ا هيپا اخته ي فراخوان اين رفقا به تمايزرا  به مثابه توانی مدرهرحال 
درک رابطه خود باسايرکمونيستها واينکه  ،یسازمان  درونیوآزادی سازمان،ازدموکراسياو حزبنوع از ودرکشان

آيا سازمان يابی خود رابه عنوان بخشی ازاين کليت اين کمونيستهای پراکنده ومتنوع می نگرد يا آنکه باخويشتن 
د هرکدام ازاين جنبه ها که درصورت گشوده شدن باب مباحثات می توان درمور. محوری خود را مرکزآن می انگارد

ونيزسايرپی آمدهای آن به ديالوگ پرداخت وبه عواقب وفرجام آن ها انديشيد ودرپرتوتجربيات وفجايع تاريخی 
 چيهی کنون درجهان من گمان به البته.به بازبينی آنها پرداخت"  سوسياليسم"صورت گرفته دراردوی چپ وبه نام 

غيرويا ضددموکراتيک،هرگزبا چنين فراخوان عريان و مبنی ين ولوجريانهای چپ مجاهد ولوی سازمان
برنشاندارکردن  رسمی واساسنامه ای اعضاء خود، درانظارعمومی ظاهرنمی شوند،گرچه هرکدام درعمل به 

. ولی چنين حضور عريانی درواقع غريب است ومبين نوعی نابهنگامی است. درجاتی کمتريا بيشتر چنين می کنند
 استالينيسم همواره مورد نقد وانزجارسازمان ماقرارداشته است نيز اين چنين بدون ماسک آنچه که بنام حتا

والبته اين نکته که چرا رفقای ما درسی امين سالگرد سازمان وظاهرا دراوج . درانظارعمومی ظاهرنشده است
با جهشی منفی درصحنه ... بلوغ يک سازمان، و ازسرگذراندن آن همه تجربه وبحران ونقد 

ظاهرميشوند،موضوعی است قابل درنگ وقابل بررسی که پرداختن به آن نيزخود نيازبه فضای مستعد برای 
درهرحال اگر مشخصات کلی اين الگو وپی آمدهای آن را درشرايطی که آبی برای شناکردن  . ديالوگ دارد

جامی ديگر نيست و وجودداشته باشد درنظربگيريم، ديگرباصطالح برای بدمستی کردن نيازی به نوشيدن 
اصراربرتمايزهم خوان وناهم خوان کردن اعضاء يک سازمان به تنهائی توضيح دهنده همه آن فجايعی خواهد 
بودکه تخصيص آن داچاها ،آن ويالها و آن کوپن های مصرفی ويژه  وآن مناصب مادام العمر تنها بخشی ازپی 

مهم آن است . شخصا چنين نيستند وترديدی هم درآن ندارمنيست که رفقای ما مهم.آمدهای گريزناپذيرآن خواهدبود
  06-06-2009            تقی روزبه       .که الگوئی که ازآن دفاع می کنند چنين است وبسترسازآن

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
فرامرز دادور. ز را  

  2009 ژوئن 7
Jun 7, 2009 

  رفقای گرامی راه کارگر
  

مبتنی بر . چند سالی بيشتر نيست که من افتخار همکاری با سازمان را داشته و عمدتًا در حاشيه، فعال بوده ام  

 مثابۀ يک مشاهدات و تجربياتی که طی اين مدت دستگير من شده و با توجه به منطق و نگرشی که فکر می کنم به

فعال در راه سوسياليسم از آن بهره مند هستم به نظرم معقول می باشد که هنوز هم دير نشده و اميد است که فعالين و 

در درون " برابر"دوستداران سازمان علی رغم تمامی اختالف سليقه ها، تفاوت های نظری و روابط کمتر از ايده آِل 

مباحث تئوريک و سياسی حول محور اهداف، استراتژی و تاکتيک های تشکيالت، حداقل اجازه بدهند که روند 



آنگاه، مفيد . مبارزاتی و همچنين بررسی در مورد چگونگی روابط درون تشکيالتی برای يک دورۀ معين ادامه يابد

سيلۀ شهاب برهان، پس از ارتقاء شناخت از خطوط اساسی و بحث انگيز تئوريک به و. خواهد بود که طبق پيشنهاد ر

اکثريت مطلق اعضاء و سپس احتماًال ايجاد صف بندی های نظری، پروسه ای که حداقل يکی از کنگره های سازمان 

  .را نيز در برگيرد، طی شود

تنها پس از سپری کردن يک چنين حرکت ضرور و منطقی است که واکنش های متناسب تشکيالتی و احيانًا   

اگر تعداد قابل مالحظ ای تاکيد داشته باشد، انجام می گردد و از جمله آثار جدايی اصولی بر اساس مضامين محوری ، 

ناشی از آن و قابل استفاده، اين خواهد بود که احتماًال تفاوت های تئوريک و پراتيک از طرف جنبش چپ ايران نيز 

زنده ای برای فعالين تجديد نظر در تصميم های عجوالنه، احتماًال حامل عوايد ار. مورد بررسی جدی قرار بگيرد

. من نيز در تاييد، و همراهی با، اقدام تعدادی از رفقا، از پيشنهاد ر. سازمان و همرزمان آن در سطح جنبش می باشد

  .شهاب برهان استقبال نموده، اميدوارم که تمامی رفقای سازمان به اين مسئله بسيار مهم توجه مبرم داشته باشند

  

  با درودهای رفيقانه

   دادورفرامرز

  

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

  علی دماوندی.از ر
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!اعضاء و اعضاء گروه منشعب از سازمان, خطاب به کميته مرکزی سازمان  
را دريافت کردم که حاوی ) راه کارگر(روز بيانيه ای به امضاء هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران ام

آيا اين عمل نامی جز کودتا دارد؟ . نمی دانم اسم اين اقدام را چه بگذارم. مصوبات رفقای انشعابی است  
آنچهره ای که عباس توکل و امثال او از , اين رفقاقرار بود با هم رفتاری متمدنانه داشته باشيم تا در صورت انشعاب 

آيا اين است نشان تمدن؟ آيا اين است نشان قبول دمکراسی واعتقاد به عدالت . خود نشان دادند را از خود نشان ندهيم
 اهرم ؟ چرا اسامی شما رفقای انشعابی تا کنون روشن نشده است؟   به چه حقی نام سازمان را بر خود نهاد ه ايد؟ کدام

البته اعالم کرد ه ايد که انشعاب منطق و آئين . دمکراتيک به شما اجازه داده است تا اين نام را از ديگران غصب کنيد؟
جدايی شما . اين به خود شما مربوط است اما من به شخصه نمی توانم اين برخورد استبدادی را تحمل کنم. نامه ندارد

. نانه با خود را داشته باشيدمتمدنانه نيست که انتظار برخورد متمد  
فردا وقتی اعالم شود که شما گردانندگان اين انشعاب  مدافع وجود ارگانهای غير منتخب و واليت استصوابی بوده ايد 

قهر . اين گوی و اين ميدان اگر اختالف نظر سياسی داريد مطرح کنيد و به کنگره بياييد. نگوئيد که اين يک تهمت است
چرا از حضور در جمع سازمانی . ناسالمتی قرار بود که پيشگام مبارزه باشيد!   رفقايتان که نشد هنرکردن و جعل نظر

و بيان نظراتتان هراس داريد؟ اگر از آفتاب حقيقت نمی گريزيد حداقل برای يکبار هم شده بياييد و از اعضاء سازمان 
کسی که نخواهد به . رون سازمانی احترام بگذاريدرای اعتماد بگيريد و در غير اين صورت متمدنانه به دمکراسی د

.رفقای ساليان خود احترام بگذارد هيپچگاه نخواهد توانست به مردم ايران و خواست آنها احترام قائل شود  
روی سخنم با شما رفقای انشعابی است که اسامی شما . و توده ساکت و حامی مستبد پرور است, استبداد مستبد ميزايد

 ساله شما در سياست 30آيا تجربه حداقل . از شما تنها بعنوان برگه رای استفاده ميکنند.  اعالم نکرده اندرا تا کنون
حکم نمی کند که از چنين برخوردهای مستبدانه و کودتا مسلکانه فاصله بگيريد؟ آيا رهبری يک تشکيالت ورثه ايی 

کند و " درشت گويی" شما هم معتقد هستيد که عضو نبايد است يا انتخابی؟ آيا به انتخاب دمکراتيک اعتقاد داريد؟ يا
جای عضو در عضويت است و جای رهبر در رهبريت؟ آيا اصال به شما برنمی خورد وقتی ميگويند که در شرايط 

توفانی بايستی کشتی را سبک کرد؟ يعنی بايستی توده رای دهنده را به آب ريخت تا کشتی رهبر به ساحل برسد؟ اين 
روی سخنم با شما است که اين سخنان را بر زبان آورده ومياوريد؛ بدانيد که . مينی و يا خامنه ای نيستسخنان خ
در همان ساحل به گل خواهد نشست و هيچگاه روی , با اينگونه رهبری و با اين خدمه که بر عرشه داريد, کشتی شما

.امواج اقيانوسها را نخواهد ديد  
دوباره وقتی جناحی از يک سازمان چپ بخواهد خود را صاحب  نام سازمانش اعالم ,  پس از انقالب بهمن30اينک  

کند و پشت پا بر هر چه منطق است بزند اول باعث سرشکستگی همه اعضای آن در بيرون خواهد شد و دوم باعث بی 
چه در . بيح استکودتا در هر چهره اش ذشت و ق. اعتباری کسانی که خود را مدعی و پرچم دار جنبش چپ می نامند

.تهران باشد و چه در بيرون آن  
شما تا چه حد به . ما از کشوری استبداد زده می آييم که گردانندگانش به دمکراسی و حقوق دگر انديشان باوری ندارند

 حقوق اعضاء در اين سازمان احترام ميگذاريد؟ 
در يک تشکيالت دمکراتيک امکان گفتگو و زمانی که . اين برخورد استبدادی و زورگويانه نبايستی پذيرفته شود

گردانندگان چنين . شرکت در کنگره وجود دارد اين رفتار ناهنجار نه تنها که پسنديده نيست که قابل توجيح هم نيست
بلکه در کنار . تالش کودتايی بايد بدانند که انشعاب اين چنينی آنها را به فاصله چند ساله نوری از بقيه ما نمی رساند

. خواهند ماند اما با يک خاطره تلخ که نشانگر رفتار و درک وارانه آنها از دمکراسی و حقوق مردم استما   
 اگر تاريخ بر سينه مجريان انشعابات فرمايشی در جنبش چپ ايران مدالی بنشاند، اين مدال را بر سينه شما رفقای 

همانگونه که اين مدال طاليی را بر . ايران خواهد ناميدانشعابی نيز خواهد نشاند و شما را ناجی چپ ايران و کارگران 
!سينه عباس توکل نيز نشانده است  

همانگونه در نوشته پيشين نوشتم ما هر يک برای خدمت به کارگران و محرومان به صف چپ . هنوز دير نشده است
بمانند . انون در خدمت تودها نيستپيوستيم و اعالم کرديم که از قبول قانون حاکم  در کشورسر می پيچيم چرا که آن ق

اگر . يعنی ما قانون شکنيم". تنها آن قانون مقدس است که حافظ منافع توده ها باشد"ارانی آن بزرگ چپ معتقد بوديم 
اما از شما می پرسم چه شد که به ناگاه داشتن و يا نداشتن ستونی در يک سايت بنام . اين قانون سد راه ما باشد

شما شد يک قانونی مقدس ؟برای " ديدگاه"  
تجربه انشعابات بی معنا و پی در پی در سازمان اقليت در برابر . چپ ايران نياز به گسترش صفوف و تقويت خود دارد

نگذاريم اين فاجعه را در سازمان ما . انشعابات بی دليل که عمدتا بر اثر رنجيدگی رهبران اين سازمان رخ داد. ما است
.اصلی اين انشعاب سازمان امنيت جمهوری اسالمی خواهد بود نه جنبش چپ ايرانبرنده . تکرار کنند  

     موفق باشيد
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  !درخواست آتش بس 
م نامه ی سرگشاده ی اگر چه ناخواسته آتشی به پا کرد، و  اگر چه  بی موقع بود و  ناپخته،  اما يک پيا

اين نامه  پرده ها را کنار زد، به سياست مماشات جويانه . روشن دارد، پيام اين مباد و همين پيام نقطه ی قوت آن است
ی ديرينه پايان داد  و به فضای ابهام آميز و نيمه تاريکی  که با تاريخ سی ساله ی مبارزه ی مشترک ما  پيوند دارد  

نکی  رسا برآورد  که اين چنين مباد و ما بيش از اين به چنين فضائی تن نوری تازه تاباند  و با بيانی روشن با
اگر چه  می بايستی در همين نامه با همان روشنی تاکيد می شد  که ما خود با سياست مماشات جويانه .  نخواهيم  داد

انيم و با روشنی بيان می ی ديرينه ی خود در ايجاد چنين فضائی سهيم هستيم  و اين انتقاد را بر خويش هم وارد می د
داشت سازمانی که ما به دور ان حلقه زده ايم  از بدو شکل گيری تا به امروز در برکه های محفلی شناور است و برکه 

های محفلی  با همه ی تنگناها و انتقادهای دوره ای هرگز نخشکيده، و با خشکيدن هر برکه، برکه  تازه تری برای  
ت  و شايد هم  با خشکيدن آخرين برکه ای که بستر محفل پروری است  در ترکيب کنونی شناکردن سر بر آورده اس

برای هميشه به تاريخ به  پيوندد و شايد هم  در ترکيبی تازه در نقش يک سازمان پويا  به راه آرمانی خود ادامه دهد و 
!  اميد که چنين باشد و بکوشيم که چنين باشد  

 بود  ناکام برای پايان دادن به سازمان محفلی و خشکانيدن آخرين  برکه های انتشار اين نامه شايد تالشی
اگر چه  جای گزينی  برکه های محفلی  با .  محفلی، اما بافت محفلی از آن بيدها نيست که با اين بادها  به لرزه در آيد

اکسيون و يا جناح آشکار حزبی،  مناسبات  روشن دموکراتيک،  و ارتقای مقام محفل پيچيده در ابهام،   به مقام فر
هم از اين زاويه که به ابهام .  آخرين چاره و  آخرين سازوکار آرمانی برای  بقای سازمانی است  که بدان وابسته ايم

های پيجيده،ای پايان دهد  که بارها از پرده برون افتاده و با چشم پوششی ها و سازش های  بی جا هم چنان برجای 
.اين زاويه که بن بست  موجود را بشکندمانده و هم از   

