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:در  اين شماره همچنين  ميخوانيد  

)منصور حکمت(سوسياليسم جنبش    بازگرداندن اختيار به انسان است . اساس سوسياليسم انسان است   

س

 فرار از فعاليت متشکل و حزبی و 
 !دفاع از سنت کار آمونيستی

 
 مبارزان کمونيست 

 
ه      .  بشكل علنی برگزار شد  "  حكمتيست"  حزب   ٤اخيرا آنگره    ن ب هدف از نوشتن اين متن پرداخت

ه              .  مظامين مباحث سياسی و قطعنامه و قرارها و مصوبات آن کنگره نيست        د و ن م ان ه ه م اينها ن
دان                        شه ب ي م ه ه جديد، تکرار گوئی ايدئولوژيک صرف اين حزب و چپ غيير کمونيستی است ک

م         . سرگرم اند و تا صدها سال ديگر ميشود تکرارش کنند و آب از آب تکان نخورد  ه اق م ف تنها ات
ج                  اي ت ی و ن اين کنگره در رفتن رهبر اين حزب از زير بار فعاليت متشکل و مسئوليت های حزب

 .اين اتفاق آبی بر هلهله درون اعضا ريخت و کنگره را در سايه خود گرفت. اعمال خودش بود
 

ی                           ار حزب ده ول کردن ک ن ن ه ک وجي پرداختن به اين مسئله الزم است، چون اين حزب مدافع و ت
پرداختن به آن الزم است نه به اين دليل که دوره فعاليت حزبی او در حزب . کورش مدرسی است

ر                      "  حکمتيست"  ره آن حزب ب ه و خارج از داي ع و يا حرکت اخيرش می تواند تاثيراتی در جام
جائی بگذارد، بلکه به اين دليل که اين دو دوره از زندگی سياسی آقای مدرسی بهم مربوطند و در   
هر دو دوره توانسته سياست و سنت و فرهنگ سياسی راست روانه ای را بر اعضای آن حزب                    

ن               .  جاری کند و زندگی سياسی آنها را به لبه پرتگاه بکشاند           اره اي بايد به اين پرداخت چون در ب
ه             ت وش مسئله از طرف رهبران آن حزب و از طرف کورش مدرسی بطور علنی صحبت شده و ن

اه                    .  اند گ ه آن ن بايد به اين مسئله پرداخت چون مقطعی است که اگر اعضای آن حزب با ديد باز ب
نکنند راه بازگشت آنها سخت تر ميشود و بنابراين اين اتفاق به سرنوشت سياسی جمعی از انسانها 
مربوط است که سالهای زيادی تحت رهبری منصورحکمت مبارزه کمونيستی کرده اند و دخالت          

 . و اظهار نظر مسئوالنه در اين رابطه را ضروری ميدانيم
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بي حقوقي يك و نيم ميليون آارگر خبازتوسط   آانون سراسري                   "  دادخواهي"

انجمن هاي صنفي آارگران نانوائيهاي   ايران به رياست جمهوري بارها مورد               
اين آانون ميتواند به هر مقام و ارگاني نامه             .  آزمون و محك قرار گرفته است       

اما براي جنبش آارگري و بويژه براي آارگران          !  هيئت مذاآره بفرستد  .  بنويسد
از طلوع آفتاب تا پاسي از شب در پاي آوره آتش به              "خباز آه درد و رنج آار        

خدمت رساني مشغولند، اما خود از دريافت حداقل دستمزد و مزاياي قانون                         
قبول نكردن اين وضعيت و دادخواهي واقعي              "  سخت و زيان آور محرومند         

براي بيرون آمدن از اين بي حقوقي و بردگي آار و سرمايه به آدام سو خواهد                    
همسر ( يك و نيم ميليون آارگر خباز همراه با چند ميليون از وابستگان آنها! رفت

 و بهره مندي از مزاياي      ٨٩از اجراي مصوبه دستمزدهاي سال      )  و فرزندانشان 
 . قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور، محرومند

 
فشار اقتصادي بر روي     .  نامه آانون خبازان  يك واقعيت تلخ را نيز بيان ميكند              

طبقه آارگر در موقعيت بسيار سخت و تهديد آننده اي            .  آارگران سنگيني ميكند  
براي ادامه تامين زندگي روزانه و معيشت خود و خانواده هايش قرار گرفته                       

هر روز بر ميزان افزايش باال بودن نرخ مايحتاج عمومي و روزانه مردم . است
گراني و عدم دسترسي به حقوق و مزاياي آامل براي تامين                      .  افزوده ميشود  

حداقل زندگي روزانه سرنوشت ميليونها آارگر و خانواده هايشان را تهديد                         
وضعيت نا بسامان و فشار فقر و فالآت و عدم امنيتي محيط آار و در يك . ميكند

آالم جنبش آارگري را در موقعيت دفاع از حق زندگي و معيشت آارگران                         
با وجود اين موقعيت دفاعي اما ما در چند سال گذشته شاهد                     .  قرار داده است   

افق دخالت در سرنوشت     .  تحرك و اعتراضات پر دامنه جنبش آارگري هستيم           
 . جامعه هم به روي آارگران باز شده است

شرايطي آه جنبش آارگري ايران در آن قرار دارد اين است آه يك حكومت                        
بسيار مستبد و خشن سرآار است آه اجازه هيچ نوع تشكيالتي را نميدهد،                             
تشكلهاي آارگري، شوراها، سنديكاها و احزاب آارگري جزو اولين نهادهائي                

 . هستند آه اين حكومت ممنوع آرده و بشدت سرآوب ميكند
 

آارگر بي تشكل و منفرد را ميتوانند         .  آارگران قدرتشان در اتحاد و تجمع است       
ولي توده وسيع آارگري و بخصوص اجتماعات وسيع آارگري و    . سرآوب آنند 

