
  !تابوشکنی در ساختارهای تشکيالتی   
  

  آرش کمانگر                      
  

  :مقدمه 
همانطور که بازديد کنندگان از سايت جديد سازمان 

 www.rahekaregar.com   و خوانندگان اعالميه
ی از توضيحی کميته مرکزی راه کارگر متوجه شده اند بخش

اعضای سازمان عليرغم مخالفت ما با انشعاب و عالقه مندی 
نه " به حفظ وحدت سازمانی ، به دليل آنچه که گرايش 

اکثريت کميته مرکزی و رفقای باقی مانده در " تشکيالتی 
سازمان ميخوانند ، از تشکيالت جدا شده و ضمن عدم تحويل 

منتخب  سايت اينترنتی تا کنونی سازمان به کميته مرکزی
و نيز مخالفت با حل و فصل نهايی اختالفات و  13کنگره 

. جدايی در کنگره آتی ، فعاليت مستقل خود را آغاز کرده اند 
از ديد ما مجموعه اختالفات موجود بين دو گرايش اصلی ، در 
حدی نبوده ونيست که پرنسيپ های وحدت سازمانی راه 

زمه پويايی يک ما معتقديم ال. کارگريها را خدشه دار کند 
جريان سوسياليستی اين است که نه تنها اين اختالفات و 
گرايشها را تحمل کند ، بلکه از آن برای شکوفايی خود بهره 

اما رفقای عزيز جداشده ، چنين فکر نمی کنند و . جويد 
معتقدند که ديگر قادر به ادامه وحدت سازمانی با گرايش ما 

ادعای خود اساسا روی دو نکته اين رفقا برای اثبات . نيستند 
نخست اينکه با اشاره به برخی نقطه نظرات : تاکيد می کنند 

طرح می کنند که ما با ... رفقا تقی روزبه و پيران آزاد و 
افقی ، ديگر اعتقادی به  –اعتقاد به تشکيالت فورومی 

دوم اينکه . نداريم ) عمودی  –هرمی ( تشکيالت سانتراليزه  
در سايت و ديگر " ستون ديدگاه " های حاکم بر  با نقد معيار

رسانه های سازمان ، از آزادی بی قيد و شرط انديشه و بيان 
در درون يک حزب دفاع کرده و با ايجاد يک هرج و مرج 
تشکيالتی و نظری ، مرز بين مواضع رسمی سازمان و 

رفقای جداشده ، اساسا با . نظرات فردی را در هم ميريزيم 
ميدانند " نه تشکيالت " همين دو ادعا ، ما را مدافع تکيه بر 

و خطوط " اصول مقدس " و از آنجا که هر دو مسئله را جزو 
قرمز اعتقادی خود بر ميشمارند ، بر اين نظرند که ادامه 
همکاری و وحدت در چارچوب يک سازمان واحد امکان پذير 

  .نيست 
 يا یفقا یشد در مورد مبحث تشکلها یمن بعدا اگر فرصت

نکته دوم مکث  یاساسا رو ينجاخواهم نوشت و در ا یعمود
سازمان و  یضوابط حاکم بر رسانه ها يعنیخواهم نمود 
 ينبه هم.  ياليستیتشکل سوس يکدر  يانب یمسئله آزاد

( خود  یدرون سازمان یاز نوشته ها يکیخاطر با استفاده از 
مورد  ينانوشته شده ، نظر خود را در )  2009مه  18که در 

" راه کارگر " حال نشان خواهم داد که  يناعالم داشته و در ع
مناسبات و  ینقد و اصالح دائم یساله برا یسنت س يکاز 
راستا  ينخود بهره مند بوده است و در ا يالتیتشک يارهایمع

را در کارنامه  يشماریب یاصول مقدس و دگمها" مبارزه با 
  .خود ثبت کرده است

  2بقيه در صفحه                                                

اتحاد هواداران " تشکل  يلتشک
 یسازمانده يا" يرانچپ در ا یسازمانها

در  ياليسممتمرکز هواداران سوس يرغ
  يران؟ا

 حميد موسوی پوراصل                    
 

اتحاد هواداران   یدر راستا یمتعدد یخبر از تالش ها  اخيرا
رسد و تقاضا از  یبگوش م يراندر ا ياسیس یسازمانها
 یفزون يکديگرائتالف با  يااتحاد و  یبرا  ياسیس یسازمانها

