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  اعالميه هيئت اجرائی سازمان

به موج اعدام های جنايت کارانه 
 اعتراض کنيم

  
، محمدرضا علی زمانی و ١٣٨٨  بهمن ماه٨در سحرگاه پنج شنبه

 تائيد دادگاه تجديد نظر آرش رحمانی پور که احکام اعدام شان به
در روزشنبه . تهران رسيده بود، در زندان اوين به دار آويخته شدند

 نيز خدايار رحمت زهی شهنوازی فعال سياسی ١٣٨٨ بهمن ٣
  .فرهنگی بلوچ  در زندان زاهدان به دار آويخته شد

اجرای احکام جنايت کارانه ی اعدام در شرايطی آغاز شده که دادگاه 
 نفر ديگر از دستگيرشده گان در ٩ اسالمی تهران های انقالب

تظاهرات ماه های اخير و روز عاشورا را به اعدام محکوم کرده 
اتهام : " بر اساس اطالعيه دادگاه انقالب اسالمی تهران . اند

محاربه و تالش برای براندازی نظام جمهوری اسالمی و عضويت 
روهک تروريستی در گروهگ مسلح ضدانقالبی انجمن پادشاهی و گ

از سوی ديگر هم ". منافقين از جمله اتهامات اين محکومان است
 نفر از فعالين سياسی و مدنی  کرد به  اعدام محکوم شده ٢١اکنون 

 نفر از محکومين به اعدام از ميان زندانيان بلوچ نيز ۶اند و اسامی 
  . روشن شده است

ام اعدام و دستگاه قضائی جمهوری اسالمی در شرايطی صدور احک
اجرای آن را تشديد کرده که در ليست اتهامات وارده،  هيچ سخنی 

اين نشان از آن . از اقدام مسلحانه محکومان به ميان نيامده است
دارد که حاکميت جمهوری اسالمی حتی به قوانين خود نيز پای بند 
نيست و از آن جا که از قدرت تظاهرات و اعتراضات مردمی بويژه 

 بهمن به وحشت افتاده و زمين زير پای خود را ٢٢ ی در آستانه
دستگاه . لرزان می يابد، جوانان اين مرز و بوم را حلق آويز می کند

واليت که به آماج اصلی اعتراضات ضد ديکتاتوری مردم تبديل 
شده، پناه بردن به زورعريان را تنها راه حل می داند به  اين اميد 

اين دستگاه . ردم مستولی سازدکه هراس را در دل جوانان و م
مستبد، هم زمان برای کاهش قدرت مردمی، فشار بر اصالح طلبان 

اما مردمی که تنها در چند . برای تسليم را نيز دو چندان کرده است
ماه اخير، شهدای بسياری را تقديم راه مبارزه عليه استبداد فقاهتی 

 به دل راه کرده اند، از اين سياست بزدالنه و بيشرمانه ترسی
  .نخواهند داد

سازمان ما از جوانان و مردم آزاده می خواهد در اين شرايط 
حساس، خانواده های شهدای جنبش ضدديکتاتوری و خانواده های 
زندانيان سياسی را تنها نگذاشته و اجازه ندهند که مزدوران رژيم 

  .اسالمی با تشديد فشار بر آن ها، بر زخم دلشان نمک بپاشند
ن ما ضمن محکوم کردن اعدام های  ددمنشانه، از تمامی سازما

آزاديخواهان و برابری طلبان و همه ی احزاب و سازمان های 
سياسی  و نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهد به اين سياست 
جنايت کارانه، از هر طريق ممکن، اعتراض کنند و با طرح 

حقوق بشر در اعتراض خود در ميان نهاد ها و سازمان های مدافع 
  . سراسر جهان، مانع ادامه ی اين سياست بيرحمانه شوند

  مرگ بر رژيم جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی  زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠١٠ ژانويه ٢٨ـ ١٣٨٨ بهمن ماه ٨

 در ، شکنجه، بازداشت،موج گسترده اعدام
 سم ده روزه سالگرد انقالب بهمنآستانه مرا

در , اين روزها هيچ چيز به اندازه مرور ساده عناوين خبرها: روشنگری
تشخيص سياست دستگاه واليت در برابر جنبش عمومی اعتراضی و ترس 

گويا و , و وحشت عميقی که اين دستگاه ظلم و جنايت را فرا گرفته است
گسترده در شهرستان های بار ديگر موجی از دستگيری های . رسا نيست

يک , يک جوان بلوچ در خاش اعدام شده است. ايران براه انداخته اند
پرونده زندانی , زندانی سياسی در اوين جان خود را از دست داده است

برای يک نفر ديگر حکم . محکوم به اعدام ديگری به دادگاه رفته است
هم حکم اعدام داده و برای دو زندانی سياسی کرد . اعدام صادر شده است

به کار محاکمه اسرای جنبش اعتراضی ادامه می , دادگاههای فرمايشی. اند
را عمدا جلو کشيده اند و رسانه ای کرده اند " محاربه با نظام"دهند و حکم 

خبرها نشان می دهد که در سه روز اخير از . تا بر غلظت ارعاب بيافزايند
,  و وکالی مردم تا مهاجرين افغانیزنان, سياسی و مدنی, فعالين دانشجويی
از هنرمند و روزنامه نگار تا , سنی و دروايش گنابادی, اقليت دينی بهايی

 . استاد دانشگاه هيچ کس در امان نمانده است
 مملو از ٢٠٩بند مخوف : اخبار زندان هم در جای خود وحشتناک است

زندانيان , دزندانيان سياسی که تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار دارن
بر شمار , در معرض حمله ماموران و ضرب و شتم دسته جمعی قرار دارند

 ٤٠بازداشت شده گان پس از اعتراضات عاشورا بر اساس اعتراف رسمی 
ابعاد دستگيری ها در حدی است که در خبرها . نفر ديگر افزوده شده است

برای گفته می شود که مجموعه سالن فرهنگی زندان گوهردشت کرج را 
رفع کمبود جا به محل بازجوئی و شکنجه دستگير شدگان روز عاشورا 

 . تبديل کرده اند
سرکوب و شکنجه که از عاشورا به اين سو يک بند ادامه , اين موج اعدام

اوال و پيش از هر چيز وحشت کودتاچيان را از جنبش عمومی , يافته است
 سرکوب ها مبين آن اگر چه نمودار. اعتراضی مردم ايران نشان می دهد

و مثال به , است که هيات حاکمه بر اساس يک سيستم اولويت عمل می کند
و اگر چه , اعدام های وحشيانه در کردستان اولويت خاصی داده شده است

به شيوه آزمون و خطا شاهديم که از هر ابزار ديگری , در کنار سرکوب
وری و درهم برای ايجاد شکاف و اختالف در صفوف جنبش ضد ديکتات

اما اخبار و گزارش های , شکستن همبستگی مبارزاتی مردم بهره می برد
منتشره نشان می دهد که حداقل بخشی از بازداشت های روزهای اخير با 
. فراخوان های مربوط به مراسم ده روزه سالگرد انقالب بهمن مربوط است

نزديک تر می و اين فراخوان ها البته هر روز که به زمان برگزاری آنها 
 . وسيع تر می شود, شويم
سرکوب های شديد و لجام گسيخته نشان می دهد که برخالف برخی : ثانيا

دستگاه واليی به هيچ وجه جا و ظرفيت عقب نشينی , ارزيابی های نادرست
اتفاقا درست در مورد همان نيروهايی . واقعی ندارد و چنين قصدی هم ندارد

به عنوان خط مقدم , نام برده است" خواص"وان که خامنه ای از آنها به عن
نيروهايی که کودتاچيان می خواهند ارتباط آنها را با جنبش اعتراضی هر 

: دو راهکار را به موازت هم پيش می برند, چه سريع تر قطع کنند
, درخواست تسليم به سياست های واليت فقيه و انزوا از طريق سرکوب

 . ترور و اختناق
شکنجه و سرکوب اوج ناکامی کودتاچيان را , موج وسيع اعدامهمين : ثالثا

همه شقاوت ها و جنايت های آنها : بهتر از هر چيز ديگر نشان می دهد
نتوانسته است در اراده مردم خدشه ای جدی وارد کند؛ نتوانسته است 

. مقاومت و اعتراض مردم را درهم بشکند, پيکارجويی, روحيه برانگيختگی
سرکوب لجام گسيخته ای که اين روزها شاهديم بکلی بی , داگر چنين نبو

زيرا کامال روشن است که حتی وحشی ترين ديکتاتوری ها هم در . معنا بود
 . سرکوب معموال به محمل هايی برای توجيه اعمالشان نياز دارند

سرکوب ها نه تنها به موفقيت کودتاچيان در دستيابی به هدف اصلی : رابعا
که ,  يعنی از ميان برداشتن جنبش اعتراضی نيانجاميده است,و مرکزی شان

محل , اگر به روندی نگاه کنيم که بويژه از روز قدس به اين سو شاهد بوديم
 ٢٢ترديد بسيار جدی است که بتواند نقش بازدارنده تعيين کننده ای در 

ا اگر از فراخوان هايی عزيمت کنيم که اين روزه. بهمن امسال هم ايفا نمايد
 بهمن کابوس تازه ٢٢می توان گفت که , به وسعت در حال انتشار است

سال های آزگار برای مردم ايران که آزادی شان به سرقت . ديکتاتوری است
بود؛ شايد بيش از " دهه زجر"معادل " دهه فجر", رفت و نان شان به يغما

عکس حاال بر, هر چيز از اين جهت که شرايط بازتکرار انقالب مهيا نبود
       .رژيم تبديل شده است" دهه زجر"به " دهه فجر"مراسم : شده است

  ١٣٨٨ بهمن ٢
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  طرح تفرقه اندازی دستگاه واليت را
 می توان درهم شکست

 گفتار سياسی راديو راه کارگر
 ٢٠١٠  ژا نويه ٢٢ - ١٣٨٨ بهمن  ٢جمعه 

جدايی هر چه ! جدايی! جدايی خواص از آشوبگران و ايادی ضد انقالب 
اين ها کلمات و عباراتی است که دستگاههای ! سريع تر و قطعی تر

چهره های ريز و درشت اصولگرا در , امام جمعه ها, تبليغاتی کودتاچيان
دم به دم  از تريبون های , چه به زبان  اندرز و چه  تهديد, روزهای اخير 

خواست رژيم واليی خيلی روشن و مشخص . تلف خود تکرار کرده اندمخ
, موسوی, آنها اعالم وفاداری مطلق  و بی چون و چرای هاشمی: است

تن دادن به نتيجه انتخابات و در , کروبی و خاتمی از واليت مطلقه فقيه
و محکوم کردن قاطعانه مردم و حرکت های , واقع پذيرش کامل کودتا

و رو به آنان تهديد می کنند که يا تسليم شويد يا . واستارنداعتراضی را خ
يا خودتان را جدا کنيد و فاصله بگيريد يا نمی . در انتظار سقوط باشيد

دستگاه واليت و بلندگوهای تبليغاتی اش . توانيد در اين کشور بمانيد
صاف و ساده انتظار دارند که سران اصالح طلب و سايرمغضوبان اين 

ن را در سينی نقره تقديم خامنه ای و شکنجه گران و جناح سرشا
تا وی هر وقت که توازن قوا مناسب بود و , آدمکشان تحت امرش کنند

سرهايشان را به تالفی تمرد و , جنبش اعتراضی را درهم شکست
جالب است که دستگاه . روی سينه هايشان بگذارد, اعتراض به کودتا

حتی تضمين , هيچ وعده ای, قرهواليی در مقابل دريافت اين سينی ن
خشک و خالی در باره تامين امنيت جانی آنها در لفظ هم حاضر نيست 

خودکشی سياسی سران , دستگاه واليی و بوق های رسانه ای اش. بدهد
انگار نه انگار که حدود . اصالح طلب در انظار عموم را می خواهند

ح اصطالح طلب پانصد تن از شخصيت ها و چهره های سياسی همين جنا
تحت شکنجه ,  ماه پيش به اين سو گروه گروه راهی زندان کرده٧را از 

و به اعتراف و ندامت  در دادگاه فرمايشی کشانده اند؛ انگار نه , قرار داده
انگار که خون همين ياران سابق خويش را ريخته اند و روز روشن به 

ت را فقط می توان در راستی که اين حد از وقاح. آنها تيراندازی کرده اند
 . سال سابقه قتل و کشتار و جنايت سراغ گرفت٣٠يک رژيم کهريزکی با 

حقيقت اين است که خود همين طرح صريح و تهديد آميز لزوم جدايی 
از جنبش اعتراضی مردم به شفاف ترين شکل " خواص"فوری و قطعی 

ب اوال به هيچ وجه توان عق: ممکن نشان می دهد که دستگاه واليت
نشينی و ظرفيت تن دادن به مطالبات اصالحی را تا زمانی که با تهديد  

  . يک جنبش گسترده  ضد ديکتاتوری روبروست ندارد
ابزار اصلی اش برای مقابله با جنبش , ثانيا و درست به همين دليل

نه عقب , اعتراضی نقدا سرکوب بی مهابا و خشونت لجام گسيخته تر است
قطعه قطعه کردن جنبش اعتراضی و گوه .  دهینشينی از طريق امتياز

گذاشتن ميان اصالح گرايان و ساختارشکنان  در وضعيت فعلی تالشی 
است برای از ميان برداشتن سپر حفاظتی جريان اصالح طلب و منزوی 

خود جنبش اعتراضی هم در . کردن آنها به قصد يکسره کردن کارشان
  . ی بردوضعيت فعلی از اين جدايی البته نفعی نم

سياست تفرقه افکنی دستگاه واليی در جنبش اعتراضی را می توان درهم 
اين سياست را با تالش بر گسترش هر چه بيشتر دامنه جنبش . شکست
در شرايطی که تفاوت های مشی سياسی در !! بايد درهم شکست, توده ای

ميان گرايش های موجود در جنبش اعتراضی يک واقعيت انکارناپذير 
تنها با پذيرش اصل تنوع شکل های مبارزه در سطوح مختلف در , است

و حفظ همبستگی و همسويی در , ميان همه گرايش های جنبش اعتراضی
آماج کردن دستگاه واليت به عنوان سرمنشا اصلی زور و سرکوب و 
جنايت است که می توان از شکاف و نفاق در جنبش ضد ديکتاتوری و 

پذيرش تنوع . کودتاچيان جلوگيری کردبهره برداری از آن از سوی 
روش ها و گونه گونی سطوح اعتراض نه , پرچم ها, رنگ ها, مطالبات

که , تنها مايه حفظ همبستگی در پيکار ضد استبدادی در وضعيت کنونی
. شالوده مهمی در چرخش به سوی تقويت خصلت دمکراتيک مبارزه است

 نمی تواند پا بگيرد و ,زيرا دمکراسی بدون پذيرش واقعيت تنوع جنبش
 بهمن در ٢٢در شرايطی که . نمی تواند به جايگزين  استبداد تبديل شود

راه است و فراخوان های پی در پی برای تبديل اين روز به خيزشی ديگر 
بايد توانست با حفظ همبستگی , عليه استبداد و خودکامگی در حال انتشار

ی از اراده توده ای در نفی و همدلی اين روز را نيز به نمايش شکوهمند
    .زور و ديکتاتوری تبديل کرد

.................................................  

 گزارش خبری مالی
 )سوئد( گوتنبرگ-کانون همبستگی با کارگران ايران

درپاسخ به فراخوان علی نجاتی ازفعاالن سنديکای مستقل کارگران 
 نيشکرهفت تپه
  کارگران ايران 

دام هرچند کوچک ما، دربرابرروحيه مقاوم وبا اصالت شما زحمتکشانی اق
درمقابل بی عدالتی که تا پای جان ايستاده ايد وحاضر نشده ايد که  است

  . گردن فرود آريدها و زورگوئی ها 
اقدام انسانی واجتماعی ما تا اين لحظه هرچند ناچيز،اما 

طبقه ايست که خود نمايانگرهمبستگی وپيوند ساليان ما به خواست 
  .برخاسته ازميان آنيم

کارگرانی که تا به امروزبه پای خود ايستادند وحاضرنشده اند،به 
دورسفره هرمرتجع ومدعی جانبداری ازحقوق کارگران وعمله های شبکه 

شبکه هايی که آگاهانه،مزورانه . های مافيايی بنشينند ودست درازنمايند
يوند عميق ما با شما را بگسلند تا خود وبا رندی واسطه می تراشند ، که پ

  .نان به نرخ روزخورند
"  سوئد–کانون همبستگی با کارگران ايران، گوتنبرگ "ما فعاالن 

همانطوريکه تا به امروزدرسری اقدامات عملی خود نشان داده ايم 
،درهمبستگی با يکايک شما واعضاء خانواده تان، هيچگاه ازوظايف 

نکرده وهيچ نوع انگ واتهامی،ما راازپيشبرد انسانی خود شانه خالی 
وظايف انقالبی مان، که پشتيبانی ازشما ومبارزات مستقل شمااست، 

  . بازنمی دارد 
ما به عنوان نهادی دمکراتيک وفرا گروهی وسازمانی تا به 
امروز،استقالل عمل به معنای واقعی تشکل های مستقل کارگری 

به دفاع برخواسته ايم وهمواره رابرسميت شناخته وازموجوديت آنها 
نيزبه امراستقالل مالی وآن وجه ازتاکيدات فراخوان علی نجاتی بعنوان 
چهره شناخته شده سنديکای مستقل نيشکرهفت تپه شوش، تاکيد داشته 

  .ايم که ايشان در فراخوان خود به آن صراحت داده اند
ادن جامعه ما نيک اطمينان داريم که عمل ما دربرانگيختن ومشارکت د

شريف وآزاديخواه ايرانی وشهروندان جامعه ميزبان درياری به کارگران 
ايران همچون خاری درچشم اين شبکه های ارتجاعی ومافيايی بوده ومی 

  . باشد 
ما برآنيم که دفاع مالی ازکارگران ايران، دفاع ازحرمت و شان انسانی 

 به نا حق اتهاماتی حتی اگردوستانی.است وما پيگيراقدام خود می باشيم 
چرا که ازيک سرشتيم .ما ازاقدام خود بازنمی مانيمرا متوجه ما نمايند 

واين عمل را جزء وظايف خويش دررودررويی با حکومت ضد کارگری 
  . ايران می شناسيم
ماازمجموع مبالغ جمع آوری شده دردروه اخير،مبلغ :  اعالم می داريم 

ری خانواده های زندانی فعاالن  تومان کمکی ناچيز،برای يا٣٠٠٠٠٠٠
سنديکای مستقل کارگران نيشکرهفت تپه درپاسخ به فراخوان آقای علی 

  .نجاتی به ايران فرستاده ايم 
ما براين باوريم که ياری رسانی بيدريغ و بی ادعا به خانواده های 
. کارگران و زحمتکشان ايران ياری به مبارزات حق طلبانه ی آنان است

وعمل کرد ما،علنی وشفاف واسنادش نيزموجود همه شوا هد 
شوربختانه ما نه به تازگی ونه به خواست وميل خود که اغلب .است

دربدران وتبعيديان سالهای خون وجنايت جمهوری سرمايه داری اسالمی 
" جيبهای خالی"ايران دردهه ی شصت می باشيم که چنانچه قصد پرکردن 

گرازبهترين امکانات برای پرکردن خود را داشتيم همانند بيشمارانی دي
آن را که حساب پاک است : ازقديم هم گفته اند . آنها برخورداربوديم

  !ازمحاسبه چه باک است 
درريزاقدامات اين دوره ازفعاليت ياری رسانی مالی خود را به مانند دوره 

  . های پيشين جهت آگاهی عموم گزارش می نماييم
  : با احترام 

  ) سوئد( گوتنبرگ–ستگی با کارگران ايران مسولين کانون همب
  ١٣٨٨ دی ٣٠ برابر ٢٠١٠ ژانويه ٢٠

 ١٣٨٨موجودی صندوق  تا پايان دی ماه 
  کرون سوئد     ٢٣۵٠٣                             

مبالغ فوق درمرکزانديشه با حضورخانم هامريم افشاری ، نرگس : توجه 
ری و داوود رحيمی شمارش فرخ قهرمانی واميرجواه: شريفی وآقايان 

  .وصورتجلسه گرديد 
  . ريز ليست کمک ها را در سايت راه کارگر مالحظه نمائيد

.................................................  
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 ...ذره ای آزادی در اين کشور بالکشيده بود  وای که اگر
 کامران صفايی

" علی يوسف پور"در سرمقاله ای به قلم " سياست روز"روزنامه هتاک 
ت مردمی و از اعتراضا" تحليل طبقاتی"ضمن ارائه يک نوع باصطالح 

جوانان معترض را که با شوری حماسی و با دست , صف بندی های آن
خالی در برابر سرکوبگران وحشی باند واليت مطلقه فقيه ايستادگی کرده 

اين لمپن . ناميده است" لقمه حرام", و با خون خود حماسه آفريده اند
  گيريتوان در ها را مي در حقيقت اين آشوب: "مطبوعاتی ادعا کرده است

خواهى و قدرت طلبى درمقابل  فقر و غنا، عدالتخواهى در مقابل زياده
ها از ضد  آننده در آشوب طبقات مشارآت . خدمتگذارى توصيف نمود

شده، گروههاى سكوالر، منافقين، بهائيان، احزاب  هاى شناخته انقالب
اى  ههاى فدايى و در نهايت طبقه نو آيس  ها و چريك اي آمونيست مانند توده
خوارى بعد از انقالب ظهور آرده بودند آه بسيارى از  آه از طريق رانت 

 ." شوند آنان از انقالبيون سابق محسوب مى 
سربازان خيابانى "جوانان شجاع و آزاديخواه ايران را " سياست روز"

عمدتا جوانانى "می نامد و می نويسد که اينها " طلب سران فتنه و قدرت 
 خوارى ارتزاق نموده و   خوارى و شبهه هاى رانت بودند آه از سفره

استخوانشان با لقمه حرام رشد آرده  هاى آنان با حرام پرشده و گوش شكم
 ." در مقابل انقالب ، مردم و رهبر آنان ايستادند) و(بود 

, وای که اگر ذره ای آزادی بيان و اجتماعات در اين کشور بالکشيده بود
عتراض خانواده های جان باختگان اعتراضات زير فرياد ا" سياست روز"

 . مردمی از پا درمی آمد و بايد به خاطر اين بی شرمی پاسخگو می شد
آيا ندا آقا سلطان اين سمبل مطلوميت جنبش آزاديخواهی مردم ايران که 

از " "کيانوش آسا"بود؟ " لقمه حرام", امروز روز تولدش است
بود؟ آيا سهراب "  ارتزاق نموده خوارى  خوارى و شبهه هاى رانت سفره

؟ يا حرام خواران و رانت خواران "شکمش با حرام پر شده بود"اعرابی 
اگر می جويد بايد آيينه در برابر خويش و نظامش " سياست روز"را 

بگيرد که بيابد؟ اين جوانان شجاع و مبارز اين مردم تهيدست اند که حرام 
خصوصی شب و روز اجناس قاچاق  اسکله ٦٠يا شمايان که از , لقمه اند

وارد می کنيد و به قيمت نابودی اقتصاد کشور و گسترش فقر و بيکاری 
و از بين بردن صنايع و به گرسنگی کشاندن کارگر و زحمتکش اين 

 مملکت جيب هايتان را پر کرده ايد؟ 
است يا شما مزدوران و آدمخوران سياه دلی که " اشکان" "حرام لقمه"

د مخدر تا قاچاق برده جنسی و از دخانيات تا سنگ قبر در از قاچاق موا
دست شان است و مثل يک زالوی واقعی خون اين مردم را در شيشه کرده 

 ايد؟ 
ترانه موسوی بود که بعد از نجاوز جسدش را به آتش " حرام لقمه"

 کشيديد يا شما متجاوزان جنسی کهريزک که به او تجاوز کرديد؟ 
" آقا مصطفی"و " آقا مجتبی"يا ,  عاصی اين مردمندجوانان" حرام لقمه"

و آقا زاده های ديگر و سالخ هايی مثل مرتضوی و افرادی مثل روح اهللا 
 شماها که زمانی قاتل بوده؟ " خسرو خوبان"اين , حسينيان

و ساير بوق های رسوای " جوان", "ايرنا", "فارس"؛ "سياست روز"
زی بايد درست مثل خود خامنه ای در تبيلغاتی ايادی کودتا بدانند که رو

برابر ملت به خاطر نقش کثيف و تبهکارانه ای که عليه ملت ايران ايفا 
 . پاسخگو باشند, کرده اند

لمپن های مطبوعاتی و رسانه ای کودتا بدانند که دوران آنها به سر 
   .آفتاب عمر نظام منحوس واليت مطلقه فقيه بر لب بام است. رسيده است

  ١٣٨٨ بهمن  ٣                            
  دهيددهيد  بازماندگان کشتار دهه شصت را پايانبازماندگان کشتار دهه شصت را پايان  فشارها برفشارها بر

  در حمايت از مهين فهيمی،اميد منتظری و زهره تنکابنی
بيش از بيست سال از کشتار زندانيان سياسی در ايران می گذرد و هنوز 

يز افکار عمومی داده نشده هيچ پاسخی به خانواده های اين زندانيان و ن
است که اين افراد چرا و به حکم چه دادگاهی به مرگ محکوم شدند و آيا 
برای دولتی که در آن سال ها در صدد کسب کامل قدرت بود هيچ گريزی 

  جز کشتار مخالفان وجود نداشت؟
پس از گذشت سالها هنوز تعداد دقيق کشته شدگان مشخص نيست و 

ه حال مسئوليت اين فاجعه و پيامدهای آن را بر عهده حاکميت نه تنها تا ب
نگرفته است ، بلکه حتی در تمام اين سالها با برگزاری مراسم يادبودی 
که از سوی خانواده ها در معروف ترين گور دسته جمعی اين زندانيان در 

  .خاوران و گورستانهای ديگربرگزار می گردد برخورد کرده اند
ونين دو دهه گذشته است ولی خانواده های از آن سالهای سياه و خ

قربانيان اين فاجعه تاريخی از گزند بی عدالتی ها در امان نمانده اند و 
سالهاست نه تنها از عمده حقوق اجتماعی خود به عنوان يک شهروند 

محروم بو ده اند بلکه همواره به بهانه های مختلف تحت بازجويی و 
 به جای سرگردانی در دايره خشونت راهی فشار قرار گرفته اند، اما آنها

ديگر جستند و در راه دستيابی به صلح و اجرای عدالت و قانون برای 
همه مردم فعاليت کردند، آنان چاره کار را در پايان خشونت جستجو می 
کردند و اکنون ديگر بار اسير خشونتی شدند که گويا بی وقفه بر 

  .سرنوشت آن ها سايه افکنده است
 نفر از ماموران وزارت اطالعات به منزل ١٢يمه شب ششم دی ماه در ن

مهين فهيمی همسر يکی از کشته شدگان دهه شصت و زنی که در اين 
سال ها جز برای صلح فعاليت نکرده است ، هجوم برده و پس از تفتيش 
منزل او و همسايگان با رفتاری توهين آميز اقدام به ضبط وسايل شخصی 

ساکنان اين منازل و بازداشت آنان به همراه مهمانانشان و کامپيوترهای 
) اميد منتظری(صبح روز بعد زمانی که فرزند مهين فهيمی .کردند

دانشجوی رشته حقوق دانشگاه عالمه طباطبايی که در حوزه فرهنگ و 
انديشه فعاليت می کرده است ، به اداره پيگيری اطالعات مراجعه می کند 