تصميمات اجتماعي آارگري را نميتوانند ناديده بگيرند، آارگران بارها قدرت                
اجتماعات و اعتراض وسيع و توده اي خود را به جمهوري اسالمي تحميل آرده 

حتي در اوج قدر قدرتي جمهوري اسالمي آارگران نشان داده اند آه وقتي                 .  اند
مجمع عمومي آارگري تشكيل ميشود و آارگران آيفرخواست خود را اعالم                     
ميكنند، نماينده آارگران و آسانيكه توسط آارگران انتخاب ميشوند، بدرجه                        

و از حمايت ساير نهاد و آانونها و مراآز            .  زيادي مصونيت سياسي پيدا ميكنند     
 . آارگري برخوردار ميشوند

 
راه حل يك و نيم ميليون آارگران خباز و خانواده هايشان براي رسيدن به                              
خواستهاي بر حقشان  در گرو ايجاد تشكل هاي آارگري و تجمع و ايجاد مجمع                 

 .  عمومي است
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آورش مدرسي در گزارش ويژه به کنگره اعالم آرد به دليل                                 
مريضي نميتواند و حاضر نيست در آنگره بعنوان آانديداي آميته                    

ما هم  .  مرآزي ثبت نام آند و هيچ پست و وظيفه ای را بعهده بگيرد                 
در نگراني از وضع جسمي و سالمتي آورش مدرسی خود را سهيم                  

اميدواريم سالمتي جسمی و روحی ايشان بزودی باز گردد و             .  ميدانيم
 اما آقای مدرسی     .سال های سال زندگي خود را با سالمتی ادامه دهد             

در توضيح بيماری خود به اين بسنده نکرد، داليل سياسی را قاطی                     
مريضی خود نمود و در ادامه آن رها کردن فعاليت حزبی را تماما به               

باز هم به اين بسنده نکرد و انگشت تهديد به               .  مسائل سياسی گره زد    
سوی مخالفين سياسی خود در خارج از اين حزب و البته بطور غيير                
مستقيم و در اساس به سوی رهبری و کادرهای اين حزب دراز نمود                
که نه تنها نقدی را متوجه شانه خالی کردن او از زير بار مسئوليتها                    
نکنند، بلکه امر ماست مالی کردن اين حرکت کورش مدرسی را                        

البته تا کنون تعدادی از رهبران خبره و         .  برای خود مايه افتخار بدانند    
با سابقه تر اين حزب پيشقدم انجام اين وظيفه شده اند و اين افتخار را                  

 .نصيب خود کرده اند
 

برای آوردن  "  گزارش ويژه به کنگره   "جنجالی که کورش مدرسی در      
در "  بازی ادامه دارد   " در سخنرانی خود بنام         تئوری بپا کرد و بعدا      

 ضمن پمپاژ روحيه به اعضا آن حزب به آنها           کنگره ادامه داد،  اواخر  
، و  "گفتم زبانم دراز و قلمم کار ميکند          .  شما نگران نباشيد   : "ميگويد

که بعد از کنگره     "  نقطه سر خط،   "مخصوصا در نوشته اخيرش بنام        
بلکه در شکل سند       "  گزارش ويژه  "نوشته است اينبار نه در قالب              

هويتی با دست خود مسئله مريضی را به حاشيه رانده و همه را                             
متوجه برنامه های سياسی خود و حتی قول او برای حزب سازی در                 

در گزارش ويژه به     .  درون طبقه کارگر و آوردن تئوری کرده است           
او به  .  که حزب را ول ميکند و ميرود تئوری می آورد             :  کنگره گفت 

اين قول خود وفا کرد و يک هفته از کنگره نگذشته بود که بيشتر از                    
 سال گذشته در آن حزب انجام داده بود برای دو ماه و اندی              3آنچه در   

خوشحاليم از اينکه مريضی ايشان به آن         .  برنامه سمينار گذاشته است    
ولی بايد   .  حدی نرسيده است که جلو اينگونه فعاليت ها را بگيرد                      

بپرسيم آيا نمی شد يک سوم از اين انرژی و توان فعلی را به کار                           
حزبی در آن حزب اختصاص ميداد؟ به نقل از سخنرانی افتتاحيه،                     

 ماه در امور و سوخت و ساز حزبتان دخالتی                     6شما که به مدت          
ميشود بپرسيم چرا در ابتدا و در گزارش ويژه به              آيا نکرده ايد، چرا؟  

کنگره برای توجيه ول کردن آن حزب مريضی و تئوری آوردن را                   
همراه با هم جلو اعضای آن حزب گذاشتيد؟ از مريضی که متاسفانه                 

و "  مهم تر  "واقعی است شروع کرد و سر از پروژهای سياسی                        
تر از حزب و مهم تر از فعاليت تا کنونی               "  اولويت"و با    "  بزرگتر"

خالف صحبت ها   "  نقطه سر خط،  "چرا در نامه    .  خود در آورده است   
در کنگره صحبت ميکند و ول کردن آن حزب را تماما به پروژهای                  
سياسی خود ربط ميدهد؟ اعضای آن حزب بدليل نگرانی از وضع                     
سالمتی رهبر خود، فرار او را توجيه کردند، گفتند و نوشتند، به                          
منتقدين جواب دادند، حاال رهبر آنها داستان را عوض کرده و اين                       
. حرکت خود را يکسره زير سايه برنامه های ديگری برده است                         

حوصله بخرج دهيد و متوجه هستيم که آقای مدرسی در همان قدم اول             
گفت حزب را ول ميکنم و بدنبال کشف تئوری ميروم، اما نگفت با آن               
حزب در می افتم، نگفت با آن اختالف دارم، در کنگره به کادرهای                   
آن حزب سرکوفت نزد و همه شاهد بوديم که کنگره سرشار از تملق                 