مهم  ينمردم ا یسرکوب خشن جنبش ضد استبداد.  است يافته
 ياسیس -یدر مقابل فعاالن اجتماع, يرانبخصوص در ا, را
 ياهسد س يتوانم يرويیکه چگونه و توسط چه ن يگذاردم

 يکمشکل نبود  یو باز بدرست يشکرا شکست و باستبداد 
را  یو کارگر یاعتراض یکه بتواند جنبشها يراندر ا یچپ قو

 .يشوداحساس م يشاز پ يشسامان و تشکل دهد ب
 
. یو کارگر یانقالب, است دمکرات یسخن از نبود و ضعف چپ 
و  يکارانب, جنبش کارگران یکه بتواند با سازمانده یچپ
 یسنگرها یمل یروستا و جنبش ها و یشهر يدستانته

کرده و  یرا بازساز یو طبقات یشکسته شده ضد استبداد
که به  یچپ. گره زند یرا با مبارزه ضد استبداد یمبارزه طبقات
 یرا مرحله بند یاحترام بگذارد و جنبش انقالب دمکراسی

آن  یکه از هم اکنون تالش کند جامعه و رفورمها یچپ. نکند
از اکنون  يکرد يانبه ب يا, دهد ياليستیسوس يریرا سمتگ

در تالش  يشههم. برزمد یدر هر جبهه ا ياليسمسوس یبرا
آنها  هایبه کارگران و ارگان, باشد که کارگران را سازمان دهد

 یآگاه, امکان ابراز وجود دهد یدر تشکالت اجتماع
 يدستانکارگران و ته يانبه م يشتررا هرچه ب ياليستیسوس
 يدستانکارگران و ته ياناز همه مهمتر از مببرد و  یشهر

. بدواند يشهآنها ر يانکند و در م يریشهر و روستا عضو گ
 ينچن.  باشد یاعتنا به جنبش ضد استبداد یب يدنبا یچپ ينچن
. را سمت و سو دهد یبتواند جنبش ضد استبداد يستیبا یچپ

از  يااحتراز کند و  یهدف جنبش ضد استبداد یاز تازاندن ب
نگشته و انگشت بر  یجنبش ضد استبداد يفتهش يگرد یوس

 .مثهوت نماند  مات و, دهان
  3 بقيه در صفحه                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن و اسيرا برای بچه های خونين کفن ما
  اردوگاه های حکومت اسالمی ايران

  
  حسن حسام             

  
  ) ٢ اعالميه( من کافرم     
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ...  تابوشکنی در ساختار    
  

نگاهی به تاريخچه سی ساله زيرپا گذاشتن 
حات تشکيالتی و اجرای اصال" اصول مقدس"

  در راه کارگر
  

هميشه همينطور بوده ،  هر گاه مطالبه ای مطرح شده ، خواسته 
ای برای به روز شدن ارئه شده و اصالحی جهت بهينه سازی سازو 
کارهای تشکيالت در برابر سازمان قرار گرفته است ، آسانترین و 

ماند " در هر جامعه ای نيروی . بوده است " نه " سریع ترین پاسخ 
با شنيدن هر تقاضایی برای اصالح ، ) نيروی محافظه کار " ( 

فریاد بر ميدارد که " پرچم اصول مقدس " بالفاصله با بلند کردن 
خود " اهداف پليد " ما " مقدسات " جمعی ميخواهند با به زیر بردن 

  .را به پيش برند 
که  بنابراین از همان روز اول مشخص بود و یا باید  مشخص ميبود 

طرح خواسته آزادی بيان برای اعضای سازمان در چهارچوب مبانی 
اولين و دم دست ترین ) شرایط عضویت در سازمان ( کلی برنامه 

خواهد گرفت این خواهد بود که " اصولگرایان " پاسخی که از سوی 
بوده و حتی اگر به " نه تشکيالت " این تقاضا ، مصداق کامل 