رين ترم تحصيليش ، توسط ماموران بازداشت می و آستانه امتحانات آخ
اين مادر و پسر سال ها قبل زمانی که مادر فرزند خويش را آبستن . شود

بوده نيز مدتی را با هم در زندان گذراندند و اکنون بعد از سال ها باز در 
  .کنار يکديگر در محبس قرار گرفته اند ، اما اين بار بی خبر از هم 

روزهای ابتدايی دی ماه زهره تنکابنی يکی ديگر از در يکی از همان 
بازماندگان دهه شصت نيز در منزل شخصی خود و علی رغم بيماری 
بازداشت شده است او همچون دوست و يار قديمی خود مهين فهيمی 
همواره برای صلح فعاليت نموده و در اين سال ها يکی از مادران صلح 

 که اگر چه شاهد زندان و شکنجه و يکی از زنانی.ايران زمين بوده است
  .کشتار بوده اند اما هرگز رويای صلح را از سر بيرون نکرده اند

آنان در اين سال ها صبورانه درد خود را تاب آورده اند تا فردايی صلح 
  .آميز را برای اين سرزمين به ارمغان آورند 

ضاعف بر اکنون ما امضا کنندگان اين بيانيه خواستار پايان فشارهای م
بازماندگان کشتار دهه شصت بوده و با توجه به اينکه آنان فعاليتی خارج 
از چارچوب های قانونی نداشته و جز برای صلح و اجرای عدالت و 
قانون ، فعاليتی نکرده اند ، از تمامی سازمان های مدافع حقوق بشر 

مهين فهيمی واميد منتظری و از , خواهان حمايت از زهره تنکابنی
سئوالن قضايی خواهان آزادی بی قيد و شرط آنان و ديگر زندانيان م

 :به اين آدرس ها مراجعه کنيد برای امضا        .هستيم
lWY2YdGgz=formkey?viewform/com.google.spreadsheets://http
MA6UzhJODdTTkE240zgxMDFQa 
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 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
  سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص ميشوند " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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   سال بحران های کارگری؟ سال بحران های کارگری؟١٣٨٩١٣٨٩سال سال 
  .مصاحبه راديو فرانسه با محمد رضا شالگونی

 ناصر اعتماد: به قلم :راديو فرانسه 
اول محمود احمدی نژاد،  در نخستين جلسۀ عالی شورای اشتغال معاون

شدن  اعتراف به فراگيررئيس جمهوری، و ديگر مقامات دولت دهم ضمن 
بحران بيکاری مشکل اصلی کشور و دولت را در حال حاضر مسألۀ 

رسمی دولت نشان می دهد که بيکاری با شيب تندی  آمار. اشتغال ناميدند
٪ ٢٤در پائيز گذشته بيش از  در حال پيشروی است، به طوری که تنها

 . سال بيکار بوده اند٢٤ تا ١٥جوانان بين 
 سال ٣٠ تا ١۵٪ بيکاران کشور را جوانان بين ٨٧رسمی بر اساس آمار 

 بيکاران جوان شامل فارغ ٪٤۵در اين ميان  تشکيل می دهند و
  .کشور هستند التحصيالن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

مقامات از جمله عوامل افزايش بيکاری را در کشور کاهش سرمايه 
ی عمرانی و هدايت و خارجی، کاهش بودجه ها گذاری اعم از داخلی

جاری دولت، فرار  بودجه های مصوب عمرانی به سوی هزينه های
 سرمايه ها، کاهش امنيت، فضای نامناسب و پرخطر کسب و کار، وضعيت

وخيم صنعت، حجيم تر شدن هزينه های دولت و نيز واردات قاچاق دانسته 
 دالر  ميليارد١٧رئيس کميسيون صنايع مجلس دست کم به  اند که به گفتۀ

 .در سال بالغ می شود
به گفتۀ هادی ايزدپرست، دبير انجمن صنفی کارفرمايی چرمسازان استان 

در نتيجۀ ورود قاچاق کفش های چينی و تايلندی به  خراسان رضوی،
 کارخانه ٢٠اين استان تنها   کارخانه چرمسازی٦۵کشور، از مجموع 

 .باقی مانده و مابقی تعطيل و ورشکسته شده اند
س اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان کفش استان اصفهان می گويد رئي

جاری، به دليل ورود بی رويه کفش های چينی، دست کم  که تنها در سال
به اين . اصفهان تعطيل شده اند ٪ از مجموع هزار واحد توليد کفش۵٠

 .هستند  کارگر اين واحدها هم اکنون بيکار٢۵٠٠ترتيب، 
که عمًال دالر دوهزار و پانصد تومانی را به طور سياست تثبيت نرخ ارز 

کمتر از هزار تومان کاهش داده، واردات کاال را اعم از قاچاق  تصنعی به
بنگاه های توليدی را يکی پس از ديگری  و غيرقاچاق پرسود و

  .ورشکسته و تعطيل کرده است
  واحد بسته بندی خرما به بيکار شدن١٣در استان خوزستان بسته شدن 

معاون اتحاديه خشکبار استان خوزستان . شده است  کارگر منجر٤٠٠٠
ادامه يابد به زودی حتا يک واحد  می گويد که اگر وضع به همين منوال

 ٢٠در نتيجه حدود  توليدی هم نخواهد توانست در اين استان فعاليت کند و
 . هزار نفر به خيل بيکاران خواهند پيوست٢۵تا 

 از آغاز سال جاری در واحدهای مختلف توليدی اخراج گستردۀ کارگران
پس از اخراج کارگران کارخانه سامان نوبت به اخراج  .کشور آغاز شد

از آن موج بيکاری واحدهای مختلف  کارگران مخابرات سقز رسيد و بعد
بوشهر، لوله سازی  کشور از آذربايجان شرقی تا کرمانشاه، ايران صدرای

و  شت و صنعت شمال، توزين گر، پايا، هواياراهواز، ايران تفال ساوه، ک
حتا شرکت های بزرگی مانند . صدها کارگاه ريز و درشت را دربرگرفت

ُسرب و روی، واگن سازی پارس از گزند موج های  ايرالکو، شرکت ملی
 .گستردۀ بيکاری در امان نمانده اند

اِت چندی پيش مدير کل دفتر صنايع برق، الکترونيک و فن شناسی اطالع
 درصدی ظرفيت توليد لوازم خانگی خبر داد ٦٠کاهش  وزارت صنايع از

از کارخانه های توليد لوازم خانگی  هم اکنون ظرفيت توليد برخی: و گفت 
 .به صفر رسيده است

 به ٨٦مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پس از اعالم کردن سال 
ح کرده است که زمينۀ سرمايه گذاری صنعتی تصري عنوان بدترين سال در

بدترين سال مورد بررسی   از٨٨در زمينۀ سرمايه گذاری صنعتی سال 
 . نيز بدتر بوده است٨٦مرکز پژوهش های مجلس يعنی سال 

بر اساس نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی در سه ماهه اول سال 
 جواز تأسيس واحدهای جديد صنعتی صادر شد ٢٦٣و   هزار٩، تنها ٨٧

در . ٪ کاهش داشته است٢٠  بيش از٨٦ دوره مشابه سال که نسبت به
جديد  اين حال، ارزش سرمايه گذاری مورد نياز برای تأسيس واحدهای

 کاهش نشان می ٨٦٪ نسبت به سال ١٨٫٣ به ميزان ٨٧صنعتی در سال 
 با توجه به اثرات ٨٨نيست که اين روند نزولی در سال  دهد و ترديدی

بر اقتصاد کشور، شتاب بيشتری   مسلطبحران جهانی و رکود تورمی
 .گرفته است

افزايش بيکاری نگرانی مقامات تهران را از تبديل بحران اقتصادی کشور 
کارگری افزايش داده و از آنها يکی از چالش های مهم  به بحران های

 .ساخته است جمهوری اسالمی در سال جاری را

ی آيا بحران های پرسش اين است که در نبود تشکل های مستقل کارگر
پاسخ فشردۀ . مطالبات کارگران تبديل می شوند کارگری به جنبش

آنچه زمينه ساز : اروپا، اين است  محمدرضا شالگونی، فعال سياسی مقيم
جنبش های  ايجاد تشکل های مستقل کارگری است از يک طرف خود

مطالباتی کارگران است که رو به فزونی است و در اصل ريشه در بحران 
کشور دارد و از طرف ديگر جنبش فراگير سياسی حاضر است  اقتصادی

  .نيز حضور دارند که در آن طبقات فرودست و کارگر
 محمدرضا شالگونی

بايد توجه داشت که هم اکنون جنبش مطالبات : محمدرضا شالگونی 
طبيعی است که بحران . گسترده ای در ايران وجود دارد کارگری نسبتًا

را فراگرفته در صعود اين جنبش  ن سياسی که کشوراقتصادی و بحرا
جمهوری  وخامت بحران اقتصادی به گونه ای است که. نقش دارند

اسالمی ناگزير است حتا در بستر بحران سياسی حاضر دست به اقدام 
 که حاصلش جز تشديد معضالت و –نظير حذف يارانه ها  – هايی بزند

کی نيست که در اين وضعيت ش. نيست مشکالت سياسی و اقتصادی کشور
. خواهد يافت عمومی مبارزات اقشار و طبقات زحمتکش جامعه گسترش

البته روشن است که در جمهوری اسالمی فقط تشکل های رسمی يا دولتی 
. اما، تشکل های رسمی يعنی زائده های رژيم اسالمی. هستند مجاز

جه و هزار زندان اند و تحت پيگرد و شکن رهبران تشکل های مستقل در
درست است که تشکل های  بنابراين،. بدبختی ديگر را بايد به جان بخرند
 ولی اگر حرکت ها گسترش بيابند که. مستقل کارگری سرکوب می شوند

ظاهرًا در حال گسترش نيز هستند، سرکوب کردن اين تشکل ها کار آسانی 
 ها است که تشکل ها را به وجود می آورد و تشکل جنبش. نخواهد بود

تدوين مطالبات آنان بسيار مهم  برای سامان دادن به آرايش کارگران و
مطالبات با جنبش  نکته حياتی در اين بين، متصل کردن اين جنبش و. اند

منظورم مبارزات برحقی . سراسری است که اکنون در کشور جريان دارد
شرکت که مردم دارند دنبال می کنند و بخشی از کارگران نيز در آنها  است
جنبش به هم بپيوندند طبيعتًا يک موج گستردۀ فشار بر  اگر اين دو. دارند

ديگر، گسترش جنبش مطالبات  از طرف. رژيم به وجود می آوردند
خواهد بود  کارگری به منزلۀ ايجاد يک ستون قدرتمند برای جنبش سياسی

    .دکه مردم ايران عليه بيداد و خفقان و سرکوب حاکم به راه انداخته ان
 ٢٠١٠ ژانويه ٢٤

.............................................  
  با گفت و شنود سخنرانی و

  شالگونی محمد رضا

  
  )راه کارگر(انقالبی ايران  از کادرهای سازمان کارگران

  وظايف ما در قبال شرايط موجود اوضاع سياسی ايران و:پيرامون

  : استکهلم
   ١۶ الی ١٣ساعت          - ٢٠١٠ فوريه ١٣شنبه روز 

  SVEAV.41  - ABF:  مکان 
  : مالمو

محل انجمن ايران  در  ٢٢ الی ١٨ فوريه از ساعت ١٩روز جمعه 
  Ystadvägen 44,  MALMÖ و سوئد واقع در

  : گوتنبرگ
 در سالن اجتماعات٢١الی  ١۶فوريه از ساعت٢١روزيکشنبه 

Folkets Hus GBG    ميدان يرن توريت  
   سوئد-)کارگر  راه ( انقالبی ايران سازمان کارگران :برگزار کننده 
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  درس های هائيتی
  مهرگان:  برگردان -فيدل کاسترو 

 
  تامالت فيدل کاسترو

عصر به وقت کوبا وزمانی ٦ دو روز پيش تقزيبا ساعت -ژانويه١٣
که از نظر جغرافيايی تقريبا شب بر هاييتی سايه افکنده بود، کانال 

 - در مقياس ريشتر٧٫٣ -های تلويزيونی انتشار اخبار زلزله شديدی
پديده زلزله از .  آغاز کردندرا که پورتو پرنس را درهم کوبيده بود

 کيلومتری پايتخت هائيتی ١٥گسل زمينی واقع دردريا تقريبا 
درصد ساکنان آن در خانه های ٨٠شهری که .سرچشمه گرفت 

  . ساخته شده از خشت وگل زندگی می کنند
هيچ تصويری وجود . ساعت بی وقفه ادامه داشت٤خبرها تقريبا 

 ساختمان های عمومی ، نداشت اما مسلم بود که بسياری از
من .بيمارستان ها، مدارس وتاسيسات بسيار استوارفروپاشيده بود

ريشتر با انرژی آزاد ٧٫٣خوانده بودم که حجم زلزله ای به قدرت 
  . تن تی ان تی برابر است٤٠٠٫٠٠٠شده از انفجار 

افراد زخمی در حالی که .توصيفات مصيبت بار منتشر می شد
ن شده اند در خيابان ها برای کمک های نزديکانشان زير آواردف

در هرحال ساعت ها هيچ کس قادر به .درمانی فرياد می کشيدند ،
  . مخابره تصوير ساده ای از واقعيت نبود

بسياری از ما بارها در باره تندبادها .اخبار همه مارا شگفت زده کرد
 وجاری شدن سيل در هائيتی شنيده بوديم، اما از اين واقعيت که اين
. کشور همسايه در خطر زلزله ای مهيب قرار دارد اطالع نداشتيم

سال قبل زلزله مهيب ٢٠٠اين امر در اين شرايط آشکار شد که 
مشابهی شهر را ويران کرده بود ، که در آن زمان منزلگاه تنها چند 

  . هزار نفر بود
رشد مقامات ا.تا نيمه شب ، هنوز آمار تقريبی از قربانيان منتشر نشده بود

سازمان ملل متحد و ده ها نفر از سران دولت ها از حوادث جاری صحبت 
معلوم .کردند واعالم کردند که مايلند کمک های اضطراری ارسال نمايند

ماموران حفظ ثبات در ) ( MINUSTAH(شد که سربازان مينوستاه 
برخی .درهائيتی مستقر هستند)نيروهای چند مليتی سازمان ملل-هائيتی

 دفاع درباره امکان وجود مصدومانی در بين افرادشان در هائيتی ازوزرای
  .صحبت می کردند

تنها ديروز ، صبح روز چهارشنبه بود که اخبار بد درباره از دست رفتن 
عظيم جان انسان ها در بين جمعيت هائيتی شروع به رسيدن کرد چنان که 

ها در آن گزارش سازمان ملل اشاره می کرد برخی از ساختمان ها ی آن
کشورويران شده اند، کلمه ای که به خودی خود چيزی نمی گفت اما می 

  . توانست يک دنيا معنی داشته باشد
آمار مربوط . ساعت، اخبار بسيار جانکاه در باره ملت برادر ادامه داشت٤

به تعداد قربانيان مصدوم مورد بحث بود، که بنا به منابع مختلف بين 
تصاويرمنتشر شده حاکی از آن . غير بودنفرمت١٠٠٫٠٠٠تا ٣٠٫٠٠٠

است که حادثه فاجعه بار در جهان پوشش سراسری يافته وبسياری از 
دولت ها، که صادقانه از اين فاجعه تکان خورده اند ، بنا بر اخبار منابع 

  . آنها برای همياری در تالش هستند
ين وضعيت فاجعه تعداد قابل توجهی از افراد به ويژه آنهايی را که در چن

اما شايد تعداد اندکی از آنها برای آنکه . طبيعی قرار دارند تکان داده است
چرا تقريبا . بدانند چرا هائيتی چنين کشور فقيری است مکث کرده اند

درصد از جمعيت هائيتی به حواله های ارسالی افراد خانواده از خارج ٥٠
ا به وضعيت کنونی کشور وابسته اند؟ وچرا واقعيت هايی را که هائيتی ر

  واين مصيبت عظيم دچار کرد تحليل نمی کنند؟ 

عجيب ترين نمود اين حکايت آن است که هيچ کس حتی کلمه ساده ای 
برای يادآوری اين حقيقت که هائيتی اولين کشوری بود که 

آفريقايی تبار، از سوی اروپائيان به بردگی وتجارت برده ٤٠٠٫٠٠٠
سفيد پوست برده دار ٣٠٠٫٠٠٠د که عليه گرفته شد ، واولين کشوری بو

در کشت شکر وقهوه قيام کرد ،واز اين رو اولين انقالب اجتماعی بزرگ 
صفحات بياد ماندنی . در نيمکره ما را بعهده گرفت ، نگفته است

بلند پايه ترين ژنرال ناپلئون در آنجا . باشکوهی در آنجا نوشته شد
ر وامپرياليسم است، از به هائيتی محصول خالص استعما. شکست خورد

کارگيری منابع انسانی آن دربدترين اشکال کارگرفته ،تا دخالت های 
  . نظامی و استخراج منابع طبيعی فراتر ازهرکشور معمولی است

اين اشتباه تاريخی نمی توانست جدی باشد اگر اين حقيقت واقعيت نداشت 
ريت عظيم ساکنان که تاسيس هائيتی ، در جهانی که استعمار و غارت اکث

  . زمين برآن حاکم است توهينی به دوران ماست
ميلياردها مردم در امريکای التين، افريقا وآسيا از کمبودهای مشابهی رنج 
می برند هرچند که ممکن است تا چنين درجه ای که در هائيتی جريان 

  . دارد نباشد
وجود شرايطی مشابه آن کشور نمی تواند در هيچ بخشی از کره زمين 

داشته باشد، جايی که ده ها هزار شهر وروستا در شرايطی مشابه يا بدتر 
،به واسطه خاصيت نظم اقتصادی وسياسی بين المللی تحميل شده بر 

مردم جهان نه تنها با فاجعه های طبيعی نظير آنچه در .جهان محدود باشند
اند در هائيتی رخ داد، که تنها سايه کم رنگی از آن چيزی است که می تو

زمين بعنوان نتيجه تغييرات اقليمی رخ دهد ، تهديد می شوند بلکه عمال 
  . در کپنهاگ مورد تمسخر، ريشخند وفريب قرار می گيرند

عادالنه است به تمام کشورها وموسساتی که شهروندان يا پرسنل خودرا 
ما شک نداريم که دراين : در فاجعه هائيتی از دست داده اند گفته شود

بيشترين تالش ممکن برای نجات جان انسان ها وتسکين درد اين مورد 
مانمی توانيم آنها را به خاطر پديده ای . مردم رنج کشيده عملی خواهد شد

طبيعی که در آنجا رخ داده است مالمت کنيم ، حتی اگرما با شرايط 
  . پذيرفته شده از سوی هائيتی موافق نباشيم

 که اکنون زمان جستجوی راه حل های اما من بايد تفکری را توضيح دهم
  . واقعی وپايا برای آن ملت برادراست

 در عرصه مراقبت های -کوبا  عليرغم کشوری فقير ودر معرض تحريم
در حدود . بهداشتی وساير موارد، با مرد م هائيتی همياری کرده است 

پزشک وکارشناسان بهداشت در حال ارائه خدمات رايگان به مردم ٤٠٠
 محله کشور کار ٣٣٧محله از٢٢٧پزشکان ما روزانه در .  هستندهائيتی
هائيتيايی جوان بعنوان پزشک در ٤٠٠ازسوی ديگر ، حداقل . می کنند

آنها اکنون خواهند توانست همراه با گروه . کشور ما آموزش ديده اند
تقويت شده ای که ديروز برای نجات حان ها در اين شرايط بحرانی اعزام 

بنا براين بدون انجام هيچ تالش ويژه ای ، بيش از . اری کنندشده اند همک
 دکتر وکارشناسان بهداشت می توانند بسيج شوند ، تقريبا تمام ١٫٠٠٠

کسانی که از قبل در آنجا بودند مايلند با هر کشوری که خواهان نجات 
  . جان مردم هائيتی ودرمان زخميها هستند همکاری کنند

از هائيتی های جوان در حال آموزش پزشکی در تعداد قابل توحه ديگری 
  . کوبا هستند

ما همچنين با مردم هائيتی در عرصه های ديگری در حد توان خود 
هر چند ، هيچ شکل ديگری ازهمکاری نمی تواند بنا بر .همکاری می کنيم

آن چه شرح داده شد شايسته تر از مبارزه در عرصه ايده ها وعمل 
 دادن به مصيبت تحمل شده ازسوی تعداد کثيری سياسی در راستای پايان

  . از ملتی نظير ملت هائيتی باشد
اوضاع دشوار است،اما نجات : " سرکرده گروه پزشکی ما گزارش کرد

او اين بيانات را چند ساعت پس ازرسيدن ."جان مردم را شروع کرده ايم
می به پورتو پرنس همراه با نيروهای پزشکی تقويت کننده اضافی درپيا

  . کوتاه بيان کرد
اواخر همان شب ، او گزارش داد که پزشکان کوبايی و دانشجويان فارغ 

آنها پيش از اين هم . التحصيل در سراسر کشور به کار گمارده شده اند
وبيمارستان .  بيمار را در پورتو پرنس ويزيت کرده بودند١٫٠٠٠بيش از 

ه و هر جا که الزم بوده از نيمه وبرانی را بالفاصله مستقر وبه کار انداخت
آنها در تدارک به راه انداختن .بيمارستان های صحرايی استفاده کرده اند

  .سريع مراکز اورژانس ديگری برای مراقبت های اضطراری بودند
ما برای همکاری احساس سربلندی ميکنيم ، که در اين لحظه مصيبت بار 

در کوبا تحصيل کرده ، پزشکان کوبايی وپزشکان جوان هائيتايی را که 
  . بودند تقديم برادران وخواهران خود در هائيتيی می کنيم

  ١٣٨٨ بهمن ٢
................................................................  
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اعالم پايان يکی ازبی شرمانه ترين 
 !عمليات نجات تاريخ 

  يوسف لنگرودی
 پس –نويه دولت هائيتی  ژا٢٢بنـــا برگزارش خبرگزاری ها، روزجمعه

 پايان عمليات جستجو برای يافتن –ازگذشت ده روز از وقوع زلزله 
” اليزابت بيرس ” زيرآوارماندگـــــــان را رسما اعالم کرد وخانم 

سخنگوی ســـــــــازمان ملل اعال م نموده که از زمان آغاز زلزله تا 
ه وی ازآن به عنوان عمليات نجاتی ک.  نفرنجات پيدا کرده اند١٣٢کنون 

با .عمليات نجــــــات تاريخ سازمان ملل ياد کرده است ” پيچيده ترين“
پايتخت را تقريبا ويران ” پورتو پرانس“توجه به عظمت فا جعه که 

کرده و بيش ازيکصد وپنجاه هزارنفرکشته، دهها هزارزخمی وبيش 
 نفريک ١٣٢هاازيک ميليون نفر آواره برجـــــــای گذاشته، آيا نجات تن

رسوايی بی شـــرمانه نيست؟ کشورهائيتی درطول تاريخ خود 
بارهاازسوی قدرت های بزرگ ومخصوصا آمـــــــــــريکا، فرانسه 

که اين آخری تنها پنجاه سال پس ازورود کريستف کلمب به ( واسپانيا 
آن جــــــــزيره، مسئول مستقيم مرگ حدود يک ميليون نفرمردم بومی 

براثربردگی بی رحــمانه وکار طاقت فرسا وبيماری ” آواک“به موسوم 
پيوسته مورد چپاول و سرکوب ) وگرسنگی در معادن طال و نقره بوده

تا جايی که امروزازآن به . قرار داشته وبه خـاک سياه نشانده شده است
اين . عنوان کشور آفـــــــريقايی دريای کارائيب نام برده می شود

رباچنين مصيبت مهيبی روبــــروشده است، با بی کشورکه اين با
اعتناعی قدرت های بزرگ مواجه گرديده وتقريبا به حال خود رها 

 ٣٠٠اياالت متحده که فاصله چندانی با هائيتی ندارد، تنها .شده
نفرازکادر پزشکی و امدادی خود را به آن کشوراعزام کرده واز اعزام 

 درطول يک هفته اول فقط .نيروی ده هزارنفری نيز خبری نيست
 نظامی به هائيتی فــرستاده شدکه پيش ازآنکه به عمليات نجات ٢٢٠٠

البته (ياری برسانند، با حضور پرتعداد درفــــــرودگاه پايتخت وکنترل آن 
مانع از ) با موافقت دولت به شدت ضعيف ونا کارآمدهائيتی
 کشور گرديدند فرودهواپيماهای حامل کمک و امداد گران و پزشکان به

و چنين پروازهايی مجبور شدند درکشورهمسايه يعنی دومينيکن فرود 
عالوه براين .بيايند وبه اين ترتيب، باعث کندی عمليات نجات گرديدند

امريکا با معرفی جورج بوش و کلينتون به عنوان نمايندگان خــود جهت 
عوامفريبی کمک به هائيتی، نشان داد که اين بار نيز تنـها به دنبال 

است وهمه می دانند، زمانی که اين دو تصدی مقـــــام رياست جمهوری 
را برعهده داشتند، با در پيش گرفتن سياست های اسارتبارسياسی، 
اقتصادی و نظامی عليه مردم هائيتی و حا کــــــــــميت آن کشور، آنان 

 دراين ميان فرانسه نيز که.را هرچه بيشتربه خاک سياه نشاندند
فريبکاری را درزمان رياست جمــهوری سارکوزی به باالترين حد خود 
رسانده، بيش ازآنکه نـــگران قربانيان فاجــعه باشد، باآمريکا 
برسرکنترل فروگاه پايتخت و نفوذ بيشتردرهائيتی دست به رقابت زده، 

 پليس خـــبرداد ودريک نمايش مضحک بشردوستانه ١٠٠تنها ازاعزام 
دک راکه والدين شان راازدست داده اند، درميان هياهوی  کــو٣٠تنها

تبليغاتی به فرانسه منتقل کرد واين درحالی است که کودکان بزرگترين 
قربانيان اين مصيبت بوده اند ودهـــــها هزارتن ازآنان درپايتخت، بی 
ســــــــرپنا ه وآواره اند وبه کمک های فوری وامنيتی نيازمندند که حتی 

 برخی ازگزارش ها، باندهای تبهکارازاين موقعيت سوءاستفاده بنا به
کرده ودست بــــــــه دزديدن کودکان وخريد و فروش شان می 

کشوری که پايتخت آن چنان با خاک يکسان شده که بنا .زنند
سال زمان و ٢۵بــــرارزيابی کارشناسان صندوق بين المللی پول به 

به وضعيت قبل اززلـــزله برگردد، حتی صرف ميلياردها دالرنياز دارد تا 
ازقدرت های ثروتمند وبــــزرگی چون ژاپن، چين، روسيه و اتحاديه 
اروپا نيزحمايت موثری دريافت نکرده که اين خود نشان دهنده آن است 
که بی تفاوتی نسبت به کــرامت و زجرانسان درنزد قدرت های سرمايه 

 اگر قبال درموارد مشابه داری مسلط برجهان، چنان عادی شده که
قـــــول کمک می دادندکه براثرگذ شت زمان آن را نيزبه دست فرامـوشی 
می سپردند، اين بارخيال همه را راحت کرده وحتی الزم ندانستند 

دولت های ثروتمندی که برای . وعـــــــده های توخالی برزبان آورند
ظت ازبازارآزاد و حفظ منافع غارتگراته خود ويا به بـــــهانه حفا

دمکراسی کذايی مورد نظرشان به نقاط مختلف جهان، دهها هزارنيروی 
نظامی اعزام می دارند وميلياردها دالربرای اين لشـــــــکرکشی ها 
هزينه می کنند، دربرابر فاجعه هولناک هائيتی تقريبا بی اعتنا ازکنارآن 