آن حزب و آن      "  عظيم"گوئی متقابل و تعريف تمجيد کردن از نقش              
چرا در عرض دو هفته همه چيز بر عکس شده             .  بود"  بزرگ"رهبر  

است؟ چرا اکنون اعضای و رهبری آن حزب با خط و نشان کشيدن                   
کورش مدرسی در مقابل با آن حزب روبرويند؟ در عرض دو هفته                   
کيس عوض شد و البد رهبران وفا دار به رهبر زحمت ماست مالی                   
کردن اين گفته های مکتوب در اين نامه آخری را به جان خواهند                         

به فاکت های مستند از اين نوشته ميرسيم و در مورد رابطه                    .  خريد
 :خود با آن حزب ميگويد

 
و طبيعی است که کنجکاوی ها را                .  ميشود"  علنی"اين رابطه      "  

تحريک کند و با هر نيتی، ذره بين ها بکار گرفته شود و هر تفاوتی،                  
که قطعا وجود خواهد داشت، چه در حزب و چه در بيرون حزب بر                  

اين وضع هم من و هم رهبری حزب را البته در موقعيت               .  جسته شود 
 2010اکتبر" نقطه سرخط،"از ." دشواری قرار ميدهد

 
در اينجا بطور خيلی صريح بر وجود اختالف خود با آن حزب و                          

و بين او و رهبری       "  قطعا وجود خواهد داشت    "اختالفی که در آينده       
ايشان هنوز پا را     .  آن حزب دشواری بوجود ميآورد اشاره شده است          

از حزب بيرون نگذاشته است به موضع اپوزيسيون حزبی که کليه                    
سياست هايش را تعيين ميکرد و کميته مرکزی آن مطيع اش بودند و                 

تهديدات سياسی اختالف دارم را جلو صورت                 .  هستند رفته است     
آقای مدرسی ضمن اين تهديدها با برخ          .  اعضا آن حزب گرفته است      

تئوری خود در همين نامه بطرق زير به تحقير                     "  بالغت"کشيدن   
 :کميته مرکزی آن حزب ميپردازد

 
يعنی نوشته ها   (تقاضای من اين است که اين نوشته ها و گفته ها                  "  

به عنوان نظرات    )  و گفته هائی که قرار است بعدا بنويسد و بگويد                 

تنها تفاوتی که دارند گروه اول با فحش دادن به                   .  خود کرده اند    
منصور حکمت آغاز کردند و کورش مدرسی با ادعای طرفداری            

متاسفانه اين يک روند قوی در ميان چپ در ايران برای                 .  از آن 
توجيه بی نقشی خود در جامعه و در جريان تحوالت يکسال و نيم                

تز ساختن حزب در ميان طبقه کارگر، تز               .  اخير در ايران بود      
سابقه داری در ميان چپ است برای گريز از فعاليت سياسی و                     

اما تماما غير      "  انتزاعی"فرمولهای   و   "  اصول"خزيدن بزير      
اين تز در دوره ای عقب زده شد و با مرگ منصورحکمت             .  علمی

 سال پيش در زمان تشکيل حزب            30.  دوباره سرباز کرده است     
کمونيست ايران، سازمانهای پيکار، راه کارگر، رزمندگان و                      
چريکهای فدائی و بطور کلی چپ سنتی در ايران، ساختن آن                        
حزب را با تز ساختن حزب در ميان طبقه و پيوند با طبقه رد                           
ميکردند و هنوز که هنوز است سر گرم بر قرار کردن اين پيوند                  

 .هستند
  

اين همه صحبت شده که حزب مهم است، نيرو مهم است و کورش             
مدرسی درسی از فعاليت حزبی گذشته خود نگرفته و متوجه اين                
نکته ساده نيست که بخاطر درستی حرفهايش نبود که دورو برش              
حرف اش را گوش ميکردند، بلکه بخاطر بودن در يک حزب و                  

اکنون حزب و آن نيرو را رها کرده            .  داشتن نيرو بدور خود بود      
است برای اينکه تئوری بنويسد؟ مگر برای تئوری نوشتن بايد                     
حزب را ول کرد؟ مگر حزب تئوری نمی خواهد؟ نمی شود با                      
حزب بود و تئوری نوشت؟  از همين حاال به آقای مدرسی                                
اطمينان ميدهيم که اين تئوريها پشيزی ارزش نخواهند داشت و                   

اگر .  کسی عالقه ای به کشفيات تئوريک ايشان پيدا نخواهد کرد               
اين حزب کمونيستی بود، يا حداقل حزب چپ سياسی واقع بينی                   
می بود با طرح چنين سئواالتی و با نقد از اين حرکت رهبر خود                  

اما دفاع اين    .  وارد اين ماجرا ميشد و وزن حزبش را باال ميبرد               
حزب از اين حرکت کم ظرفيتی سياسی و کوچکی رهبری آن و                  

مقطعی بود و اين      .  فرقه ای بودنش را باز هم بر جسته تر کرد                
کسی که با اين بی        .  حزب همين اندازه را را از آن فهميده است              

مسئوليتی حزبش را ول کرد برای هيچ کاری و هيچ کسی جای                    
همه جدائيها در احزاب موسوم به کمونيسم                      .  اطمينان نيست   

کارگری بخاطر اختالف سياسی بوده، بجز مورد آقای مدرسی که            
ميخواهد فرارش را به مبدائی جديد در درون آن حزب تبديل                          

آنهائيکه حزب ندارند اين را بعنوان خالء جدی در زندگی              .  بنمايد
سياسی خود و بعنوان يک وضعيت تحميلی برای خود بحساب                     
آورده اند و برای رفع اين کمبود و ايجاد يک حزب کمونيستی                       

اما آقای مدرسی از اين بی حزبی و تنهائی نيرو                   .  تالش ميکنند  
گرفت و مجبور به کار مشترک و پراتيک جمعی و جوابگوئی به                