اما اين نامه کم بودهای اساسی ديگری هم دارد و از جمله اين که به جای پرداختن به علت ها به معلول ها 
پرداخته  و به جای ريشه يابی علت ها، معلول ها  را عامل نگاشته است و همه چيز را به نقش رفقائی  گره زده  که 

و نيز  روشن نساخته که وضعيت موجود نتيجه ی طبيعی  و منطقی .  و سبک کار تشکيالت هستندخود گروگان ساختار
سازماندهی نا مناسب است و در يک سازمان انقالبی، اين سبک کار دموکراتيک است  که کادرهای دموکراتيک  می 

ل های سال است که از آن غافل سبک کار دموکراتيکی  که ما سا. سازد و به خشک انديشی ايدئولوژيکی مهار می زند
! برای نمونه نگاه کنيم به سبک از تئوری تا عمل، در يکی از اساسی ترين حوزه های سازمانی.  هستيم  

در ظاهر امر بيست سال است که اين سازمان از بافت محفلی خارج شده و در چهارچوب مناسباتی 
نظم کنگره و ارگان های انتخابی  تجديد سازمان يافته  و دموکراتيک با تصويب اساس نامه ی سازمانی  و برگزاری م
اما اين ظاهر قضيه است و بافت محفلی گذشته ی سازمان .  اداره ی آن در غياب  کنگره در اختيار کميته مرکزی است

 از کنگره های سازمانی مرتب برگزار می شود و رفقا.  به شکل  ديگری راه خود را به درون سازمان باز نموده است
راه های دور و نزديک در کنگره ها گرد هم می آيند اما تمام وقت کنگره ها صرف بررسی تحليل مسائلی می شود در 

مسائلی که می تواند .  کلی ترين و عام ترين شکل خود که درستی و يا نادرستی آن ها  کارکرد تشکيالتی چندانی ندارد
زی ندارد که بيش ترين  وقت کنگره  صرف چانه زنی ها  و مته به در چند بند برش نامه تصويب و يا رد شود و نيا

خشخاش زدن ها شود برای جرح و تعديل بيانيه ها و دگرگونی در ترکيب جمله نويسی  و جا به جائی پاراگراف ها، 
! برای دريافت  توافق اکثريتی از شرکت کننده گان در کنگره  

کزی به عنوان مهم ترين ارگان تشکيالتی به شيوه ای در هيچ يک از کنگره های سازمانی، کميته مر
دموکراتيک انتخاب نمی شود و انتخاب کميته ی مرکزی که مهم ترين وظيفه ی کنگره محسوب می شود  هم واره به 

شيوه ای غير دموکراتيک و محفل گرايانه برگزار می شود  و اگر نتوان گفت اين انتخاب در دقايق پايانی کنگره، انجام 
.يث گيرد می توان گفت  در يک ساعت پايانی  از درون  کنگره سر بر می آوردم  

 بايد توجه داشت  کميته ای که به اين گونه انتخاب می شود  نمی تواند بر همه ی امور اشراف داشته باشد و 
برد که از بدو راه چون به نحوی همه جانبه بر همه ی امور اشراف ندارد  به ناچار در تنگناها به رفقائی پناه می 

و ! اندازی اين سازمان سر رشته ی کارها  را در دست دارند و همين خود برکه ای است برای بازتوليد محفل گرائی
اگر قرار است که به سيستم محفل گرائی پايان داده شود بايد سازوکارهای تازه ای گزيد که در برابر زايش برکه های 

 بخواهيم و چه نخواهيم گزينشی اين چنين،  و تن دادن اندامان سازمان به فضائی زيرا چه.  پرورش محفل  سدی باشد
اين چنين، زمينه و بستری است برای برپائی دو نوع سازمان و دو نوع رهبری،  و اين اشکال بر می گردد به همه ی 

ه آن که توجه داشته باشيم گاه به ويژ! اندامان سازمان، به همه ی  امضا کننده گان نامه  و به همه ی  مخالفان نامه
کسانی به مرکزيت راه می يابند که برای آب خوردن شان هم از ديگران اجازه می گيرند و در دوره هائی وجه غالب با 

.. گزينش های اين چنينی است  



در  عين حال  به برکه ی دومی هم می توان پرداخت که بستر مهيا و روانی است برای تداوم و بقای دو 
مان موازی،  يکی سازمای  رسمی و  ناتوان بر روی کاغذ، هم چون هنرپيشه های بدلی فيلم های سينمائی،  و ساز

شايد چنين توصيفی قدری غلو آميز باشد و در سازمان !  ديگری سازمانی غير رسمی، اما  پر قدرت و توانا در سايه
 توانی آن چنانی پيدا کند اما  در هر صورت سايه کوچکی مثل ما،  سازمان در سايه نتواند پوششی آن چنانی و يا

هنگام که کميته ی مرکزی نتواند اکثريت اندامان سازمان را . روشنی از آن را بدون عينک  ذره بينی هم می توان ديد
 هدايت نمايد و  نتواند از يگان های سلزمانی و اندامان سازمان در چهار چوب اساس نامه و برنامه مسوليت سازمانی
بخواهد و شمار زيادی از اندامان يک سازمان کوچک نه تن به کار دهند، و نه حق عضويت پرداخت کنند  و بار تالش 

اين اقليت و يا اين شمار اندک . های سازمانی و گاه تامين مالی آن هم بر دوش اقليت اندک شماری افتاده باشد
! ی گاهی  خواهد يافت فراتر از  توان خود  و ديگرانسازمانی در نقش اکثريتی  ظاهر خواهد شد پرتوان،  و جا  

 اگر از اين زاويه هم به کارکرد سازمانی و موضع برتر شمار اندکی  از رفقا بنگريم  در می يابيم که  سال 
پرده ای .  های سال است  مسائل اين چنين می گذرد و پرده ای در پيش روی ماست که نمی خواهيم آن را  کنار بزنيم

ساتری است بر کناره گيری های آگاهانه و يا نا آگاهانه ی توده ی سازمانی، اگر چه توده ی سازمانی، توده ی  دو که 
رقمی باشد، پرده ی ساتری بر  نا گفتنی ها،  بر گشاده دستی ها و تنگ نظری ها، و سرانجام  پرده ای پر ابهام از 

چه بسا شمار زيادی از رفقا، .  ازداری آن چه که رازی نيستچشم پوشی ها و تداوم سکوت های  فردی و جمعی  در ر
چه رفقای امضا کننده ی نامه  و چه رفقای مخالف نامه مدت زمانی زياد از فضای حاکم،  و آن چه که از کنار شان  

ودداری می گذشت  دل خوری داشتند  و  سازش کارانه از کنار آن می گذشتند و يا واکنش خود را با کناره گيری  و خ
. از پذيرفتن مسوليت نشان می دادند  

اين نامه ی  مشکل افزا  اگر چه می توانست با آرايشی دقيق تر به بيان بن بست ها بپردازد،  اما بر زخم 
اما نبايد پنداشت ! موجود نمک پاشيد و  تهديد به انشعاب و تصميم جدائی  سوزش آن نمک است بر اين زخم ناسور

مصداق  فضای مسموم،  همين .  اده و آن چه که مورد انتقاد قرار گرفته  توهمی بيش نبوده استکه آن چه که روی د
بس که واکنش متقابل آن، نه انتقاد متقابل، و برهان در رد آن و آن چه که در آن مطرح شده، که صدور اولتيماتوم و  

 که در برابر نامه ای با  پيام روشن انتقاد از اين! . تهديد متقابل داير بر جدائی و سازمان دهی انشعابی تازه است
فضای مسموم، و جلب توجه همه گان برای ايجاد فضائی بهتر و سالم تر  و ايجاد زمينه ی مناسب برای طرح همه ی 

مسائل  و  و در پرتو آن تالشی همه گانی برای  برون رفت از بحران کنونی تشکيالتی،  از جانب شماری از رفقا 
 پا می شود  و رفقائی در واکنشی تند نسبت به آن  شتابان عزم جدائی دارند خود تائيدی است در اثبات  غوغائی به

و  در چنين فضائی همه ی ما بايد به  اين پرسش پاسخ گوئيم  و يا اين ! نبود فضای انتقاد و سازنده گی انتقادی
لوب کار تا کنونی نبوده و يا نيست  که تشکيالت را با پرسش را در برابر خود قرار دهيم  که  آيا شيوه تا کنونی و اس

بن بست تاريخی خود مواجه ساخته است؟ و آيا همه ی ما که به دور اين سازمان حلقه زده ايم از سی سال پيش تا 
کنون همين را می خواستيم و يا به همين ميزان از کارکرد و نقش خود قانع هستيم،  و يا اين که چيز ديگری می 

و  جدای از وجود نامه ی اعتراضی، آيا .  ستيم که با  آن چه که داريم و يا به دست آورده ايم ، تفاوت زيادی داردخوا
زمان آن فرا نرسيده است که برای جهشی به پيش به چاره انديشی بپردازيم؟  آيا  ما  هم چنان محکوم به درجا زدن 

؟ !هستيم  
واست می شد نوسازی و يا بازسازی سازمان موضوع کنگره ی باز هم چه بسا بهتر بود که در نامه درخ

آينده باشد و همه رفقا با مشارکت فعال خود چشم اندازهای آينده را بگشايند زيرا بايد بپذيريم که در بيست سال گذشته 
. ساخته ايمکار تئوريک چندانی انجام نداده ايم و خود را برای روياروئی با مسائلی که در پيش روی داريم آماده ن

جنبش  مبارزاتی در ايران و جهان در طی  بيست سال گذشته با انبوهی از مسائل و مشکالت دست و پنجه نرم کرده و 
ما در . يک سازمان انقالبی نمی توان بی تفاوت از کنار اين همه تجربه ی مبارزاتی و کام يابی ها و ناکامی ها  بگذرد

بان مان ته کشيده و  زمان آن فرارسيده که از اين انبوه تجربه ها ذخيره ای تازه بيست سال گذشته از مايه خورديم وان
به ميراث برده ايم  اگر ... آن چه که از مارکس، انگلس، لنين، تروتسکی، روزالوکزامبورگ، له دوان و . فراهم آوريم

.    چه ميراث های پرارزشی هستند  اما با  کپيه برداری از آن ها به جائی نمی رسيم  
و  در اين صف آرائی دو جانبه ی کنونی  آن چه که در خور توجه است فرارفتن از نمود است به ماهيت، و 

و  تالشی همه گانی و همه جانبه  برای ريشه يابی بن بست ها و پايان دادن به پرخاش ! فرارفتن از سطح است به ژرفا
ش گيری از فوران خشم، خشمی که می بايستی تنها و تنها خويشتن داری در پرتو کنترل بر اعصاب،  و پي!  گری ها

! متوجه  دشمن طبقاتی باشد نه متوجه  دوستان نزديک  و رفقای ديرين هم دم و  هم رز  
 ما هم چنان بايد بر اين اصل پای بند باشيم که  جدائی و انشعاب،  مادام که مرزهای سياسی و ايدئولوژيکی 

اشتباهی است جبران ناپذير و  زيان مند برای هر دو جريان، و کل جنبش چپ، آن هم در هر دو جريان  تفکيک نيافته، 
موقعيتی که جامعه ی ما در آستانه ی يک دگرگونی تاريخی است که از هر کدام از ما گذشت و فداکاری بيش تری می 

ئل شد و مادام که مرزهای طلبد و در چنين شرايطی نمی توان برای توجيه واکنش های خشم آلود توجيه تئوريک قا
مشترک درهم نريخته است تالش ها می بايستی بر محور پر کردن فاصله ها باشد و نه گستردن آن ها و ژرفا بخشيدن 

!  به آن ها  



 شهاباما  با دريافت نامه ی رفيق . اين نامه را دو هفته پيش نوشته بودم و در پخش آن ترديد جدی داشتم
است و پيش نهاد وی برای کشيدن بادبان ها بر آن شدم که با پخش اين نامه، ضمن  تاکيد  بر  برهان و در تائيد  درخو

واقعيت دو پارچه گی کنونی،  برای برون رفت از  بحران و موقعيت ناخوشايند کنونی توجه رفقا را  به  ريشه ها جلب 
آتش بسی  بی قيد و .  آتش بس نمايمکنم و درخواست رفيق شهاب برهان را تکرار،  و به نوبه ی  خود درخواست

رفيق رحيم به کميته  مرکزی بازگردد و کميته  مرکزی با يک پارچه گی تشکيالتی و بهره مندی از توان همه !   شرط
ی رفقای هر دو جناح  با  نام تا کنونی سازمان در دگرگونی های سياسی و فضای آتش فشانی درون مرزی ايفای نقش 

ترين زمان ممکن زمينه ی برگزاری  کنگره چهاردهم را فراهم آورد و بگذاريم اگر قرار است که نمايد و در کوتاه 
و اما من هم چنان با هر گونه .  انشعابی صورت گيرد اين انشعاب از امروز به فردای برگزاری کنگره  موکول شود

ارده،  کنگره يگانه گی باشد و راه را برای انشعابی به هر دليل و بهانه که باشد مخالف هستم و اميدوارم که کنگره چه
. جذب ساير نيروها و اتحادهای گسترده تری بگشايد  

 با درودهای رفيقانه  ــــ وريا بامداد
       1388سی و يکم خرداد 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ه.ش. از ردو نامه 









 
  !  به رفقای عزيزمه.شاز 

  

  !سخنی با رفقايی که می نويسند

رفقا، چرا اين قدر طوالنی می نويسيد؟ باور کنيد که حرف شما را در چند جمله هم می توان فهميد و نيازی 

ما اين را بگويم که چه من و چه از ا. البته هر کس  آن طور که دوست دارد، می نويسد. به اين همه توضيحات نيست

حيف نيست که . خيلی های ديگر که سئوال می کنم، کسی از خواندن نوشته ها و مقاله های طوالنی خوشش نمی آيد

  !!!تنها دو خط اول، دو خط وسط و دو خط آخرِ  نوشته های شما خوانده شود؟

صفحه بنويسيد، هر روز يکی دو  صفحه بنويسيد  10بياييد بجای آن که تمام حرفتان را در . من راه حل دارم

  چه می شود؟. و هر محور را در همان حد باز کنيد

  

  !يک دست آورد دمکراتيکِ  درون تشکيالتی: جلسات اينترنتی

با اين که هدف من بيشتر . اين بار در جلسه اينترنتی سه شنبه ها شرکت کردم" قهر"بعد از چند سال 