ــــــــدرتها دارند وفقط با درحـــــــالی که با امکاناتی که اين قـ. گذ شتند

به کارگيری بخش کوچکی ازتوانايی هايشان درعمليات نجات، بسياری 
آيا بی توجهی قـــدرت .  نفر١٣٢ازمرگ رهايی می يا فتند ونه تنها 

های بزرگ به مصيبت غم انگيزهائيتی، مرحله جديدی ازبی اعتنايی هر 
جی آشکار به چه بيشتر نسبت به سرنوشت اکثريت بشريت و دهن ک

کــــــــــرامت انسانی نيست؟ به نظرمی رسدکه چنين است واگرغيرازاين 
آينده به وضوح بيشتری در اين باره . می بود جـــای شگفتی داشت

داوری خواهد کرد و نشان خواهد دادکه آنها چه جهنمی را برای بشريت 
اما، درمقابل چشم فروبستن دول بزرگ سرمايه داری .تدارک ديده اند

وجدان بيدارمردم جهان،هزاران هنرمند بشردوست و سـازمان های 
مددکاروانسان دوست به کمک برادران و خواهران خود شتافتند و نشان 
دادند که اکثريت بزرگ جوامـــــع انسانی برای زندگی بهتروکمک به 
نوع انسان، دست روی دست نخواهند گذاشت واين درست آن سد عظيم 

است که اجازه نخــــواهد دادسرمايه داری، جهان را آن ومانع بزرگی 
  ٢٠١٠ ژانويه ٢۶   .طور که می خواهد به تباهی بکشاند

 ................................................  
  روز چهارم بهمن

  سالروز جان باختن عده ای از کارگران 
  .بی گناه معدن خاتون اباد شهر بابک است

   گرامیدوستان و همکاران
ياد کارگران جانباخته را گرامی می داريم که جنبش  امروز در حالی

است؛ گويا حتی سالگرد کشتار  مبارزات مردم وارد مرحله نوينی شده
  .کارگران شهربابک فراموش شده است

سالگرد کشتار کارگران شهر بابک را گرامی می داريم  امسال در حالی ياد
آزادی جان خود را از دست داده و به  اهکه صدها نفر از هم ميهنان در ر

  .اند خيل شهدای راه آزادی زحمتکشان پيوسته
امروز در حالی ياد کارگران جانباخته را گرامی می داريم که جنبش 

مردم وارد مرحله نوينی شده است که حتی سالگرد کشتار  مبارزات
  است کارگران شهربابک فراموش شده
  و در ادامه۵٧ با الهام از مبارزات قيام در حاليکه جنبش بزرگی که اينک

مبارزات کارگران شهربابک وارد فاز جديدی شده است که همه 
  .در تالشند آزاديخواهان برای تداوم آن

 امروز در حالی چهارم بهمن را گرامی می داريم که صدها نفر از کارگران
  .دانشجويان وصدها نفر از مردم آزاديخواه در زندانها هستند

استقبال چهارم بهمن می رويم که دولت صدای هر  وز در حالی بهامر
  .دهد اعتراضی را با کشتار و زندان جواب می

  
  !دوستان و همکاران گرامی

بابک نيست،  چهارم بهمن تنها يک روز برای همدردی با کارگران شهر
چهارم بهمن يورش به کارگران برای استثمار بيشتر و بهره کشی بيشتر 

چهارم بهمن دفاع کارگران از منافع و از امنيت شغلی . ی باشدآنان م از
بهمن و روزهای ديگر همچون روز چهارم دی ماه  چهارم. خودشان بود

اسفند روز اعتصاب  ١٧روز اعتصاب کارگران شرکت واحد، روز 
 شکوهمند کارگران ايران خودرو، روز دهم تيرماه روز اعتصاب کارگران

 و هزاران روز ديگر نشان داده است که شرکت ايران خودرور ديزل
اين مبارزه هستند برای آزادی و برای منافع خود تا  کارگران پرچمدار دار

چهارم بهمن يک برگ زرينی در تاريخ  .پای جان از آن پيش خواهند رفت
که هر روز چهارم  جنبش کارگری بوده که اينک در مسير مبارزاتی خود

 جنبش همچنان زنده و پويا به پيش برود وبهمنی ديگر متولد می شود تا 
اينک وظيفه ماست که با گرامی داشت اين روز پرچم اين جنبش را 

 .و همگام با مردم مبارز برای تداوم آن بکوشيم همچنان زنده نگه داريم
کارگران ايران خودرو در سالگرد اين فاجعه ضمن همدردی مجدد با 

ه گان و همکاران؛ خواهان آزادی خانواده جان باخت بازماندگان و اعضای
عامالن کشتار شهر بابک و کشتار مردم در  تمام زندانيان دربند و محاکمه

  .خيابانها هستيم
 ساعت ده صبح در ١٣٨٨يکشنبه چهارم بهمن  برای همين مناسبت روز

يادآوری اين روز ياد کارگران  سالنهای غذا خوری دور هم می نشينيم و با
  .گرامی می داريم ک و تمام جانباختگان راه آزادی راجان باخته شهر باب

  زنده باد ياد تمام جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر
  ١٣٨٨چهارم بهمن  - کارگران شرکت ايران خودرو جمعی از

................................................. 
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   اختالفات مااختالفات مااختالفات ما
 محمد رضا شالگونی

   !رفقای عزيز راه کارگری
نفر از رفقا ، ضربه بزرگ و بی ... امه سرگشاده درونی به امضای ن

سابقه ای بر فضای اعتماد و همکاری رفيقانه در روابط تشکيالتی ما 
و " رهبری در سايه"نامه ظاهرًا اعتراضی است به يک . وارد آورده است

نهادهای غيرمنتخب که در واقع "از افرادی که گويا در " شماری اندک"
جا خوش کرده و چنان فضای مسمومی در " ان مرکزيت هستندکارگزار

به وجود آورده اند که حتی نفس کشيدن را بر اعضای " چند ما اخير"
خواننده نامه ناگزير از خود می پرسد که اينها . سازمان دشوار کرده است

مشخصًا چه کسانی هستند و چگونه و با چه قدرتی می توانسته اند بر 
که اکثريت ( مسلط شوند؟ آيا کميته مرکزی " ازماناکثريت اعضای س"

نمی توانسته اينها را ) اعضای آن جزو امضاء کنندگان نامه سرگشاده اند 
  تحت کنترل در آورد يا از نهادهای غصب شده برکنارشان کند؟ 

اين سؤال به جا و کامًال طبيعیِ  خوانندگان نامه که در يک ماه گذشته 
 طرف امضاء کنندگان آن همچنان بی جواب مانده مرتبًا تکرار شده ، از

آنها در پاسخ های شان به سؤاالت مکرر خوانندگان نامه ، در باره . است
هر چيزی صحبت کرده اند جز نام متهمان و موارد و دالئل اتهاماِت مطرح 

و اين شيوه پاسخ گويی خود سؤال ناگزير ديگری را به ميان آورده . شده
دگان نامۀ سرگشاده خواهان حل مسأله از راه های که اگر امضاء کنن

اصولی هستند ، پس چرا از بيان موارد و دالئل مشخص اتهامات سر باز 
می زنند؟ آيا انتظار دارند ادعاهايشان بدون دليل و حتی بدون ذکر موارد 
اتهام پذيرفته شود؟ آيا متهمان را چنان خبيث می دانند که حتی حق دفاع 

ی آنها زيادی می دانند؟ به نظر می رسد بعضی از امضاء از خود را برا
کنندگان نامه مناسب ترين پاسخ به اين سؤاالت ناگزير را درشت گويی ها 
و تهديدهای بيشتر می دانند و حتی سؤال کنندگان را به ايجاد فضای 

چنين پاسخ هايی هستند که لحن اولتيماتوم وار نامه . پليسی متهم می کنند
ا تکميل کرده و ما را متقاعد می کنند که اين نامه ، دست کم سرگشاده ر

برای بعضی از امضاء کنندگان آن ، بيش از هر چيز ديگر در حکم يک 
  .اعالم انشعاب بوده است

در حقيقت ، نقش اتهامات طرح شده در نامه سرگشاده اين است که فضای 
يک اولتيماتوم : الزم برای بيان دو محور تعيين کننده آن را فراهم سازند

نويسندگان نامه دقيقًا پس از اشاره به . در کنار يک طرح تشکيالتی
در اين چند ماه مشکل ساز و انرژی "که مدعی هستند " مقوله ديدگاه"

، و پس از بيان ضرورِت حذف آن ، هشدار می دهند که " سوز شده
" بيش از اين نه سکوت"خواهند ايستاد و" عليه روش های ويرانگر"

اين اولتيماتوم در شرايطی اعالم شده است ". نه تمکين"خواهند کرد و 
از ماهها پيش در سازمان جريان داشت " ديدگاه"که بحث در باره مساله 

گرچه تسليم شدن به . هم جريان می يافت" با فرصت های برابر"و 
اولتيماتوم زورگويانه در هر شرايطی خفت آور است ، اما گردن گذاشتن 

بی . در يک جمع داوطلبانه و کمونيستی غير قابل بخشش استبه آن 
ترديد ، نويسندگان نامه با اولتيماتوم خود ، ادامه بحث در باره ستون 

  .را بال موضوع کرده اند" ديدگاه"
بعضی از امضاء کنندگان نامه اصرار دارند که تفسير معترضان به آن در 

حقيقت اين . دلبخواهی استباره طرح تشکيالتی اشاره شده ، بی پايه و 
است که متن نامه درک تشکيالتی آشفته و متناقضی را به نمايش می 

شنا کردن در مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های "گذارد ، زيرا 
با شناختی که از تک تک . با اتحاد در عمل قابل جمع نيست" متفاوت

است که همه آنها طرفدار رفقای امضاء کننده نامه سرگشاده داريم ، بعيد 
اما تناقض در متن نامه جای ترديدی باقی . سازمان چند تاکتيکی باشند

شايد ( نمی گذارد که نويسندگان نامه به سازش يا دست کم ، به ائتالف 
در هر . با طرفداران تشکيالت چند تاکتيکی دست زده اند) هم مصلحتی 

 ، اولتيماتوم آنها در باره حال ، نيت و طرح نويسندگان نامه هر چه باشد
، جز جاده صاف کنی برای تشکيالت چند تاکتيکی معنای " ديدگاه"حذف 

نگاهی به سابقه بحران مربوط به . ديگری نمی تواند داشته باشد
به نحو متقاعد کننده ای نشان می دهد که نامه سرگشاده ، " ديدگاه"

ا با ضرب و خواست و شيوه کار طرفداران تشکيالت چند تاکتيکی ر
  .زوری به مراتب خشن تر از خوِد آنها پيش می راند

  به رفيق روبن مارکاريان  و اتهامات او در روزبه فحشنامه رفيق تقی
باره توطئه های يک رهبری در سايه برای خراب کردن او در سال گذشته 

هر چند کنگره گذشته سازمان با صراحت تمام آن . را فراموش نکرده ايم
 و آن اتهام زنی ها را محکوم کرد ، ولی نامه سرگشاده درست فحشنامه

همان فحش ها و همان اتهامات را با لحنی خشن تر از پيش به ميان 
کشيده ، و امضاء کنندگان آن حتی حاضر نيستند دالئل و موارد اتهامات 

آيا اين بازگشتی غم انگيز به فضای پيش از کنگره . شان را بيان کنند
  ؟سيزدهم نيست

رفيق تقی روزبه  حتی در صريح ترين نوشته ها و گفته هايش در باره 
خواهان حذف کامل آن نشده بود ، اما اکنون نامه " ديدگاه"ستون 

سرگشاده به ضرب و زور يک اولتيماتوم ، يک سره خواهان حذف آن 
آيا اين صاف کردن جاده برای نه سازمان چند تاکتيکی مورد . شده است

   روزبه  نيست؟نظر رفيق تقی
بحث های يک ماه گذشته در باره محتوای نامه سرگشاده برای من جای 
ترديدی باقی نگذاشته که اکثريت امضاء کنندگان نامه سرگشاده شايد نمی 
دانسته اند که اکثريت راه کارگری ها تسليم اولتيماتوم زورگويانه آنها 

آن چه آنها می . دنخواهند شد ، ولی قطعًا می دانسته اند چه می خواهن
شنا کردن در "خواهند ، درعمل جز همان نه سازمان چند تاکتيکی و 

  . نخواهد بود" مسيرهای مختلف يا بيان و اتخاذ تاکتيک های متفاوت
، من " شنا کردن در مسيرهای مختلف"برای نشان دادن معنای عملی اين 
 حاکم بر گره گاه ها ، ضوابط و منطق"سعی کرده ام نظرم را در باره 

 نوشته ، توضيح بدهم که ٢٠٠٨که رفيق تقی روزبه  در نوامبر " آنها
ُحسن نوشته مزبور اين است که اوًال با تفصيل بيشتری . دراينجا می آورم

درک تشکيالتی او را بيان می کند و ثانيًا روی مسأله ديدگاه متمرکز 
  . است

  –با درودهای صميمانه خدمت همه رفقا 
  ٢٠٠٩ مه ١٦/نی محمدرضا شالگو

  
  نگاهی به هفت سؤال رفيق تقی روزبه
گره گاه ها ، ضوابط و منطق "رفيق تقی روزبه  در نوشته ای با عنوان 

، اختالفات مربوط به ضوابط ناظر بر انتشار ادبيات " حاکم بر آنها
سازمان را در هفت سؤال خالصه کرده و جواب خود را به آنها بيان کرده 

مشکل ما نبوِد ضوابط نيست ، "دآوری کرده بودم که من قبًال يا. است
بلکه شکل گيری ديدگاه های تشکيالتی متفاوتی است که هنوز نتوانسته 

ولی اکنون بايد قبول کرد که ". اند با دقت و شفافيت خود را فورموله کنند
رفيق تقی روزبه  با بيان نسبتًا صريح مواضع اش اين مشکل را ، الاقل تا 

من هم سعی .  نظرات خود او مربوط می شود ، حل کرده استحدی که به
می کنم در اين نوشته نظرم را در بارۀ سؤال هايی که رفيق تقی روزبه  

  .مطرح کرده و پاسخ های او ، به اختصار بيان کنم
   رابطه آزادی بيان و آزادی تشکل–اول 

 تشکل سؤال اول رفيق تقی روزبه  در بارۀ رابطه آزادی بيان و آزادی
آيا تناقض ذاتی و ماهوی بين آزادی بی قيد وشرط "او می پرسد . است

انديشه وبيان با اصل تحزب وتجمع وجود دارد وجمع اينها ناممکن است 
وباپذيرش يکی ازآنها بايد ازخيرديگری گذشت؟ ويا اگرتناقض ذاتی بين 

در و  "آنها وجود نداشته باشد،اين رابطه را چگونه بايد فرموله کرد؟
رابطه آزادی بی قيد و شرط انديشه وبيان با حق تجمع "جواب می گويد 

وتحزب بی شک بسته به آن که ازيک تجمع کمونيستی چه می فهميم 
امابنظرمن تضاد ذاتی بين آنها وجود . پاسخ های متفاوتی خواهيم داشت

چرا که هرکدام ازآنها آبشخور ومنشأ خاص خود را دارند  وبنابراين .ندارد
صولی  که نافی همديگرباشند و الزاما بطورذاتی وماهوی دربرابرهم ا

  ".قرارداشته باشند نيستند
اصًال بحث بر سر چيست؟ آيا کسی در سازمان ما گفته آزادی بيان با 
آزادی تحزب تناقض دارد؟ ظاهرًا رفيق تقی روزبه  به نوشته رفيق شهاب 

رات مربوط به ادبيات برهان جواب می دهد که نخستين بار در بحِث مقر
: سازمان ، در بارۀ رابطه اين دو در مقدمه قطعنامه پيشنهادی اش نوشت

 يک حزب، موضوعيت وجودی آن حزب را  درآزادی بی قيد و شرط بيان"
آزادی بی قيد و شرط . بعنوان حزبی جدا از احزاب ديگر  منتفی می کند

 شود، اصل آزادی  تعميم دادهبه داخل يک حزب اگر در سطح جامعهبيان 
نگاهی به گفته رفيق شهاب برهان جای  ".تعدد احزاب را نقض می کند

ترديدی باقی نمی گذارد که او اصًال تناقضی بين اين دو نمی بيند ، تا چه 
کلمات کليدی مربوط به بحث ما ، در ". تناقض ذاتی و ماهوی"رسد به 

ن خط کشيده ام و استدالل رفيق شهاب برهان آنهايی هستند که من زيرشا
خوِد استدالل هم به حد کافی روشن است و احتياجی به توضيح بيشتر 

اما رفيق تقی روزبه  به جای پرداختن به استدالل شفاف رفيق . ندارد
شهاب برهان ، حرف های درهم برهمی زده است که پرداختن به همه آنها 

ر اينجا من د. اين نوشته را بيش از حد مطول و کسالت آور خواهد ساخت
فقط به چند مورد از آشفتگی های مفهومی در حرف های او اشاره می 

  .کنم



 9

١  
قبل از هر چيز بايد موضع مان را در مقابل استدالل رفيق شهاب برهان 

اما نظر رفيق . من فکر می کنم حرف او کامًال درست است. روشن کنيم
 رفيق شهاب تقی روزبه  در اين باره چيست؟ او ظاهرًا مخالف استدالل

برهان است ، اما به جای رويارويی سرراست با اين استدالل مشخص 
ترجيح می دهد ، در بارۀ اهميت آزادی بيان و عواقب شوم مخالفت با آن 

نتيجه اين که خوانندۀ نوشته او ، بعد از خواندن تمام . قلم فرسايی کند
صًا معتقد نوشته باالخره متوجه نمی شود که آيا رفيق تقی روزبه  مشخ

است که مثًال کمونيست ها بايد دفاعيه ای از سلطنت را در تشکيالت شان 
تصورکنيد چگونه می توان ": تحمل بکنند يا نه؟ او از يک طرف می گويد

دربرنامه خود دفاع ازپرنسيپ آزادی بی قيدوشرط ووظيفه تبليغ وترويج 
ضوگيری آن را گنجاند و پذيرشش رابعنوان بخشی ازبرنامه، معيارع

قرارداد،ولی درهمان حال گفت درمورد جمع خودمان آن را قبول نداريم 
ازدوحال خارج "...: و از طرف ديگر می گويد !."واجرائش نمی کنيم

ياانديشه های ابرازشده واجد چنان مختصاتی است که ازشمول : نيست
اشتراکات پايه ای وهويت جمعی که عضو آن  بوده است خارج می شود 

. چهارچوب آن ودرنقد آنها وازقضا غنابخشيدن به آن قرارداردويا در
درهرصورت اگردامنه اختالفات چنان باشد که امکان اقناع وتفاهم وجود 
نداشته باشد واقدام مشترک برمنبای اهداف مشترک را ناممکن سازد،فی 

ديگرمبنای  بوجود آورنده وقوام بخش تجمع وتشکل برمبنای الواقع 
 که درآن صورت قاعدتا بايد به شترک منتفی شده استهويت واهداف م

خط زير کلمات مال من است (. "جدائی و تالق باصطالح متمدنانه انديشيد
معلوم است که اين دو نظر قابل جمع نيستند ، بنابراين رفيق تقی ). 

روزبه  سعی می کند آنها را در طول زمان و در حين باال رفتن از نردبان 
ابازای عينی اين اصل درهرلحظه تاريخی م"...: شتی بدهدتکامل تاريخی آ

درمواجهه با محدوديت های تاريخی ولی ميرا قراردارد واين بارسنگين 
.. ازمنزل گاه های متعدد ومهمی همچون عصر رنسانس وخردانتقادی و

گذشته است و ازمنزلگاه هائی ديگری هم خواهدگذشت ،اما از اين 
ماهمواره باخود وشرايط نيمه . پرنسيپ ساختنارسائی ها نبايد فضيلت و

بردگی ونيمه انسانی حاکم برخود درحال ستيزهستيم وسرنوشتمان را 
آيا : باالخره جواب سؤال ما چه می شود. !"همين نبردها تعيين می کند

دفاعيه از سلطنت را در يک تشکيالت کمونيستی بايد تحمل کرد يا نه؟ می 
به  و رفقای هم نظر با او را ناراحت می دانم اين سؤال رفيق تقی روز

بعضی از آنها در جريان بحث  گله می کردند که چرا در يک . کند
اما آنها . تشکيالت کمونيستی صحبت سلطنت پيش کشيده می شود
دفاع از . فراموش می کنند که با مفاهيم مهم نمی شود ونبايد بازی کرد

همه افراد انسانی و از جمله آزادی بی قيد و شرط ، يعنی دفاع از آزادی 
. به ويژه مخالفان ، در همه مسائل) حتی می شود گفت ( مخالفان و 

بديهی است هرکسی که از آزادی صحبت می کند ، قبل از همه از آزادی 
اما . خودش صحبت می کند ؛ فرضی جز اين نشانه هالوگری سياسی است

 از آزادی را محک تأکيد بر آزادی مخالفان ، معياری است که درک شما
در ) مارژينال ( می زند و تأکيد بر پذيرش آزادی جريان مخالِف نهايی 

. طيف سياست ، معيار مشخصی است برای محک زدن حد تحمل شما
 يک جمع در داخل" بی قيد و شرط بيان"بنابراين وقتی کسی از آزادی 

ی صحبت می کند ، روشن کننده ترين سؤال از او اين است که آيا حت
حضور طرفداران جريان مخالف نهايی طيف سياست را هم در آن جمع 

ما داريم از جمع "قابل تحمل می داند؟ پاسخِ  اين سؤال اين نيست که 
" آزادی بی قيد و شرط"نمی شود از ". کمونيست ها صحبت می کنيم

صحبت کرد و در همان حال گفت منظورمان جمع کمونيست هاست و هر 
اگر . آنها را نفی کند ، بايد کنار گذاشته شود" ويتمبنای ه"چيزی که 

 قيد و شرط باشد ، حرف  با قيد و شرط ، آزادیبیمنظورمان از آزادی 
جرج اورول " ١٩٨٤"هامان به حِد همان  شعارهای داستان معروف 

يا " همه با هم برابرند ، اما بعضی ها برابرترند: " سقوط خواهد کرد
  ". جنگ همان صلح است"
٢  

رفيق تقی روزبه  ظاهرًا برهان قاطعی دارد که آن را مانند ذوالفقار علی 
: می طلبد" َهل ِمن مبارز"مدام باالی سرش می چرخاند و به اصطالح ، 

... چگونه می توان دربرنامه خود دفاع ازپرنسيپ آزادی بی قيدوشرط "
درهمان حال گفت درمورد جمع خودمان آن را قبول ... را گنجاند و

خوِد اين سؤال نشان می دهد که رفيق تقی روزبه  به تفاوت يک ؟ "اريمند
عضويت در جامعه را کسی انتخاب . جمع داوطلبانه و جامعه توجهی ندارد

مثًال در ايران ، ( نمی کند ؛ ما همه بی آن که خود بخواهيم در جامعه ای 
 حتی اگر به دنيا می آئيم و اکثريت قريب به اتفاق مان) عراق يا امريکا 

در حالی که جمع . بخواهيم نمی توانيم جامعه خودمان را ترک کنيم

داوطلبانه جمعی است که عضويت در آن بنا به تعريف ، به تصميم فردی 
و در جمع های داوطلبانه ای که برای مداخله در . خود ما بستگی دارد

که احزاب سياسی در دنيای امروز ، ( ايجاد می شوند " فضای عمومی"
، اين تصميم فردی معموًال با محاسبه چشم گيرتری )از آن جمله اند 
بنابراين وجوِد جمع های داوطلبانۀ اين چنينی . صورت می گيرد

مخصوصًا آنهايی که در ارتباط با مبارزات طبقات محروم ايجاد می شوند (
در . خود نشانۀ وجوِد حدی از آزادی است که از آزادی بيان باالتر است) 

 ، آزادی تشکل ، هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ زمانی ، به دنبال واقع
آزادی بيان و در ادامه و گسترش آن ، شکل می گيرد و مستقر می شود 

  . و قاعدتًا با دشواری بيشتری به دست می آيد
با توجه به تفاوت ياد شده ميان جامعه و جمع داوطلبانه ، ببينيم تأکيد بر 

آزادی بيان در هر دو سطح به چه نتايجی می تواند بی قيد و شرط بودن 
تأکيد بر بی قيد و شرط بودن آزادی های بنيادی و از جمله . بيانجامد

آزادی بيان در سطح جامعه ، تأکيدی است بر عموميت اين آزادی ها ، 
يعنی شمول آنها در مورد همه افراد انسانی و در همه مسائل مربوط به 

اما . أکيد عمق و گسترش دادن به آزادی استجهت اين ت. زندگی شان
 قيد  بیوقتی از اين يا آن جمع داوطلبانه می خواهيم که مثًال به آزادی

) به قول رفيق تقی روزبه  (  خودش تن بدهد ، يا در درونوشرط بيان 
انسان ها را کنار بگذارد ، جز اين است که از آنها می " طبقه بندی"

 ديگران دست بردارند؟ مثًال کانون نويسندگان خواهيم که از مرزبندی با
. دفاع می کند" بی حصر و استثناء " ايران از آزادی انديشه و بيان 

معنای اين اصل که هويت بنيادی اين جمع داوطلبانه را تشکيل می دهد ، 
اين است که آنها از آزادی بيان همه ، واز جمله مخالفان شان دفاع می 

ا بخواهيم که عضويت کسی را هم که اين اصل را زير حال اگر از آنه. کنند
سؤال برده يا خواهان رقيق تر کردن آن شده ، در جمع خودشان تحمل 
کنند ، جز اين است که در واقعيت امر از آنها خوسته ايم که از اين هويت 

اصولی خدشه ناپذير و الجرم زنجيری پيچيده به دست و "بنيادی شان 
درست ) ن رفيق تقی روزبه  را نقل می کنم عين سخنا" ( پای خود
که از نظر رفيق تقی روزبه  " ( طبقه بندی"يا اگر برای مقابله با ! نکنند؟

مثًال از ) ، ضرورتًا از جامعه طبقاتی و ديد طبقاتی ناشی می شود 
کانون "سنديکای کارگران اتوبوس رانی تهران بخواهيم که اعضای 

در " طبقه بندی"تلقی کند تا با شکاف و را هم عضو خود " صنفی معلمان
درون طبقه کارگر مقابله بشود ، آيا جز اين است که از آنها خواسته ايم 
که تشکل صنفی خود را کنار بگذارند؟ با اندکی تأمل در معنا و پی آمد 
تعميم آزادی بی قيد و شرط بيان به درون جمع های داوطلبانه می توان 

همان ( ر نيتی که صورت بگيرد ، خواه ناخواه ديد که چنين کاری ، با ه
تجمع های [اصل آزادی ) "طور که رفيق شهاب برهان يادآوری کرده 

، يا همان طور که خوِد رفيق " تعدد احزاب را نقض می کند] داوطلبانه و
مبنای "تقی روزبه  ناگزير شده به صورتی شرمگينانه اعتراف کند ، 

  .می سازد" منتفی"جمع های داوطلبانه را " هويت
٣  

رفيق تقی روزبه  برای دفاع از آزادی بی قيد و شرط بيان ، تصوری از 
مفاهيم مختلف و رابطه آنها به دست داده که بسياری از آنها را بی معنا 

  :به چند نمونه اشاره می کنم. می سازد
:  او در ستايش آزادی بی قيد و شرط بيان چنين می گويد  ،نمونه اول 