 .کسی نيست و آزاد شد و رفت
 

 نقد را کجا بايد گذاشت؟
 

بدنبال پايان کنگره مطالبی در توجيه اين اقدام آقای مدرسی از                      
طرف اعضای رهبری آن حزب، و مطالبی از طرف مخالفين در             

در يکی و    .  بيرون در نقد سياست های آن حزب نوشته شده است             
دو نوشته بطور خيلی سربسته و احتياط آميزی به رها کردن کار                

گوئی اين ماجرا به کسی       .  حزبی کورش مدرسی اشاره شده است       
مربوط نيست، سياسی نيست و خود کورش مدرسی آنرا سياسی                 

تا همين جا کورش مدرسی از همه جلو زده و در                    .  نکرده است 
فعال شکل دادن به اين حرکت و سياسی کردن کل اين کيس                              

اقدام اخير آقای مدرسی در نزد               .   را در دست دارد           "ابتکار"
مخالفين و موافقين و در عالم واقع در ميان احزاب و سازمانها و                  
در بين محافل مختلف چپ و در کنج ذهنهای همگی اعم از موافق               

که همه را    رويدادی  .  و مخالف مهم ترين رويداد اين کنگره است          
هيچ کسی در درون و بيرون آن حزب              .  متوجه خود کرده است     
آن کنگره ندارد و ذهن همه             "  کمونيستی"توجهی به مصوبات        

کسانی که رقم خوردن سرنوشت اين حزب را تعقيب ميکنند،                         
نبايد اجازه داد آنها بدلخواه خود ذهنيت            .  متوجه اين ماجرا است     

تعدادی را حول اين ماجرا شکل دهند و از آن سرمايه ای برای                     
نبايد اجازه داد به        .  حرکت ناگهانی ديگر آقای مدرسی بسازند             

روايت کنگره چهار آن حزب و گفته های خود شان آقای مدرسی                
 نکاتی را در اين رابطه            اما قبل از آن الزم است           .  بدرقه گردد  
 .روشن کرد

 
بايد تاکيد کنيم که اين کارهای کورش مدرسی که اينجا مورد بحث              
ما است از سر بد نيتی و توطئه گری او نيست و ما نمی توانيم                         
افکار درونی او را بخوانيم و از اين مجرا و بر مبنای حدسيات                      
. خودمان افکار درونی او را نقد کنيم و مسئله را توضيح دهيم                       

تکيه ما در اين نوشته بر فاکتهای مستدل برای معرفی متدی مضر             
متدی که در، در رفتن از زير بار                    .  در فعاليت سياسی است        

مسئوليت و خطا را به گردن ديگران انداختن استاد است، در                         
عوض کردن موضوعات و شاخ به شاخ رفتن، در فضا سازی                    
عليه مخالفين و همزمان تعريف و تمجيد از آنها مهارت کافی                        

که اين توانائی را دارد که آن               کورش مدرسی نشان داد          .  دارد
حزب را بدور پرت ترين و نامربوط ترين موضوعات و نظرات               

نگاه دارد و بهر جائی که بخواهد             "  درصحنه"سياسی ارتجاعی     

دليل اين خواهش اين است      .  رسمی حزب حکمتيست منتشر نشوند     
که فکر ميکنم انتشار هر نوشته ای از من به عنوان موضع رسمی             

از همان  ."  حزب موقعيت رهبری حزب را در سايه قرار ميدهد             
 .داخل پرانتز از ما است. نوشته

 
 ايشان اين رهبری را خوب ميشناسد و سرو دست شکستن آنها                    

ی خود از جانب آنها را فرض         "نوشته ها و گفته ها     "برای قاپيدن   
بر پايه اين شناخت لطف بخرج ميدهد و بخاطر                     .  گرفته است  

رعايت مصلحت اعضای کميته مرکزی که در انظار کوچک                      
جلوه نکنند به آنها توصيه ميکند که نوشته هايش را سياست رسمی            

در حقيقت با اين       .  نگيرند"  ايشان قرار  "  سايه"خود نکنند تا در         
گفته ها ميخواهد بگويد آنها در سايه ايشان قرار داشته و دارند و                  

خود و کوچکی کادرهای آن حزب را در مال         "  بزرگی"از اين راه    
دست "  محترمانه"و    "  متواضعانه"ضمن آن      .  عام جار ميزند     

نوازش بر سر آنها ميکشد و با کوچک و ضعيف معرفی کردن                     
اين روش کار و بزرگ نمائی از خود در              .  آنها خفت شان ميدهد     

خارج از آن حزب با توهين و اتهام زدن و بی حيثيت کردن                              
اما چرا نوشته ها و     .  مخالفين سياسی بارها خود را نشان داده است       

گفته های کسی که از زير بار مسئوليت حزبی در رفته است باز                  
خود بگيرد؟ مگر خودت ننوشتی       "  سايه"هم بايد آن حزب را زير       

ميشود، اگر اينطور است بايد اين          "  علنی  "که اختالف هست و        
چرا برای او بديهی است     .  حزب آن نظرات مخالف را دور بيندازد      

که رهبری آن حزب آنها را سياست خود خواهد کرد و آن اختالف              
را به جان خواهد خريد؟ ما به صحت اين گفته آقای مدرسی و اين                
مقام بزرگوارانه او در آن حزب اعتراف ميکنيم، ديده ايم و شنيده               
ايم که چگونه تعدادی از رهبری آن حزب به اين تحقير و اهانت و               
تهديدها و عوض کردن مرتب موضوعات و نظر سياسی از                         

اين روش کارسياسی ستون     .  طرف کورش مدرسی خو گرفته اند        
و نقط قدرت اصلی آقای مدرسی در برخورد به مخالفين سياسی و             