فت از بحران موجود و چگونگی هم کاری گرايش های مختلف درون تشکيالت در شنيدن راه حل های برون ر

. چهارچوب يک ظرف معين تشکيالتی بود، متوجه شدم که هنوز دل ها خيلی پر است و هنوز بايد حرف ها زده شود

 زدن، آرزو کردم کاش همه با هم بوديم و همه گوش به حرف های يک ديگر می داديم و می توانستيم بدون مارک

. بدون متهم کردن و بدون بکار بردن کلمات خشن، تمام آن مسائلی را که در ذهن و قلب مان داريم، به زبان بياوريم

اما اين واقعيت به ميل من تغيير نمی يابد و رفقای مخالف نامه سرگشاده اين نشست را بايکوت کرده بودند و در نتيجه 

با وجودی که بسياری از رفقا در نامه های مختلف، . ارچوب حرف می زدنداکثر رفقای شرکت کننده تقريبا در يک چه

حرف های خود را زده بودند، باز نياز به حرف زدن و شنيدن وجود داشت و هر کس توضيح می داد که مشکل 

يط، نه در آخر خودم هم به اين نتيجه رسيدم که انتظار ارائه راه حل در اين شرا. کجاست و چرا اين نامه نوشته شد

شايد بعد از مدتی حرف های يک ديگر را بهتر بفهميم و . چه بهتر که همه حرف ها زده شود. واقعی است و نه منطقی

  .منظور و مقصود روشن تر شود

در ابتدا بگويم که حل مشکل ديدگاه، حتی اگر دقيقا همانی شود که من می خواهم، هنوز مشکل تشکيالت ما 

يار مهم است که هر رفيقی بتواند به طور برابر و با امضای فردی نظرات خود را در رسانه هر چند بس. را حل نمی کند

  . های سازمان بيان کند، اما اين گام اول است

نه "می دانم رفقايی هستند که از اين جمله من برداشت خود را می کنند و می گويند، ببينيد، گام اول (

  !!!!!!)!!برداشته شد، وای به گام آخر" تشکيالت

  !بی اعتمادی

يکی از مشکالت ما چه اکنون و چه در گذشته اين است که نمی خواهيم سخنی را که از زبان رفيقی در می 

با اعتقاد کامل می گويم که هيچ کدام از . اين سخنان را به ميل خود تفسير می کنيم" پشت کله"آيد، قبول کنيم، بلکه 

قبول کنيد که وقتی برادرمان، فرزندمان، همسرمان و يا حتی دوست مان . ما، از چنين نحوه برخوردی بری نيستيم

اعتراضی می کند، انتقادی می کند، به آن گوش می دهيم و تمام تالش مان را در جهت حل آن و حداقل از بين بردن 

دنباله روی کسی اما وقتی رفيق تشکيالتی مان حرفش را می زند، يا او را دست نشانده و . سوءتفاهم بکار می بريم



و اگر حرفش را بی پرده و تمام و کمال زده باشد، بايد .  ديگر می دانيم و يا او را دروغ گو، رياکار و متقلب می ناميم

اش واجب " اعدام"يا بايد حرفش را پس بگيرد و يا . تشکيل شده و رفيق مزبور به محاکمه کشيده شود" دادگاه"

  . است

من اين جمالت را با استعاره نوشتم، اما اگر خوب نگاه کنيم، رفتار مشابه را در ببينيد رفقا، درست است که 

تفاوت در اين جاست که ديگر توان و شرايط عملی کردن چنين رفتاری وجود ندارد، اما در . اذهان خودمان می بينيم

  .افکار همين می گذرد

آيا اگر چند . مطرح شد.... اخراج او در واحد ،  حکم13تقی روزبه  قبل از کنگره.نمونه اين که بعد از نامه ر

  سال پيش بود، اين حکم اجراء نمی شد؟

شالگونی مطرح شد که جای من با چنين حرف .يا خودم که در يک جلسه اينترنتی، حرفم را زدم، از طرف ر

د سال پيش تر بود، اما  اگر چن. خب، من به قهر بسنده کردم. هايی در اين تشکيالت نيست و کسی هم خالفش را نگفت

  !!!!؟"ما را از اين تشکيالت بيرون می رويم"مصداق اين مثل نمی شد که 

  

  :نظر مخالف

گاهی فکر می کنم . من يک بار ديگر، اما کوتاه  می خواهم در رابطه با ايده تحمل نظر مخالف استدالل کنم

کاش مذهب فقط .  تمام و کمال درنيافته بودکه وقتی مارکس می گفت، مذهب افيون توده هاست، هنوز کارکرد مذهب را

فرهنگِ  مذهب . مذهب ويرانگر هر نوع تالش انسان ها برای نشاندن دمکراسی و عدالت است. افيون توده ها می بود

پروردهِ  ما، آن چنان در تار و پود افکار و رفتارهای مان نفوذ دارد که وقتی کمونيست هم می شويم، تو گويی به 

خدا يکی است، يک پيغمبر را عبادت می کنيم، کتاب ما مشخص است و حرف بايد يکی . سم گرويده ايممذهب کموني

از اين جهت اسالم از ما جلو زده . (های مختلف را نيز رد می کنيم"فتوا. "باشد و تفسيرمطلق از آن نيز نزد ما است

  ) است

 شعار ما نيز هست و آن چيزی که اين وحدت، يگانگی، هم زبانی، هم خوانی و هر گفتمان مذهبی ديگر،

را به هم بريزد، خطرناک است، توطئه است، ناآگاهی است، گمراهی است يا بايد امر به .. و...وحدت، يگانگی و 

  ! آن چيست؟ نظر مخالف. معروف شود و ندامت دهد و يا کافر است و ملعون و بايد لعنت شود

  !سخن کوتاه

ی کنند که در همين کنگره، موارد مورد اختالف را به رأی گذاشته و به از اين که برخی رفقا پيشنهاد م

مگر همه نمی گوييم که فضا . چرا از گذشته مان درس نمی گيريم. تصويب برسانيم، دچار نااميدی و واهمه می شوم

ا به تصويب می بدهيد برای اين که نظرات مان را باز کنيم، بحث کنيم، کار عمقی تر کنيم و در نهايت اگر موردی ر

چرا می خواهيم در عرض يک ماه مهر اکثريت به . رسانيم، حداقل بدانيم که هر گرايش به طور واقعی چه می گويد

  نظری کوبيده شود که نظر مقابلش هنوز مه آلود است؟ 

 يادمان رفته که سال ها ی مديد، شبِ  قبل از کنگره رفيق شالگونی را می نشانديم که با انشای قشنگش،

نظراتی را که البد همان هفته آخر به يک نفر و يا عده ای الهام شده و يا از جايی برگرفته شده بود، فورموله کند و به 

کنگره ارائه دهد و ما اعضای شرکت کننده نيز بعد از چند دور بحث هايی که همگان با آن ها آشناييم، دستِ  رأیِ  خود 

البته چنين شيوه ای تنها مختص به رهبریِ  آن زمان نبود، بلکه ! به اکثريترا بلند می کرديم و آن می شد نظر مصو

حتما يادمان . هر رفيقی می توانست در کنگره همين شيوه را اتخاذ کند و رأیِ  خود را نيز به راحتی به دست آورد



رايان گذرانديم و نرفته که در عرض همان سه روز کنگره، چه مصوباتی در دفاع از حقوق زنان و حقوق هم جنس گ

  . اکنون همه آن ها تابلوی راه کارگر است

 !دريغ از يک بحث عمقی

----------------------------------------------------------------------------------------  
  بحران راه کارگر و خطر فروپاشی آن

  ت ، حشمت محسنی .ط ، ب ، ح
  

های به آن، بحران مرکب و ديرپای سازمان ما را از ر از اعضای سازمان و واکنشنف... ی ی سرگشادهانتشار نامه
روند " اردوگاه سوسياليسم" سال گذشته، يعنی پس از فروپاشی 20هايی که در آن. عمق به سطح آورده کرده است

-کنش نسنجيده اما تکانهای خود را بسته بودند، به ناگاه با واکرده و گوشتباهی و انحطاط تشکيالت ما را انکار 
ها و ی مشکلامضاکنندگان نامه سرگشاده گرچه دست به ريشه. انددهنده بخشی از اعضای سازمان مواجه شده

اند، معهذا ُچرت آن عده اند، و تنها خواهان تغييراتی در چارچوب وضع موجود شدههای تشکيالت ما نبردهنابسامانی
. انداند، سخت پاره کردههای فکری و تجديد آرايش آن بودهف بازسازی  بنياناز اعضای سازمان را که در عمل مخال

اند، البته رعدی ای داشتهکنندهاين حرکت ديرهنگام از سوی کسانی که خود در مزمن کردن بحران جاری نقش تقويت
  .  اخير بوده استی کرد خط حاکم بر تشکيالت در دو دههآمِد ناگزير عملدر آسمان بی ابر نبوده بلکه پی
ى فروپاشی شوروی، در يکی اش عميقا متاثر از مارکسيسم روسی بود، در هنگامه     راه کارگر که نظام انديشگی

آمد به آوای جغدی هم نمی"در فضايی که . جانبه مواجه شدهای حيات خود، با بحرانى همهترين لحظهاز سخت
 اين سازمان ُپرشمار و فعال بود، کنگره اول سازمان شجاعانه پرچم یو عوامل نامساعد عليه بقای رزمنده" گوش

را بر " بازسازی يک چپ راديکال، مدرن، و عميقا دموکرات"و  "دفاع از سوسياليسم"، "بازگشت به مارکس"
آن نمان سازی ديگر کرده بودند و خواستار سنگراو اين کار سترگ در شرايطی انجام شد که اقليتی از هم. افراشت

  .گسيختگی نظام سرمايه فرو کاهدبودند که افق و پيکار سازمان، به مبارزه برای مهار عنان
و با خروج رفقای . ی تعيين تکليف رسيد نظری  دو گرايش در کنگره دوم سازمان ما به نقطه-     مبارزه سياسی

چنين شرايطی بود که به تدريج عمق اما درست در . اقليت، يک مانع درونی از سر راه حرآت تشکيالت برداشته شد
هايی بود کارگر که جزو آخرين جريانراه. ناتوانی و بی ربطی راه کارگر نسبت به امر تجديد آرايش چپ نمايان شد

به جای تمرکز بر بحران هويت چپ و بازتعريف  انحطاط و شکست مدل سوسياليسم روسی را دريافته بود، که
در اين هنگام که . های سياسی و فکری زانو زد و به ِگل نشستد، در برابر معضلعناصر بنيادين هويت سياسی خو

چون لنين و مند برای گسست راديکال از سوسياليسم روسی، نظير گسست انقالبيان بزرگی همتالش منسجم و نقشه
چون و چرا ، ضرورتی بی 1914روزا لوکزامبورگ از سوسيال دموکراسی در مقطع سقوط انترناسيونال دوم در 

ی تشکيالتی دانستند، به زندگی گياهی و روزمرهمی" نظرصاحب"بود؛ آن عده از اعضای رهبری سازمان که خود را 
مساله ای که متاسفانه با سکوت، عدم برخورد خالق و واکنش مناسب غالب . بازگشتند و امر بازسازی را وا نهادند

  .اعضای سازمان همراه بود
ی موثر نيروی چپ در شرايط سياسی حاضر پاسخی در های مداخلهجای آن که بکوشد تا به الزام     راه کارگر به 

پرولتاريا چون ضعيف است پس نبايد با ديگران : بنيادی نظيرهای سست و بیامری که بعدها با توجيه( خور دهد
روی ضدرژيمیِ  صرف، در سياست ی کامال بی اثر، حتا در چارچوب يک نيکند، راه کارگر را به يک فرقهائتالف 

های ناظر بر تبيين هويت و استراتژی سوسياليستی ما را  بحث- و به موازات آن-زمانو هم) ايران تبديل و تثبيت کرد
های انتشار نشريه.  را اصل راهنمای فعاليت خود قرار داد" رسانه خود سازمانگر است"دامن زند، عمال شعار 

 های بی، برگزاری کنگره)تثنای چند شماره نشريه راه کارگر به سردبيری اردشير مهردادبه اس(سطحی و بی محتوا 
خاصيت و وقت هدر ده ، و بی اعتنايی به نيازهای سوزانِ  بازسازی چپ، بيش از پيش بر عمق تباهی و انحطاط 

  .تشکيالت افزود
-يکی در سخن. شدديع و مشعشعی مطرح میخاست و نظر بای، از هر سو بانگی بر می     در چنين اوضاع آشفته

گفت از ديدگاه کرد؛ ديگری میرانی خود به عنوان نماينده سازمان از ادغام قوای مجريه، مقننه و قضايی دفاع می
گفت پليس هم کارگر است؛ چهارمی، دموکراسی ی کارگراند؛ سومی میمارکس تنها کارگران صنعتی در زمره

دانست؛ ششمی، اسالم را به گوهر يا ذات آن ای سپری شده میملت را مقوله- پنجمی، دولتکرد؛نمايندگی را نفی می
يافت؛ و بر همين سياق، الهيات رهايی بخش را با اسالم سياسی در کاست، و پس، آن را غيرقابل تفسير میفرو می

  ... دانستذات خود يکی می
ی مسايل عالم ديدگاه واحدی داشته بايست درباره همهن میی اعضای اين سازما     سخن بر سر اين نيست که همه

شود سازمانی که اما مگر می. ها موضع معينی داشته باشدی يکايک آنباشند و يا حتا خوِد سازمان لزوما درباره
که (ينی ی جمعی نظر معوارهی يک اندامی مبارزه برای سوسياليسم و برقراری دولت کارگری را دارد، به مثابهداعيه

گانه در ساختار سياسی نظام آلترناتيو نداشته باشد؛ ی قوای سهدر باب رابطه) اعضای آن باشد آثريتمورد پذيرش ا



 سال هنوز ايستار روشنی در مورد مفهوم 30کارگر نهاده پس از آور نيست سازمانی که نام خود را راهيا شگفتی
  .طبقه کارگر ندارد

کارگر به يک جريان ضدرژيمی ی راهجود در تبليغ و ترويج مواضع سازمان، با استحاله     سردرگمی و اغتشاش مو
و چنين بود که راه کارگر به جای تمرکز بر روی استراتژی . و با فعاليت ژورناليستی سطحی و ابتدايی آن متناظر بود

ها، نقش خود را تا ی هر يک از آنهای اجتماعی در ايران، و مسايل گرهی و موانع پيشروپيمايِی جنبشو مسير راه
  .ها تقليل دادحد يک خبرگزاری کوچک برای انعکاس خبرهای اين جنبش