شته شود ، ما چنين رفراندمی را نظرخواهی سازمانی هم گذا
  !!تحریم خواهيم کرد 

. اشتباه نکنيد ، انگشت اتهام را فقط بسوی افراد خاصی دراز نکنيم 
همه ما در این سی ساله اینکاره بوده ایم یعنی کم یا بيش در صف 

آپ " بودیم و کم یا بيش بيالن سياه مقاومت در برابر " ماند " نيروی 
  . کارنامه خود داشته ایم را در" تو دیت شدن 

از اینرو تعجبی ندارد که اینبار نيز در این فراز از حيات سازمان ، 
خطاب " نه تشکيالت " تحول خواهان را " مقدسات " جمعی گرد 

اما رفقای عزیزم هيچ .  کنند و جدایی را بر سازمان ما تحميل کنند 
نيم ، مجبوریم ميدانيد اگر بخواهيم با این منطق به قضایا برخورد ک

" اعتراف نمائيم که سی سال آزگار است دائم مشغول چنين 
  !هستيم " خيانتهایی 

می گوئيد نه ، پس با هم مروری کنيم بر سنت سی ساله 
  :اصالحات تشکيالتی در سازمان ما 

  
چند ده نفر از زندانيان . بود  58تير  4یکی بود یکی نبود ، حوالی 
ی رژیم پهلوی ، ضمن مرزبندی با سياسی آزاد شده از زندانها

جریان " خطوط یک و دو و سه در جنبش چپ ایران ، حول خط چهار 
را بنيان گذاشتند که چند ماه پس از انتشار چند کتاب و " راه کارگر 

جزوه ، اولين شماره نشریه خود را در آذر ماه همان سال منتشر 
ه با استفاده از راه کارگر با آنکه حدود دو سال وقت داشت ک. نمود 

فضای نيمه باز پس از انقالب ، کنگره وسيعی برگزار کند از اینکار 
از دید رهبران آن دوره سازمان ، کسی که روی تخت . خودداری کرد

شکنجه ساواک نخوابيده بود ، عمال حق عضویت در سازمان را 
بود که اولين اصالح  60بعد از آغاز اختناق هولناک . نداشت 

" کالن صورت گرفت و آن همانا باز کردن راه برای عضویت تشکيالتی 
اما این عضو حتی نميتوانست مسئول . بود " مبارزان پس از انقالب 

واحد خود را انتخاب کند چه رسد به کميته های نواحی و کميته 
که غير از درک استالينی از تشکيالت ، اختناق و مخفی ( مرکزی 

  ).کاری هم علت آن بود 
صورت گرفت یعنی زمانی که نشریه  64اصالح در سال دومين 

نشریه راه  18در شماره . مرکزی سازمان در خارج منتشر ميشد 
کارگر طی مقاله ای توضيح داده شد که چرا از این پس عالوه بر 
مطالب با امضای ارگانهای سازمان ، مقاالت با امضای فردی نيز چاپ 

مضای فردی نشانه کيش تا قبل از این تحول ، ا.  خواهند شد
شخصيت تلقی ميشد و کل سازمان مسئول هر جمله ای بود که در 

ظاهرا امثال آقای مهرداد . سازمان به چاپ ميرسيد" ارگان " 
باباعلی کلی از اسناد بلشویکها فاکت آورده بود که آنها هم از 

" امضای فردی استفاده ميکردند و اینکار به هيچوجه تابو و خيانت به 
فلسفه امضای . قلمداد نمشده است " ول مقدس تشکيالتی اص

فردی این بود که سازمان در جزئيات هر مقاله و نحوه استدالل ، 
خود را متعهد نميداند اما فرد نویسنده حق نداشت که چيزی خارج 

ستون " به همين خاطر در آن دوره اثری از . از خط رسمی انشا کند 
  .د در نشریات سازمان نبو" آزاد 

سومين اصالح تشکيالتی ، تالش برای انتخابی کردن کميته خارج و 
برگزاری کنفرانس تشکيالت خارج از کشور بود که در ابتدا با مقاومت 