و حقنه کردن       در شيوه اداره تشکيالت و ارائه مباحثات سياسی              
اما در بيرون از حوزه     .  اين را بايد شناخت   .   هست يش نيز "  تزها"

نه .  آن حزب اين مقام بزرگوارانه خود اعطائی است و جائی ندارد          
در حزب کمونيست ايران قديم و نه در کومه له قديم و نه در                             
حزب کمونيست کارگری ايران دوره منصور حکمت جا پا و                       
. اثری از اين منزلت و دنيای درونی آقای مدرسی پيدا نميشود                      

که تمام افتخارات آن را ايشان نصيب        "  حکمتيست"بجز در حزب    
اما ده ها نفر کادر کمونيست از کردستان و از                .  خود کرده است   

سرتاسر ايران که االن زنده اند و از جنگ با جمهوری اسالمی                    
جان سالم بدر برده اند به اين ادعاهای بی پايه ايشان خواهند                            

راستی کدام سابقه و پراتيکی کورش مدرسی را به اينجا                 .  خنديد
رسانده که جز خودش کسی از آن خبر ندارد؟ پراتيك و فعاليت                     
سياسي آه توسط انسانها انجام شده به حساب سابقه آنها ريخته                       

اما، بزرگنمايی و فخر فروشی توسط همين انسانها در                   .  ميشود
ادبيات چپ و آمونيستي تاحدود زيادي غريب و از سنت چپ و                   

آقاي مدرسي درست اين حالت و وضعيت          .  آمونيستها بدور است   
بزرگنمايي را انتخاب آرده است و البد در مقابل آينه و بقول                          

. اش، خود را اين شكلي مي بيند آه مينويسد           "  پيچيده"خودش فكر   
در دنياي سياست بزرگنمايي و اگويسم را آساني انجام ميدهند آه               

در ادامه حرف آخرش را جلو      .  هستند"  برتر"البد خود فكر ميكنند     
 :ميگذارد و راجع به اهدافش در همين نامه نوشته است

  
به اين اعتبار دخالت در ساختمان يک حزب کمونيستی در ميان               "

نقطه "از   ."  طبقه کارگر امر اصلی من و اين سايت خواهد بود                 
 "سر خط،

 
معلوم شد آقای مدرسی اين حزب را کمونيستی نمی داند و بدنبال                

باز هم   .  حزب کمونيستی در ميان طبقه کارگر سرگردان است                
معلوم شد آنچه را در اين کنگره و در طی اين چند سال در وصف                
اين حزب و کادرهای آن بر زبان آورده است در بهترين حالت                     

يا اينکه اين حزب    .  تعارفات و در اساس رياکاری بيش نبوده است        
را کمونيستی ميداند و آنها را منتظر نگاه ميدارد تا بعد از ساختن                 
يک حزب کمونيستی در ميان طبقه کارگر اين دو را بهم وصل                     
کند و سر افرازانه به صحنه باز ميگردد و سفرش به نتيجه                              

کورش مدرسی حزب را داشت ول کرد، بقول خودش                   .  ميرسد
بهترين کمونيستها را بدور خود داشت و آنها را به جا گذاشت و                     
حاال ميخواهد با يک سايت حزب بسازد؟ تز ساختن حزب در                        
ميان طبقه کارگر، تز وازدگی کارگری ايندوره چپ غيير                              
کارگری در مقابل آخرين دستاوردهای کمونيسم منصورحکمت               

"است به کارگر به اين شيوه يک عقبگرد و چرخش                   "  رجوع. 
پيشقراوالن اين تز   .  عمومی در ميان احزاب و نيروهای چپ است        

در همين دوره ايرج آذرين و رضا مقدم و بهمن شفيق بودند و                        
جملگی بر بستر و زمينه های سياسی دوخرداد حرکت بسوی                       
طبقه را آغاز کردند و آقای مدرسی حزب اش بر زمينه جنبش                      
سبز به اين صف پيوستند و منشاء و پايه های سياسی همه آنها                        

همه از يک سوراخ سر در آورده اند و حتی داليل             .  مشترک است 
اينها توهم مردم به دو خرداد، توهم        .  و گفته هايشان شبيه بهم است      

مردم به جنبش سبز، پايان انقالبات، متعارف شدن رژيم، ول                        
کردن فعاليت حزبی، ساختن حزب در ميان طبقه کارگر و تکرار              
فرمولهای ايدئولوژيکی به جای اتخاذ سياست کمونيستی را پرچم             



از يک تشکيالت و يا "  برابر" تا وقتيکه بعنوان عضوی     .  ببرد
گر                      ه دي م ل ه ث بعنوان عضو کميته مرکزی کار ميکرد او م
ی                    ائ ه ي ائ وان د، ت ن ت کادرها و اعضائی که ظرفيت و توانی داش
ه در صالحيت           دارد که ميشود بکارش گرفت و تنها کاری ک

ده است               ن . او نيست قرار گرفتن در موقعيت رهبری و خط ده
ر      کورش مدرسی فاقد کارنامه و يک تاريخ به عنوان يک رهب
داوم                        د ت اق ر از آن، ف ت م ه سياسی و يک متحد کننده آدمها و م

 .    است" خط تئوريک"تاريخ ناموجود 
 

ما فکر ميکنم که متد برخورد تا اين مقطع مخالفين در احزاب           
ه  " حکمتيست"ديگر و موافقين در حزب  راجع به اين ماجرا، ب

اين حزب، به اين کنگره، به مسئله در رفتن کورش مدرسی تا      
ه              کنون بر محور واحد نقد يا دفاع از سياست های راست روان

ی     " و "  کارگری"و منفعالنه، و يا   ست ي ون ن حزب دور       "  کم اي
در اين ماجرا مخالف و موافق بر بستر مشترک و             .  زده است 