کل به يک اصل رهائی بخش و جهان شمول اشاره دارد که  "اين اصل
 پيشروی و مبارزه انسان ازجمله درمبارزه عليه قيودات انديشه تاريخ
تمامی دوره های تاريخی ازکمون اوليه وبردگی . استتجسم بارزآنوبيان،

صرفنظرازافت وخيزها و با اجتناب ازدرک (و فئوداليسم و نظام بورژوائی
بيانگرسيرحرکت )  ازماترياليسم تاريخیخطی وغايت گرا

بشرازجبروضرورت بسوی آزادی ونفی قيدوبندهای هرچه بيشتربوده 
اين فرايند محصول تقدير واراده ای فراانسانی ويا قانونی .است

اسرارآميزو ازپيش تعيين شده نيست بلکه محصول مبارزه خودانسان با 
 جبرطبيعت وهم عوامل وشرايط محدودکننده واسارت آوراست،هم با

جمع "باجبرسلطه طبقاتی واستثمارانسان توسط انسان وازجمله آن نوع 
 در. "که ازانسان اطاعت محض وبرده واررامی طلبيدومی طلبد" گرائی
آزادی بی قيد و شرط بيان ترديدی نبايد داشت ، اما چنين  حياتی اهميت

هت دارد تا توصيفی از سير تاريخ انسانی بيشتر به شطحيات صوفيانه شبا
  . درک ماترياليستی تاريخی

انسانی است و نه " کل تاريخ پيشروی "ِ"تجسم"اوًال نه آزادی بيان 
. دارد" حرکت بشر از جبر و ضرورت به سوی آزادی"ربطی مستقيم به 

فهميده می " جبر و ضرورت"که در مقابل " آزادی"زيرا آن مفهومی از 
و بيش از )  سياسی و اجتماعی تا( شود ، يک مفهوم عمدتًا فلسفی است 

تا آزادی فرِد (نوع انسان ناظر است ) اختيار (= همه به حوزۀ آزادی 
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توجه به اين تمايز اهميت دارد ، زيرا الاقل ). انسان در مقابل همنوعانش
تا اين مرحله از تاريخ جامعه انسانی ، قلمرو آزادی نوع انسان از طريق 

نی گسترش نيافته است ، بلکه بر عکس ، گسترش آزادی بيانِ  افراد انسا
ِ  افراد انسانی تا حد زيادی محصول اقدام جمعی  گسترش آزادی بيان

که رفيق تقی روزبه  آن " جمع گرائی"يعنی همان ( بخشی از انسان ها 
در مقابله با بخش صاحب امتياز و ) را همچون يک مصيبت تلقی می کند 
ناديده گرفتن اين حقيقت . وده استنيز گسترش قلمرو آزادی نوع انسان ب

، خواسته يا ناخواسته ، مسير غلتيدن به ايده آليسم تاريخی و نخبه گرايی 
  . را هموار می کند

نفی قيد و بندهای هر چه "انسانی نه تاريخ " کل تاريخ پيشروی"ثانيًا 
ها در جامعه " طبقه بندی"بر فرِد انسانی است و نه تاريخ کاهش " بيشتر
ترديدی نمی توان داشت که در چند سدۀ اخير ، آزادی های فرد . انسانی

بيشتر شده و ) از جمله حوزه انديشه و بيان  ( در بعضی حوزه هاانسانی 
و اين بيش از هر چيز ديگر نتيجه . از قيد و بندها کاسته شده است

زيرا بنياد بهره کشی در . استقرار شيوه توليد سرمايه داری بوده است
داری عمدتًا بر اجبار اقتصادی است تا سيستم های اجبار فرا سرمايه 
است در مردن به گرسنگی يا تن دادن به " آزاد"بردۀ سرمايه . اقتصادی

بنابراين در سرمايه داری . شرايط کاری که سرمايه دار پيشنهاد می کند
فضای مساعدی برای تقويت فرديت انسان به وجود می آيد که هم به 

قعًا انقالبی می تواند دامن بزند و هم بردگان سرمايه را به فرصت هايی وا
اما در هر حال ، بايد توجه داشت که افزايش . رقابت با هم ديگر می کشاند

آزادی های فردی در بعضی از حوزه ها ، به موازات افزايش قيد و 
ها در حوزه های ديگر پيش می " طبقه بندی"بندهای اجتماعی و انواع 

 اکنون جمعيت شهری جهان برای اولين بار در تاريخ انسانی از مثًال. رود
جمعيت روستايی بيشتر شده است ، و شمار افرادی که در شهرهای 

زندگی شهری ، . بزرگ زندگی می کنند ، به سرعت در حال افزايش است
بی ترديد ، بعضی از قيودات زندگی روستايی را از بين می برد ، ولی در 

ياری از حوزه های زندگی قيودات بيشتری به وجود می عين حال ، در بس
شهری ها نمی توانند بيش از حد معينی صدای شان را بلندتر کنند ؛ . آورد

نمی توانند در حين رفت و آمد در خيابان ها و معابر به خط کشی ها و 
چراغ های ترافيک بی توجه باشند ؛ در خيلی از جاها نمی توانند بنشينند 

در حالی که . ورند ، يا از حد معينی تندتر يا کندتر حرکت کننديا چيزی بخ
امروزه . در زندگی روستايی بسياری از اين محدوديت ها ناشناخته بود

شما مجبور هستيد برای انجام بسياری از کارها گواهينامه تخصص و 
مهارت داشته باشيد ، از پزشکی گرفته تا رانندگی اتوموبيل و حتی 

ر جوامع سنتی هر کلثوم ننه ای به خود حق می داد د. موتورسيکلت
بسياری از بيماری ها را درمان کند ، اما حاال تواناترين پزشک ها در 
. صورت تعليق حتی موقت حق طبابت شان ، اجازه معالجه کسی را ندارند

بعالوه ، اتحاديه ها ، انجمن ها و کانون های صنفی و حرفه ای بسياری 
می کنند و راه يافتن به " طبقه بندی"ه افراد جامعه را شکل گرفته اند ، ک

  . هر يک از آنها بدون مجوز و شرايط خاصی ممکن نيست
رفيق روزبه  ممکن است بگويد همه اينها قيد و بندهای بورژوايی هستند 

همان طور که قبًال . که با از بين رفتن جامعه طبقاتی از بين خواهند رفت
اطمينان می دهد که با باال رفتن در نردبان تکامل اشاره کردم ، او به ما 

: و قيد و بند ها از بين خواهند رفت" طبقه بندی ها"تاريخی ، همه اين 
مابازای عينی اين اصل درهرلحظه تاريخی درمواجهه با محدوديت "... 

های تاريخی ولی ميرا قراردارد واين بارسنگين ازمنزل گاه های متعدد 
گذشته است و ازمنزلگاه .. نسانس وخردانتقادی وومهمی همچون عصر ر

هائی ديگری هم خواهدگذشت ،اما از اين نارسائی ها نبايد فضيلت 
ماهمواره باخود وشرايط نيمه بردگی ونيمه انسانی حاکم . وپرنسيپ ساخت

!" برخود درحال ستيزهستيم وسرنوشتمان را همين نبردها تعيين می کند
شرايط نيمه بردگی ونيمه "، با رهايی از يعنی در جامعه سوسياليستی 

، مردم بی توجه به عالئم ترافيک رانندگی خواهند کرد؟ " انسانی
دامپزشکان اجازه خواهند يافت به درمان انسان ها هم بپردازند؟ و 
کمونيست ها سلطنت طلبان را هم در جمع خودشان راه خواهند داد؟ کسی 

 با توصيفاتی که رفيق  از آن می جامعه سوسياليستی را نديده است ، اما
  .می افتد و ترس بر اندامش می نشيند" صحرای محشر"کند ، آدم به ياد 

اصل آزادی بی قيد ": از يک طرف ، می گويد  ، رفيق روزبهنمونه دوم
 و از طرف ديگر "وشرط يک اصل ذاتا رهائی بخش و سوسياليستی است

اين .سخن می گويد"  تاريخانسان اين پرومته ناآرام و بی قرار" ، از 
مبالغه ها نه تنها دفاعيه او را تقويت نمی کند ، بلکه  خوِد اين مفاهيم را 

آزادی های بی قيد و شرط سياسی ، بی ترديد ، اصولی . بی معنا می سازد
نه اين که . رهايی بخش هستند ، اما ضرورتًا سوسياليستی نيستند

تند بلکه اصولی عام هستند که بورژوايی باشند ، نه ؛ سوسياليستی نيس

مثًال آيزيا . غير سوسياليست ها هم می توانند از آنها دفاع کنند و می کنند
برلين يک ليبرال است و حتی با سوسياليسم ضديت دارد ، اما از آزادی 
های بی قيد و شرط دفاع می کند و تصادفًا درکی که از آزادی های فردی 

 روزبه  می گويد ، قرابت انکار ناپذيری مطرح می کند با آنچه رفيق تقی
البته تحقق آزادی های بی ). در اين مورد بعدًا توضيح خواهم داد ( دارد 

قيد و شرط ، يعنی تحقق برابری در آزادی ، مسلمًا در سرمايه داری 
اما می دانيم که خيلی از چيزهای ديگری هم که بورژوازی . ناشدنی است

مثًال اصل . سرمايه داری دست نيافتنی می مانندوعده داده و می دهد ، در 
برابری در مقابل قانون يکی از قديمی ترين شعارهای بورژوازی است ؛ 
اما معلوم است که چنين چيزی در سرمايه داری قابل دست يابی نيست ، 

اما رفيق . ولی به اين خاطر نمی توان آن را يک اصل سوسياليستی ناميد
" ذاتًا"دی بی قيد و شرط را يک اصل تقی روزبه  که اصل آزا

سوسياليستی معرفی کرده ، در همان حال ، با تشبيه انسان به پرومته ، 
اما می . ظاهرًا نوع انسان را فاعل پيکار برای اين اصل معرفی می کند

دانيم که نوع انسان برای آزادی نجنگيده است ، بلکه پيکار برای آزادی ، 
ن ، پيکاری ميان انسان های محروم با انسان حتی در محدودترين روايت آ
و پيکار برای سوسياليسم ، به طريق اولی . های صاحب امتياز بوده است

الاقل ، مارکسيست . ، چيزی نيست که همه ابناء انسانی در آن شرکت کنند
فراموش نبايد کرد که مارکس . . ها در اين باره هرگز ترديدی نداشته اند

کارگران همه کشورها متحد " ن مانيفست ، شعار و انگلس هنگام تدوي
همه " يعنی " ( اتحاديه کمونيست ها"را  جايگزين شعار قبلی " شويد

پرومته در اساطير يونانی سمبل شورش است  .کردند" ) انسان ها برادرند
" انسان. "و در ادبيات مارکسيستی معموًال به عنوان نمادی از پرولتاريا

خ نيست ، در پيکار برای سوسياليسم و نيز آزادی و پرومته بی قرار تاري
در حقيقت تا اينجا . دموکراسی ، ما با جنگ درون انسان ها روبرو هستيم

که در تاريخ انسانی پيش آمده ايم ، اکثريت انسان ها هر مصيبتی که 
کشيده اند ، بيشتر از دست انسان های ديگر ، يعنی انسان های صاحب 

  . تا از جفای طبيعت و جانوران ديگرامتياز ، بوده است 
 ، رفيق تقی روزبه  از يک طرف همه جا در نوشته اش از نمونه سوم

صحبت می کند ، گويی اين دو مفهومی واحد و " آزادی انديشه وبيان"
از  "جدايی ناپذير هستند ، واز طرف ديگر ، آزادی تحزب و تشکل را

ست که هردو يک سان حقيقت اين ا.  آن می داند"مصاديق و مشتقات
سازی نادرست است و می تواند به آشفتگی های مفهومی بزرگ تری 

  . دامن بزند
اولی . چيزی ديگر" آزادی بيان"يک چيز است و " آزادی انديشه"اوًال 

يک حق درونی است ، مربوط به خوِد فرد که با حقوق هيچ کس ديگری 
ار و عوارض بيرونی ارتباط و اصطکاک پيدا نمی کند ؛ دومی ضرورتًا آث

دارد و حتمًا دارای مخاطب است ، يعنی با افراد ديگر ارتباط ايجاد می کند 
اولی بی هزينه يا . و بنابراين می تواند بر حقوق و منافع آنها اثر بگذارد

. الاقل ، کم هزينه است ؛ دومی هزينه مادی و غيرمادیِ  اجتماعی دارد
رد ، اما بر دومی خواه نا خواه اولی بنا به طبيعت اش محدوديتی ندا

حتی جلوگيری از اولی کار آسانی نيست . محدوديت هايی تحميل می شود
و جز از طريق رخنه در خلوت يک فرد نمی شود از انديشه او با خبر شد 
يا جلوی آن را گرفت ؛ در حالی که دومی اسباب و شرايطی می خواهد که 

به همين دليل ، حتی رژيم های . ديگران می توانند آن را از فرد بگيرند
ديکتاتوری  نيز معموًال در جلوگيری از آزادی انديشه موفق نيستند ؛ در 
حالی که جلو گيری از آزادی بيان يا محدود ساختن آن امر بسيار رايجی 

آزادی انديشه . است ، گاهی حتی در دموکراسی های جا افتاده ليبرالی
 تفتيش عقايد است ؛ در حالی که آزادی بيش از هر چيز ناظر بر مقابله با

  . بيان ناظر بر حق مداخله فعال در روابط اجتماعی است
.  آزادی بيان دانستمصداقرا نمی توان " آزادی تحزب و تشکل"ثانيًا 

در اينجا گمراه کننده است و " مصداق"نخست به اين دليل که به کارگيری 
اصطالح . زير سؤال ببردرا " آزادی تشکل"می تواند استقالل مفهومی 

قرار " مفهوم"در منطق و معنا شناسی در مقابل اصطالح " مصداق"
يک مفهوم است ، ولی گربه های معينی که در اينجا و " گربه"مثًال . دارد

و " آزادی بيان"دوم به اين دليل که . آنجا می بينيم مصداق های آن هستند
فاوت ؛ بنابراين تقليل دو مفهوم هستند ، دو مفهوم مت" آزادی تشکل"

همچنين توصيف . دومی به اولی نادرست و به لحاظ عملی خطرناک است
نيز نادرست " آزادی بيان "مشتقاتبه عنوان يکی از " آزادی تشکل"

ترديدی نيست که همه آزادی ها با هم پيوند دارند و در حقيقت همه . است
ق فرديت يا حرمت آنها را بايد جنبه های مختلف يک اصل واحد ، يعنی ح

فردی انسان ، بدانيم ؛ اما وقتی به تک تک آزادی ها می پردازيم ، بايد 
توجه داشته باشيم که هر يک از آنها ناظر به جنبه خاصی از روابط 
اجتماعی است که يک سان سازی يا ملحق کردن شان به هم می تواند 
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را از " ی تشکلآزاد"اگر . جنبه هايی از روابط اجتماعی را به سايه ببرد
تلقی " آزادی بيان) "يا به بيانی دقيق تر ، از زيرمجموعه های ( مشتقات 

مطرح است ، ناديده " آزادی تشکل"کنيم ، عنصر بسيار مهمی که در 
گرفته خواهد شد ، يعنی حق متحد شدن افراد مختلف يا حق فراتر رفتن 

ی ، يعنی حق آزادی تشکل بدون آزادی های فرد. آنها از فرديت خودشان
پيوستن يا نپيوستن فرد به اين يا آن جمع ، نمی تواند معنا داشته باشد ؛ 
اما در آزادی تشکل با چيزی بيش از آزادی های فردی سر و کار داريم ، 

البته در . يعنی با آزدای و حق يک جمع در مقابل جامعه و جمع های ديگر
 اما پيش از همه و بيش آزادی تشکل با آزادی بيان هم سر و کار داريم ،

از همه با آزادی بيان آن تشکل در برابر تشکل های ديگر و جامعه تا 
آزادی بيان افراد آن تشکل در داخل تشکل شان ؛ و گرنه  به تضعيِف حق 

برای روشن تر شدن اين . تشکل يا حتی بی معنا شدن آن خواهيم رسيد
تشکل ، و از جمله نکته کافی است به ياد داشته باشيم که آزادی يک 

آزادی بيان آن مساوی با حاصل جمع آزادی های فردی اعضای آن نيست بلکه 
  . به اين نکته دوباره باز خواهم گشت. چيزی بيش از اين حاصل جمع است

٤  
آزادی بی ": ثمره نظر رفيق تقی روزبه  را آنجا می شود ديد که می گويد

موجب زايش نظرات مخالف قيد وشرط انديشه وبيان،فی نفسه و الزاما، 
جهت گيری سوسياليستی برای يک تجمع نميشود که آن را مغايراصل 

تجمع "وبفرض اگرچنين می بود، آنگاه مقابله با .(تحزب وتجمع بدانيم
هم،بطوراجتناب ناپذير اهداف رهائی بخش اين اين پرومته .." وتحزب و

ته بيقرار تاريخ تبديل می گشت،به زنجيرهائی که بايد گسس
همانگونه که مقابله باآن گونه وآندسته از ساختارها وتشکل هائی .شوند

که ازانسان انقيادواطاعت می طلبند وازاوسلب حق گزينش واختيارمی 
همانگونه که تشکل هائی . اما خوشبختانه چنين نيست. کنند چنين اند

قادرند اورامسلوب االراده ومسلوب القدرت به کنند و اورابه شئ تبديل 
سازند،او نيزمتقابال قادراست اين تشکل هارا درجهت رهائی و آزادی 

به عبارت ديگر ، فتوای رفيق تقی روزبه   ".وشئ واره زدائی بکارگيرد
اين است که هر جا که آزادی تشکل در تناقض با آزادی بی قيد و شرط 
بيان قرار بگيرد ، بايد کنار گذاشته شود و احزاب و تشکل هايی که آزادی 

 خودشان نمی پذيرند ، در در درونرا " بی قيد و شرط انديشه  و بيان
نمی دانم رفيق تقی .  گسسته شوندبايدحکم همان زنجيرهايی هستند که 

روزبه  به نتيجه عملی چنين نظری در عالم سياست توجه دارد يا نه ، اما 
ی دارد اين نظر در تاريخِ  نسبتًا کوتاه آزادی های سياسی ، سابقه ای قديم

به . و غالبًا هم عليه سازمان يابی طبقه کارگر به کار گرفته شده است
  : عنوان نمونه بگذاريد فقط به چند مورد اشاره کنم

خود نمونه جالبی از )  جلد اول کاپيتال ٢٨در فصل ( ، مارکس  مورد اول
ممنوعيت اتحاديه های کارگری به نام دفاع از آزادی فردی را می آورد و 

يکی از نخستين "وری می کند که بورژوازی فرانسه درست در اوج يادآ
 حق تشکل کارگران را به عنوان ١٧٩١در سال " توفان های انقالب

ممنوع ساخت و اعالم کرد که " تالش عليه آزادی و اعالميه حقوق بشر"
 ليور و يک سال محروميت از حقوق شهروندی ٥٠٠متخلفان به پرداخت 
  . محکوم خواهند شد

يعنی خشن ترين قوانين ضد کارگری "  هارتلی–قانون تافت " ، مورد دوم
 سال اخير تاريخ امريکا نيز زير پوشش دفاع از آزادی ها و از جمله ٦٠

اين . آزادی فردی کارگران در مقابل اتحاديه های کارگری ، راه اندازی شد
 علی رغم وتوی هری ترومن ، رئيس جمهور ١٩٤٧قانون که در سال 

 سوم آرای کنگره به تصويب رسيد ، بسياری از –ت امريکا ، با دو وق
 را از بين برد و ١٩٣٠دست آوردهای مبارزات کارگران امريکا در دهه 

به يکی از حربه های اصلی مک کارتيسم عليه اتحاديه های کارگری 
رزمنده و جنبش چپ امريکا تبديل شد و هنوز هم جنبش کارگری امريکا 

  .  خود را از چنگال خفه کننده آن برهاندنتوانسته است
معدنچيان انگليس را به ١٩٨٤ - ٨٥ ، دولت تاچر اعتصاب مورد سوم

غير " اتحاديه ملی کارگران معدن"بهانه عدم رعايت دموکراسی در درون 
ادعای آنها اين بود که . قانونی اعالم کرد و صندوق اتحاديه را بلوکه نمود

 با رأی مخفی تمام اعضای اتحاديه مزبور تصميم به اعتصاب می بايست
در سطح ملی گرفته شود تا تک تک اعضاء بتوانند بدون فشار از طرف 

در حالی که حتی قبل از شروع اعتصاب . همکاران شان رأی بدهند
سراسری ، هشتاد در صد تمامی اعضاء از طريق رأی گيری در واحدهای 

 دولت تاچر بدون اين بهانه اما. محلی شان اعتصاب را شروع کرده بودند
نمی توانست  بزرگ ترين حرکت کارگری انگليس بعد از اعتصاب عمومی 

" جنگ عليه دموکراسی" اين کشور را ، به  عنوان ١٩٢٦تاريخی 
مانند مسلح "محکوم کند و ميليتاريزه کردن نيروی پليس را در مقابل آن 

ياد داشته باشيم که الزم است به . معرفی کند" شدن در مقابل خطر هيتلر

بعد از درهم شکستن اين اعتصاب تاريخی بود که يورش تاچريستی به کل 
  . طبقه کارگر انگليس و تحميل نئو ليبراليسم بر کشور آغاز گرديد

ابتکار و امتياز ضديت با تشکل های کارگری تحت عنوان دفاع ! می بينيد
ژوازی ثبت شده از آزادی های فردی ، مدت ها پيش از اين به نام بور

ممکن است رفيق تقی روزبه  بگويد بورژوازی از هر چيزی سوء . است
استفاده می کند ولی اين دليل نمی شود ما از آزادی های فردی دفاع 

درست است ، اما وقتی نحوه دفاع از آزادی فردی با منطق مطلوب . نکنيم
ای سوء  ناخواه راه بر–بورژوازی صورت بگيرد ، طبيعی است که خواه 

اين منطق ليبراليسم است که تاکنون . استفاده طبقاتی هموار شده است
. هميشه در مقابل منطق سوسياليستی و دموکراتيک قرار داشته است

" آزادی مثبت"در مقابل " آزادی منفی"تأکيد اين منطق روی دفاع از 
منظور از اولی حمايت از فرد در مقابل قدرت است ، در . متمرکز است

ی که دومی به معنای فرصتی است که فرد برای اقدام ، تأثير گذاری حال
که در ادامه خط (آيزيا برلين . روی محيط و تغيير آن در اختيار دارد

 و سنِت ليبرالی  )Benjamin Constant(فکری بنژامن کنستان 
جرمی بنتام و جان استيوارت ميل ، آخرين صيقل کاری نظری ميان اين 

منظور از اين دو مفهوم را به زبان ) ادی را پرداخته استدو مفهوم از آز
ما در برابر دو پرسش متفاوت قرار : "ساده تر چنين توصيف می کند

يکی اين است که چند در به روی من باز است؟ ديگر اين که چه . داريم
اين پرسش ها درهم تنيده است ، ولی يکی ... کسی نگهبان اينجاست؟ 
گرچه آيزيا برلين می گويد ". ی جداگانه نياز داردنيست ، و به پاسخ ها

هر دو مفهوم آزادی ضرورت دارند ، ولی مدعی است که آزادی مثبت 
تقريبًا هميشه به سوء استفاده از قدرت می انجامد و بنابراين تأکيد زياد 

او که اين نظر را در .ت منتهی می شودروی آن به توتاليتاريسم و جباري
پرداخت ، انکار نمی کند که آن ) يعنی در اوج جنگ سرد  ( ١٩٥٨سال 

که سعی ( را در مقابل سوسياليسم پرداخته است ، و البته مانند کارل پوپر 
کرد رفرم های تدريجی را در مقابل انقالب اجتماعی مورد دفاع قرار بدهد 

  . م در يک بسته بندی واحد قرار می دهدسوسياليسم را با فاشيس) 
دفاع می کند ، " آزادی منفی"اما اشکال منطق ليبرالی اين نيست که از 

قرار می دهد و می کوشد " آزادی مثبت"بلکه اين است که آن را درمقابل 
را از " تغيير جهان"فرصت های اقدامات توده ای طبقات محروم برای 

آزادی از "به عنوان افراد انسانی هم به ترديدی نيست که ما . بين ببرد
نياز داريم اين دو الزم و ملزوم و " آزادی با ديگران"و هم به " ديگران

و آزادی تشکل مخصوصًا از اين لحاظ اهميت دارد . مکمل هم ديگر هستند
" آزادی های مثبت"و " آزادی های منفی"که حلقه واسط و پيوند دهندۀ 

ت ، گرفتنی است ، پس بدون آزادیِ  تشکل اگر آزادی دادنی نيس. است
" آزادی های منفی"امکان جنگيدن موثر برای آزادی ها ، و از جمله 

مثًال اگر منظورمان از آزادی بيان ، نه صرفًا  آزادی بيان اين . وجود ندارد
يا آن فرِد به خصوص ، بلکه آزادی بيان همه افراد انسانی باشد ، برای 

د با قدرت های سياسی ، اجتماعی و فرهنگی در افتاد دست يافتن به آن باي
. ؛ و اين کاری است که به اتحاد و سازمان يابی افراد بسيار نياز دارد

چنين ضرورتی مخصوصًا برای طبقات محروم که دست شان به جايی بند 
که بيان کالسيک ( آن شعار قديمی کمونيستی . نيست ، اهميت حياتی دارد

چاره "که ) در شعر معروف ابولقاسم الهوتی آمده اش در زبان فارسی 
، دقيقًا ناظر به همين ضرورت حياتی " رنجبران وحدت و تشکيالت است

چاره "گرچه تنها " وحدت و تشکيالت"به تجربه می دانيم که . است
است  ، اما از سنگالخ پر درد و اشکی می گذرد که خورخه " رنجبران

. می نامد" زير زمين های آزادی"آن را ) نويسنده نامدار برزيلی( آمادو 
و در غالب کشورهای جهان هم " رنجبران"در بخش اعظم تاريخ تاکنونی 

را تشکل های مخفی  و گاهی " وحدت و تشکيالت"اآلن نيز ، موتورهای 
بسته ای تشکيل می دهند که برای حفظ موجوديت نمی ) از سر ناگزيری (

ای درونی شان را به طور علنی توانند حتی بحث ها و اختالف نظره
منتشر کنند ؛ بعضی از اينها از سر ناگزيری حتی آرايش نظامی دارند و 

آيا رفيق تقی روزبه  همه اينها را . در جنگی نابرابر در گيرند
می داند که بايد " پرومته بی قرار تاريخ"بر دست و پای " زنجيرهايی"

که داوطلبانه و گاهی ( ها برای گسستن شان جنگيد؟ و آيا از اعضای اين
حتی با به مخاطره انداختن زندگی و هست و نيست شان به اين تشکل ها 

می خواهد که تن به اين تشکل ها ندهند؟ اميدوارم پاسخ ) می پيوندند 
رفيق تقی روزبه  به اين سؤال مثبت نباشد و گرنه معلوم است که سر از 

  . کجا در خواهد آورد
ق تقی روزبه  بگويد ، اين نوع شرايِط سرکوب و البته ممکن است  رفي

ماهمواره باخود وشرايط نيمه بردگی "اضطرار را نبايد مبنا قرار داد زيرا 
ونيمه انسانی حاکم برخود درحال ستيزهستيم وسرنوشتمان را همين 

اين جواب پراگماتيستی هر چند در ذهنيت رفيق . "نبردها تعيين می کند
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ک عقب نشينی عاقالنه از تز انحالل طلبانه آزادی تقی روزبه  بيان گر ي
 تشکل هاست ، ولی در عين حال فتوای او در درونبی قيد و شرط بيان 
بی اعتبار می " آزادی بيان"در پای " آزادی تشکل"را در باره فداکردن 