رهبری سازمان تا آنموقع به دليل مخفی . روبرو شد " اصولگرایان " 
کاری در ایران و عدم امکان حضور اعضای داخل از برگزاری کنگره و 

تخابی کردن کميته مرکزی اجتناب ميکرد اما در خارج  از ایران لذا ان
این تفکر نميتوانست در برابر اراده رفقای سازمان جهت دمکراتيزه 

بدین ترتيب . کردن الاقل بخشی از پيکره سازمان مقاومت کند 
کميته خارج به عنوان اولين نهاد انتخابی سازمان با اراده  نمایندگان 

  .تخاب شد واحدهای پایه ان
و نمایان شدن اوج زشتی تشکيالت  67می رسيم به سال 

یعنی ماجرای عدم انتشار نوشته ) فرقه ای بوروکراتيک ( استالينی 
بابا علی و سپس اخراج بيش از یکسوم اعضای سازمان که 

  . بدرستی از حق آزادی بيان او دفاع کرده بودند 
 12کنگره سازمان یخ عدم برگزاری )  1370( حدود سه سال بعد  

سال پس از تاسيس راه کارگر شکسته شد و در آستانه برگزاری آن 
، بولتن های متعدد بحث منتشر شد که دقيقا مصادف بود با 

این . فروپاشی اردوگاه شرق و ضرورت تجدید آرایش نيروی چپ 
کنگره تاریخی جدا از دستاوردهای نظزیش از منظر تشکيالتی  

نخست تصویب اساسنامه سازمان ، دوم . بود دارای دو نکته مثبت 
حاکميت مناسبات فرقه  67بيان این مسئله که علت اصلی ماجرای 

  .بوروکراتيک در سازمان و رهبری آن بوده است  –ای 
در این کنگره در برابر گرایش اصلی نظری سازمان ، گرایش دیگری 

ما به . شکل گرفت که از حقوق فراکسيونی خود نيز برخوردار بود 
دليل تجربه تلخ مربوط به ماجرای اخراج باباعلی و یارانش، آنقدر با 
گذشت شده بودیم که برای اینکه رفقای این فراکسيون را در 
سازمان نگه داریم ، فرمول مبانی کلی برنامه را در چند اصل تصویب 

یعنی معيار عضویت و ماندن در سازمان را نه کل برنامه و . کردیم 
یز و درشت سازمان ، بلکه فقط همان چند اصل کلی قرار هر موضع ر

دادیم که بعدا روح آن در پروژه ایجاد حزب فراگير سوسياليستی هم 
  .متبلور شد 

" ستون آزاد " در دوران پس از کنگره اول ، در نشریه سازمان ، 
پدید آمد ، نه چيزی  94بوجود آمد اما وقتی سایت سازمان در سال 

وجود داشت و نه دیدگاه و اگر اشتباه نکنم همه  بنام ستون آزاد
. مقاالت اعضای سازمان بی هيچ تبعيضی در آن منتشر ميشد 

بعدها که باکس دیدگاه بوجود آمد هدف اوليه آن صرفا حفظ مقاالت 
بنابراین کسانی که اکنون کل . کيفی و بدون تاریخ مصرف سریع بود 

ن دیدگاه گره زده اند و به افق تشکيالتی شان را به بود و نبود ستو
نه " زیر سئوال بردن تفسير رفقای جداشده   از آن را مصداق کامل 

می پندارند ، باید اعتراف کنند که در گذشته ای نه " تشکيالت 
  .تلف کرده بودند" نه تشکيالت " چندان دور وقت خود را در یک 

تا . بود از روی نشریه سازمان " ارگان " تحول بعدی برچيدن عنوان 
. هر چه بيشتر از ابعاد تعهد آور این نشریه برای کل سازمان بکاهند 

اما آیا ميدانيد اگر همين پيشنهاد  ده سال پيش طرح ميشد چه 
  !انگها که به طراحان آن نمی زدند؟

در حوزه ساختار رهبری نيز ما تحوالت چشمگيری را پشت سر 
ود فاقد کميته مرکزی سال اول حيات خ 12سازمان ما در . گذاشتيم 