ی نخست خود را در شکل بحران مناسباتی در ميان برخی از اعضای      باری، بحران سازمان ما که در مرحله
اين بحران .  تشکيالتی فرا روييده استگر ساخته بود، اکنون مدتی است که به يک بحران تمام عيارسازمان جلوه

 نظری، و درماندگی اين -ی آن در سطح پديداری، بازتاب يك بحران عميق سياسیهای ويژهنظر از جلوهصرف
چه که آن(های سوسياليستیاين، بحراِن هويِت سازمانی است با داعيه. گويی به آن استتشکيالت از مواجهه و پاسخ

ها که با آن) . چه که در واقع هستآن(ی يک جريان ضدرژيمی به شدت بی اثر آن به مثابهکردبا عمل) بايد باشد
اند و از رويارويی با مسايل حاد و پيشارو های واقعی بحراِن داشتهگفتن انشااهللا گربه است، سعی در پوشاندن ريشه

  .*ارند که اينک در آن گرفتار آمده استای در فرو افتادن تشکيالت در غرقابی دکنندهاند، سهم تعيينطفره رفته
ها      در متن بحران هويتی، که به اختصار در باال به آن اشاره کرديم، گرايشی جديدی متاثر از آرای پسامارکسيست

های حزبی، چون تشکلهايی همدر ميان برخی از اعضای سازمان شکل گرفت که ايستار متفاوتی را در قبال پديده
اين رفقا با چراغ خاموش، بدون صراحت دادن به نظرهای خود . گذاشتبه نمايش می... ایگری و تودههای کارتشکل

های ناسالم اين روش. های خود را  در بيرون از تشکيالت بزنندو طرح شفاف آن در تشکيالت، عمدتا کوشيدند حرف
  .ى خود در تشديد ابعاد بحران کنونی موثر بوده استبه نوبه

  
خط غالب ابتدا خود را به . تابيدبيت استالينی به جا مانده از سوسياليسم روسی، چنين تغييری را بر نمی     تر

زد؛ اما هنگامی که پی به جديت موضوع برد، به جای  دامن زدن به بحث نظری و استقبال از فضای نشنيدن می
يعنی درست آن چه . ای کشاندی و اساسنامهدرنگ بحث را به مجرای دعواهای حقوقمباحثه، با بی تدبيری محض، بی

-ناتوانی اين خط در سازمان دادن يک مبارزه. رفتسمی مهلک به شمار می" نه تشکيالِت واقعا موجود"را که برای 
توان در شاهکار اخير آن در سايت روشنگری مشاهده کرد، که در هيات ی نظری سالم در درون تشکيالت را می

  .  مخالف خود پرداخته استاشباح به نقد ديدگاه
تر از آن است که از      آری، بحران کنونی تشکيالت ما ريشه در بحران هويت دارد؛ بحرانی که راه کارگر ناتوان

چشم انداز متصور  در برابر راه کارگر اين است که به عنوان يک جريان ضد رژيمی  به باور ما،. پسِ  حل آن بر آيد
تواند شرايط اگر اين منطق ناديده گرفته شود، برخوردهای نسنجيده می. ور ادامه دهدبه حيات خود در خارج کش

چگونگى واآنش به اين بحران، نشان خواهد داد که چه مايه . موجوديت و بقای راه کارگر را کامال به خطر اندازد
 .درايت و ظرفيت برای نشان دادن همين حد از عقالنيت در راه کارگر يافت خواهد شد

    
 
     2009.04.18  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
   ايم  ايستادهکجا

  ت ، حشمت محسنی .ط ، ب ، ح
 (قسمت اول)

 
ى  نگاه نويسندگان نامهما پيشتر تبيين خود را از بحران تشكيالتى و تمايز آن را از تبيين و  

ی آن در سطح پديداری، اين بحران صرفنظر از جلوههای ويژه: "سرگشاده به دست داديم  
  نظری، و درماندگی اين تشکيالت از مواجهه و پاسخگويی-بازتاب يك بحران عميق سياسی

  با)آنچه که بايد باشد(های سوسياليستی  به آن است؛ بحران هويِت سازمانی است با داعيه
آنچه که در واقع هست(عملکرد آن به مثابهی يک جريان ضدرژيمی به شدت بی اثر )." 

 اآنون و اينجا، مىآوشيم در سطوح مشخصترى، و در چارچوب وضع موجود، بر
.اقدام نويسندگان نامهى سرگشاده و پىآمدهاى آن درنگ آنيم  

 
 يکم 

   اينانکالم ى  جانمايه. اند ا آردهى سرگشاده را جمع بزرگى از اعضاى تشكيالت امض نامه   
  بر تشكيالت سيطره يافته و عرصه را بر بسيارى ازکه اعتراض به فضاى مسمومى است 

به عالوه، اين نامه حاوى موضع معينى در باب ستون ديدگاه. فعاالن آن تنگ آرده است  



گوهر. ست در يك سال گذشته، موضوع يك تنش حاد در داخل سازمان ما بوده ا که است،  
کهستن و ُبل گرفتن رندانه از آن کااين نامه را به يك يا چند عبارت نا دقيق در متن آن فرو  

هم در. اند، تحريف واقعيت اين اعتراض است"نه تشكيالت"گويا امضا آنندگان خواستار   
  شده و هم توضيحات برخىکيدخوِد نامه به صراحت بر اجراى تصميمهاى اآثريت تا

. روشنگر است"مال کادر اين باره)  و حسن ی.رفقا س(دگان از امضا آنن  
. 

  برکيدم بر تناقض ميان تاکاما چرا مخالفان نامه در بازخوانى متن آن، دست
  در عمل از سويى، با اتخاذ تاآتيكهاى متفاوت از سوى ديگراکثريتهاى  اجراى تصميم

ها از عبارِت مورد نظرو اين تازه در صورتى است آه برداشت آن(انگشت نمىگذارند   
  واحددر کری و -ىشوند و يكسري، و از رفقاى خود خواهان رفع اين تناقض نم)درست باشد

؟ به اينی کوبند متفاوت در يك تشكيالت واحد مکتيک هایبر باور امضا آنندگان به اتخاذ تا -  
ى اقدامشان رابه آنان، به راحت" نه تشكيالت" با نسبت دادن موضع دفاع از  که دليل روشن  

   تشكيل مىدهند)تقی روزبه و پيران آزادى اصلى آن را رفقا  آه هسته(به ُدم يك گرايش فكرى معين 
ه و تسويه حساب با آن را به خيال خود کردپذير به چسبانند؛ و از اين راه آن را آسيب  

.کنندتر  ساده  
. 

مترين نقشى درکه و اما، اوال آن دو رفيق به هيچوجه از مبتكران اين حرآت نبود  
.اند؛ و حتا براى گرفتن امضا نيز به آن دو مراجعه نشده است برپايى و پيشبرد آن نداشته . 
. با آن دو رفيق همسو و همداستان نيستند" ا ما لز اى سرگشاده ثانيا، امضا آنندگان نامه . 

  بر اين تشكيالتکه  پيش از هر چيز اعتراض به فضاى سنگينى است رکت اين ح
ىشورند، بديهى استي است؛ و وقتى جمع بزرگى عليه چنين فضايى مکمزهوار در رفته حا  

؟آيا فهم اين مساله دشوار است. مشكلى وجود داردکه   
  

 دوم
    ى سرگشاده، به جز طرح ايرادهاى بنى اسراييلى و وارد آوردن اين نش به نامهکدر وا  

که دفاع مىآنند؛ مهمترين حرفى " نه تشكيالت" گويا برپادارندگان اين اقدام از کهاتهام   
19 ى سرگشاده تكرار شده، و در نشست  هاى مخالفان نامه ى نوشته تقريبا در همه  

يانند و مواردک" شمار اندك"، آن  کهآوريل، در قطعنامه اين رفقا گنجانده شده، اين است  
کنندگانست و تكرپسندى ا شان به طور مشخص چيست؟ ظاهرا سخن موجه و محكمه اتهام  

و) يا باز مىآنند؟(ى مدافعان نامه را بسته   با اين حرف دهان همهيکنند آن گمان م آ  
.ىسازنديشان پشيمانشان مکارد و کراز   

. 
  بر تشكيالت، وکمى سرگشاده از فضاى مسموم حا در نامه! اما نه، چنين نيست

  خود، و ياکهمخالفان نامه  در پروراندن آن سخن رفته است؛ برخى از دکینقش شمار ان
 - به آنان ارادت مىورزند، را در شمار آن اندك آسان مىدانند، سخت بر آشفتهکه رفقايى را 

  را نيز درتقی روزبه رفيق کهاما، نامه را مىتوان طور ديگرى نيز خواند، به گونهاى . اند
امضا آنندگان آن و صرف نظر از نيات يكايك -يعنى اين نامه . سان يافتکشمار آن اندك   
و به باور ما، در واقع.  ظرفيت چنين خوانشى را نيز دارد-شان بودهايهکله آنچه در پس   

ميسيونکى  ردار نسنجيدهک بسيار بد اين رفيق به اکنش وکه دانند  چنين نيز است؛ همه مى  
مى پيش از برگزارىکدرست (هايى از او در ستون ديدگاه  سايت در خصوص درج مقاله  

  نقش به سزايى در خرابى هر چه بيشتر فضاى حاآم بر تشكيالت داشته) نگره پارسالک
.  است  
 سوم ،

رگر، گرايشى متاثر از کاايم، در متن بحران هويت راه  پيش از اين نيز گفته که همانگونه    
اين رفقا مانند هر. سيستها در ميان برخى از اعضاى سازمان شكل گرفتکآراى پسامار  
نند و يا در قالبکاى نظر خود را تبليغ  ار اين تشكيالت حق دارند بى هيچ واهمهعضو ديگ  

  ديدگاه خود را به صورت مدون و- در چارچوب مقررات مصوب-سيون نظرىکيك فر
اند؛ و همزيستى و س را در اين تشكيالت تنگ نكردهکآنها جاى هيچ. شفاف بيان آنند  

  نه-نونىک به ويژه در متن بحران -رگر کااهمبارزه نظرى گرايشهاى فكرى موجود در ر
.تنها امكانپذير بلكه بسيار حياتى است  

 ما خود را با اين گرايش پسامارآسيستى همراه نمىبينيم و با آن توافق نداريم؛



م بر سر موضوعهاى مختلف، از تبيين انقالبکسيسم سنتى خط حاکبا مارک همانگونه   
ر شرايط سياسى حاضر، و الزامهاى چيرگى گفتمان چپى موثر چپ د بهمن تا منطق مداخله  

ى ايران، و تبيين هويت سوسياليستى مان در متن پيكار عمومى براى دمكراسى در جامعه  
.اختالف داريم  

 
 چهارم، 

  بر تشكيالت سخناکم نندگان نامه از عزم خود براى مقابله با فضاى مسموم ح کامضا  
واستار هر تجديد نظرى در برنامه و يا اساسنامه بوده باشندى خود خ آنها در نامه. اند گفته  

، آشكارا) از اينها در ميان نبوده کدام  هيچکه(رده باشند کو از هر مدل تشكيالتى جانبدارى   
آنها هيچ.  يکنند  آن تبعيت ماکثريت اند از نظم معمول تشكيالت و تصميمهاى  ردهکاعالم   

ما. اند و هيچ نهاد و نشستى را نيز تحريم نكردهاند دهاى مرتكب نش عمل تشكيالت شكنانه  
هيچيك از اين رفقا خيال انشعاب در سر نمىپزد؛ و به هرکه مترين ترديدى نداريم ک  

  نهند ثريت اين تشكيالت بر سر موضوعهاى مورد اختالف بگيرد، گردن مى که اکتصميمى
طلبى و فقاى خود را به انحالل ر کههى سرگشاده  ، مخالفان نام اين که اما شگفتانگيز  

هئيت و ی کنند جداگانه برگزار م هاى نند، خود جلسه کشكنى متهم مى تشكيالت  
سيون از جانب اينکت به معناى ايجاد يك فراکاگر اين حر. گزينند هماهنگى براى خود بر مى  

و مهمتر از. اند نون خود را چنين تعريف نكردهکرفقا باشد، بسيار عالى است؛ اما آنها تا   
.... که  در صورتى که اند  ردهکى اولين نشست خود اعالم   اين رفقا در قطعنامهکه اين،   

ى به خواست آنها دائر بر معرفى آن شمار اندك و موارد اتهامشان اجابترکزميته مکعضو   
  ت نمىرک براى بحث حول بحران جارى ترتيب دهد، شکزيت مر که نكنند، در هيچ نشستى

توگو با ديگران در نشستهاى عمومى؛ و نهايتا و اين يعنى بستن راه هر گونه گف. نندک  
.تدارك انشعاب از اين سازمان  

  
  فاجعه انگاشت، اما چنين انشعابى" انشعاب و جدايى را نبايد لزوماکه بديهى است 

مترين بحث حول موضوعهاى مورد اختالف، وک با که امرى به شدت فاجعه بار است؛ زيرا   
چنين انشعابى نه حتا بازگشت به تجربه. بيشترين تخريب مناسباِت ميان اعضا همراه است - 

نگره دوم،کنگره اول و جدايى متمدنانه از آنها در کى تنظيم مناسبات با اقليِت سازمان در   
 بلكه در شكل ديگرى تكرار فاجعه بار داستان اخراج بابا على و يك سوم از اعضاى

 . به اين موضوع باز خواهيم گشت. هه پيش استتشكيالت در دو د
2009.04.25 

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

  البرز دماوندی  رفيق به پاسخ
  حشمت محسنی ت ،.ح ب ، ط ،

 
 آوريل، 27 تاريخ به ،"اتخاذ عدم" بخوانيم "اتخاذ" يمبنويس عنوان با مطلبى  البرز دماوندی در رفيق
 سخن ما با آن، از بيش ديگر، فرصتى در کرد که وعده و نمود انتقاد ما اخير ى نوشته از اى پاره به

 به اندك مجال اين در خود ما پس است، نيافته مجالى چنين کنون تا عزيز آنجا که البرز از .بگويد
 .مىپردازيم او نبجا از شده طرح انتقادهاى

 که کنند استفاده عباراتی و ها واژه از بايد کسانی چرا که جاست اين سوال " :مىگويد البرز رفيق )  1
 خوانندگان به مشخص، و دقيق پاسخ جای به گيرند، می قرار پرسش مورد آنها مفهوم مورد در وقتی