اما . سازد ، خواه او خود به معنای ضمنی حرِف خود آگاه باشد يا نه
از ) به قول رفيق تقی روزبه  ( امعه طبقاتی يا بگذاريد يک لحظه از ج

فاصله بگيريم و ببينيم معنای " شرايط نيمه بردگی ونيمه انسانی حاکم"
عملی فتوای رفيق تقی روزبه  در باِب ضرورت مبارزه با تشکل هايی که 
آزادی بی قيد و شرط بيان در درون خود را نمی پذيرند ، در يک جامعه 

فرض می کنم رفيق تقی روزبه  با من . واند باشدسوسياليستی چه می ت
جامعه سوسياليستی بايد مدافع آزادی های بی قيد و شرط : موافق است که

آنارشيست "باشد ؛ و بنابراين بايد از آزادی تبليغات و تشکيالت همه ، از 
اما می دانيم که دفاع از آزادی تبليغات و . دفاع کند" گرفته تا مونارشيست

 مثًال سلطنت طلبان ، در عمل يعنی دفاع از حق آنها در دفاع تشکيالِت
يعنی ما ناگزير خواهيم بود نه فقط در . شان از پاره ای نابرابری ها

، بلکه حتی در جامعه " شرايط نيمه بردگی و نيمه انسانی حاکم"
 موجوديت تشکل هايی دفاع کنيم که آشکارا در حقسوسياليستی نيز از 

و وقتی از . اجتماعی عليه آزادی و برابری تبليغ می کننداين يا آن حوزه 
حق تبليغات و تشکيالت کسانی دفاع می کنيم که مخالف آزادی و برابری 
در سطح جامعه هستند ، به طريق اولی نمی توانيم آنها را به دفاع از 

 شان وادار کنيم و گرنه بايد داوطلبانهآزادی و برابری  در درون جمع 
کردن " آزاد"رفيق تقی روزبه  برای " پرومته بی قرار "بپذيريم که

که آنها " زنجيرهايی"اعضای مثًال تشکل های مذهبی يا سلطنت طلب از 
" برادر بزرِگ"می کنند ، مانند " شئ واره"و " مسلوب االراده"را 

  . وارد عمل بشود" کمونيستی" دولت های –جورج اورول يا حزب 
٥  

 تشکل ها و در درون بيان بی قيد و شرط آزادی دفاع رفيق تقی روزبه  از
تصور آشفته او از رابطه آزادی بيان و آزادی تشکل ، از آنجا سرچشمه 
می گيرد که او فرد را نه در بطن روابط اجتماعی ، بلکه در انتزاع می 

چيزی که انسان اجتماعی را محدود می کند ، فقط قدرت سياسی . نگرد
با . مانند خودش نيز او را محدود می کنندنيست ، انسان های ديگر ه

انسان بايد : "توجه به همين حقيقت است که مارکس يادآوری می کند که
نيروهای خودش را همچون نيروهای اجتماعی باز شناسد ، آنها را 
سازمان بدهد و بنابراين ديگر ، نيروهای اجتماعی را در شکل نيروهای 

ی که چنين چيزی به دست آيد رهايی تنها هنگام. سياسی از هم جدا نکند
ما نه تنها به : معنای اين حرف روشن است ". انسانی کامل خواهد شد

نياز داريم و " آزادی با ديگران"بلکه همچنين به " آزادی از ديگران"
اگر از اين ديدگاه به . نمی توانيم و نبايد اولی را درمقابل دومی قرار بدهيم

ديد که آزادی من با آزادی ديگران محدود و مسأله نگاه کنيم ، خواهيم 
تعريف می شود و گرنه آزادی يک فرد به هزينه آزادی ديگران حاصل 

زيرا . خواهد شد و در نتيجه ، همگانی بودن آزادی نفی خواهد گرديد
در . همگانی بودن آزادی فقط از طريق برابری در آزادی قابل وصول است

جنبه های مختلف آزادی نيستند که هم واقعيت زندگی اجتماعی مفاهيم و 
ديگر را محدود می کنند ؛ آزادی افراد مختلف انسانی است که حدود 

پس الزم نيست آزادی بيان را در مقابل . آزادی هر فرد را تعيين می کند
در ) و نيز هر جمع ( آزادی تشکل بگذاريم ، بلکه بايد به آزادی هر فرد 

مانع دست . نگاه کنيم) ز جمع های ديگر و ني( کنار آزادی افراد ديگر 
يابی به برابری در آزادی ، نابرابری ميان انسان ها در حوزه های مختلف 

پيکار برای از ميان برداشتن اين مانع نه به وسيله . زندگی اجتماعی است
انسان های منفرد ، بلکه به  صورت جمعی  پيش می رود ؛ به وسيله 

 آورنده آنها را ، آگاهی به اشتراک منافع ، جمع هايی که افراد به وجود
اشتراک در ارزش ها و ديدگاه ها و نيز اعتقاد به امکان دست يابی به 

تاريخ تاکنونی پيکار برای برابری . برابری اجتماعی دور هم گرد می آورد
در آزادی اساسًا تاريخ تکوين و گسترش اين جمع ها بوده است ، نه دفاع 

. ی به وسيله اين يا آن فرد تنهای و لو بسيار دانشمنداز برابری در آزاد
چگونگی شکل گيری و مشخصات تشکيالتی اين جمع ها را هم معموًال 
شرايط خوِد پيکار تعيين می کند و دادن الگوی ثابتی برای همه شرايط ، 
. جز افزودن بر دشواری های به حدی کافی زياِد پيکار نتيجه ديگری ندارد

يم که پيکار برای از ميان برداشتن موانع دست يابی به اما اگر بپذير
برابری در آزادی يک پيکار جمعی است ، ضمنًا پذيرفته ايم که برای 

به " آزادی از ديگران"پيشبرد اين پيکار ، در همه احوال ، عالوه بر 
و بنابراين ، ناگزير بايد بپذيريم که  در . نيز نياز داريم" آزادی با ديگران"

يعنی چه پيش از دست يابی به برابری در آزادی و چه پس ( حوال همه ا
از رسيدن به آن ، چه به عنوان فردی از افراد جامعه و چه به عنوان 

آزادی فردی هر انسان در کنار ) عضوی از اين يا آن جمع داوطلبانه 

به عبارت ديگر ، آزادی . آزادی فردی انسان های ديگر قابل تصور است
و . او در رابطه با ديگران معنايی نمی تواند داشته باشدفرد جز حق 

چگونگی اين رابطه با ديگران است که به حق او معنای مشخص می 
بگذاريد با چند مثال بديهی درباره آزادی بيان ، منظورم را روشن . بخشد

به ( من حق دارم آزادانه نظراتم را در باره همه مسائل عالم  .تر بيان کنم
ای که خودم انتخاب می کنم ، از صوتی و کتبی گرفته تا هر وسيله 

اما معنای آزادی من اين نيست . بيان کنم) تصويری و موزيکال و غيره 
که ديگران هم وظيفه دارند به آن توجه کنند ، يعنی مثًال نوشته ام را 

همچنين زمان و مکان ابراز نظر من نبايد . بخوانند يا سخنانم را بشنوند
مثًال من نمی توانم هنگامی که انبوه مردم . يگران را ضايع کندحقی از د

خسته و کوفته از سر کار برمی گردند ، با صدای بلند در قطار شهری 
برايشان سخن رانی کنم و انتظار داشته باشم که با اعتراض کسی روبرو 

يا نمی توانم برای سخن رانی عليه مذهب و مذهبی ها صحن فالن . نشوم
من حق دارم اگر امکانات الزم را داشتم ، . کليسا را انتخاب کنممسجد يا 

برای تبليغ نظراتم روزنامه منتشر کنم يا راديو و تلويزيون راه بيندازم ؛ 
اما روزنامه ها و راديوهای موجود موظف نيستند فرصت ثابتی برای 

من حق دارم عليه همه افراد و جريان . انعکاس نظرات من فراهم بياورند
ايی که مخالف شان هستم ، مثًال سخن رانی کنم يا تظاهرات راه بيندازم ه

؛ اما نه با به هم زدن جلسات سخن رانی يا تظاهرات سازمان داده شده از 
در درون جمع های داوطلبانه اين محدوديت ها بيشتر می . طرف آنها

با زيرا هر جمع داوطلبانه بنا به تعريف ، حدود و ثغوری دارد که . شود
بنابراين وقتی کسی داوطلبانه . پذيرش آنها می توان به آن جمع ملحق شد

به عضويت يک جمع معين در آمد ، با همين اقدام ، خود را مقيد و متعهد 
او هر وقت خواست ، حق دارد به عضويت اش در . به حدودی کرده است

 تغيير آن جمع پايان بدهد ، يا از آن جمع بخواهد که حدود و ثغور خود را
بدهد ؛ اما تا آن حدود و ثغور پابرجاست نمی تواند بی اعتناء به آنها هر 

و گرنه آزادی تشکل اعضای آن جمع را لگدمال . چه خواست بيان کند
  . کرده است

   سازمان چيست و مصوبات سازمانی چه معنايی دارد؟–دوم 
ا سؤال دوم رفيق تقی روزبه  در باره هويت سازمانی و رابطه آن ب

به عبارت ديگر ، اين . اعضاء ، نهادهای سازمانی و اقليت و اکثريت است
سؤال خود به چند سؤال تبديل می شود که من سعی می کنم در زير به هر 

  .يک از آنها جداگانه بپردازم
١  

قبل از هر چيز بگذاريد به اين سؤال رفيق تقی روزبه  بپردازيم که 
سازمان قبل ":  سؤال چنين استسازمان چيست؟ جواب خوِد او به اين

ازهرچيز به معنی اشتراکات پايه ای وپيونددهنده اعضاء يک سازمان و 
همه کسانی است که به مثابه يک جمع هم هويت ودارای هدف وبرنامه 

من با اين تعريف مخالف نيستم ، اما الزم می دانم . "مشترک گرد می آيند
در بحث " سازمان"ن ، منظور از به نظر م. اندکی دقيق تر آن را بيان کنم

های ما عبارت است از جمع افرادی که حول اهداف مشترِک بيان شده در 
گرد هم آمده اند و فعاليت سياسی مشترک شان را بر " راه کارگر"برنامه 

پيش می برند و از " راه کارگر"مبنای مقررات تنظيم شده در اساسنامه 
سياست های الزم برای ادامه " راه کارگر"طريق مصوبات کنگره های 

فعاليت مشترک شان را تدوين می کنند و هر وقت که الزم بدانند 
تصحيحات و تغييراتی در برنامه و اساسنامه شان وارد ، يا کامًال آنها را 

همان طور که می بينيد ، تعريف من بر چند نکته تأکيد . عوض می کنند
مع افراد متحِد حول اهداف اول اين که نه اهداف مشترک ، بلکه ج: دارد

دوم اين که ادامه موجوديت . مشترک است که به سازمان معنا می بخشد
تحمل برنامه و اساسنامه امکان پذير می ) ال اقل(اين جمع با پذيرش يا 

سوم اين که برنامه و اساسنامه آيه ای منجمد نيست ، بلکه با اراده . گردد
وبات کنگره ها نيز مانند برنامه و چهارم اين که مص. جمع تغيير می يابد

اساسنامه اعتبار دارند و نقاط اشتراک جمع را در جريان فعاليت سياسی 
  . شان تدقيق و تکميل می کنند

اما مشکل از آنجا آغاز می شود که رفيق تقی روزبه  درک خاص خودش 
درک او . از رابطه سازمان با تک تک اعضای آن را وارد ميدان می کند

همان نظری است که پيش تر در باره آزادی بی قيد و شرط بيان در ادامه 
تا آنجا که من از نوشته رفيق تقی . درون تشکل ها به آن پرداخته ام

روزبه  می فهمم ، حرف او را می شود به صورت اين استدالل خالصه 
 منظور از – منظور از سازمان ، جمع اعضای آن است ؛ ب –الف : کرد

 پس  – حاصل جمع آرای تک تک اعضای آن است ؛ ج موضع سازمان ،
متمايز کردن موضع يک عضو به عنوان موضعی متفاوت با موضع 

البته رفيق تقی . سازمان ، حذف نظر اوست و کنار گذاشتن او از سازمان
روزبه  حرف خود را سرراست به صورت اين استدالل بيان نکرده است ، 
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.  آن را خالصه و شفاف تر کرده اماما اين چکيده حرف اوست و من فقط
: به نظر من ، چنين استداللی بی اغراق شبيه آن گفته معروف است که 

مقدمه ". ديوار موش دارد ؛ موش گوش دارد ؛ پس ديوار گوش دارد"
اول اين استدالل ، همان طور که گفتم ، درست است ، اما مقدمه دوم 

ساوی دانستن موضع يک جمع زيرا م.  استدالل و نتيجه آن قطعًا نادرست
با حاصل جمع آرای همه اعضای آن ، به معنای اين است که در آن جمع 

اما اتفاق آراء فقط . فقط تصميم گيری از طريق اتفاق آراء را درست بدانيم
در تجمع های ناهمگون و شکننده می تواند کارساز باشد ، و آن هم در 

ود ؛ ولی در هر جايی که موارد بسيار معدود و حوزه های بسيار محد
تصميم گيری های فوری ، مکرر و روتين ضرورت داشته باشند ، متوسل 

مثًال . شدن به اتفاق آراء باعث هرج و مرج و متالشی شدن جمع می گردد
تصميم گيری از طريق اتفاق آراء در سطح جامعه جز از هم پاشيدن نظام 

شده از طريق پنجه آهنين که خود خواه نا خواه به نظم تحميل ( اجتماعی 
معنای ديگری ) ، يا به اصطالح ، استبداد هابسی ، مشروعيت می بخشد 

فکرش را بکنيد که اگر جدول ساعات قطارهای شهری را از طريق . ندارد
اما . اتفاق آرای اهالی آن شهر تنظيم کنند ، چه محشری به پا می شود

طور عام  و در تشکل های دفاع از اتفاق آراء در جمع های داوطلبانه به 
تصادفی نيست که . حزبی به طور ويژه مساوی است با متالشی کردن آنها

رفيق تقی روزبه  سازمان شبکه ای را ايده آليزه می کند و به عنوان تنها 
الگوی سازمان در تمام سطوح پيکارهای اجتماعی و سياسی تجويز می 

 آزادی بی قيد و شرط و تصادفی نيست که او تشکل هايی را که. نمايد
پرومته " را نمی پذيرند ، زنجيرهايی بر دست و پای در درون شانبيان 

البته رفيق تقی روزبه  برای اثبات حقانيت . می داند" بی قرار تاريخ
  . ادعای خود دالئلی هم دارد که بايد به آنها توجه کرد

 جای  استدالل های مختلف رفيق تقی روزبه .اتفاق آراء و دموکراسی
ترديدی باقی نمی گذارد که او اتفاق آراء را تنها راه دموکراتيک برای 

مسلمًا اين حرف نا معقولی است ، به دالئلی که قبًال . تصميم گيری می داند
دموکراسی در يک جمع داوطلبانه عمومًا از طريق اقدام بر . اشاره کردم

 اقليت معنا پيدا می مبنای رأی اکثريت و احترام به حق اظهار نظر و انتقاد
البته در هر جمع داوطلبانه دموکراتيک ، بنا به تعريف ، هميشه . کند

ورود به جمع مشروط : نوعی اتفاق آراء به رسميت شناخته می شود
است و ترک آن آزاد ؛ يعنی تک تک اعضاء هميشه می توانند جمع را 

ن بر آنها بنابراين هيچ چيزی را بدون ميل خودشان نمی توا. ترک کنند
اما آيا اتفاق آراء شيوه دموکراتيک تری نيست؟ آيا بهتر . تحميل کرد

نيست هر تصميمی با رضايت و رأی مثبت همه اعضای يک جمع اتخاذ 
" بهتر دشمنِ  خوب است"زيرا در غالب موارد . شود؟ جواب منفی است

 همان اوًال. و اگر بخواهيم همه را داشته باشيم ، همه را از دست می دهيم
طور که گفتم ، اتفاق آراء جز در جمع های ناهمگون يا محدود و آن هم 

ثانيًا در اتفاق . در حوزه های بسيار معدود و بسيار محدود کارآيی ندارد
مثًال در يک جمع . آراء ، رأی مارژينال عمًال به حق وتو تبديل می شود

آهنگ . ند نفر ديگر را وتو بک٩٩صد نفره ، نفر صدم می تواند رأی 
حرکِت يک گروه کوهنوردی  را نه ميانگين سرعِت حرکت همه افراد 

بنابراين . گروه ، بلکه سرعت حرکت کندترين آنها تعيين می کند
کوهنوردان جدی ، برخالف توصيه رفيق تقی روزبه  ، به طبقه بندی 
دست می زنند و افراد حرفه ای را با افراد آماتور در يک تيم قرار نمی 

  . ، مخصوصًا در سفرهای دشوار و خطرناکدهند
 رفيق تقی روزبه  تصميمات غير مبتنی بر .اتفاق آراء و سوسياليسم

آيا اين نظر درست است؟ جواب . اتفاق آراء را بورژوايی قلم داد ميکند
زيرا اوًال معنای ضمنی اين داوری آن است که کارگران فالن . منفی است

 بايد از طريق اتفاق آراء تصميم به اعتصاب کارخانه يا فالن اتحاديه حتمًا
بگيرند ، و گرنه به مواضع بورژوايی غلتيده اند ؛ يا در جامعه 
سوسياليستی چگونگی اداره امور يک شهر از طريق اتفاق آراء تعيين 

ثانيًا شيوه اتفاق آراء در تصميم گيری های بورژوايی و حتی ماقبل . شود
. رار می گيرد و ربطی به سوسياليسم نداردبورژوايی نيز مورد استفاده ق

نيز تصميم ( مثًال همه می دانيم که تصميم گيری های اوپک ، ناتو و 
از طريق اتفاق آراء صورت  اتحاديه اورپا) گيری در بعضی سطوح در 

و تصميم گيری در اتحادها و ائتالف های ميان قبايل غالبًا از . می گيرد
  .دطريق اتفاق آراء انجام می ش

اما حرف رفيق تقی روزبه  فقط به نفی دموکراسی غير مبتنی بر همرأيی 
خالصه نمی شود ، او برنامه سازمان را هم مزاحم دموکراسی مطلوب 
خودش و منشاء ايجاد سلسله مراتب و نظام فرماندهی و فرمانبری می 

هدف ) "که در باال نقل کردم ( او هر چند در تعريف خود از سازمان . داند
در ذيل ( را مبنای هويت سازمان می خواند ، اما بعدًا "  و برنامه مشترک
عام ترين واساسی  "مبنای هويت مشترک راه کارگر را ) سؤال هفتم خود 

می داند و آنها " ترين مولفه های سوسياليست های راديکال و آزاديخواه
وبه (زمبارزه برای سوسياليسم ازامرو":  بيان می کند"درسه مولفه" را 

ومبارزه عليه نظام سرمايه داری ) مثابه آلترناتيو نظام سرمايه داری
وامپرياليسم،مبارزه برای آزادی های بی قيدوشرط سياسی،مبارزه عليه 

به اين ترتيب معلوم  ".ارتجاع جمهوری اسالمی و سرنگونی انقالبی آن
د می شود که از نظر رفيق تقی روزبه  راه کارگر  در صورتی می توان

اش را کنار " برنامه مشترک"اش را سرپا نگهدارد که " تنه مشترک"
  .بگذارد

اما حتی اين تدبير نيز از نظر رفيق تقی روزبه  کافی نيست و نمی تواند 
زيرا او معتقد است که وقتی سازمان . او بگشايد" گره از کار فرو بسته"

می خود به هر دليلی موضع يک عضو را متفاوت يا مخالف با موضع رس
بحث مشخص  ":اعالم می کند او را خفه کرده و به حاشيه رانده است

مااين است که درشرايطی که ستون اول هم به اولويت ارائه مواضع 
ميتوانند به نوشتن ... رسمی اختصاص دارد وحتا سردبيران نهادها 

مطالب ومقاالت رسمی وبدون امضاء به بپردازند، اصال قابل فهم نيست 
بايد وجود ستونی با مشخصات امضاء فردی و باقيد اينکه که چرا 

موجب واهمه وعقب گرد ... مسئوليت هرنوشته با خودنويسنده است 
اگر مشخصات اين ستون چنين است چرا بايد مارا پريشان خواب .گردد؟

کرده و به صرافت  حذف آن وحراست از خلوص گويا بخطرافتاده امان 
  " دغدغه ای  چيست؟بياندازد؟ براستی منشأچنين 

از نظر رفيق تقی روزبه  ، راه کارگر در صورتی می تواند ! می بينيد
رسوبات بورژوايی را از خود بزدايد که اوًال فقط تصميمات اتخاذ شده از 
طريق اتفاق آراء را مواضع سازمانی بداند ؛ ثانيًا برنامه را به عنوان 

مورد قبول او اکتفاء " ولفهسه م"مبنای هويت خود کنار بگذارد و فقط به 
کند ؛ و ثالثًا  موضع گيری هيچ عضو سازمان را متفاوت با موضع رسمی 

از ساختارهای "اينها سه شرط الزم برای رهايی . سازمان اعالم نکند
اگر مقصود او را هنوز نگرفته ايد ، بگذاريد . است" طبقاتی بورژوايی

نيم که در کنگره راه فرض می ک: مثالی بزنم تا قضيه روشن تر شود
اتفاق آرای اعضای سازمان برگزار شده ، به همه کارگر که با حضور 

.  اعضاء تصميم می گيريم که مثًال از اتحاديه های کارگری دفاع کنيمهمه
عوض می ) به هر دليلی ( اما بعد از پايان کنگره نظر يکی از اعضاء 
قی روزبه  می گويد رفيق ت. شود و مقاله ای در رد اتحاديه می نويسد

مقاله او را نبايد در ستون ديدگاه بگذاريم ، و گرنه صدای او را خفه کرده 
  . و او را به يک عضو ناتنی تبديل نموده ايم

٢  
رفيق تقی روزبه  هر تشکلی را که از طريق اتفاق آراء حرکت نکند ، 
: محکوم به سلسله مراتب و نظام فرماندهی و فرمانبری معرفی می کند

تقليل سازمان به يک صدا و يک گرايش برتروتقسيم آن برمبنای اکثريت "
واقليت و صرفا معادل نهادهای برگزيده شده و مواضع رسمی اين نهادها 

چنين تقسيم بندی های مبتنی برتک صدائی وسلسله . دانستن متفاوت است
ل مراتبی، درتجربه نشان داده اند که تنها به دردتوليد سيستماتيک انفعا

ودنباله روی کورکورانه، شقه شقه کردن وتنی وناتنی ساختن دايمی 
برای يافتن پاسخ به . آيا اين ادعا درست است؟ نه".صفوف می خورند

  . يک مسأله ، اول بايد صورت مسأله را به درستی بفهميم
 آيا حرکت بر مبنای رأی اکثريت يک جمع منظور از سلسله مراتب چيست؟

به .  مراتب و تنی و ناتنی به وجود می آورد؟ نه، خود به خود سلسله
 :دالئل زير

 اقليت و اکثريت در يک جمع دارای هويت مشترک ، در غالب موارد ، وًالا
يعنی نه شمار آنها ثابت است . گروه های غير ارگانيک محسوب می شوند

، نه نفرات ثابتی هسته اصلی آنها را تشکيل می دهند ، و نه در همه 
حتی در سازمان هايی که فراکسيون . مواضع شان متفاوت استحوزه ها 

های کامًال شکل گرفته و رسمی وجود دارد ، اختالف ميان آنها معموًال در 
حوزه های بسيار محدودی است و گرنه دليلی ندارد در درون يک سازمان 

  . واحد همزيستی کنند
 و نه بيشتر ،  در يک سازمان دموکراتيک هر فرد فقط يک رأی داردثانيًا

و نهادهای سازمانی انتخابی هستند و ترکيب اعضای آنها نيز معموًال 
در چنين سازمانی فردی که نظرش در مورد . دوره به دوره تغيير می کند

يا مواردی در اقليت قرار گرفته ، قانونًا همان حقوقی را دارد که مدافعان 
ود و اکثريت صاحب پس دليلی ندارد اقليت ناتنی تلقی ش. نظر اکثريت

و دليلی ندارد تصميم گيری برمبنای رأی اکثريت ضرورتًا به . سازمان
  . سلسله مراتب و تنی و ناتنی سازی بغلتد

اما آيا تصميم گيری از طريق اتفاق آراء فضای نا مساعدتری برای سلسله 
  :  به دليل اين که. مراتب به وجود می آورد؟ نه
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فرد مارژينال ) مان طور که قبًال اشاره کردم ه(  در چنين جمع هايی اوًال
از آنجا که عمًال به صاحب حق وتو تبديل می شود و به قول معروف ، آب 
سرد در آش جوش جمع می ريزد ، خواه نا خواه خود را در موقعيت 
ناجوری قرار می دهد و هر چه مسائل مورد تصميم گيری مهمتر و 

جورتر و برای اکثريت غير قابل خطيرتر باشد ، اين موقعيت ناجور نا
   .تحمل تر می گردد

 در تصميم گيری های مبتنی بر اتفاق آراء معموًال راه های ديگری ثانيًا
برای همراه ساختن عضو مارژينال با جمع گشوده می شود ، راه هايی که 

: بگذاريد از زندگی واقعی مثالی بزنم. با تهديد و تطميع پيموده می شود
 که دولت ترکيه می خواست تاريخی برای پذيرش عضويت چند سال پيش

قبرس که چندی ) يونانی های ( اش در اتحاديه اورپا تعيين شود ، دولت 
پيش از آن عضو اتحاديه اروپا شده بود ، سعی کرد از حق خود برای 

اما اعضای ديگر اتحاديه اروپا که نمی . جلوگيری از اين کار استفاده کند
را برنجانند ، از طريق فشارهای پشت پرده ، يونانی های خواستند ترکيه 

و اخيرًا در کنفرانس . قبرس را گوشمالی دادند که چنين کاری را نکنند
ترکيه که به خاطر همکاری های نظامی ) طيب اردوان در ( ناتو ، دولت 

با اسرائيل شديدًا زير فشار افکار عمومی مردم اين کشور قرار دارد ، 
عنوان اعتراض به چاپ کاريکاتورهايی از پيغمبر اسالم در ظاهرًا به 

دانمارک ، اعالم کرد که  با کانديداتوری نخست وزير اين کشور برای 
باز دولت های اروپايی برای جلب رضايت . دبيرکلی ناتو مخالف است

دولت ترکيه ، از طريق مذاکرات پشت صحنه ، سبيل آقای اردوان را چرب 
 وزير دانمارک را وادار کردند ، رسمًا از مسلمانان به کردند و حتی نخست

در جمعی از . خاطر اجازه انتشار دادن به آن کاريکاتورها عذر خواهی کند
افراد سياسی نقش اين مکانيسم های پشت پرده قاعدتًا برجسته تر می 

و بسته به نقش فرد مارژينال در آن جمع ، تهديد يا تطميع راحت تر . شود
تصادفی نيست که در بسياری از محفل های . رفته می شودبه کار گ

به . سياسی ، ريش سفيدان و افراد با نفوذ عمًال حق وتو پيدا می کنند
همين دليل ، کنار گذاشتن رأی اکثريت به عنوان مبنای موضع جمعی در 
يک سازمان سياسی ، با هر ژسِت ليبرتارينيستی هم که صورت بگيرد ، 

که دستی بر اهرم های حساس سازمان دارند ( معدود جز تقويت عده ای 
به بهای بی مقدار کردن رأی و نقش اکثريت اعضای سازمان معنای ) 