برگماری ( انتخابی بود ، تمامی کم و کسری ها هم با کئوپتاسيئن 
ما صاحب کميته مرکزی انتخابی  1370از . پر ميشد ) انتصاب  –

بعد از . این کميته دفتر سياسی و دبير اول را انتخاب ميکرد . شدیم 
دیم یک دهه ما پست دبير اولی را با اختيارات گسترده اش حذف کر

و بجای او مسئول ميم را قرار دادیم که اختيارات چندانی ندارد و 
بعد از مدتی دفتر سياسی را . اساسا نقش هماهنگ کننده دارد 

برداشتيم و بجای آن هيات اجرایی را قرار دادیم تا باز هم از ابعاد 
از خير همين اختيارات خدای گونه کاسته شود ، چند سال بعد 

  . هيات اجرایی هم گذشتيم 
تبعيض " در همين دوره کنگره های سازمان نيز ساليانه شد و اصل 

. در نهادهای انتخابی وارد اسسنامه گردید "مثبت به نفع رفقای زن 
به تصویب " باز هم خانه تکانی کنيم " اخالقی  –سند تاریخی 

  )ای منفی دادندکه فقط شش نفر به آن ر. (کنگره سازمان رسيد 
در این سالها ما همچنين دست به یک رویکرد بزرگ نيز زدیم و آن 
باال بردن فرهنگ تعامل و همکاری و گذشت در سازمان ما بوده 

در سایه همين فرهنگ بوده که ما بی توجه به اساسنامه . است 
سازمان و بندهای مربوط به شرایط عضویت در آن ، تالشی برای 

ز  اعضای تشکيالت که حداقل یکی از سه شرط اخراج آندسته ا
آیا مدعيان تشکيالت سفت و . عضویت را بجا نمی آورند  ، نکردیم 

رفتار " منشویکی  " می پذیرند که ما در عمل " بلشویکی " سخت 
  !کرده ایم و الاقل در این حوزه طرفدار مارتينف بوده ایم تا  لنين ؟

چه سازمان سی ساله ما چنانچه در باال مالحظه کردید تاریخ
ساختاری با هدف  –سرشار بوده از انجام اصالحات تشکيالتی 

اصول " دمکراتيزه کردن حيات درونی سازمان و مملو بوده از تاراج 
  " !مقدس 

کردن حفظ ستون دیدگاه و یا  تفسيری " مقدس " اکنون نيز باید با 
ای سازمان که رفقای جداشده از معيارها و ضوابط حاکم بر رسانه ه

این دسته از رفقا در سالهای اخير با تفسير .دارند ، فاصله گرفت 
افراطی از یکی از مصوبات کنگره اول سازمان ، سایت یعنی تابلو و 
الویت تبليغی اول سازمان  را تبدیل به تخت پروکرستی کرده بودند 
که مقاالت اعضای سازمان در آن دراز کش ميشد تا با کد دیدگاه 

  بدین ترتيب سردبيری سایت اساس نقش خود را .ذاری شوند ارزشگ



  ...  تابوشکنی در ساختار       
  
  

این مميزی در حالی صورت ميگيرد که . در مميزی خالصه کرده بود
آشکارا شاهد دو نوع برخورد متفاوت و غير قابل فهم در رسانه های 

کد ) سایت و نشریه ( در رسانه های نوشتاری . سازمان بودیم  
دیدگاه به شدت عمل ميکرد و در همان حال در رسانه های سمعی 

" که مخالفين آن به " ضابطه " و بصری سازمان اثری از کاربرد این 
رفقای عزیزم سالهاست که . متهم ميشوند نبود " نه تشکيالت 

سازمان ما برای پایان دادن به فرقه گرایی در جنبش چپ بدرستی  
را در اهداف سياسی " فراگير سوسياليستی حزب " ضرورت ایجاد  

خود گنجانده است و از اهميت کليدی حرکت در مدار بزرگ سخن 
و دقت کنيد که صحبت از تشکيل جبهه  ای از احزاب نکرد . گفت 