 .بنگرند را ... و مايه، جان کالم، انج کالم، روح بلکه نکنند، توجهی ها واژه آن به که کنند توصيه
 های تاکتيک اتخاذ واقعا متفاوت "های تاکتيک اتخاذ" از ما منظور اگر دارند، معنايی بار ها واژه خوب

 نامه اين نفر ... خوب ... اتخاذ عدم بخوانيم اتخاذ بنويسيم بريم؟ می کار به را آنها چرا نيست، متفاوت
 های تاکتيک اتخاذ" عبارت اين که اند نوشته يا اند گفته و اند آمده ها آن زا نفر چند اند، کرده امضا را

 عبارت اين تغيير خواهان و است، نکرده بيان درستی به را منظورشان و است نادقيقی عبارت "متفاوت
 ".نبوده اين منظورشان که دانيد می و خوانيد می را شان کله پس شما نکند يا شوند؟ نامه در
 شده، نامه مخالفان از بسيارى مشترك انتقاِد دستمايه ى سرگشاده،که نامه ى زا فراز آن

 کردن شنا الزمه اش اگر ما آرمانی افق به رسيدن برای کردن گشائی راه و انديشيدن " :از است عبارت
 بسته رفيقی هيچ برروی نبايد در اين است، متفاوت های تاکتيک اتخاذ و بيان يا مختلف مسيرهای در
 سرکوب نبايد تنها نه ما سازمان در ورزی انديشه که روست اين از هم .نيست انحصاری امری و اندبم



 ".بگيرد قرار هم تشويق مورد بايد البته صد که شود
 مراتب به آن مخالفان برداشت اما نيست؛ سنجيده و دقيق گرچه عبارت اين ما گمان به اوال،

 مىتوان آن از که است آن پايانى جمله ى باال، عبارت در ىجمله  کليد .ناسنجيده تراست و نادقيقتر
 تاکتيكهاى اتخاذ نه و است تاکتيك آن يا اين اتخاذ باِب در ورزى انديشه نويسندگان، منظور که دريافت
 توجه با ويژه به تاکيدى چنين .عمل در سازمان عضو آن يا اين توسط و واحد، لحظه هاى در ناهمايند

 و سياست، در آن انگيز حيرت چرخشهاى و تاکتيك اتخاذ حيطه ى در حاکم خط ِبخرا کارنامه ى به
 .است فهم قابل نمايش، خوِد کامِل برچيدن حتا گاه و "نمايش بليط" پى در پى کردن گران و ارزان
 در اتحاد ضرورت و اکثريت نظر براجراى خود باور بر بار يك از بيش نامه نويسندگان ثانيا،
 .ه اندکرد تاکيد عمل
 اين به و نوشته مطلب سرگشاده نامه ى از دفاع در که نامه، امضاآنندگان از دسته آن ثالثا،

 به اخير پالتاکى نشسِت دو در نيز آنها از بيشترى عده ى و نگفته اند؛ اين جز پرداخته اند، موضوع
 در متناقض تاکتيكهاى اتخاذ -باشد نشده بيان دقيق که آن ولو - منظورشان که کرده اند اعالم صراحت
 .نيست واحد لحظه ى

 اجراى بر تاکيد ميان تناقض بر دستکم آن، متن بازخوانى در نامه مخالفان چرا اما " : نوشتيم ما که بود سبب بدين
 ديگر سوى از متفاوت تاکتيكهاى اتخاذ با سويى، از عمل در اکثريت تصميمهاى

 و ،(باشد درست نظر مورد عبارِت از آنها برداشت هک است صورتى در تازه اين و) نمىگذارند انگشت
 به امضاکنندگان باور بر - واحد درُکرى و -يكسر و نمىشوند تناقض اين رفع خواهان خود رفقاى از

 موضع دادن نسبت با که روشن دليل اين به مىکوبند؟ واحد تشكيالت يك در متفاوت تاکتيكهاى اتخاذ
 اصلى هسته ى که(معين فكرى گرايش يك ُدم به را اقدامشان راحتى هب آنان، به "تشكيالت نه" از دفاع
 تسويه و کرده آسيب پذير را آن راه، اين از و بچسبانند؛ )مىدهند تشكيل وپيران آزاد تقی روزبه رفقا را آن

 ".کنند ساده تر خود خيال به را آن با حساب
 اگر و .نيست نامه کنندگانامضا پس کله ى کاويدن ما حرف مبناى که است روشن بنابراين
 عبارت متن در دستکم -بيابند که مايالند يا - نظرمىيابند مورد عبارِت در نامه مخالفان که را معنايى

 بر هياهو همه اين پس مىگويند؛ اين جز نيز نامه امضا کنندگان و نيست؛ برخوردار کافى صراحت از
 چيست؟ سر
 هم چنين اين که اندک شماری به را اتهاماتی چنين بايد چرا !عزيز یرفقا " :مىگويد البرز دماوندی رفيق )  2

 نامه قوت نقطه را ابهام اين امضاکننده، رفقای از چند تنی قول به تازه و آورد وارد باشد تفسيربردار
 نکرده متهم را خاصی شخص و نبرده نام کسی از که است اين نامه قوت نقطه که گويند می .دانست
 برده ها آن نام نبايد چرا اند، کرده مسموم را تشکيالت فضای که دارند وجود اندکی رشما اگر .است
 ".شود
 زعم به که مسمومى، فضاى پروراندن در اعضا از اندکى شمار نقش از سرگشاده نامه ى در

 فضايى چنين اگر که بود پيدا ناگفته که آن حال .است رفته سخن است، حاکم تشكيالت بر نويسندگان
 ديگر نشانه هاى کنار در عبارت، اين گنجاندن و .ندارند يكسانى نقش آن برپايى در همگان دارد، دوجو
 سخن نيز اين ما، باور به .ندارد پىآمدى موجود فضاى کردن قطبىتر و سنگينتر جز نامه، متن در

 خواستار که نامه نمخالفا کردار   اما مىگرفتند؛ درز را آن نامه نويسندگان بود بهتر و نيست سنجيده اى
 و بدتر مراتب به کرده اند، عثمان پيراهن را آن و شده اند، اتهام موردهاى و متهمان نامهاى انتشار

 اعالم اتهامهايشان تا نشده برده نام معينى کسان از نامه خوِد در که است اين واقعيت .است نسنجيده تر
 امضاى آن، سر بر توافق مبناى بر افراد که ده،نبو سنجاق نامه به نيز معين نامهاى از ليستى و شود؛
 به تا بگردد ليست آن دنبال به خود اعضاى جيِب در مرکزيت حال و باشند؛ گذاشته نامه پاى بر را خود

 يكسانى برداشت نامه امضاکنندگان ميان در که است تصور قابل منطقا حتا و .دهد تحويالش مخالفان
 .باشد نداشته جودو اندك شمار آن نامهاى مورِد در

 تشكيالت، بحران از نامه نويسندگان تبيين با تنها نه گفته ايم، نيز از پيش که همانگونه ما بارى،
 چندان نيز سطح همين در را اقدامشان بلكه نيستيم؛ موافق آن از رفِت برون براى آنها حل راه و

 تشكيالت و بسته اند را گفت وگو هرگونه اهر که را، نامه مخالفان از دسته آن واکنش اما .نمىدانيم سنجيده
 بسيار کرده اند، رها آور شرم و حقير انشعاب يك تحميل حالت بهترين در يا و فروپاشى مرز در را
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کزیميته مرکبه رفقاى   
  حشمت محسنی ت ،.ح ب ، ط ،

 
اين انشعاب. راى به انشعاب از تشكيالت دادند)  مه١٢( ود مخالفان نامهى سرگشاده در نشست ديروز خ (١  

ه  است که در حالى اعالم خواهد شد  
 

س در بيرون از ما، تا پيش از آن، هيچ اطالعى از موضوعهاى مورد اختالف، پيشينهکاوال، هيچ - 
نينچ. بندى گرايشهاى مختلف فكرى يا سياسى در سازمان ما نداشته است ى بحث بر سر آن، و صف  

و به ياد. ىسابقه استی آورى، تقريبا در بيست ساله گذشته، در جنبش چپ ايران ب انشعاب حقير و شرم  
  بى هيچ۶٧ در سال که  از اين دست نيز به سازمان ما تعلق داشته، ب  افتخار آخرين انشعاکهبياوريم 
  تنها واحِدکهتشكيالتى . يد، به اخراج يك سوم از اعضا و فعاالن اين تشكيالت انجاموئیگت وبحث و گف
  سازماندهندگان اصلى فاجعه اينك برکهشگفتا !  عضو داشت..... در آن زمان بيش ازشفرانكفورت

  بيست سال پيش از کهتنند اند؛ و بر همان سياق و با همان منش مى ى سرگشاده نشسته صدر مخالفان نامه
  با آنها بخواهيم در داخلکهولى دليلى ندارد : "گفت  خطاب به مخالفان مىشالگونیدر آن هنگام رفيق . اين

يم در باره فوائد مبارزهيکنشما بفرماييد در بيرون، در آن جا با شما هم بحث م. تشكيالت بحث نماييم  
، خود از کنند چنانکه رسد ی  بود و نه زورشان مکه  نه زمانه چنان است که و امروز." ايدئولوژيك علنى  

.ی کنندب ماين تشكيالت انشعا  
  

وگو، و روشن شدن مرزهاى اشتراك و ثانيا، چنين انشعابى پىآمد يك روند طبيعى بحث و گفت  
  اصلى غالِب محرِك. اختالف و نهايتا لزوم انشعاب و جدايى جريانهاى نامتجانس در تشكيالت ما نيست

راض به بحران مناسباتى واند، تنها و تنها اعت ى سرگشاده گذاشته امضاى خود را پاى نامهاعضائی که   
.نندگان نيز خيال انشعاب در سر نداشته استاکم بر اين تشكيالت بوده و هيچ يك از امضکفضاى سنگين حا  

   داشته باشد نمىتواند به تصميم مخالفان نامه به انشعاب مشروعيت بخشد که ى سرگشاده هر اشكالى نامه
 

ى سرگشاده  مه با پيشنهاد مخالفان نامه١٢  ى  در جلسهنندگان کت کى شر مخالفِت تقريبا همه، "ثانيا  
رسيد پيشنهاِد آنها به نظر مىکه هر چند . نندگان نامه نادرست بودکبراى انجام مناظره با نمايندگان امضا  

و(ى بازسازى تشكيالت، بلكه با سوداى تسويه حساب و يارگيرى است   انگيزه يانه از سر خيرخواهى و  
کهاى گشوده بودند  ، اما به هر رو روزنه)توگو نهاده بودند  نام آن را مناظره و نه گفکهبىهوده نبود   
  تا شايد بتوان زمان انشعاب را هر چه بيشتر کردند بايست از آن استفاده مى ى سرگشاده مى مدافعان نامه

  مقدور و عملى" ال کاری کامچنين.  آن را در مسير يك انشعاِب خوب هدايت نمودکم عقب انداخت و يا دست
  با نمايندگان مخالفان، پيشنهادهاى خود را دراکرهىتوانستند در مذی بود، و نمايندگان مدافعان نامه م

.مورد چگونگى برگزارى نشسِت عمومى و موضوعهاى بحث در ميان نهند  
 

بيرهاى موثر براى برونى مديريِت بحران جارى و اتخاذ تد  در زمينهکزی ميته مرک" متاسفانه عمال، "  ثالثا    
  مه و گنجاندن نظر۵نحوى جمعبندى شما از نشسِت . رفت از بن بست موجود، مناسب و موفق نبوده است

تکى ستون ديدگاه، به عنوان نظر تقريبا همهى رفقاى شر يك گرايش معين در باِب موضوع مورِد مشاجره  
  به اعتبار و- در آن جلسه نيز گفتيم که  همان طور-ننده در جلسه، و قطعيت دادن به آن در گزارشک

زيتک نفر از اعضاى مر....که زى در بحران اخير آسيب رسانده است؛ به ويژه آن کميته مرکاستقالل نهاِد   
.ى سرگشاده هستند از امضا آنندگان نامه  

 
رگشاده،ى س  در اين مجال تنگ و حساس، با نوشتن نامه به مخالفان نامهکهما از شما تقاضا داريم   

  ضمن احترام به حقشان براى جدايى از تشكيالت، اجراى اين تصميم خود را براى يك سالنمائيد که اعالم 
ى نظرى سالم و علنى بر سر موضوعهاى مورد اختالف در تشكيالت ما ؛ تا در اين فاصله مبارزه کنندمعل  

و در پايان اين دوره، اگر. گويدس چه مىک دقيقا دعوا بر سر چيست و هر کهصورت گيرد و معلوم شود   
بدين ترتيب تشكيالت ما اين امكان را. نندکاين رفقا همچنان بر تصميم خود باقى بودند، آنگاه آن را اجرا   

ى فرقه نونى و بارها آزمودهکنشعاب را در فضاى دوستانه و با منش متفاوتى از منش تاکه خواهد يافت  - 
ما گمان مىآنيم چنين توقعى از. اى بعدى نيز بسته نخواهد شد ىهرکاند و راه همکهاى منحط چپ عملى   

  .مخالفان نامه، توقع زيادى نباشد
 

مل کا براى نشان دادن حسن نيتتان در اين راه، و حفظ بىطرفى کهما همچنين از شما مىخواهيم  
  مى. گشاده بگذريدى سر وگو با مخالفان نامه، حتا از امضاى خود در پاى نامه زيت و گشودن راه گفتکمر



ر شجاعانه را تنها به عنوان متولى و پاسدار منافع  کاو اين. وجه از نظرتان گوييم از امضاىتان و نه به هيج
چنين. ى ديگر  انجام دهيد و نه هيچ مالحظه-ى فروپاشى است  در آستانهکه  -عمومى اين تشكيالت  

.براى انشعاب بيش از پيش به چالش مىگيرداقدامى از جانب شما مشروعيت تصميم مخالفان نامه را   
. 