د       ه ان اعضای آن    .  سنت سياسی واحدی به جنگ هم بر خواست
طی               ی رب حزب ادعا دارند کمونيسم همين است، مخالفين بر ب
ظر خود               ات ن اين حزب به کمونيسم اصرار دارند و برای اثب
سياست ها و سابقه اين حزب را که بارها قبال بحث شده اند به              

عالوه بر اينکه اين تکرار گوئی الزم نيست، . شاهدی ميگيرند
رغم تصور و        .  اين تنها چيزی است که اثبات نمی خواهد        علي

د جاری                 نيت اعضا آن حزب، مشخصه اصلی حرکت و رون
سم منصورحکمت                    ي در اين حزب ضديت تمام عيار با کمون

اع در طرف          .  است اين حزب از موضع راست و در قالب دف
ه                  سف ل چپ جرياناتی که ضديت آشکار با منصورحکمت را ف

جه شرکت در             .  خود تعريف ميکنند قرار گرفته است    ي ت در ن
ن                    ي ف ال خ ن م ت چنين کشمکشی و در اين ميدان معنائی جزء رف
رده                  ن ک ي ي ع ا ت ه سياسی به ميدانی بازی که اين حزب برای آن

اين جدال به اين شکل و محدود به اين عرصه از    .  است نيست 
د   "  حکمتيست  " نقد، هر چه گرم تر بشود نفع آنرا حزب   خواه

 .برد
 

د              ق در برخورد اين حزب، به مسئله فرار اخير آقای مدرسی، ن
يست و                          افی ن ا ک ه از زاويه نقد سياست ها و افشاگری از آن

اگر کسی عالقه به چنين نقدهائی داشته     .  مطلقا جواب نمی دهد   
ا آن حزب و از                      باشد بايد از مسائل روز و جديد در رابطه ب

د         ن ه               .  مهم ترين اتفاق اين کنگره شروع ک د محدود ب اي ب د ن ق ن
اسی   " افشاگری  باشد و بايد بر روی روش کار           دی     "  سي ت و م

ا                      ه ل آن ب که آقای مدرسی و حزبش در طی اين چند سال در ق
زمين گذاشتن مسئوليت های     .  خود را تغذيه کرده اند پرداخت     

دون                       دا بساکن و ب ت حزبی از جانب دبير اين حزب اقدامی اب
سابقه و زمينه نيست و ميشود رد آن را در تمام عرصه های           
سياسی و تشکيالتی اين حزب با فاکت و بطور مستندلی نشان            

 . داد
  

دبير اين حزب فرار    .  از همين کنگره و اقدام اخير شروع کنيم       
رارش                    د از ف خواه ي کرده است هنوز کسی چيزی نگفته او م

گران             گار   .  وسيله ای بسازد برای حمله به آن حزب و به دي ان
اج                   رار او ت که همه در مقابل فرار ايشان بدهکاری دارند و ف

د       .  گلی است بر سر عالم     ن ک ی ب هشدار ميدهد اگر کسی صحبت
رکت           زبانش دراز است و بنابراين فرارش را بعنوان خير و ب

اسی اوست          ه    .  به حساب آورند و اين نمودی از روش سي ت ب ال
ه                           ی از آن حزب رو ب ب ال دان ج ن ر چ زبان درازی او تصوي

 . بيرون ارائه نداده است
  
 

کشد و احساس                          ي رخ م با اين طريق زبان درازی خود را ب
ه                    خاطر مريضی اش را ب همدردی و انساندوستی ديگران ب

ن     .  گرو ميگيرد و از آن سپری برای خود ميسازد   بر اساس اي
د              صحنه ها رهبری اين حزب همراه با آقای مدرسی تقال دارن
گر                  وژيک دي ول که در رفتن رهبر خود را به يک انقالب ايدئ

کی                           وژي ول دئ اسی و اي دا سي ب در درون آن حزب و به يک م
د       ن اي م ه             .  برای آقای مدرسی تبديل بن کی ک وژي ول دئ قالب اي ان

 .رسوائی حاصل از آن هم اکنون پيدا است
 

ه               کورش مدرسی در سحنرانی افتتاحيه خود در کنگره گفت ب
ی                       ن ل ن ع خاطر اي کنگره علنی اعتقادی ندارند و کنگره را ب
گرفته اند که جوابی به توطئه جمهوری اسالمی و همکاری              

 با کنگره علنی به جمهوری اسالمی . انترپل با آن بدهند

ود           .  معقولی در برود   تسلط کامل بر حزب شرط الزم اينکار ب
د و          تا بتواند از موضع باال دست حزب را جا          ن ا ک بگذارد ره

 گل کمتر به او چيزی نگويند و ضمن آن حزب را به پشت           از
ر از او        .  اين اقدام خود ببرد    اما اکثر کادرها در آن حزب بيشت

د                  ودن دد ب ع ت ن  .  دارای سابقه مبارزاتی و نقش در احزاب م اي
ارده ای                  م طيف کادری مثل او مدعی بودند و اين مقام خود گ

ده      .  را بسادگی از ايشان قبول نمی کردند     ع ش ان اين مشکل و م
برای اينکار تعدادی از رهبری     .  بود که بايد بطريقی حل ميشد     

ه        ان ه حزب را بدور خود جمع کرد و در هر جلسه ای و بهر ب
وجود و                        حال م ای حمله محفلی عليه يکی از اعضای فی ال

د                ن ت داخ راه ان ه   .  باقيمانده در کميته مرکزی آن حزب را ب حمل
ظر         عليه شخص ديگری بود اما بقيه کميته مرکزی را مورد ن
ر                       گری را ب داشتند تا حساب دستشان بيايد و نرم و سنت دي

ی و خرد               .  حزب جاری سازند   ل حف اعتراض به اين حرکت م
کردن شخصيت سياسی کادرها از طرف تعدادی جواب گرفت   