بلکه صحبت از یک حزب فراگير کرد که فقط حول سه اصل تشکيل 
ان خود نيز ميشد و یا باید ميشد و ما حاضر بودیم از موجودیت سازم

بگذریم برای کمک به همبستگی خانواده بزرگ سوسياليستهای 
مبارزه برای : این حزب قرار بود حول سه اصل . انقالبی و آزادیخواه 

و بنابراین ( انقالب اجتماعی  –) و حکومت کارگری ( سوسياليسم 
)  و آزادی بی قيد و شرط در جامعه ( دمکراسی  - ) سرنگونی رژیم 

همين سه اصل با مختصر تفاوتی در نگارش ، در .  شکل بگيرد
مبانی کلی برنامه " برنامه و اساسنامه سازمان تحت عنوان 

) که هر فرد متقاضی عضویت باید این حداقل را بپذیرد " ( سازمان  
اکنون پرسش اساسی این است که آیا اعتقادات . هم آمده است 

چارچوب این سه اصل هم  امثال رفقا تقی روزبه و پيران آزاد حتی در
قرار ندارند ؟ گفتن این مسئله که سندیکا یک نهاد بوروکراتيک است 
و باید در کنار آن به فکر اشکال دیگر تشکل یابی بود و یا اینکه بخش 
اعظم جنبش زنان در ایران کار درستی ميکند که خود را فورومی 

" و سازمان ميدهند  کجای این سه اصل عضویت در سازمان ما 
را نقض ميکند ؟ من اکنون معتقدم که "حزب فراگير سوسياليستی 

و بنابراین سه اصل مذکور را ( هر کس که عضو سازمان است 
باید از آزادی کامل بحث و انتشار بی تبعيض نظرات ) اعتقاد دارد 

طبعا در مورد . خود از طریق رسانه های سازمان برخوردار باشد 
تاکتيکی و غيره نظر رسمی سازمان  بسياری از مسائل سياسی ،

بعد از بحث و نظرخواهی کافی بر مبنای رای اکثریت توسط کنگره و 
اگر ما بر پيشانی  رسانه های خود . کميته مرکزی بيان ميشود 

بنویسيم که موضع رسمی سازمان فقط توسط نهادهای رسمی آن 
ا اعالم ميشود آنگاه لزومی به هراس از درج مقاالت فردی رفق

   . نيست
ما چون یک سازمان کوچک هستيم داریم مو را از ماست بيرون می 

که در ( اگر ما یک حزبی بودیم با  دهها یا صدها هزار عضو !! کشيم 
و از ميان این جمع ) ميليونی نباید دور از انتظار باشد  70یک کشور 

با توجه به رشد سواد و ابزارهای نوین ارتباطی  ، فقط چند صد نفر 
بودند و مثال هفته ای یک مقاله به سایت می " اهل قلم " از اینها 

فرستادند ، سردبيری سایت فرصت سر خاراندن داشت تا چه برسد 
بررسی  موشکافانه هر مقاله برای تعيين جایگاه آن ؟ آیا ما به یک 

نفره تمام وقت احتياج نداشتيم که از پس این  کار  30هيات مميزی 
؟ اگر ما آزادی بيان را بر مبنای همان اصول کلی پر دردسر برآید 

" عضویت بپذیریم ، آنگاه لزومی به داشتن چنين هيات مميزی 
به همين دليل من با  پيش نویس قطعنامه ای . نهواهد بود " پرکاری 

که کميسيون مربوطه در مورد ضوابط حاکم بر رسانه های سازمان 
در راستای بهبود مناسبات و  تهيه نموده ، موافقم و آنرا گامی دیگر
  .روئشهای تشکيالتی راه کارگر می بينم

  
  

  زنده باد سوسياليسم   –زنده باد آزادی           
  
  

  1388تير ماه                                    
  
  

  
  

  ادامه از صفحه یک 
  

  .... چپ یاتحاد هواداران سازمانها
  
 يرمبرم به حزب فراگ يازخود ن ريامر خط يشبردپ یبرا یرانچپ در ا یاآ

 یرانا يسیپل یطاست که در شرا ینا يتدارد؟ واقع یو سراسر
تشکل اتحاد هواداران آن امکان شکل  یا  يستکمون یحزب سراسر