 رفقاى عزيز،
 

لکرد جنبش چپ در يك بحران عميق نظرى و سياسى دست و پا مىزند، و عم کهدانيد در شرايطى  نيك مى  
هاى سنگينى بر حيثيت و اعتبار آن وارد ساخته است؛ چنين هاى ريز و درشِت چپ، لطمه بار فرقه فاجعه  

اگر انشعاب ديگر ناگزير است ، اين. ى براى جنبش ما به همراه دارداکرب و دردنانشعابى پىآمدهاى مخ  
مونيستى و برخورد عقالنى و خونسردانه باکشيوه از انشعاب اما قطعا مقدر نيست و با احساس مسئوليت   

شصت و بار هى فاجع مىتوان به جاى بازگشت به تجربه. ردکتوان انشعاب را در مسير قابل تحملى هدايت يمساله م
 هفت 

  نگره دومکنگره اول و جدايى متمدنانه از آنها در کى تنظيم مناسبات با اقليِت سازمان در   ، به تجربه
.بازگشت  

2009 مه     18  
 

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

بان؟جا چنين شتاکبه   
  ت ، حشمت محسنی .ط ، ب ، ح  
1-  

  مه خود، راى به انشعاب از تشكيالت١٧ى سرگشاده در نشسِت يكشنبه  مخالفان نامه  
  نشست پنجم مقررمی دارد: "ردندک در پى آن منتشر نمودند، اعالم که هاى ه دادند و در اطالعي

سپس وارد مراحل اجرايیدريک جلسه ديگر محورهای اساسی توافقاتمان را روشن کرده و   
همچنين نشست پنجم بر آنست که برای آن که اين جدايی به شيوه متمدنانه و. جدايی شويم  

اين). يد از ماستکتا." (بدون تنش صورت گيرد با موافقان نامه سرگشاده وارد مذاکره شويم   
)  مه٢١پنجشنبه (رفقا امروز شتابزده دراطالعيهاى جداگانه، نشستى را براى فردا   

نونىک مدافع برنامه و اساسنامه و مصوبات تاکهاز همه رفقايى : "اند با اين هدف فراخوانده  
تابند و بر تمايز نظرات فردى ناهمخوان و تيكى را بر نمىکسازمان بوده و سازمان چند تا  

ها و ادبيات مخالف با برنامه و اساسنامه و مصوبات سازمانى از نظرات سازمان در رسانه  
ى فعاليت سازمان يد دارند، دعوت مىآنيم براى تجديد سازماندهى جهت ادامهکزمانى تاسا  

) يد بدون خط از ماستاکت." (به بحث و بررسى و تصميم گيرى بپردازيم  
هى توضيحى اطالعيه  بايد آن را ضميم که ،رضا سپيد رودی  اطالعيه ديروز و نوشته  

اند و از موضع انشعاب از سازمان ردهکيوه ديگر  مخالفان نامه شکهرد، نشان مىدهد کتلقى   
گردانندگان اصلى. و اين بسيار دردناك و اسفبار است. اند به موضع تصاحِب آن چرخيده  

  چراکهاند و حال معلوم شده است  ردهکتجمع مخالفان سرانجام مكنونات قلبى خود را عريان 
  پيش از اين نيز گفتيم ، تالشکه انگونه ناميدند و ، همی سيون نمىاکاينان از آغاز خود را فر

ى سرگشاده، امضاآنندگان نامه را به به ُدم يك ردند با تفسيرهاى دلبخواهى از نامه کمى  
بچسبانند، و)  تشكيل مىدهندپيران آزاد و تقی روزبه ى اصلى آن را رفقا   هستهکه (گرايش فكرى معين   

.گران بيعت بگيرندبا اعالم پيشاپيش اخراج اين دو رفيق، از دي  
2-  

  ازکه تدبيرى و ضعفى  ى هر بىکزميته مرک داشته باشد؛ و ی که ى سرگشاده هر ايراد نامه  
اى و خود در مواجه با بحران جارى نشان داده باشد؛ هيچيك و مطلقا هيچيك از اينها، ذره  

مخالفان در حالى. دهد نون مشروعيت نمىکاى به اقدامهاى مخالفان نامه از آغاز تا مطلقا ذره  
نش به انتشاراک از همان ابتدا در وکهسنگ اساسنامه و تشكيالِت سفت را به سينه مىزنند   

توگو را با ديگران اند؛ راه هرگونه گف ده کرى سرگشاده، قدرت موازى در سازمان ايجاد نامه  
آنند دعالم مىاند؛ و حاال خود را صاحب تشكيالت ا اند؛ راى به انشعاب ازسازمان داده بسته . 

س مرتكب هيچ اقدامى عليه تشكيالت نشده و هيچ توافقک در سوى مقابل، هيچکه در حالى   
  در مسائل موردکهرده است کجمعى يا مصوبهاى را نقض نكرده است؛ و همواره نيزاعالم 

.گذارد ثريت گردن مىاکاختالف در قلمروى تشكيالتى به تصميم   
ى را به دليل نقض برنامه و اساسنامه و توافقهاىزکميته مرکمخالفان نامه اگر   



العاده  فوقنگرهگ توانند مطابق اساسنامه، آنی جمعى اعضاى سازمان فاقد مشروعيت مىدانند، م  
زى يگانهکميته مرکاى،  نگرهکاما تا برگزارى چنين . فرا بخوانند و راى به عزل آن بدهند  

گفتن.  مخالفان نامه حق ندارند آن را دور بزنندنماينده منتخب و قانونى اين تشكيالت است؛ و  
ثريت، در حكم باالاکاند يا  نون تعداد مخالفان چند نفر است و آيا در اقليتکه اکندارد اين   

.يدآ نمتغييرى ايجاد نمى  
3-  

آيم؛ هر چند معتقديم رد پاى سوسياليسم نمى اين سازمان دفاع مى ما از برنامه و اساسنامه    
  بر سر اصالح آنها بحثى در ميان ما در نگرفتهکه اما تا زمانى . ر دو پيداستروسى در ه

هاى صالحيتدار سازمانى بر سر آنها تصميم گيرى نشده است،به سندهاى است و در مجمع  
اما براىمان روشن نيست چرا. مان در عمل متعهديم موجود به عنوان مبناى توافقهاى جمع  

ى فعاليت سازمان ما براى تجديد سازماندهى جهت ادامهبه اين خاطربايد در نشسِت ش  
  چنين نشستى راکهىدهيد ي هستيد و به چه حقى به خود اجازه م که شما. ئيمآنمت کشر

  ؟ مقدرات آن را تعيين مىآنيدکه آخر، مگر شما قيم اين تشكيالتايد . فراخوانيد
4-  

تصميم. اند ى آن را باال برده اند و هزينه ن مدام بر شتاب درگيرى افزودهکنومخالفان نامه تا ا    
  هستکهبار بود؛ ازآنان مىخواهيم وضع را از اين  فى فاجعهکا اين رفقا به انشعاب به قدر 

  آخرين فرصتهاى بازسازى مناسبات ميان اعضاى اين تشكيالت، و يا دست. خرابتر نكنند
ِر خودکانند و بر عاقبت ک هاى درنگ لحظ. م امكاِن يك جدايى متمدنانه را نسوزانندک  

به الزامهاى يك. اى نخواهد داشت اين بدترين شكل فروپاشى است و هيچ برنده. بيانديشند  
که انشعاب از اين سازمان حق شماست؛ اما، همانگونه . انشعاِب شرافتمندانه وفادار بمانيد  

ى ر اين فاصله مبارزهزيت نيز يادآور شديم، يك سال آن را عقب بيندازيم تا دکدر نامه به مر  
 نظرى سالم و علنى بر سر موضوعهاى مورد اختالف در تشكيالت ما صورت گيرد و معلوم

؟ دقيقا دعوا بر سر چيست و هر آس چه مىگويدکه شود  . 
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   شهاب برهان    رفيق درايِت از ستايش در
 حشمت محسنی  ،ت.ح.ب ، ط ،

 
 و هشياری بر و ننويسيم، شهاب برهان رفيق کوتاه مطلب از ستايش در را سطر چند اين آمد حيفمان
 ميان در -درخشان اما کوتاه مطلب اين شک بی .نفرستيم درودی دشوار ی لحظه اين در او درايت
 خواهد تبديل ماندگار سندی به -کرد نخواهد کمک چپ بازسازی به ذره ای که نوشته هايى از انبوهی
 .کرد خواهند تقرير را حقير انشعاب اين تاريخ بعدها که آمد خواهد کسانی کار به قطعا و شد؛
 ٢٠٠٩ مه ٢٢

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

 
   به اعضای سازمان

 ک . ه.  و رحشمت محسنی  ،ت.ح.ب ، ط ،
 

 رفقای عزيز،
هر ارزيابی و نظری. ی سى سالگی خود در بحرانی سهمگين دست و پا ميزند راه کارگر در آستانه  

هى مضاکنندگان نامهای دور و نزديک اين بحران، و تبيين و چگونگی واکنش ا ى علت که در باره  
 سرگشاده و مخالفان آن نسبت به بحران داشته باشيم؛ واقعيت اين است که اختالفهای موجود در ميان

ی سرگشاده نميتواند و در  و رنجشها و تنشهای ناشی از انتشار نامه- دستکم درلحظهی کنونی-ما  
اين انشعاب و جدايی.  کندحدی نيست که انشعاب و جداسری را درصفوف ما مشروعيت داده و توجيه  

باری برای اعضاى سازمان واجد هيچ معنای نظری و سياسی نيست و پيآمدهای بسيار تلخ و فاجعه  
جنبشی که بر اثر انشعابهاى پی در پی، خون زيادى از آن. ما و جنبش چپ به همراه خواهد داشت  

 .رفته است و زخمهای عميقی بر پيکر خود دارد



  پشتيبانی- که در قالب سه بند ارائه شده است   شهاب برهان  نامه از پيشنهاد رفيقما امضاکنندگان اين
ها به مبانی وحدت حزبی و دفاع از کارگری ی راه اين طرح با تاکيد بر باور مشترک همه. ميکنيم  

هاى تاکنونی سازمان، چارچوب مناسبی برای مواجهى اصولی با بحران جاری اساسنامه و مصوبه  
يآوردفراهم م . 

 ما از يكايك اعضاى سازمان ميخواهيم که صرفا به اختالفهاى خود با ديگران نيانديشند بلکه به
ى دشوار و سرنوشت ساز، و در سى و در اين لحظه. اى خود با يكديگر نيز بيانديشند ت پايهکااشترا  

. شندسالگى اين سازمان، به جاى تجزيه و فروپاشاندن آن، براى بقاى رزمندهى آن بكو  
2009 ژوئن 4  
  

 امضای پنج نفر 
  ط ،
   ب
  ت.ح

  حشمت محسنی
   ک . ه
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شهاب برهان. از ر  
2009 مه 3  
 

   عزيز با سالم ه.رفيق ش
 

:در نوشته اخير تو خواندم  
 در همين کنگره، موارد مورد از اين که برخی رفقا پيشنهاد می کنند که« 

اختالف را به رأی گذاشته و به تصويب برسانيم، دچار نااميدی و واهمه می 
».شوم  

 اشاره تو به نوشته اول ماه مه من باشد و از آن چنين شايدبه نظرم رسيد 
اگر چنين است  من آنچه را نوشته ام دو باره عينا نقل . برداشتی را کرده باشی

 می دهد ابدا خواستار تصميم گيری در اين کنگره نشده ام می کنم که نشان
و بعد از کنگره فرصت بلکه فقط خواسته ام خطوط کلی نظرات روشن شوند 

کافی برای بحث و تدقيق پالتفرم ها و قطعنامه ها با فرصت کافی و تصميم 
  اين می تواند کنگره پانزدهم باشد يا گيری در موقع مناسب وجود داشته باشد.

البته بحث های بی زمان و تا ابد و بدون رسيدن به نتيجه عملی . بين دو کنگره
مد نطرمن  نيست ولی بهيچوجه خواهان تصميم گيری ضربتی نيستم و حرفم 

اين است که بايد از اين بالتکليفی در رابطه با اختالفات در باره اساسنامه 
.بيرون بيائيم  

 

ن شرائط  بعد از آرام شدن فضا اين به گمان من از همه اساسی تر در اي« 
است که اصالحات اساسنامه ای يا آلترناتيوهای اساسنامه ای برای کنگره 

قطعا تا کنگره آتی زمان برای تهيه  . چهاردهم در دستور فوری گذاشته شوند
اما می شود از . متون کامل و دقيق و بحث کافی روی آن ها خيلی تنگ است

 اصلی اصالحات يا اساسنامه آلترناتيو يا بينش رفقا خواست رئوس و خطوط
شان در باره سازمان حزبی را بصورتی که مثل مقاالت، کلی گوئی و فلسفه 

بافی در باره سازماندهی افقی و بدون سلسله مراتب نباشد و ساختار و 
مناسبات حزبی افقی و بدون سلسله مراتب را بطور کنکرت و اجرائی برای 

بنويسند تا در همين حد خطوط کلی در کنگره مورد بررسی سازمان راه کارگر 
 قرار بگيرد و ال اقل معلوم بشود که جهات اصالحات مورد نظر کدام اند، معلوم 
شود که  سازماندهی افقی و بدون سلسله مراتب در راه کارگر يعنی چه، معلوم 



همی است، واقعا طرفداری دارد يا يک اتهام و بدف» نه تشکيالت « شود که آيا 
... تا بعد از 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

 

 
ی شد برای اگر اشاره تو به نوشته من نبوده باشد، اين گمان من بهانه ا

.تصريح منظورم  
   ٢ ٠ ٠ ٩ مه ٣قربانت  شهاب برهان  
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 پيشنهاد به همه اعضای سازمان

واکنش های « ) چرا جدائی؟( خود رفيق رضا سپيد رودی در نوشته اخير 
نشست پنجم مخالفان نامه برخی موافقين نامه سرگشاده در برابر مصوبه 

نشانه درک نادرست از جوهر « را  » سرگشاده و اعالم تصميم به جدايی
نشست پنجم مخالفان نامه دانسته و جوهر اختالف، يعنی سبب تصميم » اختالف

. است را  توضيح دادهسرگشاده به جدايی  
رفيق رضا سپيد رودی محورهائی را بصورت پرسش مطرح کرده است و 

  به اين سئواالت را از جانب مخالفان و موافقان نامه سرگشادهپاسخ های  
.خوش داده است  

به گمان من اين پرسش ها مبنائی حقوقی و منطقی برای درک ضرورت يا بی 
ن که اوًال برای دريافت پاسخ جا بودن جدائی در اختيار می گذارند مشروط بر اي

ها به شيوه ای تشکيالتی و نه محفلی عمل کنيم و ثانيًا بر تاکيد هميشگی خود 
به شعور تک تک اعضا و خرد جمعی پايبند باشيم و امکان بدهيم که هر کس 

نه همه اعضا نامه سرگشاده را امضا . خودش به اين سئواالت جواب بدهد
دگان به جزئيات و فرموابندی های نادقيق آن رای کرده اند و نه همه امضا کنن