در ادامه . و دريچه ای شد برای ديدن منظره سياسی وسيعتری
ه            ر از اعضای          20اين ماجرا منجر به استعفای نزديک ب ف  ن

م       .  کميته مرکزی و کادرها از آن حزب گرديد      ا ه اه ف اين استع
پروژه فرار آقای مدرسی را به عقب انداخت و هم اينکه دست          

ذاشت                     از گ ای خود در آن ب . او را برای جاری کردن روشه
ه آن حزب                        ارگری ب سم ک ي ون م اعالم پيوستن حزب اتحاد ک
ماجرای ديگری بود که پروژه رها کردن حزب از طرف او               

 خوشحال و      در حزب ايشان  در ابتدا همه    .  را به عقب انداخت   
که کورش                         ن ا اي ود ت عی ب ي موافق اين پيوستن بودند، اين طب

د           ردن او .  مدرسی مخالفت کرد و بدنبال آن همه نظر عوض ک
. امر خود را پيش ميبرد و مصلحت آن حزب چيز ديگری بود            

سهم حزب اتحاد کمونيسم کارگری از اين حرکت سياسی انگ    
ن                .  و بد و بيراه تحويل گرفتن بود    وست ي ود اگر پ ن ب مسئله اي

ول   "  حکمتيست" حزب اتحاد کمونيسم کارگری را به حزب         ب ق
ای                  روژه امروز آق رای پ ميکردند ترکيب کادری آن حزب ب
وانست                            می ت ی ن راحت وجود می آورد و ب مدرسی مشکل ب
اورد و راه                         ي دست ب موقعيتی را امروز در آن حزب دارد ب

طور              .  فرارش سخت ميشد   اگر الزم شد و يا وقت اجازه داد ب
طور                             ه امروز ب ا ب دا ت ت دقيق و ريز تر اين پروسه را از اب
ادی را در               جداگانه بررسی خواهيم کرد و نکات آموزمنده زي

ل                .  بر دارد  اب ل درک و ق اب در هر حال اين حرکت برای ما ق
 .انتظار بود

 
ن حرمت               "  حرمت  " دادن قرار دفاع از      م شکست رای دره ب

اسی، اعالم                   ي ظر س مخالفين سياسی آن حزب بخاطر ابراز ن
ر از                              ف رای دو ن ات آن حزب ب خ در نشري ي وب علنی قرار ت
ل از                               ب د ق ودن وز عضو آن حزب ب ن ه ه اسی ک مخالفين سي
تصويب حتی در ارگانهای آن حزب و زير پا گذاشتن نرمهای           
جوامع بورژوايی در اين رابطه و تصوير سازی از شخصيت          
ه                           د از جمل ودن ه ب ت رف اره گ ن سياسی کسانيکه از آن حزب ک

ن        .  روشهايی فعاليت رهبر قديمی اين حزب است        که اي ي ان زم
ل آن              روشها را اعمال ميکردند هيچ حزب و سازمانی در مقاب

تی در        .  موضع نگرفت و همه نظاره گر بودند       اوم مانعی و مق
م          برابر با اين روش درست نشد و در نتيجه کورش مدرسی ک
ن                              غ اي ل ب ع و م داف ه م ر و ب کم توانست حزب را به اين مسي

د       اي م ن ی و هتک                     .  روشها تبديل ب ام زن ه از آن پس روش ات
حرمت مخالفين سياسی را حق بديهی خود ميدانستند و حمايت           

در چنين وضعيتی .  نزديک به تمام رهبری را پشت سر داشت      
ی از                        ام زن ه کرد و روش ات ي درت م آقای مدرسی احساس ق
ه سطح فضای                          رد و ب ز ک محدوده درونی آن حزب سر ري

ه را شاخه وزارت اطالعات                .  سياسی پا بيرون نهاد    کومه ل
ه خاطر                   معرفی کردند و گروه ايرج آذرين و رضا مقدم را ب
م              گند کاری که بار آورده بودند به لو دادن فعالين کارگری مته
کوب                       ن ا م ا ب د ت ردن نمودند و فضای چپ را آلوده و ملتهب ک

د              ن و آي ه جل ي ق ن حرکت از طرف                   .  کردن ب ع اي وق ان م م ه
وجود                  ادش م ه اسن کمونيستها جواب گرفت و عقب نشستند ک

 . است
 

ه امکان                   روش کار تا کنونی اين حزب اين بوده که تا حدی ک
دارد چهره سياه و زشتی از مخالفين سياسی خود بدست دهد تا 

گر            . خود را معقول و مبارز معرفی کند و ديگران را طور دي
ه حاال                 فکر نمی کنم حزب بعد از کورش مدرسی در آينده و ن
رار                           ظر ف ن ن اشد و از اي قادر به ادامه اين متد رهبر خود ب

ن            .  رهبر ضرری به آن حزب نمی رساند      ده اي ن اينجا بحث آي
ی                  حث ن ب يست و اي حزب و سرنوشت آن موضع اين نوشته ن

د        ن          .  ميگوئيم که نمی تواند هيچ غلطی بکن ا اي وي عجب، گ
هوری                         ه جم اسی است ک ی احزاب سي ن اولين کنگره عل

د             ن ک طی ب ان،      .  اسالمی در مقابل آن نتوانسته غل ت ن داس اي
کی از                       ده ي د، ش ن ک طی ب جمهوری اسالمی نمی تواند غل

يک آن حزب              رات م       .  دستاوردهای اين کنگره، نه پ ه ه ي ق ب
د و               ن ن ک ي بدون اينکه يک لحظه به آن فکر کنند تکرارش م