و  يدهاز هم پاش يتیامن يسقدم با نفوذ پل ينگرفتن ندارد و در اول
ب احزا. سالخ خانه فرستاده خواهند شد هب يهودهآن ب یکادرها

اختالف و  یجادا یبرا یمخارج از کشور از گزند نفوذ و تالش رژ یرانیا
 . تا چه رسد به داخل کشور يستندانشعاب در امان ن

 يستحزب کمون يتوانم ییاست که بر چه مبنا ینا یگرمهم د نکته
برنامه  یکبر اساس  یااشتراکات  یهحزب چپ ساخت؟ بر پا یا

توان به  ینم ياليستیبرنامه سوس یکبر سر  ياليستی؟سوس
در  یحزب ينچن ياستس. آن بحث کرد يرامونمگر آنکه پ يدتوافق رس

از طبقه کارگر  ریفیچه تع يست؟رابطه با نقش حزب و دولت چ
خواهد  یم یادولت است؟  يسمعتقد به حق مردم در تاس یادارد؟ آ

همه قدرت را به شورا ها بسپارد؟ به کدام شورا باور دارد؟ مسئله 
اوست که  ينخواهد حل کند؟ مالک زم یرا چگونه م یعرض
 ياستدارد؟ کدام س یمزارع مل يلاعتقاد به تشک یا يکاردش؟م
از  یدشرا دارد؟ درک و د یه ها و امالک خصوصیکردن سرما یمل

 ياریسواالت و بس ینا يست؟چ یراندر ا یمناسبات حاکم اقتصاد
که  يستمد نمعتق. بحث شده باشند یستیحداقل با یگرسواالت د

حزب  یکدر . باشد ییحتماعامل جدا یستیگوناگون با یجوابها
عدم  ابقهنظرات گوناگون داشت اما س یدو با يتوانسالم م ياسیس

 یانشعابات ب یاست که حت یتحمل در جنبش چپ ابران به حد
از مسائل موجود و  یدهد تا چه رسد به کوه یم یرو يزن يلدل

که  یکسان. یزب واحد و سراسرناروشن در برابر طرفداران ح
اتحاد هواداران  یا يستیکمون یحزب سراسر یک يلخواهان تشک

جبهه ضد  یاحزب  یک التح ینهستند در بهتر ياسیس یسازمانها
 يسچپ خواهند ساخت که از آغاز با نفوذ عوامل پل یاستبداد

 .يشودم یخنث
 یطدر شرا یمتمرکز و هرم ياسیهر گونه تشکل س تشکيل

 ياراست بس یامر, یمنگذار یاگر اسمش را خودکش يسیپل
مرتبط  يرجداگانه و غ یهسته ها یجادبا ا يتواناگر م. خطرناک

 یسازمانده, یتشکالت کارگر یمثل سازمانده یعاجل یفوظا
 - ياسیو دامن زدن به مباحث س يهته, یاعتراض یجنبشها

و حلقات  ینا يونداست به پ یمبرم يازبرد چه ن يشرا پ تصادیاق
 یدر صورت لزوم م ی؟هرم يالتتشک یک يلمحافل در داخل و تشک

 يرحلقات غ ينها و  تبادل نظرات ب یخبر رسان, ها یتوان هماهنگ
 یقاز طر یادر خارج از کشور  ياسیس یمرتبط را توسط سازمانها

 .انجام داد ینترنتیا یتهایسا
 یاسمش چه حزب باشد چه اتحاد هوادار یتشکالت هرم تشکيل
را آسان  يوندر شکار انقالب یمرژ يستنها کار پل, چپ یمان هاساز
 . يکندم

جدا از , چپ یاست که هواداران سازمانها ینمهم است ا آنچه
و آنگونه که خود  یهرم يردر حلقات جداگانه ؛ غ, یتعلقات سازمان