مثًال چنين کاری در شرايط کنونی سازمان ما جز نشاندن . ديگری ندارد
گردانندگان تبليغات سازمان و مخصوصًا قلم زنان و سخنوران موجود بر 

  ان ، چه معنايی می تواند داشته باشد؟ گردۀ اکثريت اعضای سازم
اما اگر منظور از سلسله مراتب ، ارگان های هدايت کننده يک سازمان ، 
مانند کميته مرکزی يا کميته های منطقه ای و امثال اينها ، و به طور کلی 

  : است ، بايد بگويم) در مقابل سازماندهی افقی(، سازماندهی عمودی 
ی عمودی مساوی با نظام فرماندهی و فرمانبری ،   هر نوع سازماندهاوًال

در يک جمع . شدن اعضای سازمان نيست" مسلوب االراده"يا به معنای 
. داوطلبانه هر عضوی هر وقت بخواهد می تواند جمع را ترک کند

مخصوصًا در سازمان هايی که نه تنها در قدرت نيستند ، که زير سرکوب 
اد قلبی و عميق خوِد عضو می تواند او هم هستند ، کدام نيرويی جز اعتق

را به ماندن با جمع وادارد؟ و در يک جمع داوطلبانه دموکراتيک که 
ارگان های هدايت کننده ، منتخب اعضاء هستند و ناگزير به حساب پس 

   شوند؟" مسلوب االراده"دادن به آنها ، چگونه ممکن است اعضاء 
چند " فضای مساعدتر برای  تشکل افقی نيز ضرورتًا به معنایثانيًا

کمپين يک "مثًال . اعضاء نيست" تالش های خود انگيخته"و " صدايی
را در نظر بگيريد که رفيق تقی روزبه  در نوشته ای آن " ميليون امضاء

 شبکه –جنبشی "را به عنوان نمونه ای درخشان از سازماندهی افقی يا 
در اين . آن هستممعرفی کرده است و من هم از تحسين کنندگان " ای

کمپين همه فعاالن برای جمع آوری امضای حمايتی برای مطالباتی معين 
آيا همه آنهايی که . تالش می کنند که قبًال توسط عده ای تنظيم شده است

اکنون در آن کمپين فعاليت می کنند ، در تدوين آن مطالبات شرکت داشته 
 در آن مطالبات تغييری آيا آنها اکنون می توانند. اند؟ جواب منفی است

هر تغييری در مطالباِت قبًال تدوين شده به . بدهند؟ جواب منفی است
. معنای متالشی کردن کاروانی است که به راه افتاده و دارد پيش می رود

آيا کسانی که مخالف مطالبات کمپين هستند ، يا فقط می خواهند در 
ند آن را امضاء کنند؟ مطالبات بيان شده تغييراتی بدهند ، هم می توان

کمپين فقط امضای کسانی را می خواهد که فقط . جواب منفی است
بی گمان فعاالن کمپين معتقد نيستند . مطالبات بيان شده را تأئيد می کنند

که مطالبات بيان شده آيه های آسمانی هستند که نمی شود چيزی بر آنها 
ز فعاالن کمپين خود هم افزود يا چيزی از آنها کاست ؛ بی گمان بسياری ا

اما . اکنون انتقاداتی در باره آن دارند که در اينجا و آنجا هم بيان می کنند
هيچ يک از اينها باعث نمی شود که در مطالباِت قبًال تدوين شدۀ کمپين 

آيا اين . تغييراتی بدهند يا امضاهای منتقدان را هم جمع آوری بکنند
ان مطالبات بر کل فعاالن کمپين و کل نمايشی از ديکتاتوری تدوين کنندگ

" ديکتاتوری"امضاء کنندگان آن نيست؟ بسته به درکی که از معنای 
پاسخ مثبت . داشته باشيم ، می شود پاسخ آری يا نه به اين سؤال داد

است به اين معنا که وقتی قطار کمپين به راه افتاد ، فقط روی ريل هايی 
ان دهندگان اوليه آن چيده اند ، پيش که تدوين کنندگان مطالبات و سازم

قاطع " تأئيد می کنم"می رود و از همه مخاطبان خود قبل از هر چيز يک 
" مسلوب االراده"اما پاسخ منفی است به اين معنا که هيچ کس . می طلبد

نشده و همه فعاالن و امضاء کنندگان فقط داوطلبانه می توانند به آن 
باشد "  شبکه ای–جنبشی "نی ، هر قدر هم هر سازماندهی کمپي. بپيوندند

. زيرا بنا به تعريف ، سازماندهی اقدام است. ، ضرورتًا چنين خصلتی دارد
 يم جنبش ضد جنگ ، عليهمثًال آيا سازماندهندگان تظاهرات جهانی عظ

 ميليون نفر را در ١٥ که به روايتی ٢٠٠٣ فوريه ١٥اشغال عراق در 
لف جهان به خيابان ها ريختند ، می يک روز واحد ، در شهرهای مخت

توانستند به طرف داران جنگ هم اجازه ورود به صفوف تظاهرات بدهند؟ 
نه ، آنها مجبور بودند با انضباطی آهنين از صفوف خود دفاع کنند و 

می دانيم که آن تظاهرات ضدجنگ به لحاظ . طرح شان را پيش ببرند
ه ، آشکارا رنگارنگ تر و ترکيب نيروهای شرکت کننده و سازمان دهند

چند صدايی تر از کمپين يک ميليون امضاء بود ، اما در حين اقدام فقط 
  .يک خط را پيش می برد که ضديت با اشغال عراق بود

ساختار هر .  سلسله مراتب در سازماندهی ضرورتًا چيز بدی نيستثالثًا
ط زمانی و مجموعه انسانی ، بسته به کميت افراد آن ، فشردگی آن ، شراي

مکانی موجوديت آن ، کارکردهای آن و بسياری از عوامل ديگر ، خواه نا 
خواه پيچيده تر يا ساده تر می گردد و شکل گيری الگوهای مختلفی از 

بديهی  است که اداره يک . سلسلسه مراتب را اجتناب ناپذير می سازد
ه يک شهر ميليونی نمی تواند همان ساختاری را داشته باشد که ادار

آيا تنظيم روابِط درهم فشرده شدۀ ميان ميليون ها انسان . دهکده کوچک
در مانهاتان نيويورک می تواند با همان ساختاری صورت بگيرد که روابط 
ميان کشاورزان مزراع پراکندۀ فالن منطقه در آرژانتين؟ آيا هم آهنگ 
کردن فعاليت کارکنان يک بيمارستان بزرگ امروزی و يک گروه 

ريستی با ساختار واحدی امکان پذير است؟ و آيا پافشاری بر استفاده تو
از يک الگوی سازماندهی مشابه در يک سازمان زيرزمينی انقالبی و يک 

  حزب پارلمانی در يک دموکراسی ليبرالی کاری عاقالنه است؟ 
حقيقت اين است که رفيق تقی روزبه  با ايدآليزه کردن سازماندهی 

و معرفی آن به عنوان الگويی مناسب برای فعاليت " ی شبکه ا–جنبشی "
هر جمع سياسی و اجتماعی ، بسياری از قانونمندی های عينی 

برای اجتناب از طوالنی شدن ناالزم اين . سازماندهی را ناديده می گيرد
فرار از هر نوع . نوشته ، در اينجا من فقط به يک نکته اشاره می کنم

اه ، مضمون فعاليت يک جمع سياسی و سلسله مراتب ، خواه نا خو
غالب سازمان . اجتماعی را به در جا زدن در سطحی بدوی محکوم می کند

های سياسی و اجتماعی کارکردهای متعددی دارند که يکی از آنها 
اما هر نوع سرويس دهی ، ساختار سازمان را . سرويس دهی است

. ب ناپذير می کندپيچيده تر می سازد و حدی از سلسله مراتب را اجتنا
بگذاريد مثًال سيستم ُپست را در نظر بگيريم که نمونه بسيار شناخته شده 
ای است و همه قبول داريم که با مختل شدن آن زندگی امروزی به سرعت 

در زندگی شهری امروزی ، ما برای فرستادن هر بسته . درهم می ريزد
ن ، معموًال از کوچکی حتی به دوستی در چند کيلومتری محل زندگی ما

ارسال بسته ها هر قدر مکررتر باشد و . سيستم پست استفاده می کنيم
طول زمان رسيدن آنها به مقصد هر قدر اهميت بيشتری پيدا کند ، اجتناب 

فرض کنيد حسن و حسين که در . از سيستم پست دشوارتر می گردد
اهند فاصله ده کيلومتری هم در يک شهر واحد زندگی می کنند ، می خو

اگر اين بسته ها گاه به گاهی باشند . بسته هايی را بين خود رد و بدل کنند
. ، شايد آنها ترجيح بدهند خودشان مستقيمًا آنها را به يک ديگر برسانند

اما اگر ارسال ها مکررتر گردد و آنها عالوه بر ارسال اين بسته ها 
از سيستم پست مشغله های ديگری هم داشته باشند ، ناگزير خواهند شد 

اما اين کار يعنی ناديده گرفتن آن اصل بديهی هندسه سطح . استفاده کنند
زيرا ". نزديک ترين فاصله ميان دو نقطه ، يک خط مستقيم است: "که

آنها بسته ها را به َدم دست ترين صندوق يا دفتر پست خواهند داد و اداره 
 قرار است حتی به قاره پست آنها را همراه با بسته هايی که بعضی از آنها

و . های ديگر ارسال شوند ، به مراکز تفکيک و طبقه بندی خواهد برد
بسته حسن بعد از دست به دست شدن های متعدد و به احتمال زياد ، 
پيمودن چند برابر فاصله محل زندگی حسن و حسين ، باالخره به دست 

 يک سلسله و مهم تر از همه ، عملی شدن اين کار. حسين خواهد رسيد
اين . مراتب سازمانی و انضباطی آهنين را اجتناب ناپذير خواهد ساخت
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نوع سازماندهی شايد برای افرادی که با زندگی امروزی آشنا نباشند ، 
غير عقالنی به نظر برسد ؛ اما همه ما که با منطق زندگی امروزی 

ذاريد از بگ.  ... آشنايی داريم ، آن را بسيار عقالنی و ضروری می يابيم
فرض کنيم کارگران اتوبوس رانی تهران می : جنبش کارگری مثال بزنم

خواستند و می توانستند برای دست يافتن به خواست های شان ، به جای 
آيا اين کار . يک اعتصاب ناقص چند ساعته ، يک هفته اعتصاب کنند

بدون داشتن صندوق اعتصاب می توانست عملی شود؟ آيا ايجاد صندوق 
که حق ( صاب بدون سازماندهی دقيق و بدون مسؤوالن صاحب اختيار اعت

داشته باشند در صورت لزوم منابع شان را مخفيانه طوری نگهدارند که 
  قابل تصور است؟ ) مصادره آن برای رژيم ناممکن گردد
 رفيق تقی روزبه  دوست دارد سلسله منظور از نظام فرماندهی چيست؟

باز توليِد " نظام فرماندهی و فرمانبری"وان مراتب حزبی را با دادن عن
نظام طبقاتی قلمداد کند و دفاع از ضرورِت سيستم تبعيت در پيشبرِد 

مانند تبعيِت فرد از جمع ، اقليت از اکثريت ، يا ( فعاليت های سازمان 
را درک سربازخانه ای از سازماندهی ) ارگان های محلی از کميته مرکزی 

ابی روشن از اين اتهامات ، بگذاريد نظرمان را اصًال برای يک ارزي. بنامد
آيا کمونيست ها می توانند با . در باره خوِد سازماندهی نظامی روشن کنيم

هر نوع سازماندهی و انضباط نظامی مخالف باشند؟ پاسخ قطعًا منفی 
تا زمانی که  طبقه کارگر نيروهای مسلح بورژوازی را در برابر . است

لفت اصولی با مبارزه نظامی و بنابراين ، سازماندهی و خود دارد ، مخا
انضباط نظامی نيروهای مسلح پرولتری ، جز سپردن گردن زحمتکشان به 

قدرت گرفتن طبقه کارگر در يک يا چند . تيغ طبقه حاکم معنايی ندارد
کشور نيز نمی تواند از اهميت و جايگاه مبارزه نظامی بکاهد ، بلکه 

که سلطه سرمايه در جهان پا برجاست ، ممکن است برعکس ، تا زمانی 
اين حقيقت مخصوصًا برای ما که ناگزيريم . حتی آن را افزايش هم بدهد

در کشوری . در کشوری استبداد زده مبارزه کنيم ، اهميتی حياتی دارد
مانند ايران مخالفت اصولی با مبارزه مسلحانه ، با هر نيتی که صورت 

تبديل " به توده رجاله ها) " به قول لنين (  را بگيرد ، توده زحمتکشان
ترديدی نيست که اطاعت کور کورانه در نيروهای مسلح . خواهد کرد

پرولتری نبايد وجود داشته باشد و هيچ فرماندهی حق استفاده ابزاری از 
افراد زير فرماندهی اش را نبايد داشته باشد ، اما در اين هم ترديدی نمی 

. رزه نظامی پرولتری نيز به انضباطی آهنين نياز داردتوان داشت که مبا
مثًال . بعالوه ، ضرورت انضباط فقط به مبارزه نظامی محدود نمی شود

دفاع از امنيت يک سازمان زير زمينی که کامًال هم مسالمت آميز فعاليت 
می کند ، آيا بدون انضباطی آهنين قابل تصور است؟ سازماندهی يک 

 ٢٠٠٣ فوريه ١٥از جنس همان تظاهرات (  قانونی تظاهرات بزرگ کامًال
چطور؟ اداره يک تلويزيون علنی روزانه چطور؟ می بينيد ، مخالفت ) 

می تواند " نظام فرماندهی"رفيق تقی روزبه  با هر نوع سيستم تبعيت و 
  !  به نفی خيلی چيزها بيانجامد

٣  
زمانی از دو رفيق تقی روزبه  برای رهايی از هر نوع سيستم تبعيت سا

همان طور که (يک بار : سو هويت جمعی سازمان را زير حمله می گيرد
سعی می کند با کاهش موضع سازمان به موضع تک تِک اعضاء ) ديديم 

آن ، هر نوع هويت و موضعی جمعی را بی معنا کند ؛ بار ديگر می کوشد 
با منحل کردن هويت سازمانی در هويت عمومی همه هواداران 

 ميدانيم ما":  يسم ، دليل وجودی آن را منتفی سازدسوسيال
وصدبارتکرارکرده ايم که ضمن داشتن افتراقات ويژه خود،اما هويت های 
مشترک وپايه ای ترواساسی تری داريم که درجهت تشکيل صفوف بزرگ 

ازآنجا که قرارنيست که . تربرخرده هويت ها وخودويژه گی ها مزيت دارند
پايه اين خرده هويت هاشکل بگيرد،نمی توان هويت بزرگ ومشترک بر

درهرحال . حول يکی ازاين خرده هويت ها،ستون خيمه را برافراشت
فرايند اتحاد بزرگ طبقاتی واتحاد سوسياليستی با اصالت دادن به خرده 

يعنی (هويت ها ومواضع رسمی وفرادستی اين يا آن بخش وجريان 
 ای وگذرا،خود ويژه و مواضع درهم وآميخته ای ازخردوکالن،پايه

آن مدل تک صدائی وسازمان دادن ...ممکن نمی شود) بنيادهای فرارونده
برمبنای فرادستی يک صدا بهمراه يک زير مجموعه اقماری وکنترل شده 

ديگرتمايزدرون وبيرون معنای گذشته را . دورانش بسررسيده است
ن برسبيل نمی توان دردرون تک صدائی بود و دربيرو. ازدست داده است

استدالل . "روزآمدبودن ازاتحاد بزرگ وپلوراليستی سخن به ميان آورد
هويت جمعی  از يک سو شکايت از اين است که تأکيد بر. عجيبی است

سازمان در مقابل نظرات فردی اعضای آن ، به تک صدايی و فرقه گرايی 
در منجر می شود ،  و در همان حال گفته می شود که چنين تأکيدی ما را 

يک جمع هم "آيا وقتی . مقابل عموم هوادارن سوسياليسم قرار می دهد
از عضو خود می خواهد ، ضمن " هويت ودارای هدف وبرنامه مشترک

حفظ نظرات فردی اش در باره اين يا آن مسأله ، از تصميمات جمعی برای 
پيشبرد فعاليت سازمانی در راستای برنامه مشترک تبعيت کند ، چند 

 خطر می افتد ، اما وقتی از همين جمع خواسته می شود که صدايی به
برای دست يابی به اتحاد با عموم هواداران سوسياليسم ، دفاع از برنامه 

اين استدالل رفيق ! اش را کنار بگذارد ، چند صدايی به خطر نمی افتد؟
مقصود "تقی روزبه  مرا به ياد آن شعر معروف عرفانی می اندازد که 

مقصود رهايی از هرنوع قيد و بند سازمانی ". به و بتخانه بهانهتويی ، کع
قرار است ! است و برای رسيدن به آن ، حتی منطق را هم بايد ادب کرد

همه هواداران سوسياليسم و حتی همه کارگران جهان ، همه رها از 
تعلقات سازمانی ، به صورت الکترون های آزاد ، در يک سازماندهی 

دور هم گرد بيايند؛ تنها مانع اين گرِد هم آيی " ی شبکه ا–جنبشی "
بزرگ جهانی ، سازمان هايی هستند که با ابداع سيستم تبعيت از جمع ، 

اين تصور از اتحاد بزرگ هواداران ! افراد را به زنجير کشيده اند
هم نسبت داده می شود ، کامًال گمراه " راه کارگر"سوسياليسم که به 

  .کننده است
به شهادت " ( اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم" ما برای  طرحاوًال

به هيچ وجه دعوت به انحالل احزاب مختلف ) اسنادی که موجود است 
حرف ما اين بود که جريان . چپ و ادغام شان در يک سازمان واحد نبود

های مختلف هوادار سوسياليسم ضمن حفظ برنامه ها و سازمان های 
کی که نقدًا دارند ، به همکاری ها و اتحادهايی خودشان ، حول نقاط اشترا

بپردازند و در عين حال در فضايی بردبارانه ، اختالفات شان را به بحث 
  . بگذارند
 هر طرحی برای رسيدن به اتحاد هواداران سوسياليسم ، اگر بر ثانيًا

پالتفرم . مبنای پالتفرم مشترکی نباشد ، خواه ناخواه ، انحالل طلبانه است
 تواند بسته به شرايط و هدف های مشخص اتحاد ، بسيار کوتاه ، کلی می

ظاهرًا خود رفيق تقی .  يا تفصيلی باشد ، اما نمی تواند وجود نداشته باشد
روزبه  هم منکر اين نکته نيست و نکاتی را هم به عنوان حداقل ها 

 بنابراين هر پيشنهادی برای اتحاد ، ضمن اين که تالشی. مطرح می کند
است برای گردآوردن شمار بيشتری حول يک هدف مشترک ، در همان 

آن ) و نيز مدافعان دروغين ( حال تالشی برای منزوی کردن مخالفان 
مثًال وقتی ما تأکيد کرديم که اتحاد هواداران . هدف مشترک هم هست

و درست (سوسياليسم بدون تعهد به پيکار طبقاتی پرولتاريا بی معناست 
با همان تأکيد می ) ناميديم" اتحاد چپ کارگری"عنامه آن را در همان قط

تصادفی . خواستيم همه سوسياليست های غير کارگری را منزوی سازيم
باعث رنجش و عصبانيت آنهايی می " فقط پرولتاريا"نبود که تأکيد ما بر 

  .شد که خورده بورژوازی را متحد طبيعی پرولتاريا می دانستند
ی برای تشخيص بنيادی ترين و غير قابل عدول ترين  معياری عينثالثًا

محورهای اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم وجود ندارد ، بلکه بسته به 
نگرش جريان دعوت کننده به اتحاد ، بعضی از محورهای مهم برای 

شمرده " خرده هويت) "به قول رفيق تقی روزبه  ( ديگران ممکن است 
خود رفيق تقی روزبه  را در نظر بگيريم که مثًال کافی است معيار . شوند

عام ترين "مورد نظر خود را به عنوان " سه مؤلفه"از يک طرف 
مطرح " واساسی ترين مولفه های سوسياليست های راديکال و آزاديخواه

می کند و از طرف ديگر ، هر نوع تشکل کمونيستی دارای سيستم تبعيت 
" ساختارهای طبقاتی بورژوائیکپيه برداری نمونه وار از"سازمانی را 

يا در خوش ( می داند و يا مبارزه برای دولت کارگری را منشاء فساد 
تلقی می کند و " خرده هويت) "بينانه ترين برداشت ممکن از نظرش 

در حقيقت . های مورد نظرش بيرون می گذارد" مؤلفه"بنابراين از شمار 
 قاعدتًا افرادی مانند اگر رفيق تقی روزبه  روی حرف خودش بيايستد ،

که به ضرورت حزب برای کمونيست ها و دولت کارگری برای ( من را 
حتی از اتحاد بزرگ هواداران ) رسيدن به سوسياليسم تأکيد دارند 

سوسياليست راديکال و "او به عنوان . سوسياليسم نيز بايد کنار بگذارد
ند ما را در محدوده والبته ضد اتوريته ، قاعدتًا حتی نمی توا" آزاديخواه

جبهه متحد کارگری نيز تحمل کند ، چرا که ما از اتحاديه های کارگری 
دفاع می کنيم و مبارزات اقتصادی کارگران را فی نفسه مهم و ضروری 

  . می دانيم
  نمی شود هر نوع سازمان دارای سيستم تبعيت را بورژوايی خواند رابعًا

اصًال نفسِ  بورژوايی . ليستی شدو در عين حال مدافع چند صدايی سوسيا
دانستن هر نوع سازمان دارای سيستم تبعيت ، و تجويز نسخه ای واحد 
برای هر نوع سازماندهی در هر نقطه ای از عالم ، نه فقط بسيار ساده 

باور . لوحانه است ، بلکه با چند صدايی سوسياليستی نيز ناسازگار است
ای اين نيست که شما آماده اتحاد اصولی و روشمند به چند صدايی به معن

با مخالفان نظری خود باشيد ، بلکه اين است که بپذيريد که احتماًال 
اختالف نظرات و منافع ميان سوسياليست ها ، حتی در مسائل بسيار مهم 
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از نظر شما ، ادامه خواهد يافت و بنابراين اتحاد آنها در زير يک سقف 
ی روزبه  به دو دليل چند صدايی رفيق تق. امکان ناپذير خواهد بود

نخست به اين دليل که : نفی می کند) دانسته يا ندانسته(سوسياليستی را 
مورد نظر " اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم"فقط چند صدايی درون 

خود را به عنوان چند صدايی سوسياليستی به رسميت می شناسد ، و 
 آيند ، غير سوسياليست  بزرگ او گرد" خيمه"کسانی را که نخواهند در 

ها و " خرده هويت"فرقه گرايان چسبيده به ) در بهترين حالت ( يا 
در حالی که اعتقاد به چند . بنابراين ، دشمنان چند صدايی قلمداد می کند

صدايی يعنی احترام به موجوديت جريان های کامًال مخالف هم ديگر ، نه 
چند صدايی . ئل کامًال مهمفقط در مسائل خرده ريز ، بلکه حتی در مسا

کمونيسِت کامًال /سوسياليستی  اين است که ما تعدد احزاب سوسياليست
رقيب با هم ديگر را در داخل جنبش طبقاتی پرولتاريا قبول داشته باشيم ، 
نه تنها در دوره مبارزه برای سوسياليسم ، بلکه حتی در خوِد جامعه 

يادگرايی انديويدواليستی رفيق تقی دوم به اين دليل که بن. سوسياليستی نيز
روزبه  با بورژوايی قلمداد کردن همه جريان های سوسياليستی معتقد به 
سيستم تبعيت سازمانی ، آنها را از جرگه هواداران سوسياليسم بيرون می 

بگذاريد برای صراحت دادن به نگرش خودم يادآوری کنم که من هر . راند
گاه می کنم و هرچند با سيستم نظری چند از طرف مقابل به  مسأله ن

رفيق تقی روزبه  و هم گرايش های او در باره سازماندهی کامًال مخالفم ، 
مادامی که عليه سرمايه داری و برای ( اما به خودم حق نمی دهم آنها را 

نيروهای ) سوسياليسم ، با هر نامی که روی اش بگذارند ، می جنگند 
حتی از نظر من هر چند چگونگی .  بناممبورژوايی يا غير سوسياليستی

برخورد به مسأله دولت در پيکار برای سوسياليسم از اهميت حياتی و 
تعيين کننده برخوردار است ، اما نمی توان افرادی مانند جان هالووی را 
نيروهايی بورژوايی تلقی کرد و از جرگه هواداران سوسياليسم بيرون 

نيم که آنارشيسم رفرميستی در جنبش باالخره نبايد فراموش ک. گذاشت
طبقه کارگر پديده تازه ای نيست و بعيد است که به اين زودی ها هم از 

اما معنای عملی چنين نظری اين نيست که با اين گرايش حتمًا . بين برود
. بزرگ واحد جمع شد" خيمه"می توان در يک حزب يا حتی در زير يک 

له با دنيای پيکارهای طبقاتی هميشه حقيقت اين است که با دنيا و از جم
  . برخورد کرد" يا بر ما/ يا با ما "نمی توان با منطق 

   معيار تشخيص مواضع سازمان چيست؟–سوم 
برای ارزيابی " شاخص عينی"سؤال سوم رفيق تقی روزبه  در باره 

هم چنين درنوشته ها و مباحثات، به عنوان يک شاخص ": مقاالت است
بی مقاالت،ازمقوله  مصوبات سخن به ميان می عينی برای ارزيا

بايدازخود بپرسيم که ازمفهوم مصوبات چه دريافتی داريم؟بی شک .آيد
يکی ازگره های کور در مباحثات و تفسير ضوابط موجود،همين ابهام 

توجه کنيد که او نه از ابهام در مواضع  ."مربوط به کلمه مصوبات است
صوبات سازمان ، بلکه از ابهام در مفهوم سازمان ، نه حتی از ابهام در م

تا آنجا که من می فهمم در مفهوم . صحبت می کند" مصوبات"خوِد 
هم به حد " مصوبات سازمان"مصوبات ابهامی وجود ندارد و منظور از 

يعنی برنامه و اساسنامه و مصوبات کنگره های : کافی روشن است
مصوبات کميته مرکزی همچنين بديهی است که . سازمان و کميته مرکزی

فقط در فاصله کنگره ها می تواند اعتبار داشته باشد و اگر تصميمات آن 
تأئيد نشود ، از اعتبار ساقط ) به طور مستقيم يا ضمنی(از طرف کنگره 

پس در نهايت ، يعنی در يک دوره يک ساله ، قاعدتًا منظور از . است
  . مصوبات کنگره های آن است" مصوبات سازمان"
ا رفيق تقی روزبه  شکوه می کند که اينها بسيار بيشتر از آنند که به ام

شمارش در آيند و چنين کاری حتی اگر شدنی هم باشد ، ليستی بلند باال 
بی "يعنی : خواهيم داشت که سر به صدها و هزاران مصوبه خواهد زد

 به نظر من اين شيوه  ".بی تعينی... شمار خرده معيار و به گمان من 
 ما بی شمار اوًال. تدالل جز مصادره به مطلوب معنای ديگری ندارداس

شمار مصوبات ما نه هزارهاست ، نه حتی صدها ، بلکه . مصوبه نداريم
زيرا بخش بزرگی از مصوبات به مسائل . حداکثر چند ده تا بيشتر نيست