.  و اين بارها از طرف بسياری از امضا کنندگان نامه ابراز شده است–داده اند 
:برای خروج از بن بست و حل بحران طرح زير را ارائه می دهم   

 
 همه اعضا سازمان بدون استثنا و به صفت فردی به اين پرسش پاسخ -الف 

:بدهند» نه « ا ي» آری « کوتاه   
حتا در (و اساسنامه موجود سازمان را ) مصوب کنگره اول ( آيا مبانی برنامه 

صورت تمايل به اصالح و تغييرشان و تا چنين اصالحات و تغييراتی توسط 
قبول داريد و مبنای کار مشترک تشکيالتی ) کنگره ها  صورت نگرفته است 

 می دانيد؟
رضا .  و کافی بر همه اجزای اين  پرسش رپاسخ به اين پرسش، پاسخی جامع

:سپيد رودی خواهد بود  
آيا ما می خواهيم يک سازمان باشيم  با گرايش های متنوع و آزاد که در «  

آن نظر سازمان به شيوه دمکراتيک و از طريق حق رای اکثريت معلوم می 
ند؟ شود يا اين که هر فردی حق دارد نظر خودش را جايگزين نظر سازمان بدا

آيا سازمانی می خواهيم که در آن فرد از جمع و اقليت از اکثريت تبعيت می کند 
»؟  

پاسخ به اين و فقط و فقط اين پرسش است که تکليف با هم بودن يا جدا شدن 
. را روشن می کند  

 
:رضا سپيد رودی رفع ابهام کرده است که . ر  

ی يا برنامه يا مساله همچنين بر سر اين نيست که بحث در باره مبان« 
هيچ کس مخالف آن نيست که بر سر . اساسنامه مجاز است يا مجاز نيست

برنامه يا اساسنامه يا تاکتيک ها و يا اصال هر موضوع مهم ديگری , مبانی
اين ها هيچ کدام محل . خواه داخلی صورت بگيرد, بحث آزاد خواه علنی

تحريف واقعيت و نمايش اختالف نيست و تبديل کردن آنها به محل اختالف فقط 
عدم درک درست جوهر اختالف و يا اتهام زنی های ناروا برای هدف های 

اختالف بر سر اين است که آيا نظر علنی و امضا دار فرد . غيراصولی است
بايد از نظر رسمی سازمان تفکيک بشود يا نشود؟ يعنی آيا سازمان حق دارد 

برنامه و مبانی نظری , سنامهتشخيص دهد که نظر يک فرد در چهارچوب اسا
آن هست يا حق ندارد؟ رفقای مخالف نامه سرگشاده اعتقاد دارند که سازمان 

بايد حق تفکيک نظر فرد از نظر رسمی خود را داشته باشد و بتواند تعيين کند 
که نظری در کادر نظر سازمان قرار دارد يا ندارد و بر اين اساس نحوه انتشار 



يا هر شکل فنی مناسب ديگری که " ستون آزاد"يا " ديدگاه"علنی آن را با قيد 
.»متضمن رعايت اصل تفکيک باشد در ارگان سازمان روشن کند  

هيچ کس مخالف آن نيست که بر سر « رضا سپيد رودی . حال که بقول ر
برنامه يا اساسنامه يا تاکتيک ها و يا اصال هر موضوع مهم ديگری , مبانی

اين ها هيچ کدام محل . خواه داخلی صورت بگيرد, بحث آزاد خواه علنی
، پس به طريق اولی با اين هم مخالفتی نخواهد بود که در باره  »اختالف نيست

جايگاه نظر و امضای فردی و ضوابط تفکيک آن از سياست های سازمان بحث 
صورت بگيرد؛ يعنی بحث هائی که شروع شده بود به روال تشکيالتی انداخته 

پس از اتمام اين بحث هاست که می شود فهميد هر . يش برده شودشده و به پ
:يشنهاد می کنم. کس دقيقًا چه می گويد  

 
 برای اصالحات يا تغييرات احتمالی اساسنامه ای  و نيز حول مسئله –ب 

جايگاه امضای فردی و ضوابط رسانه ها پيش نويس هائی در زمان بندی واقع 
ه شوند تا بعد از بحث به قطعنامه هائی قابل بينانه توسط گرايشات مختلف تهي

رای گيری تبديل 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 –ج 

 های روشنگر و شفاف عموم تشکيالتی صورت بگيرد و برای حل اين قبيل
.برای چند و چون آن بايد فکر کرد. مسائل از راه ديالوگ تالش شود  
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.....رفيق ف عزيز مسئول واحد  

 
، دو تشکيالت به )راه کارگر ( از شقه شدن سازمان کارگران انقالبی ايران 

هر دو مدعی اند که خودشان تداوم سازمان اند و ديگری . وجود آمده است
من نظر و ارزيابی ام را در باره اين واقعه در . است که انشعاب کرده است

اورم خواهم نوشت، اما هم اکنون الزم می دانم از طريق فرصتی که به دست بي
که واحد پايه من بوده است به اطالع برسانم که از روزی که اين ... واحد 

:جدائی قطعيت يافت، به هيچيک از اين دو تشکيالت تعلق ندارم، چون   
اوًال، من اين جدائی را اساسًا بر مدار صف بندی های نظری در باره تشکيالت 

.  دانم تا بر اين اساس جايگاه ام را در قبال آن ها معين کنمنمی  
ثانيًا، در جريان بحرانی که به اين جدائی محفلی، غير سياسی و مفتضحانه 

منجر شد، خودم را در هيچ طرفی نديدم، تسليم فشارها و شانتاژها برای تعيين 
 در طرف جايگاه ام در يک دو قطبی تحميلی نشدم و از اول تا به آخر فقط

اساسنامه، راه حل های تشکيالتی و حفظ وحدت سازمان ايستادم و حاال که 
. هيچ دليلی نمی بينم که جانبی را بگيرمسازمان شقه شده است به طريق اولیٰ  

ثالثاًً، بر اين باور نيستم که پرهيز مدلل ام از اين يا آن طرف، بطور طبيعی يا 
تحميلی که مبتنی بر " انتخاب" به اين ناگزير در طرف ديگر قرارم می دهد؛ من

. سلب حق اختيار آزادانه ام باشد تن نمی دهم  
عضويت من در سازمان راه کارگر که سی سال عضو آن بوده ام، ديگر 

قايقی که به .  موضوعيت  ندارد چون سازمان راه کارگر ديگر موجوديت ندارد
. دو نيم شده ديگر قايق نيست  

 
! افسوس  

   ١ ٣ � � چهارم تير - شهاب برهان 
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)هايدگر(  پرسش، تقوای تفکر است  
 

:در باره نامه سر گشاده و پی آمد های آن  
جدا از نيت تهيه کننده گان نامه، بايد ياد آور شد که نگارش نامه هائی از اين 

نه ) خاص( جمع آوری امضاء به گونه ای ،" مبهم"و " کلی"دست با عناوين 
تنها کمکی به حل مشکالت نمی کند، بلکه زمينه ی يک موج از نارحتی و 

شيوه مناسب، در سازمانی از نوع سازمان !  تنش های جديد را فراهم می کند
چه کسی، ) کاری نادرست(ما ، چنين می توانست بود و باشد که در رابطه با 

.  کسانی در چه موردی به طور مشخص انتقاد شوددر چه زمانی، و يا چه
بدون فضا سازی عمومی چه کسی و در چه موردی کار غير سازمانی مرتکب 

شده، که موجب اين انتقاد قرار می گيرد؟ با اين انتقاد از نامه، در شرايط 
کنونی، نامه نه عامل اصلی بحران موجود بلکه نماد بيرونی يک بيماری 

.يشه دار استدورنی و عميق و ر  
.سازمان راه کارگر در بحران بسر می برد  

گذاشتن از اين گردنه و يا غرق شدن اين قايق کوچک در اين هوای بد به اتخاذ 
به .برخوردی هوشيارانه و متعهدانه، همراه با رعايت اخالق کمونيستی است

 هر صورت ما در برابر پرسش های جدی قرار گرفته ايم،
کجا بسته شده است؟نطفه اين بحران در   

 کدام عامل در پيدايش آن موثر است؟
برنامه و ساختار، و يا نقش افراد در حفظ و رفع نشدن آن عامل تعيين کننده 

 است؟
پاسخ دادن و پاسخ گرفتن به اين سئواالت مطرح شده نيازمند شکبيائی و خرد 

.جمعی است  
کمتر کسانی عالقمند با که . سازمان راه  کارگر دارای تاريخ ويژه خود می باشد

که خود را يک سازمان مارکسيست انقالبی می داند . بازخوانی آن می باشند
،که هدفش سوسياليسم است، و از طريق انقالب ، و سرنگونی نظام جمهوری 

سازمانی . اسالمی، وبرقراری حکومت اکثريت برای اکثريت می باشد
نينی، به همراه آرمان ايدئولوژيک، و ساختاری بر مبنای الگوی حزب لي

همر جان بدر برده از يک انقالب شکست خورده ،  ءخواهی  هر کدام از اعضا
عملی، که به که وطيفه اساسی ما چکش کاری ذهن برای خدمت . اهی می کند

و فاصله گيری . که دستاوردی برای هدف اصلی برنامه يعنی سوسياليسم  باشد
.حامل خطا می تواند باشداز انتزاع، که زمينه ساز پيش داوری    

" هگل"همانطور که مارکسيست های جدی امروزی، تالش دارند، با باز خوانی 
نظريه اقتصادی و بنيادی مارکس انتزاع های تفکر مارکسيست را " فرويد"و 

که در زمان مارکس يک چشم انداز بود ، به واقعيت انطباقی با زمان حاضر 
 هر پديده ای از جمله  کهچرا. زمينی کنند و ،و آن را روز آمد . نزديک کنند

 تنها در روش از حرکت اجتماعی تنها درحين  حرکت است که  شناساگر
 آن پديده سمت گيری  وجهت  گيریاز ماهيت  شناخت چگونگی شکل گيری، و

آن اشراف نباشد بنا براين اگر دقيق بر عملکرد . . نسبتا درستی را پيشه سازد
و   .ب را در غالب  شيوه های دگرگون کننده اتخاذ کندنميتواند واکنش مناس

در .اين به نفی وجودی خود به عنوان عامل آگاه و عامل تحول رای دادن است
اين موقعيت است که عامل تحول و انقالبی از هدفش دوری گزيده و سازمان و 
  .يا حزب و يا قبيله از موقعيت باالئی در عمل  شناساگر برخوددار خواهد بود

 و . که فرمان ذهنی افراد را بدست می گيرد، حاکميت ابزار استودر اين حالت 
 شيوه  و فرقه گرايی  ريشه در اين .الت محو می شوديهدف در سايه تشک

 و مثال در جنبش فدائی تنها .جابجائی واقعيت با ائولوژی صورت می گيرد
 در کمين هر ئی  جابجااز اين.فدائی باشد ديگر ماهيت فدائی تفاوتی ندارد

و شرايط برای اهمال قدرت مرکزی، تک صدائی، و  .جريانی می تواند باشد



در ردای حفظ روابط غير دمکراتيک ، خود باوری، سانسور و خود سانسوری 
 می و بی اخالقی ، توهين، و خان بازی فضای ميداندار. سازمان حاکم می شود

ی .شود  
وجود يک ی مشخص است ، دقوق فراما يک تشکيالت نيازمند کار جمعی و ح

 داشتن  به درجه نقد بيرحمانه ايست است که در آن جريان دارد،تشکيالت
اما در چارچوب يک حزب که دمکراسی گسترده، اعتماد . مباحثات اثباتی است

رفيقانه بر پايه تعهد عمل به وظايف و تابعيت اقليت از اکثريت با حفظ حقوق 
ديگر نه رهبری در سايه شکل می کيرد ونه ن اقليت از جمله داشتن تربيو

و تاکتيک اتخاذ شده در يک جريان سياسی با مشخصات ذکر شده ديگر .کودتا
چون . موصوع عمل سازمانی در چند شکل معنی خود را از دست می دهد 

زمينه های نقد و مشارکت نظری جمعی فضای ممنوعه ای را به رسميت نمی 
 خود ثريت است که تا زمان مشروعيت حقوقی بلکه اين تاکتيک اک.شناسد

  .راهبرد سياست تعيين شده است
 تغيير در ابعاد مختلف تشکيالت بصورت پالتفرم هپس الزم است هر گون

و کنگره است که تصويب آنرا به عهده . مکتوب در اختيار اعضا گذاشته شود
.دارد  

 چرااصالحات؟
يده گی خاصی بر خوردار زيستن در عصری که واکنش های اجتماعی از پيچ

برای برانگيختن واکنشها ما نيازمند ابزار نو و . و همچنان سخت. است
در عصرانترنت، و ارتباطات و گسترده گی نيروی های . محتواهای جديد هستيم

به مفهوم "  مکان–زمان "جوان در عرصه مبارزه  نظری  و عصر فشردگی 
ايده ال " ست و نبود يک سرمايه داری جهانی  و ازحانب ديگر عصر گس

.دتاکيدی بر بازنگری می باشي" تحقق يافته  
قبال گفته شد يک سازمان مارکسيست انقالبی  وظيفه دارد به وظايف 

که سازمان ما از آن عفلت کرده و از تالش . سوسياليستی  خود روشنی بخشد 
 برای پاسخ دهی به مبرم ترين وظايف عينی که فرا روی جنبش موجود است 

و خود را مشغول کار های خرد و ناچيز روزمره نموده . سر باز زده است
از . در نتيجه چنين روندی است ، که به نظرات جديدی دست می ياباند. است

اما در البالی مظالب ديگر نظر های . صراحت دادن به آن خود داری می کنند
.خود را بيان می کنند  

ضع روزمره گی يا سازمان ضد رژيمی بنابراين درست تر اين باشد، که از مو
تغيير جهت بدهيم، و به موضع يک سازمان سوسياليستی که وظايف چند گانه 

و درست آن است که به رخوتی که پی آمد  . و متنوع را تکليف دارد باز گردد
گاه های دو دي.  مسئوالنه برخورد شود،است" سوسياليسم" فرو ريختن ديوار 

ر سطح جهان هم اکنون مطرح اند، در دورن سازمان گوناگون کمونيستی که د
تا فضا، ذهن و ديد ها تازه . مطرح شود، و مباحثات روی آنها متمرکز گردد 

آنوقت است که بحث های  پيش پا افتاده موجود  ميدان تشکيالت را ترک . گردد
و تالش و همت اعضا روی گرهی ترين . می کنند و از وزن آنها کاسته ميشود