را به  یو ضد استبداد ياليستیسوس یدهند آگاه یم يصتشخ
شهر و روست را در  يدستانکارگران و ته ,کارگران و مردم ببرند يانم
توانند  یتا آنجا که م. دهند یریا ياسیس – یاهداف صنف يشبردپ

 ياسیس یخود را باال ببرند و در بحثها یاجتماع - ياسیس یآگاه
در خارج اخبار  یرانیاحزاب چپ ا یبرا, شرکت کنند یو اقتصاد

. بدانند یيزخود را مهمتر از هر چ يتارسال کنند و وجود و امن
 يازآنچه جنبش چپ به آن ن. به قهرمان  ندارد يازیجنبش چپ ن

کارگران و مردم  ياندر م يشترب یاجتماع یگاهو پا یهپا, مبرم دارد
,  يدیمواضع چپ در مراکز تول يغو تبل ياءاح, یجادا. است یرانا

 یشهمدارس و دانشگاهها بالشک باعث ر, یکارگر یمناطق مسکون
را  یمهم و کارگر ياسیتشکل س یک یجادبذرا چپ شده و یافتن

 .خواهد کاشت
مثبت است و بارها و  یامر یحزب و بلند کردن پرچم کارگر تشکيل

مبرم است  يازاما آنچه مورد ن. داده است یرو یرانبارها در ا
سازمان سترگ  یداریاست که سبب نمو و پد یافشاندن بذر

 شود يکو دمکرات یکارگر
 یستیچپ با ياسیس يروهایاحزاب و ن يزخارج از کشور ن در
 یندکنند و تالش نما یهمکار  یکدیگراز اشتراکات با  ياریبس يرامونپ

 یفاا ياليسمهواداران سو س يعاتحاد وس يلتا حق خود را در تشک
 .کنند
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  برای بچه های خونين کفن ما
  اه های حکومت اسالمی ايرانو اسيران اردوگ

  
  حسن حسام               

  
  ) ٢اعالميه ( من کافرم     
  
  

  من کافرم
  بر کفر خويشتن

  ايمان دارم                
  و از خدای شما و نظام و رهبرتان

  چون روح مرگ
  بيزارم                  

  باد° بر باد
  جاِن جهانْْتان           

  توفانِِ مردمان در گرد باِد ُپر ّتِف
  برچيده باد خيمه ی بيداد

  در شعله ی شکفته ی فرياد 
  وُگر گرفتن عمامه ها و عبا ها

  و ريش ها و ردا ها                                  
  ايراِن ما 

  جهنمتان باد         
  غاصبان                    

■  
  "ُغصه سر آيد " روزی اگر که 

  بر گوِر اماِم جماران
  سر دسته ی تماِم جباران

  خواهم نوشت 
  :با ُتف و تحقير                
  نفرت به تو

  و دودمان و تبارت باد            
  !ای سّيِد اسير ُکِش جالد
  نفرت به جانشينانت
  نفرت به زاد ورودت باد                       

■  
  من کافرم

  به کفر خويشتن 
  ايمان دارم                  

  از خدای شما و نظام و رهبرتان و
  چون روِح مرگ
  بيزارم                   

  ;اينجا 
  براين سراچه ی تبعيد      

  امروز ، مثل همه روز
  منتظر                         

  همدسِت موج
  موجِِ              

  مردِم در اوج                  

  با عشق وکينه
  می رانم               

  ين فالِت سوخته ی خونينتا ا
  مثل بهار تازه نفس

  سبز و ّتر و جوان بشود
  چون باغ عاشقان بشود

  
  دريا هوای توفان دارد

  می دانم                         
  می دانم 
  می دانم          

  می دانم                    
  پس با شما دليران

  انبوْه مردمان                   
  ت بر موِج سرنوش
  می رانم                   

  می رانم
  می رانم         

  می رانم                  
  

                                                                      
  ١٣٨٨پاريس    ششم مرداد   

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

                                            
 
  

  
 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 راديوبرابری 

www.radiobarabari.net 
 

و  ايميل رادي
info@radiobarabari.net 

  
  تلويزيون برابری 

www.radiobarabari.net/tvbarabari.htm 

  
      66851310 – 40 – 49 تلفن