تاکتيک می پردازند و غالب تاکتيک ها بدون عامل زمان معنا ندارند و 
بنابراين مصوبات مربوط به آنها هم به .  عمرشان هم کوتاه استمعموًال

  وقتی سازمانی مسأله ای را ثانيًا. دليل  انتفاء موضوع منتفی می شوند
آن قدر مهم می داند که در باره آن مصوبه تمام سازمانی می گذراند ، آن 

مصوبه ای که قرار نيست در . ناميد" خرده معيار"را ديگر نمی توان 
 حتی اگر شمار ثالثًامل به اجراء گذاشته شود ، به چه درد می خورد؟ ع

. مصوبات مان به هزاران هم برسد ، دليل نمی شود آنها را ناديده بگيريم
مگر قرار است مصوبات را برمبنای حافظه فردی اين يا آن عضو  
. سازمان معتبر يا نامعتبر بدانيم؟ بهتر است از ضعف خود فضيلت نسازيم

آن هم در عصر (کيالتی که آرشيو و حافظه جمعی نداشته باشد تش

چنين تشکيالتی ممکن . ، در دليل وجودی خودش ترديد دارد)اطالعات 
 شبکه ای را –جنبشی "که سازماندهی ( است از نظر رفيق تقی روزبه  

مطلوب باشد ، اما از نظر من ) به يک اصل جهان شمول تبديل کرده است 
  . وب استبرای الی جرز خ

شاخص "مورد نظرش را به عنوان " سه مؤلفه"رفيق تقی روزبه  که 
) دقيق تر بگويم ( معرفی می کند ، يعنی الاقل برنامه سازمان يا " عينی

سازمان دارای برنامه مدون را کنار می گذارد ، اصطالحات مبهم تر از 
 البته دربرخی مصوبات سازمان بدرستی": مصوبات را ترجيح می دهد

ازمواضع عمومی  وچهارچوب ها سخن به ميان آمده است که گام مهمی 
است درفاصله گرفتن ازمفهوم کنگ و بی شمارمصوبات وبه معنی نزديک 
شدن است به اشتراکات پايه ای و جامع به عنوان يک شاخص عينی 

اين استدالل نيز جز . "ومشترک برای همه اعضای تشکيالت  است
نه تنها گنگ " مصوبات" مفهوم اوًال. ی نداردمصادره به مطلوب معناي

مواضع عمومی و چهار چوب "نيست ، بلکه قطعًا روشن تر از مفهوم 
( زيرا اولی نشان می دهد که معيار مورد بحث از طريق کنگره . است" ها

سازمان اتخاذ شده ، در حالی که دومی ضرورتًا ) يا حداقل کميته مرکزی 
مواضع عمومی و چهار  "ثانيًا. ن نمی کندچنين چيزی را صراحتًا بيا

تمام در قطعنامه های موجود سازمان به معنای مواضع " چوب ها
. سازمانی است که جز مصوبات کنگره  و کميته مرکزی نمی تواند باشد

مراجعه به همين مصوبات موجود نشان می دهد که با توجه به قرائن 
 اصطالحات نمی توان قائل روشن در اين اسناد ، معنای ديگری برای اين

را بر " مواضع عمومی" رفيق تقی روزبه  به دو دليل ثالثًا. شد
نخست اين که گمان می کند از اين طريق و : ترجيح می دهد" مصوبات"

با پيچ و تابی در استدالل ، راحت تر می شود قدمی در جهت حذف برنامه 
آن  ، می توان طاليی مورد نظر به جای " سه مؤلفه"سازمان و آوردن 

باشد ، جای " مصوبات"برداشت ؛ دوم اين که مفهوم روشن تر ، که 
هدف . تعبير و تفسير برای رسيدن به حزبيت مورد نظرش باقی نمی گذارد

" سه مؤلفه"او درست کردن چند معيار ساده نيست و گرنه به جای 
ه در سازمان متوسل می شد ک" مبانی برنامه"طاليی پيشنهادی ، الاقل به 

کنگره اول برای حفظ اقليِت مخالِف مبارزه از امروز برای سوسياليسم ، 
  . تصويب شد

  چيست؟" ديدگاه"  دليل وجودی ستون -چهارم 
سؤال های چهارم و پنجم رفيق تقی روزبه  ناظر به دليل وجودی ستون 

درهم و حتی ) به عقيده من ( در اين رابطه او نکات متعدد و . ديدگاه است
  .قضی مطرح کرده است که ناگزيرم به هر يک از آنها جداگانه بپردازممتنا
١  

نکته ای که در بر خورد ) و از جهتی مهم ترين ( به نظر من ، نخستين 
رفيق تقی روزبه  بايد مورد توجه قرار بگيرد ، اين است که او سعی می 
 و کند قرار دادن يک نوشته در ستون ديدگاه را به معنای خفه کردن صدا

بحث مشخص مااين است که  ":حذف نظر نويسنده آن قلمداد کند
درشرايطی که ستون اول هم به اولويت ارائه مواضع رسمی اختصاص 

ميتوانند به نوشتن مطالب ومقاالت رسمی ... دارد وحتا سردبيران نهادها 
وبدون امضاء به بپردازند، اصال قابل فهم نيست که چرا بايد وجود ستونی 

ات امضاء فردی و باقيد اينکه مسئوليت هرنوشته با با مشخص
اگر مشخصات اين . گردد؟موجب واهمه وعقب گرد... خودنويسنده است 

به صرافت  حذف ستون چنين است چرا بايد مارا پريشان خواب کرده و 
 وحراست از خلوص گويا بخطرافتاده امان بياندازد؟ براستی منشأچنين آن

اين توصيف از ستون ). أکيد افزوده من است خط ت( " دغدغه ای  چيست؟
  .ديدگاه تحريف آشکار حقيقت است

در يک سايت يا (   در کجای دنيا ارائه کامل و بدون تغيير يک نوشته اوًال
آن می دانند؟ آيا قرار است به زبان " حذف"را به معنای ) نشريه 

 به حرف بزنيم؟ نگاهی" ) جنگ همان صلح است"که مثًال " ( اورولی"
مصوبه های کنگره اول ما جای ترديدی نمی گذارد که ما وقتی تصميم 
گرفتيم چنين ستونی ايجاد کنيم ، واقعًا می خواستيم نظرات مختلف 

تريبون "تصادفی نبود که اين ستون را در آن مصوبه ها . انعکاس يابد
آيا اکنون در سازمان ما کسی از حذف مقاالتی که حتی در . ناميديم" آزاد

مخالفت و انتقاد صريح از مواضع رسمی سازمان نوشته می شوند ، دفاع 
پس چرا هر چيزی را با نام واقعی اش نناميم؟ . می کند؟ جواب منفی است

اگر رفيق تقی روزبه  فکر می کند با تحريف نظر مخالف و هو کردن آن 
ه چنين شيو. می شود مدافعان آن را از ميدان به در برد ، اشتباه می کند

  .هايی به فضای بحث سالم و تفهيم و تفاهم آسيب می زند
صحبت می کند ، اين گمان به " عقب گرد" وقتی رفيق تقی روزبه  از ثانيًا

وجود می آيد که گويا چنين ستونی تازه ابداع شده است ؛ در حالی که 
سابقه آن به همان مصوبه ای می رسد که مقررات مربوط به انتشار 
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.  و از جمله نوشتن با امضای فردی را بيان کرده استادبيات سازمانی
يعنی با . حقيقت اين است که عکس ادعای رفيق تقی روزبه  درست است

راه اندازی و فعال شدن سايت راه کارگر ، انتشار نوشته های متفاوت با 
زيرا محدوديت صفحات . مواضع سازمان آشکارا افزايش پيدا کرده است

 صفحات زيادی به مواضع متفاوت با موضع نشريه امکان نمی داد
سازمانی اختصاص يابد و بديهی است که حتی حاال نيز هر جا پای رسانه 
های چاپی به ميان بيآيد ، اين محدوديت هم چنان خود را نشان خواهد 

فرض کنيد که ما همين اآلن بخواهيم يک نشريه ماهانه چاپی در . داد
يا ستون (  حد معينی جا به ستون آزاد بياوريم ، آيا می توانيم بيش از

اختصاص بدهيم؟ از نظر من ) ديدگاه ، يا هر نامی که روی آن بگذاريم 
پاسخ قطعًا منفی است ، زيرا اولويت هرسازمانی تبليغ مواضع رسمی آن 
است و هر جا که پای مسأله منابع کمياب به ميان بيايد ، اين اولويت با 

بعدًا بار ديگر به اين نکته باز . ن می دهدبرجستگی بيشتری خود را نشا
  .خواهم گشت

  جمالِت رفيق تقی روزبه  در نقل قول باال ، اين توهم را در خواننده ثالثًا
به وجود می آورد که گويا کسی خواهان حذف ستون مقاالت با امضای 

چنين ) تا آنجا که من اطالع دارم ( در حالی که هيچ کس . فردی شده است
بحث برسر بود و نبوِد چنين ستونی نيست .  را مطرح نکرده استخواستی

، بحث بر سر بود و نبوِد ستون ديدگاه است ، يعنی متمايز کردن نوشته 
و . های فردی ناهمخوان با مواضع سازمان از ساير نوشته های فردی

برعکس ادعای رفيق تقی روزبه  ، دقيقًا طرفداران حذف ستون ديدگاه 
 يا به حاشيه راندن و کم رنگ کردن نظری را می خواهند هستند که حذف

زيرا آنها می خواهند سازمان حق نداشته . ، آن هم نظر رسمی سازمان را
باشد با متمايز کردن نظرات متفاوت يا مخالف با نظر رسمی خودش ، به 

همان طور که قبًال نشان دادم ، رفيق تقی روزبه  . آن برجستگی بدهد
حتی چند قدم جلوتر رفته و با مخالفت صريح با سيستم برای اين کار 

تبعيت سازمانی ، مدعی شده است که نظر سازمان مساوی است با 
اعتراض رفيق تقی روزبه  اين نيست . مجموع آراء تک تک اعضای آن

به اين دليل ساده که . که چرا نظرش را در سايت سازمان نياورده اند
 است و نه چنين کاری را خواسته هرگز کسی نه چنين کاری را کرده

اعتراض او به اين است که چرا نوشته ای از او را در ستون ديدگاه . است
و حرف اش هم اين است که شما با اين کارتان مرا عضو . قرار داده اند

که البته اين استدالل اش هم کامًال بی پايه ! ناتنی راه کارگر اعالم می کنيد
دالل نشان می دهد که او عمًال هر نظر زيرا درست همين است. است

. متفاوت با نظر رسمی سازمان را يک نظر دست دوم و بی ربط می داند
در حالی که وظيفه ستون ديدگاه القاء داوری ارزشی و اخالقی در باره 
اين يا آن نظر نيست ، بلکه صرفًا نشان دادن تفاوت يک نظر با نظر 

 که نظر رسمی کنونی می تواند بديهی است.  سازمان استکنونیرسمی 
به . در آينده به نظر اقليت تبديل شود يا اصًال بالکل کنار گذاشته شود

تا چه رسد به يک سازمان برخوردار از ( همين دليل هيچ سازمانی 
الاقل در تئوری ، برای نظر رسمی خود خصلت ابدی ) دموکراسی درونی 

  .قائل نمی شود
٢  

وزبه  را که بارها در نوشته او تکرار می استدالل محوری رفيق تقی ر
اگر قرار است مواضع رسمی با : شود ، چنين می توان خالصه کرد

امضای ارگان های سازمانی اعالم شوند ؛ و اگر قرار است نوشته های با 
امضای فردی برای سازمان غير تعهدآور باشند ؛ ديگر چه نيازی به 

  ستون ديدگاه داريم؟ 
نکته بسيار مهمی ناديده گرفته می شود که مضمون در اين استدالل 

اين نوشته ها بسته به اين که در راستای   خط . نوشته های فردی است
سازمان باشند يا در اختالف و نا همخوانی با آن ، به دو مقوله متفاوت 

زيرا هيچ سازمان سياسی نمی تواند نسبت به سرنوشِت . تقسيم می شوند
و بنابراين نمی تواند به نوشته .  تفاوت باشدسياسِت رسمی خودش بی

هايی که در راستای سياست اش هستند و آنهايی که با آن ناهمخوانی 
سازمانی که به اين طبقه بندی دست نزند ، .دارند ، به يک چشم نگاه کند

دليل وجودی خودش را زير سؤال می برد ، يا دست کم ، تصميمات جمعی 
مثًال آيا می شود شرکت در انتخابات آينده را .  اش را بی اهميت می کند

تحريم کنيم و در عين حال با نوشته هايی که در تريبون های سازمانی 
خوِد ما مردم را به شرکت در انتخابات فرا می خوانند ، مرزبندی نداشته 
باشيم؟ البته از منظر بنياد گرايی انديويدواليستی رفيق تقی روزبه  ، 

مرزبندی به معنای تنی و ناتنی کردن اعضای سازمان طبيعی است که اين 
زيرا اصًالسازمانی که نظرش را در . و خفه کردن صدای اقليت خواهد بود

نظر تک تک اعضايش حل نکرده باشد ، يک سيستم فرماندهی خفه کننده 
است تا چه رسد به اين که بر نظر اقليت و اکثريت تأکيد کند و فعاالنه نظر 

البته رفيق تقی روزبه  برای اين نظر خود توجيهاتی .  ببرداکثريت را پيش
  .هم دارد که توجه به آنها نيز خالی از فايده نيست

رفيق تقی روزبه  هر نظر فردی را در صورتی . فرِد خالق و جمع ِخرفت
که در مقابل نظر اکثريت باشد ، خالق و خود انگيخته می داند و در 

اين ادعای . ت باشد ، فرمايشی می نامدصورتی که در راستای نظر اکثري
 در يک جمع داوطلبانه اوًال: بسيار عجيب و نامعقولی است ، به چند دليل

و دموکراتيک که هر کس می تواند نظرش را آزادانه بيان کند و با نظرات 
در چنين جمعی . مختلف آشنا شود ، قاعدتًا از جمع گله وار خبری نيست

 در چنين جمعی صحبت ثانيًا. بًا گمراه کننده استتأکيد بر خالقيت فرد غال
از خود جوشی و خود انگيختگی و به ويژه قرار دادن آن در برابر 

زيرا در . نيز غالبًا گمراه کننده است" برانگيختن و از باال سازمان دادن"
چنين جمعی شمار افرادی که با ميل و ابتکار فردی خود و بدون دستور 

يت می کنند ، قاعدتًا در ميان اکثريت بيشتر است تا در گرفتن از جايی فعال
مگر اين که اکثريتی ها به طور تصادفی افراد بی انگيزه و بی . ميان اقليت

 اگر فقدان ابتکار و ثالثًا. ابتکاری باشند و اقليتی ها با انگيزه و مبتکر
خود انگيختگی در افراد اکثريت را ناشی از غلبه نظر آنها در جمع می 
دانيم ، داريم به طور ضمنی يا روی نادرستی نظر آنها انگشت می گذاريم 

فضيلت می ) صرف نظر از مضمون اختالف ( ، يا از نفس در اقليت بودن 
 حتی اگر خود انگيختگی و رابعًا. سازيم ؛ که در هر دو حال غلط است

ی ابتکار تصادفًا منحصر به فرد يا افرادی باشد که نظرشان در ناهمخوان
با نظر جمعی است ، باز هم تا جايی که آنها می توانند نظرشان را آزادانه 

البد رفيق تقی روزبه  خواهد . بيان کنند ، قاعدتًا نبايد جای نگرانی باشد
باعث سرخوردگی آنها " ديدگاه"گفت که قرار دادن نظر آنها زير عنوان 

بتکر ، بنا به برعکس ، من فکر می کنم افراد با انگيزه و م. خواهد شد
تعريف ، ترسی ندارند که در اقليت قرار بگيرند و معموًال خودشان را در 

در هر حال از هيچ سازمان سياسی جدی نمی . پشت کسی مخفی نمی کنند
  .شود انتظار داشت به مخالفان و منتقدان موضع خود جايزه بدهد

ه رفيق تقی روزبه  مدعی است که هر نوشت. اکثريت و مهمل نويسی
فردی فقط در صورت ناهمخوانی با مواضع رسمی سازمان می تواند 
مطلبی نو و مفيد باشد ؛ وگرنه نوشته های فردی در راستای آن مواضع ، 
ناگزير همان مطالب اعالم شده در قطعنامه ها و بيانيه های سازمانی را 

" و اختيار فرد فقط در حد اعمال سليقه و جزئيات"تکرار خواهند کرد 
  !" درقلمرو انديشه و نگارش يعنی هيچ و مطلقًا هيچ"هد بود که اين خوا

برای پی بردن به نادرستی اين ادعا فقط کافی است به تجربيات سازمان 
مثًال دفاع از ضرورت و اهميت اتحاديه های . خودمان نگاهی بيندازيم

بوده است و " راه کارگر"کارگری يکی از سياست های کامًال شناخته شده 
اما . فقای ما در دفاع از اين سياست مطالب زياد و با ارزشی نوشته اندر

 سه سال اخير به صرافت مخالفت با -رفيق تقی روزبه  که در همين دو
و فقط دو مقاله ُدم بريده در ) که صد البته حق اوست(اين سياست افتاده 

ان دو اين باره نوشته است ، با معياری که مطرح کرده ، قاعدتًا بايد هم
  ! نوشته خود را مفيدتر و با ارزش تر از همه آن مطالب بداند

حقيقت اين است که در هرسازمانی  قطعنامه ها و بيانيه های سازمانی در 
باره اين يا آن سياست ، معموًال بسيار کوتاه و فشرده نوشته می شوند و 

 و ترويج اما فعاالن سازمان هستند که از طريق تبليغ. بايد هم چنين باشند
( گفتاری و نوشتاری آنها را توضيح می دهند و از آنها دفاع می کنند و 

برای تصميم گيری های سازمانیِ  تکميلی در باره آنها ) در صورت لزوم 
مثًال فرض کنيد که ما می خواهيم حق آموزش و . در آينده تدارک می بينند

 های بهداشت و مسکن را به عنوان حق شهروندی در بخش خواست
ترديدی نيست که بيان اينها در برنامه سازمان . برنامه ای مان مطرح کنيم

اما اگر قرار باشد اين خواست ها را به . از چند سطر فراتر نخواهد رفت
صورتی فعال تبليغ کنيم ، ناگزير خواهيم شد توضيح بدهيم که چه می 

اتی خواه نا چنين توضيح. خواهيم و چگونه می توانيم به اينها دست يابيم
اينها به صورت فردی . خواه بوسيله فعاالن سازمان صورت خواهد گرفت

اين کار را انجام خواهند ) اما نه در بی ارتباطی و بی خبری از همديگر(
و اگر واقعًا به اين خواست ها باور داشته باشند و با تمام توان و . داد

هند شد به مسائل امکانات برای پيشبرد آنها تالش کنند ، ناگزير خوا
در نتيجه ، . مربوط به جنبه های مختلف اين خواست ها پاسخ بدهند

ممکن است در باره هر يک از اين خواست ها مقاالت يا حتی کتاب ها 
ترديدی نيست که چنين مطالبی تمامًا با امضاهای فردی . نوشته شود

فراتر ، از اين . نوشته خواهند شد و برای سازمان تعهدآور نخواهند بود
ممکن است در ميان فعاالن درگير در اين حوزه ها در باره مسائل 
گوناگون مربوط به اين خواست ها ، اختالف نظرهايی بروز کند و نظرات 

اما سازمان در باره اين اختالف نظرها نيز مجبور به . مختلفی شکل بگيرد
ی بيان موضع گيری نخواهد بود و تمام اين نظرات تا آنجا که خواسِت کل
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شده در برنامه را رد نکرده يا زير سؤال نبرده اند ، نظراتی در راستای 
البته ممکن است شکل گيری همين . موضع سازمان تلقی خواهند شد

در باره چگونگی دست يابی به خواست واحد ) افراد(نظرات مختلف 
در مرحله ای از فعاليت جمعی سازمان ، موضع گيری  ) سازمانی(

در آن صورت و تنها در آن صورت ، .  اجتناب ناپذير سازدسازمانی را
سازمان  عالوه بر آن چند خط مربوط به مثًال حق آموزش در برنامه ، 

  . موضع ديگری هم که خصلت تکميلی خواهد داشت ، اتخاذ خواهد کرد
در هر حال ، برخالف ادعای رفيق تقی روزبه  ، نوشته های مدافعان 

هيچ و "به معنای "  قلمرو انديشه و نگارشدر"موضع رسمی سازمان 
نخواهند بود ؛ همان طور که نوشته های مخالف موضع " مطلقًا هيچ

  .سازمان نيز معلوم نيست حاوی مطالب بکر و با ارزشی باشند
رفيق تقی روزبه  مدعی است سازمانی . فرِد نوآور و جمع شريعت مآب

آکنده از پويش  ... جهان"که روی مصوبات خودش بايستد ، به وسيله 
و توصيه . غافل گير می شود" های تازه و رويدادهای غير قابل پيش بينی

بايد رابطه خالق ومنعطف تری را باجهان بيرون "می کند که 
و ايجاد رابطه خالق را هم از طريق قرار ندادن نوشته ". برقرارساخت

" دگاهدي"در زير عنوان " مسائل نو و مستحدثه"های فردی مربوط به 
  .بگذاريد ببينيم اين ادعا چقدر قابل دفاع است. ممکن می بيند

مشکالتی را که ) از نظر رفيق تقی روزبه  (  حتی بدترين شق ممکن اوًال
فرض کنيم حادثه تازه ای روی می . او گمان می کند ، به بار نمی آورد

د افرا. دهد که سازمان سياسی مورد نظر ما را کامًال غافلگير می کند
فرهيخته ای مانند رفيق تقی روزبه  بالفاصله دست به قلم می برند ، 

به خا طر ناهمخوانی با يکی از ( مسأله را حل می کنند و نوشته شان 
نتيجه ؟ . در ستون ديدگاه منتشر می شود) مصوبات موجود سازمان 

به ( نوشته مربوطه که به صورت علنی منتشر شده ، خوانده می شود و 
چه در بيرون از سازمان و چه در ) سخ درستی که به مسأله داده خاطر پا

درون آن ، طرفدار پيدا می کند و احتماًال  در نهايت ، سازمان را هم به 
خوِد حادثه به . اين که چيز بدی نيست. حقانيت خود متقاعد می سازد

سازمان ياد می دهد که هم در باره علل غافل گير شدنش و هم در باره 
 غلط اش تأمل کند و مهم تر از آن ، به ارزش رفيقی که برخالف داوری

ممکن است گفته شود که . اکثريت پاسخ درستی به مسأله داده پی ببرد
اگر مقاله مربوطه در ستون ديدگاه قرار نمی گرفت ، اعتبار سازمان کمتر 

اگرسازمانی يا فردی نظری . اما به نظر من چنين نيست. آسيب می ديد
دليلی ندارد تا زمانی که نادرستی نظرش اثبات نشده ، از آن دست دارد ، 
در هر حال اصوليت و صراحت به مراتب بهتر است تا سکان . بردارد

  . بريده در دست باد اين سو و آن سو شدن
 برخالف تصور رفيق تقی روزبه  که جمع را مظهر شريعت مآبی ثانيًا

ل مشخص ، قاعدتًا هر سازمان تلقی می کند و فرد را قهرمان ميدان تحلي
زنده ای وقتی با مسأله جديدی روبرو می شود ، برای پاسخ به آن ، از 
مجموع نيروهای خود ، و به ويژه نيروهای صاحب نظر در حوزه 

بنابراين دليلی ندارد سازمان در مقابل مسائل . مربوطه ، بهره می گيرد
ابتکار شخصی برای نجات جديد گيج و در مانده باشد و اين يا آن فرد به 

بهترين و مؤثرترين شيوه واکنش در مقابل مسائل . اش وارد ميدان شوند
جديد اين است که سازمان به عنوان سازمان موضع پيدا کند و گرنه 

نمی ) از آنجا که برای سازمان تعهدآور نيستند ( موضع گيری های فردی 
شود که مدت ها وقت ممکن است گفته . توانند گرهی از کار او بگشايند

در حالی . الزم است تا سازمان بتواند نظری در مقابل حادثه جديد پيدا کند
هر سازمان برخوردار از يک کميته هدايت کننده منتخب ، . که چنين نيست

البته رفيق تقی . به سرعت می تواند به يک موضع جمعی دست يابد
يستم سلسله مراتبی روزبه  چنين سازمانی را قبول ندارد و آن را يک س

تصادفی نيست که او به تحليل های فردی دخيل می . بورژوايی می داند
 . بندد
غالبًا " نو و مستحدثه" برخالف تصور رفيق تقی روزبه  ، نه مسائل ثالثًا

يک سازمان زنده و در ارتباط فعال با دنيای بيرون را غافلگير می کنند و 
با " مستحدثه"ان در باره مسائل نه غالب نوشته های فردی اعضای سازم
به عبارت ديگر ، نوشته های . مواضع رسمی آن ناهمخوان می شوند

. فردی اعضای هر سازمان زنده غالبًا با مواضع سازمان همخوانی دارند
و فقط آن . منتشر شوند" ديدگاه"بنابراين دليلی ندارد که زير عنوان 

دارند ، زير چنين عنوانی نوشته هايی که با مواضع سازمان ناهمخوانی 
  . جا می گيرند

٣  
نيست ، بلکه فقط مخالف " ديدگاه"رفيق تقی روزبه  ظاهرًا مخالف ستون 

سه "معيارهای پيشنهادی او همان . معيارهای موجود درباره آن است
مبارزه برای سوسياليسم ": هستند که قبًال به آنها اشاره کرده ام" مؤلفه

ومبارزه عليه نظام ) اتيو نظام سرمايه داریوبه مثابه آلترن(ازامروز
سرمايه داری وامپرياليسم،مبارزه برای آزادی های بی قيدوشرط 
. "سياسی،مبارزه عليه ارتجاع جمهوری اسالمی و سرنگونی انقالبی آن

عام ترين واساسی ترين مولفه "به عنوان " سه مؤلفه"البته انتخاب اين 
 خيلی چيزها را در باره "ديخواههای سوسياليست های راديکال و آزا

مثًال . ذهنيت رفيق تقی روزبه  و آلترناتيو مورد نظر او نشان می دهد
) اگر اين پيشنهادی انديشيده شده باشد که قاعدتًا هم بايد چنين باشد(

معلوم نيست چرا در کنار آزادی های بی قيد وشرط سياسی ، از 
پای دولت به ميان می آيد؟ دموکراسی نام برده نمی شود؟ برای اين که 

" خواهران سوسياليسِت"يا " برادران مسلمان"راستی اگر عده ای از 
رها شده از چنگ " جامعه مدنی"در ( مخالف با رفيق تقی روزبه  

مزاحم آزادی ) جمهوری اسالمی يا در جامعه سوسياليستی مورد نظر او 
ند و از آزادی او بيان او شدند ، چه کسی بايد آنها را سر جايشان بنشا

می ) يعنی بدون دولت (دفاع کند؟ آيا آزادی های فردی بدون دموکراسی 
چون اينجا قصد پرداختن به ! توانند پا بگيرند و پابرجا بمانند؟ بگذريم
بلکه می خواهم فقط به معنای . جامعه آلترناتيو مورد نظر او را ندارم
  .تشکيالتی معيار پيشنهادی او بپردازم

" سه مؤلفه"رين و بی واسطه ترين معنای تشکيالتی پذيرش اين بديهی ت
پيشنهادی رفيق تقی روزبه  به عنوان معيار طبقه بندی نوشته های فردی 

 برنامه سازمان و نيز همه مصوبات سياسی و تاکتيکی اوًالاين است که 
 به سيستم ثانيًا. کنگره های آن را به عنوان اسناد تعهدآور کنار بگذاريم