.ت فکری و نظری متمرکز خواهد شدمشکال  
ريشه کدام است؟ . با بحران از طريق برخورد با ريشه بحران بايد برخورد شود

! فلجی مزمن در برابر پرسش های بنيادی که اکنون مطرح است  
موجود را به کميسيون " ليوانی " که بحران :وبنا براين پيشنهاد اين است

و نظر . درگيريها لفظی دوری کنيمنظارت محول کنيم، و از شدت بخشيدن 
.کميسون نظارت را در کنگره به رای جمع بگذاريم  
 ولی از اين پرسش  های  ،از اين بحران شايد بتوان به سالمت سربيرون کرد

 تکه هزاره سوم، يک سازمان مارکسيستی نسب. بنيادی نمی توان در گذاشت 
و چه نظر . دی انديشبه جوانب مختلف نظری  در حوزه های مختلف چگونه م

که اين پايه اساسی بروز رخوت و روزمرگی و . دگاهی را نمايندگی می کن
.بحران است  

اگر می خواهيم برنده مجازی نباشيم، موضوع فرعی ديدگاه را بيش از اندازه 
مبدل به يک معيار تعيين کننده به جلوی و پيش شراط هر گونه گفتگو 



فشار را بر اين بخش وارد . پرسش گريستکه مانع از پويائی و . نياورديم
چسبيدن . سازيم که گرايش ها چه گفتمان اثباتی دارند و آنرا سر راست بگويند

که خانه از بيخ و بن " گاه مصداق اين را پيدا می کند دبه اين دريچه کوچک دي
پس پرسش گری را بيناد " . ويران است ، خواجه در فکر نقش ايوان است

ک سنت انقالبی  تشکليالتی  اش مبدل سازيم بگذاريم و به ي  
ک. ه   

 09/05 /09  
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  ک.ه. از ر  
 

 شاه برهنه است
 تا زمانی که اقتدار فکری هراس می افکند،

  آشفتگی و بی معنائی گرايش های محافظ کارانه
افزايش.... جامعه به افزايش می انجامد در   

  دانش دير يا زود نظم سنتی را فرو می ريزد،
 البته، می توان به آن دل خوش داشت و آن را

اشتذ پيشه کرد، اما نمی توان بر جهان تاثيرگ  
 اندره سکی

 
محوری که نامه منطق خود را با آن پرورش می دهد هر چند بدون ساختارو 

بربر آشفته. آشفته   به نوعی  .  عدم توازن در برخوداری از  رسانه هاست
عليه مميزی، فضای تک صدائی ، که در نتيجه گيريش اشاره می کند به همان 

چيز های بد، قدرت در سايه  سليقه های که حقوق فرد را نا ديده می گيرد 
فضای خفقان آور،  و بر آثبات آن در سنگر می نشيند، هد ف گيری می کند، 

.زی بد را و ستايش می کند آنچه خوب استهمه چي  
دو شيوه می توانست کار گشا باشد، شيوه .اين می تواند حقيقت داشته باشد 

دموکراتيک و گفتمانی با صبوريت ، کار گروهی را سازمان دادن ، و به عمق 
شيوه دوم همين روش نامه از .رفتن و سر انجام به نتيجه گيری دست يافتن

و .  الوده اش که هر روز بيشتر از واقعيت  خود دور ميشودمرحله تدوين، راز
برای رسيدن به حل معضل موجود را توسعه آزادی بيان ، قلم رهائی يافته ، 

تاکيد بر مصوبات  اين امری خوب می بود اگر چنين روشن سخن گفته 
اما ناگهان پرش می کند بر سکوی قدرت و مقاومت و تن ندادن را بيش .ميشد

 در اين جا ديگرروح نامه می ميرد،به شعاری در هوای خالی مبدل .می کشد
و از آن بدتر فقر خود را زمانی نشان می دهد که به تبار ! می شود ، که چی؟
وبر گورسوختگان .و پای احساسات را به ميان می کشد. سازمانی رو می کند

ائی و و به نوعی دامن زدن به فرقه گر. و مستان راه کارگری را می نشيند
و شعار های . شمار کردن شهيدان که  استدالل محکمی نيست برای حقانيت

راه کارگر مسجد ، خانقاه نيست راه !... بيات شده ؛عزيز است و چه وچه
بلی می تواند عزيز باشد، . کارگر يک بينش است نسبت به پيرامون  و جهان

. ی  داشته باشيم می تواند افتخار آفرين باشد، بشراطی که ما درک راه کارگر
.درپيدايش  اعتمادی که از آن صحبت می کنيم سهيم باشيم  

اگر فرض بگيريم که نامه نيت خير، رونمائی از حقيقت را دنبال ميکند ، اما 
واکنشی که راه .برای شناسائی هدف هايش . ابزارمناسبی را در کف نمی گيرد

ميان صدای ميدان نبرد مياندازد، قادر نيست کنترلی بر آن داشته باشد و در 
.چهره حقيقت در ابری از  دود و باروت گرفته پنهان می ماند  

بدين .   نام بی افق است، و درس تاريخ سی ساله را به فراموشی می سپارد
.صورت حقيقت حدف و گم می شود  



و بايد متوجه باشيم ما انسانيم  و و اين تفاوت هاست که ما را از هم متمايز 
چه که اين تفاوت ها را ميدان می دهد، آن معيار ها، تفسير ها، و آن. می کند

و اين انبوه قوانين . کتابت ها که بسيارند که حاصل دست آورد همگی ماست
و بايد .و آشفتگی را می افزايد.ريز و درشت جای تفسير را باز می گذارد

ر گر يادآوری کرد تاريخ گلچينی از تفسير هاست نه خود واقعيت وانسان تفسي
.تاريخ وتفسير روايت هاست از منظر روای  

مگر نه اين است، اين گونه نثر را ، به انبار مرجوعی رجعت داده شده بود 
چرا يکبار ديگر سر از نامه بر می اورد، حقيقت فرضی و مطروحه متن را به 

قضاوت بودن يا نبودن حقيت در آن در حوزه اين قلم . پود مبدل کرده است
.نيست  
 های راه کارگری بودن حرمت داشتن انساهای موی سپيد شده در سنگر معيار

ارزشهای گنجانيده در بيش ماست و آن تالش، عرق ريزی شبانه وروزدر 
و ستايش گر . صف مقدم بودن و اعتبار به تاريخ مبارزات انسانها می دهند

 برد همه چيز های خوبند، و معتقدند برای امر خوب ديوار عمودی را نبايد باال
و در .و راه را رسيدن به انديشه ها نو را ارج گذاشت. وافق باز را باوردارند

آيا در نامه . کنار ان شفاف بودن دقيق بودن و استدالل مطابق با روز راپذيرفت
. چنين برخوردی شده است  
اگر چه هر انسانی نيازمند خدا، مسجد، جادوست . ما را دچار احساسات نکنيد

بگريزد،نامه چنين اثباتی را پايه قرار می دهد که نمی تواند درست تا از تنهائی 
.باشد  

بنيان تفکر راه کارگر در يک مسير سخت و نفس گير هويت يافته که با اين 
فضای به وجود آمده توسط  جوابيه ها نشانی از نفس افتادگی را از خود نشان 

 و و راه رسيدن به شکی نبايد داشت ما به اکسيژن تازه نياز داريم. می دهد
هوای قابل تنفس شکاف ها و روزنه هاست اين شفاف و روزنه ها  نفس 
گيری رابايستی شناخت و موردتوجه قرار داد  دوباره به راه افتادن است 

بگذاريم تنوع نظر راه خود .. بايستايم و موقعيت گفتار ها و سخنان را دريابيم.
دور ازمميزی دست پاگير قوانين، بگذاريم گفتمان شکل . را طی طريق نمايد

و بگذاريم اشکال تاکتيک ها را در نرمش و .جای واقعی خود در بين ما پيدا کند
بگذاريم تکه های تجربه شده را از حرکت های . انعطاف پذيری خود نمائی کند

کسی که می خواهد جويبار کنونی به رود مبدل شود بايستی . اجتماعی برگزينم
شرمندم که به خاطر محافظ کاری  و هراس از شکست " در قدم اول بگويد

اقتدار تفکر حاکم در جويبار کردن ان رود مسئول بوده و هستم، و دست های 
چرا شيوهای از کار . شيوه های سازندگی رادر پيش بگيريم". من آلوده است

 افتاده خريداری ندارد و تنها دو باره شرايط را آماده ميکند تا ويرسی که همزاد
که هميشه منتظر است که ما تب کنيم تا دچار تشنج گرديم و . ماست فعاليت کند

بايد دانست محيط زيست اين ويرس کجاست؟ و شرايط مهيا برای فعاليت 
ويرس در کدام حرکت نادرست ماست؟ و راه درمان چيست؟ اين برخورد می 

ا بستگی تواند از گذرگاه ارزش گذاری به شخصيت افراد ودرجه استقالل آنه
 دارد

 
راه را اشتباه نگيريم: رفقا   

 
راندمان تئوری روز آمد در ميان ما رو به کاهش است و فقر نظری سبب ساز 

و اين خود موجب سرکوب مستقيم و غير مستقيم می . نزديک بينی   می گردد 
نگاه کنيم که چگونه سرمايه کاالهای .فضا را برای ابراز عقيده باز کنيم . گردد 
را به بازار تشنه اما فريب خورده روانه می کند و تصرف ذهنی چگونه خود 

فکرسازی می کند و ابزار را وسيله برای ايجاد اشتياق . صورت می بخشد
تنوع کاال که تمامی سليقه ها را  به خوب حذب می . برای مصرف اماده می کند

. ندچگونه ولخرجی می کند تا پاسخ گوی اشتياق مصرف را ايجاد ک. کند
مصرف کنندگان را جادوی نظری می کند رنگ آميزی می کند از خواننده و 

رقصنده استفاده می کند برنامه و فيلم و موسيقی را جهت دار می کند و 



اما چپ هم بيکار نيست کار . سرانجام در ميدان رقابت همه را زمين می زند
وباره بر خودش را می کند تا بعد از زمين خوردگی بزرگ سر پا شود،  د

؟ اصوال شناختی درستی از آنها داريم و .رابطه اين چپ با ما چگونه است.خيزد
با اين دليل ساده و خود گول زن . فقط به محيط بسته خود دل مشغول هستيم 

و شک هميشه پله ايست ." همه چيز بر مراد دل ماست ونظرما درست است" ،
 شيوه ها و برخوردهای پس کمی توقف و کمی شک به. پاکسازی توهمات است

. فردی و جمعی کنيم آنگاه شروع به سخن کنيم  
که . سازمان ما در زمانی دور تزد يک به عمر يک نسل نظری را مطرح کرد

اما اکنون  واقعيت ها تغيير کرده اند ما هم . مناسب با شرايط حاکم بر زمان بود
ه برای ما افتخار دگر گون شديه ايم، در مبانی نظری اصالحاتی صورت گرفته ک

در همين جاست ، حکومت اکثريت برای اکثريت،نفی ديکتاتوری پرولتری ، 
رابطه حزب و دولت وساختار حزبی  و ساختارمشارکتی  و کنترل از پائين ، به 
رسميت شناختن حق تشکل مستقل، جنبش زنان، و حقوق ملی، دستاورد های 

 قلم ما می توانيم امر فرمايشی بزرگی است ، آيا با درهای بسته و قفل زدن بر
و سهم در تئوريزه کردن اين دستاورد ها می . نظر به کجا  ختم می شود 

توانست انفرادی باشد و يا اين گفتمان دمکراتيک در فضای رفيقانه بوده است 
. مسلم اين حکم درست می تواند باشد. که آنها پرداخت کرده است  

برای انقالب است،و برای همان ديکتاتوری  اماساختار و برنامه سازمان ما   
پرولتری حزبی و نه برای مشارکت و نه برای خود رهائی ، که بايستی با دقت 

 و بدون اينکه معيار های يک بينش سوسياليستی از کف بدهيم دست به باز 
و برای توده ای شدن و برای فضای باز که آزادی .سازی بزنيم، روز آمد شود

.شناسائی آن باشد، که ديوار های آن وحشت آفرين نباشدشاخص ترين پرچم   
و اين  . در واقع  اختالف ما  در اين مورد است که شرم درد حجاب را بر کشد

فشار مبارزات توده ای از هرجانب است که ما را وا ميدارد تغيير جهت بدهيم 
 و نه راست و چپ شدن فالن جريان در سازمان ما و و عدم پاسخ گوئی ماست

آيا ما سازمندهی می خواهيم و يا . که در کشمکش ها خود را عيان می سازد 
سازمان يابی دقت به جوهر  اين گرايش ها می توان به آنچه پشتيبان نامه 

.وجوابيه ها و در واقع به اختالف و بحران سازمان پی برد  
 الزمه ی گريختن از  بن بست تالش بی وقفه، عرق ريختن، وسعت نطر جمعی 

بنا براين  دست پای ما بسته شده است به قوانين، راز .ماست و مايه گذاشتن
مشکل نه قدرت در . الود ومقدسی که تحرک و پويائی را از ما سلب کرده است

سايه است و نه حذف است و نه اختالف بر بودن و نبودن سازمان است به 
يم، که توان جای ديگر بايد نظر کرد سر را بسوی پايه های لرزان برگردان

همسنگی با تحوالت مبارزات  اجتماعی ، تنوع تاکتيکی  برگرفته از حيات و 
و روز آمد کردن برنامه و ساختار سازمانی .محيط طبيعی  آن مبارزات ندارد

.اهميت به سزائی در رفع شرايط حاکم بر روز گار ماست  
، پيچيده گی اساسنامه و برنامه ما اين توان مندی را در يابد که تنوع نگاه

.تاکتيکی ها را  بپذيرد بتواند جذابيت  ايجاد کند  
 واگر ما به عمق اختالف ها که در نگاه متفاوت اما نزديک عمل مکنيم ، 

جريان آنچه در خيابان می گذارد است بايد به آن جهت نگريست و حرکت کرد 
دق در غير اين صورت ما نامه های بيشتری دريافت خواهيم کرد، آنچنان صن

و اين خيال  در مغز  پستچی می افتد خانه خالی از . پستی ما پر می شود 
و نامه را مهر بازگشت می زند.سکنه است و همه رفته اند  

که نامه بدان اشاره نکرده است و فقط " شاه برهنه است"در واقع توجه کنيم 
.تن نمی دهد به  چی تن نمی دهد که سکوت کند   

ک.ه  
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