البته چنين سازمانی می تواند در روی کاغذ . عيت تشکيالتی پايان بدهيمتب
برنامه و اساسنامه هم داشته باشد و قطعنامه های پر آب و تابی از طرف 
کنگره ها و حتی کميته مرکزی خود صادر کند ، اما حق ندارد از نوشته 

 با ممکن است رفيق تقی روزبه . های فردی ناهمخوان با آنها تبری کند
اما . اين نتيجه گيری من مخالف باشد و بگويد او چنين حرفی نزده است

زيرا او می . من فکر می کنم اين نتيجۀ گريز ناپذير طرح پيشنهادی اوست
گويد جز در ناهمخوانی با سه مورد باال ، هيچ نوشته ای را نبايد زير 

نی سازمان قرار بدهيم و گرنه نويسنده آن را به عضو نات" ديدگاه"عنوان 
با اين نگرش ، اگر کميته مرکزی يا هيأت سردبيری سايت . تبديل کرده ايم

از موضع اعالم شده در يک نوشته فردی اعالم تبری کند ، نه تنها 
نويسنده آن را ناتنی اعالم کرده ، بلکه عمًال از سازمان بيرون رانده 

م نظر سازمان درسازمانی که ستون آزاد به دشنام تبديل شود ، اعال. است
در باره يک موضع ناهمخوان فردی آيا می تواند چيزی کمتر از فتوای 

  ارتداد تلقی شود؟
طاليی اش همه اختالفات " سه مؤلفه"همچنين رفيق تقی روزبه  جز 

پرسش اين ": مربوط به مسائل ديگر را جزيی و بی اهميت قلمداد می کند
نويسنده می گذاريم،چه است که اگر مسئوليت يک نوشته را بعهده خود 

اشکالی دارد اگربفرض نظراو درمورد حوادث جاری وروزمره وفاقد 
با مواضع )ونه مواضع عمومی وپايه ای سازمان(اهميت تعيين کننده

در اينجا او هر  "سازمان مخالف باشد،چرابايد به ستون ديدگاه برده شود؟
مواضع  "چند راجع به مسائل جاری صحبت می کند ، ولی هر چيزی جز

" سه مؤلفه"که از نظر حودش همان " ( عمومی و پايه ای سازمان
به عبارت ديگر ، . اعالم می کند" فاقد اهميت تعيين کننده"را ) هستند 

فاقد "حتی مسائل مربوط به برنامه و استراتژی سوسياليستی از نظر او 
 "پرسش"اما بگذاريد برای روشن شدن قضيه . اند" اهميت تعيين کننده

، يعنی مسائل مربوط به " حوادث جاری و روزمره"را فقط روی همان 
آيا مسائل تاکتيک مسائل بی اهميتی هستند؟ به نظر . تاکتيک متمرکز کنيم

من ، تشکيالتی که مسائل تاکتيک را بی اهميت تلقی کند ، مسلمًا نمی 
ه تواند اراده معطوف به اقدام جمعی سازمان بدهد ؛ چنين تشکيالتی هر چ

باشد ، قطعًا کنشگر سياسی نيست و حتی فراتر از آن ، نمی تواند ادعای 
رفيق تقی روزبه  درست در ميانه بحثی که برای . موجوديت سياسی بکند

فاقد "گشوده ، اين مسائل را " مسائل نو و مستحدثه"نشان دادن اهميت 
 قلمداد می کند ؛ او در همان حال که می پذيردسازمانی بدون" اهميت

واکنش در برابر مسائل جاری نمی تواند يک سازمان زنده و پويا باشد ، 
داشتن موضعی تشکيالتی در باره اين مسائل را جزيی و بی اهميت می 

: اين تناقض گويی را چگونه بايد توضيح داد؟ پاسخ روشن است! نامد
بنيادگرايی انديويدواليستی او عامل اقدام رهاننده و روشنگر در جريان 

از هر نوع تعهد جمعی " آزاد"قف ناپذير مسائل عملی را در فرِد تو
فقط می توانند در کلی ترين " آزاد"مجموعه اين فردهای . جستجو می کند

مسائل نظری فاقد ارتباط مستقيم با مسائل عملی پيکارهای طبقاتی 
  . اشتراک داشته باشند

فيق تقی پيشنهادی ر" سه مؤلفه"اما نگاهی کوتاه به وظايف عملی 
: او برای آنها دو وظيفه عملی قائل است. روزبه  نيز خالی از فايده نيست
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و فراهم آوردن " سوسياليست های راديکال و آزاديخواه"متحد کردن همه 
اما به نظر من ، هر . برای طبقه بندی مقاالت فردی" يک شاخص عينی"

ند ، بر قامت دو وظيفه بيش از آن که بتوانند وظيفه ای واقعی داشته باش
  .نظرات رفيق تقی روزبه  دوخته شده اند

پيشنهادی به جای متحد کردن هواداران " سه مؤلفه  "- وظيفه اول
سوسياليسم ، در بهترين حالت دعوتی خواهد بود برای اتحاد فردهای 

و البته مخالف با هر "  شبکه ای–جنبشی "طرفدار سازماندهی " آزاد"
اقليت از اکثريت ، فرد از جمع ( يستم تبعيت نوع سازماندهی مبتنی بر س

اين الکترون های آزاد به احتمال خيلی زياد نخواهند توانست برای ...). و 
کار مفيدی انجام بدهند ، ولی "  شبکه ای–جنبشی "گسترش سازماندهی 

از احزاب گرفته ( مسلمًا در ضديت با سازمان های موجود چپ و مترقی 
و نيز ضديت با دولت کارگری ، کوشا خواهند ) ی تا اتحاديه های کارگر

سه "بنابراين به جرأت می توان گفت که نقدترين وظيفه عملی . بود
طاليی ، نه ايجاد اتحاد ، که ايجاد شکاف ميان هواداران " مؤلفه

اما اتحاد خوِد آنها چه می شود؟ ترديدی نيست که هر . سوسياليسم است
معی به غريزه هم که شده در می يابد که از هر نوع تعهد ج" آزاد"فرِد 

بنابراين شروع می کند به راه اندازی اتحادی با ". يک دست صدا ندارد"
اما چنين اتحادی بيش از هر چيز ديگر ، بايد همچون منجنيقی . ديگران

به " آزاد"به وسط صحنه ؛ جمع فردهای " آزاد"باشد برای پرتاب فرِد 
ها باشد که در آن همه باهم " شخصيت"طور اجتناب ناپذير بايد جمع 

" سه مؤلفه"که همان ( مبانی اتحاد ". برابرتر"برابرند و البته بعضی ها 
همان قدر متحد کننده چنين جمعی خواهد بود که کلمه توحيد ) طاليی باشد 

زيرا . متحد کننده پيروان دين محمدی است) قولوا ال إالَه إال اهللا تفلحوا(
واند اينها را روی تعريفی از سوسياليسم متحد کند ، نمی ت" سه مؤلفه"

متحد می کند و اين کلمه در ذهن هر " سوسياليسم"بلکه فقط روی کلمه 
  . معنای متفاوتی دارد" آزاد"يک از اين فردهای 

يک شاخص " سه مؤلفه پيشنهادی به جای فراهم آوردن -وظيفه دوم 
 به وسيله ای برای إعمال برای طبقه بندی مقاالت فردی ، دقيقًا" عينی

به اين دليل ساده که بيش از حد ، کلی و . سليقه های فردی تبديل می شود
مثًال فرض کنيد کسی مطلبی نوشته در دفاع از حزبيت . تفسير بردار است

اين نوشته را بايد در راستای . و ضرورِت تبعيت اقليت از اکثريت
گر اولی است ، چرا رفيق تقی سوسياليسم تلقی کرد يا در مباينت با آن؟ ا

روزبه  تبعيت اقليت از اکثريت را بورژوايی می نامد؟ اگر دومی است ، 
عام ترين واساسی ترين مولفه های سوسياليست "چرا نفی اين اصل جزو 

اگر کسی در رد : نيامده است؟ مثالی ديگر" های راديکال و آزاديخواه
ذار تاريخی به سوسياليسم پيکار طبقاتی پرولتاريا به عنوان موتور گ

مطلبی بنويسد ، بايد آن را در راستای سوسياليسم دانست يا نه؟ جواب 
سوسياليست های راديکال و "مثبت به اين سؤال خود دليلی بر گسسِت 

از اکثريت قريب به اتفاق هواداران سوسياليسم در سراسر " آزاديخواه
ا گريز ناپذير خواهد و جواب منفی ، طرح اين سؤال ر. جهان خواهد بود

عام ترين و اساسی "کرد که چرا تعهد به پيکار طبقاتی پرولتاريا جزو 
نيامده است؟ و " ترين مؤلفه های سوسياليست های راديکال و آزاديخواه

البته جواب های خوِد رفيق تقی روزبه  به اين سؤال های ناگزير مشکلی 
اين است که " نیيک شاخص عي"را حل نخواهد کرد ، چرا که معنای 

مستقل از پيشنهاد کننده آن کاربرد داشته باشد و گرنه چيزی شبيه نامه 
های مالنصيرالدين خواهد بود که برای خواندن و فهميدن آنها خوِد مال 

  . بايد حضور می داشت
   رابطه مطالب گفتاری و نوشتاری–پنجم 

نوشتاری سؤال ششم رفيق تقی روزبه  در باره رابطه مطالب گفتاری و 
حرف او اين است که اگر قبول کنيم که ديوار چينی ميان محتوای . است

تبليغات گفتاری و کتبی وجود ندارد ؛ حساسيت روی مطالب کتبی منتشر 
شده در سايت سازمان بی معناست و نشانه يک بام و دوهوا در معيارهای 

ديو و در را( زيرا روشن است که ما نمی توانيم مطالب گفتاری را . ما
  . کنترل کنيم) تلويزيون 

  : اين استدالل به چند دليل نادرست است
 بديهی است که يک بام و دوهوا غير قابل دفاع است و تفاوتی در – ١

مقررات ناظر بر محتوای مطالب نوشتاری و گفتاری نبايد وجود داشته 
همه تريبون های سازمان بايد در خدمت پيشبرد سياست های . باشد

 باشند و گرنه چرا بايد نيرو و امکانات خودمان را وقف مصوب آن
  تريبونی بکنيم که سياست های ما را پيش نمی برد؟ 

 تفاوت  ناگزير در  نحوه پيشبرد سياست های سازمان در تبليغات – ٢
صوتی و تصويری با تبليغات نوشتاری ، به معنای اين نيست که در راديو 

.  صراحت خط سازمان را پيش بردو تلويزيون نمی شود با قاطعيت و
نگاهی به چگونگی کار هزاران ايستگاه راديويی و تلويزيونی کوچک و 

بزرگ در چهار گوشه جهان کافی است تا بفهميم و ياد بگيريم که چگونه 
  . گردانندگان آنها سياست های خودشان را پيش می برند

رل بودن مطالب  دليل  اصلی رفيق تقی روزبه  در باره غير قابل کنت– ٣
گفتاری چيزی نيست جز چشم بستن آشکار به تمام تجارب ژورناليسم 

عرصه گفتاری ضرورت واکنش فی ": او می گويد. راديويی و تلويزيونی
البداهه وغيرپيشنی ودرعين حال دشواربه لحاظ مهارکردن ازپيش رابه 

افراد در اوًال مطالبی که . آيا واقعًا اين طور است؟ نه ."نمايش ميگذارد
راديو و تلويزيرون بيان می کنند ، در غالب موا رد ، از پيش انديشيده و 

شايد رفيق تقی . نيستند" واکنش فی البداهه"آماده شده اند و در هر حال 
روزبه  دارد در باره کلمات و جمله بندی ها صحبت می کند؟ آری کلمات 

اما در عين حال و جمالت در زبان شفاهی دقت زبان کتبی را ندارند ، 
در هر حال بحث . زبان شفاهی از جهاتی غنی تر از زبان نوشتاری است

در باره محتوای يک گفتار است ، نه ضرورتًا تک تک کلمات و جمالت 
ثانيًا گفتار برخالف نوشتار ، معموًال در حضور ديگران بيان می شود . آن

ه صورت و مخصوصًا غالب مطالب گفتاری در  راديو و تلويزيون ب
مصاحبه ، گفتگو يا ميز گرد هستند ، يعنی مجری راديو يا تلويزيون که 
قاعدتًا بايد مدافع سياست های مصوب سازمان باشد ،  يک طرف آن 
محسوب می شود و می تواند در جريان صحبت مداخله کند و از طريق 
طرح سؤال يا انتقاد مستقيم از نظرات بيان شده ، در محتوای صحبت اثر 

به عبارت ديگر ، برخالف تصور رفيق تقی روزبه  ، مدافع يا . گذاردب
مدافعان خط سازمان می توانند با استفاده از خصلت منعطف زبان شفاهی 
، درست در ميانه گفتگو ، در تک تک محورهای بحث مداخله کنند ، 

  .چيزی که در مورد مطلب نوشتاری ممکن نيست
ه  ، کنترل گردانندگان راديو و  بر خالف ادعای رفيق تقی روزب– ٤

تلويزيون بر مطالب آنها آشکارا بيشتر از کنترل مسؤوالن سايت براين 
زيرا اوًال در راديو و تلويزيون ، تهيه کنندگان . تريبون سازمانی است

برنامه ها هستند که تصميم می گيرند با چه کسانی و در باره چه 
يت سازمان معموًال هر موضوعاتی صحبت کنند ، در حالی که در سا

عضوی خود ، بدون دعوت کسی تصميم می گيرد در باره موضوعی که 
من تا به حال نشنيده ام که يکی از اعضای . مهم می داند ، مطلبی بنويسد

سازمان نواری را خودش پر کرده و خواهان پخش آن از راديو يا 
صورت شايد هم اطالعات من ضعيف است؟ در آن . تلويزيون شده باشد

ثانيًا در راديو و . بهتر است رفيق تقی روزبه  مرا از اشتباه در بياورد
تلويزيون نوعی نخبه گرايی عمل می کند ، در حالی که در سايت سازمان 

زيرا گردانندگان راديو و تلويزيون برای گفتگو و ميز گرد و . چنين نيست
نظرشان به غيره معموًال به سراغ کسانی می روند که در موضوع مورد 

و حتی از اين فراتر ، شناخته . باشند" مطلع"و " صاحب نظر"اصطالح 
شدگی افراد نيز عامل مهمی در انتخاب آنها برای گفتگو در باره اين يا آن 

زيرا . بعضی از اين مالحظات شايد اجتناب ناپذير باشد. موضوع است
 مديريت همان طور که پيشتر يادآوری کرده ام ، در هر رسانه ای  که

منابع کمياب با برجستگی بيشتری مطرح باشد ، ضرورت گزينش و 
در راديو . بنابراين قدرِت گزينش گران آن برجستگی بيشتری پيدا می کند

و تلويزيون محدوديت زمانی عامل تعيين کننده ای است و به همين دليل 
ت گردانندگان آنها سعی می کنند الويت های سياسی خود را با دقت و سخ

گيری بيشتری پيش ببرند ، در حالی که در رسانه های مجازی چنين 
) حتی امروز ( مسلم است که نشريه چاپی . محدوديت حادی وجود ندارد

نمی تواند همان قدر در مورد مطالب ستون آزاد دست و دل باز باشد که 
  .سايت انترنتی
 ..............  

   تجربه عملی تاکنونی ما–ششم 
فيق تقی روزبه  ناظر است به تجربه تاکنونی ما در مورد سؤال هفتم ر

علی رغم وجود برخی کاستی ها و "او اين تجربه را . طبقه بندی مطالب
در مجموع مثبت ارزيابی می کند و مشکل را فقط در پاره " نا روشنی ها

ای ابهام ها در معيار تفکيک ميان نوشته های فردی همخوان و 
  .مان می بيندناهمخوان با مواضع ساز

به نظر من اين ارزيابی رفيق تقی روزبه  از پراتيک ما تعارفی بيش 
. دليل من هم  پراتيک خوِد او در همين يکی دو سال اخير است. نيست

پراتيک او نشان می دهد که او پراتيک سازمان ما را تا زمانی که مقاله 
ی دانست ؛ ولی ای از او در زير عنوان ديدگاه قرار نگرفته بود ، مثبت م
او قبًال نه تنها . بعد از آن او به هر کاری دست زده تا آن را به هم بريزد

مخالف ستون ديدگاه نبود و نه تنها ابهامی در معيارهای ناظر بر آن نمی 
ديد ، بلکه به عنوان يکی از اعضای کميسيون سايت ، بارها نظر می داد 

فرياد او هنگامی بلند شد . ه شودکه اين يا آن مقاله در ستون ديدگاه گذاشت
فحش ! چه فريادی. که مقاله ای از خوِد او را در ستون ديدگاه قرار دادند
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نامه او به رفيق هم سنگرش که جرأت چنين کاری را کرده بود ، نقطه 
عطفی بود در تاريخ سازمان ما و نيز نقطه آغاز همين بحرانی که اکنون 

يعنی که ( ض او نخست ، موردی بود اعترا. گرفته استرا گريبان مان 
و حتی وقتی مسؤول نشريه در رابطه با اعتراض او ، از ) چرا من؟ 

، يری از مقررات موجود به دست بدهدکميته مرکزیِ  وقت خواست که تفس
او که در آن موقع عضو کميته مرکزی هم بود ، گويا شخصًا جمع بندی 

مصوبه کميته مرکزی نظر مرکزيت را به عهده گرفت که محصول اش 
که به نظر من هر چند با ( است ٢٠٠٧ نوامبر ٢٨دوازدهم ، به تاريخ 

قطعنامه کنگره اول ناهمخوانی هايی دارد ، ولی اگر به قانونيت تشکيالتی 
پای بند باشيم ، تا زمانی که از طرف کنگره يا کميته مرکزی ملغی نشود ، 

، گرم بحران ناشی از فحش نامه گرمااما در). همچنان اعتبار قانونی دارد 
رفيق تقی روزبه  از اعتراضات موردی فراتر رفت و خوِد مقررات 

ولی مهم خوِد مخالفت با مقررات . مصوب موجود را زير حمله قرار داد
نبود ، چرا که هرکسی حق دارد از هر مصوبه ای انتقاد کند و از مجاری 

أله از آنجا به وجود آمد مس. دموکراسی تشکيالتی خواهان تغيير آن باشد
که او اصًال مخالف اجرای مدلول مصوبات موجود در باره نوشته های 
ناهمخوان با مواضع رسمی سازمان گرديد و به طرق گوناگون تالش کرد 

نمونه ای از تالش های او را در همين . آنها را فاقد اعتبار نشان بدهد
رفيق تقی روزبه  در . ردنوشته او در ذيل مسأله هفتم می توان مشاهده ک

  :  اينجا به نوار چرخانی متوسل شده است که در باالی سايت ديده می شود
. خوش آمديد) راه کارگر( به سايت سازمان کارگران انقالبی ايران «

, صوتی, زنان, سايت راه کارگر مجموعه ای است از سايت های کارگری
مامی مطالب ارسالی به ت.... . . تجديد آرايش چپ و , ضد سرمايه داری
در صورتی که در چارچوب مفهوم وسيع چپ قابل , سايت راه کارگر

  ».در سايت درج خواهند شد, گنجاندن باشد
در اين نوار چرخان " چارچوب مفهوم وسيع چپ"او می گويد عبارِت 

اما چنين استداللی . نشان می دهد که معيار کليدی ما همين بوده است
  : ه آميز است ، به چند دليلبسيار عجيب و مغالط

 بايد ديد اين نوار چرخان از کجا آمده است؟ آيا نوشته روی آن اوًال
بنابراين . مصوبه کنگره يا کميته مرکزی سازمان است؟ پاسخ منفی است

حتی اگر نوشته روی نوار چرخان دقيقًا همان چيزی را بگويد که رفيق 
ند در مقابل مصوبات کنگره تقی روزبه  ادعا می کند ، باز هم نمی توا

  . سازمان سنديت و اعتبار داشته باشد
معياری "  چارچوب مفهوم وسيع چپ" در نوشته ياد شده ، عبارت ثانيًا

در سايت ، ولی به هيپچ وجه ناظر بر ستون " قابل گنجاندن"است برای 
در حالی که بحث رفيق تقی روزبه  اصًال در باره قابليت . ديدگاه نيست

اين تفاوت آشکارتر از آن است که کسی . ده شدن در سايت نيستگنجان
  . متوجه اش نشود

 اگر وعده داده شده در نوار چرخان را يک تعهد مشخص تلقی کنيم ، ثالثًا
آيا رفقای ما همه . مسلمًا نه قابل اجراء است و نه تاکنون اجراء شده است
و نمی توانستند . هنوشته های رسيده از چپ ها را در سايت آورده اند؟ ن

هم بياورند ، زيرا انجام چنين کاری توان و فرصتی می خواهد که از 
بعالوه ، حتی اگر می خواستند و می . امکانات ما بسيار فراتر می رود

توانستند آن را اجرا کنند ، بازهم  داور نهايی برای تشخيص اين که چه 
گنجد ، مسلمًا می گنجد يا نمی " چارچوب مفهوم وسيع چپ"چيزی در 

  .  سايت می بودند) يا مسؤوالن(مسؤول 
***  

با توضيحاتی که دادم ، در پايان می خواهم يادآوری کنم که اگر مبنای 
درک رفيق تقی روزبه  از سازمان همان چيزی باشد که در مقاله مورد 

  .بناميم" نه سازمان"بحث ما بيان شده است ، بی هيچ اغراق بايد آن را 

.................................................  
   :اختالفات ما عالوه بر مقاله           ! جهتو
گزارش مستند از جريان بحران و انشعاب در  - ١

  .  راه کارگر-سازمان کارگران انقالبی ايران
  )هيئت اجرائی سازمان راه کارگر(. باضافه ضمائم آن 

الت الگوی سازمان ما و آنچه طرفداران نه تشکي – ٢
   روبن ماکاريان–. خواهان آن هستند

  . رضا سپيد رودی–در نقد ديدگاه های طرفداران نه تشکيالت - ٣
  

 /http://www.rahekargar.deرا ميتوانيد در سايت 
  .مالحظه نمائيد

از اعدام شوکه :مصاحبه با وکيل آرش رحمانی پور
  خبرداشتندشدم، نه وکيل و نه خانواده اش

از  سحرگاه روز پنج شنبه دو تن:کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران
زندانيان سياسی در ايران به نام های محمدعلی زمانی و آرش رحمانی 

حکم اوليه اعدام توسط دادگاه تجديدنظر تهران به دار  پور پس از تاييد
نامه اجرای احکام در جريان اجرای حکم با آنکه طبق آيين . اويخته شدند

باشد، نه خانواده و نه  بايد وکيل وياوکال و خانواده متهم حضور داشته
اين دو  کيفرخواستی که عليه. وکيل از اجرای چنين حکمی اطالع داشتند

وان مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود توسط متهم به عن
وقت تهران مطرح شده بود اين درحالی است که  سعيدمرتضوی دادستان

های بعد  پرونده دستگيري خود سعيد مرتضوی هم اکنون يکی از متهمان
  .از انتخابات است

 پدر آرش حتی تا امروز«:  گفت نسرين ستوده وکيل آرش رحمانی نيا
اين . داشتا من داشت از اجرای حکم اطالع نظهر در تماس تلفنی که ب

تنها حکم مخفيانه اجرا شده است بلکه حتی پس از  نشان می داد که نه
تمام اين تشريفات در مورد . ندادند اجرا هم خانواده را در جريان قرار

آقای رحمانی پور ناديده گرفته شد تا به سرعت برق و باد اعدام  موکلم
  » . حکم خبر را در رسانه ها اعالم کردندرایشود و فقط پس از اج

از اعدام موکلش با کمپين  ستوده وکيل آرش رحمانی پور ساعاتی پس
به موجب قانون هيچ . شوکه شدم از خبر اعدام ناگهانی ویمن «: گفت

صادر شد و  اين حکم مخفيانه. حکمی قبل از ابالغ قابليت اجرا ندارد
نه دور از کسانی که بايد اطالع داشته باشند برای اجرا رفت و پس مخفيا
هيچ دليلی جز ايجاد . اجرا پايگاه اطالع رسانی دادسرا آن را اعالم کرد از

  .اين پرونده برای صدور حکم آرش وجود نداشت رعب و وحشت در
در فروردين سال جاری و دوماه قبل از انجام انتخابات و در منزل  آرش 

.  سال نداشت١٩زمان دستگيری بيش از  خودش بازداشت شد و در
به زمانی بود که  بسياری از اتهاماتی که عليه آرش مطرح شد مربوط

  .  سال داشت١٨کمتر از 
پرونده های اعدام های زير  طور قطع ويقين پرونده آرش ازبنابراين به 

بين متهمان   سال از١٨سال است که اعالم شده و اين بار اعدام زير ١٨
  .سياسی قربانی گرفت

به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت  آرش در تنها مالقاتی که من
 گفتند که اگر گذاشته اند و که در دو تا بازجويی خواهرش را روبروی او

می شود  می خواهد آزاد شود بايد به اعتراف هايی که از او درخواست
همين طور به من به عنوان وکيل انتخابی آرش هرگز اجازه . اقرار کند
  .محاکمه داده نشد شرکت در

خبری  پايگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب تهران با انتشار
نيز  های اخير  نفر ديگر از محکومان اغتشاشات ماه٩احکام : نوشته است

 مرحله تجديدنظرخواهی است که در صورت قطعيت احکام صادره، در
اتهام محاربه و تالش . اجرای حکم اقدام خواهد شد طبق مقررات نسبت به

عضويت در گروهک مسلح ضد  برای براندازی نظام جمهوری اسالمی و
 جمله انقالبی انجمن پادشاهی ايران و گروهک تروريستی منافقين، از

  . د شده مطرح شده استاتهامات افراد يا
ن پرونده بازبينی درچني ستوده با توجه به نقش سعيدمرتضوی و لزوم

 وارد شده هايی به دليل اتهاماتی که هم اکنون در گزارش مجلس عليه وی
من که يک بار اجازه مطالعه پرونده را پيدا کردم متوجه شدم که «گفت

دوم آنکه کيفرخواست آرش در . قرار مجرميتی در پرونده نيستاساسا 
آقای مرتضوی که در آن زمان دادستانی  يک روند غيرمعمول توسط

پرونده اتهامی آقای  اگر. هران را به عهده داشت امضا شده بودت
مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات به موجب گزارش کميته ويژه 

در جريان است، بنابراين بايد جلوی اجرای کليه احکامی که به  مجلس
  .توسط ايشان صادر شده جلوگيری شود استناد کيفرخواست صادره

نسبت به بقيه  ی کنم و نگرانی خودم را من از اين فرصت استفاده م
نسبت به موکل خودم آقای . احکام اعدامی که صادر شده اعالم می کنم

خادمی و نسبت به اجرای حکم يعقوب پرکار طبيعی است که جامعه  رضا
نگران اجرای حکم اعدام در مورد موکالنم  بايد هوشيار باشد و من

   ».هستم
برای ايجاد رعب  فکر می کنم اين احکام تنها«:ه در پايان گفتستود

پس از ماجرای عاشورا و ترسی که در حاکميت . ووحشت صادر شده بود
شد به صورت عجوالنه به اجرای اين احکام رو آوردند و شبانه  ايجاد

حتی . احکام سنگين تشويق و موظف می کردند روز قضات را به صدور
 آن در ظرف پنج روز جلس می بريم که به موجبطرحی را گفتند به م

  ١٣٨٨ بهمن ٨           .احکام اعدام قابليت اجرا پيدا کند