م        .  به خود مدال ميدهند    مگر توطئه گری و جنايات اين رژي
ی و           حد و مرزی دارد؟ آيا حزب و سازمان چپ و يا راست
م         حتی بخشی از معماران آن حکومت از دست جنايات رژي
اورد های                      ت ن را در رديف دس معاف مانده اند تا بتوان اي
ه                       وطئ م و ت ات رژي اي ن ويژه آن حزب قرار داد؟ از کی ج
بت                ث های آن شده نقطه قوت و بيان تفاوت های سياسی و م
برای آن حزب؟ قبال هم درز کردن اطالعات از درون آن          
وسط سايت                    حزب بر اثر شلختگی خودشان و پخش آن ت

را بعنوان دستاورد و تفاوت خود با بقيه جار       "  داب تهران " 
ده           .  ميزدند ن بر خالف تکرار طوطی وار مکرر و خسته کن

ه                               وطئ ا ت طه ب گره اگر چه در راب ن ودن ک آنها، علنی ب
ا              ی ب ل مشخص جمهوری اسالمی و همکاری پليس بين المل
گره              آن خوب بود، اما اين مسئله دليل اصلی علنی بودن کن

ر خود             .  را توضيح نمی دهد    اث اين مسئله کنگره را تحت ت
. نگرفته است، اما در رفتن رهبر ان حزب اين کار را کرد           

ه                             ون گ ن ه از اي وان را دارد ک ن ت ی اي درس ورش م ک
های ناموجود بهره ببرد و توطئه های جمهوری " دستاورد" 

حد                     ت ا م ه دور آن اسالمی را دستاورد جا بزند و حزب را ب
ا                  .  کند رای ره م اش را ب ي ايشان آدم سياسی است و تصم

ن             رای اي گره را ب کردن کار حزبی آنی نگرفته است و کن
گره                ن علنی گرفت که رنگ و رويی به فرار خود بزند و ک

رد       ال               .  را پشت مراسم فرار خود بب ب د در ق اي ن حزب ب اي
زحمات او تاوان پس دهد، او همين را ميخواست که کنگره 
د و                    ن و دفاع آن از اين حرکت خود را در مالء عام تابلو ک
ه                    ی ب ت به شاهدی بگيرد و نشان اين و آن بدهد تا مشروعي
رای آن                    ه ب دان ن روم اين حرکت خود دهد و تاريخچه ای آب

ام آن حزب، چه از                 .  بسازد چه از نظر تشکيالتی و انسج
ن حزب دارد                  ه اي نظر مواضع سياسی راست روانه ای ک
اسی و          اين کنگره نقطه اوج و باالنسی بين اين دو وجه سي

ده است و       .  تشکيالتی در آن حزب بود  اما اين بالنس شکنن
حفظ آن جز با فوت کردن تعصبات فرقه گری به درون آن            

د             ه ان اي گره و         .  حزب قابل ادامه نيست، چون بی پ ن ن ک اي
مقطع آن بهترين زمان و بهترين سناريوی ممکن برای در            

ه از       .  رفتن رهبر آن حزب بود     کنگره و دفاعيات جانانه بقي
ا                 اق ف آن سرمايه ای است برای مانورهای آتی مدرسی و ات

تسليم شدن و      .  در وهله اول عليه اين حزب و کادرهای آن        
ود و              ب ا راحت ن گردن گذاشتن به نشر اين جمالت برای م

د و    .  شايد در نگاه اول بي رحمانه بنظر آيد        اما واقعی هستن
وقتي مجبوريد يك اتفاق سياسي را آه وارونگی آن آزارت           
د                ي زن ميدهد توضيح دهيد و خالف حرکت موجود حرف ب

با دور شدن از اين فضا . در وهله اول اينطور بنظر می آيد
گردد             ي ر م اشكي آورش       .  صحت اين نوشته بر جسته ت آ

خاطر                          ا ب زشكي اش و ي ل پ ائ مدرسي در چارچوب مس
ال                    ب رای دن ا ب خستگی و يا داشتن اختالف با آن حزب و ي
يت                 ال ع کردن پروژه های شخصی اش برای دوره ای از ف
حزبی فاصله ميگرفت، آاشكي همين ها را مي نوشت و ما      
ه ای                  ت وش و بقيه را مجبور به نوشتن اين جمالت و چنين ن

 .نمی کرد
  

ده                    ي ا رس ج ن ه اي اين ماجرا کی شروع شد و چرا امروز ب
اره کردن حزب               .  است قابل پيگيری است    بعد از تکه و پ

يست      " منصورحکمت، حزب        ت ای        "  حکم ال گردن آق وب
چند ماهی بعد از تشکيل حزب ميخواست .  مدرسی شده بود  

م                     ل ه ک دن و است ن با دو مرکزيت کردن رهبری حزب در ل
ا در                 حزب را از خود دور سازد و از زير بار مسئوليت ه

دن او    .  برود مخالفت چند نفری در جلسه دفتر سياسی در لن
وآن نوارهای اين .  را به عقب راند     جلسه قطعا بايد در آرشي

چند ماهی از تشکيل حزب نگذشته بود       .  حزب موجود باشد  
د و                     ي ن ک ي اشم چکار م ب که مرتب تکرار ميکرد اگر من ن
ه                 ان ف اس ت غييره و اينها هم در همان جلسه جواب گرفت و م
در هر دو مورد فقط از طرف مجيدحسينی و يک تا دو نفر 
ديگر، اکثريت تائيد کردند و با عقب نشينی مدرسی آنها هم       

د    ن ه بصورت                     .  عقب نشست ود ک ی ب رصت ال ف ب دن ايشان ب



ن حزب را         .  جداگانه است  اما کورش مدرسی توانست دست اي
حوالت                  ارزات و ت در سنت و مشی توده ايستی در برابر با مب

جمع ايرج آذرين از عالقه به دو        .  سياسی درون جامعه بگذارد   
روز                 که موضع دي خردادی ظاهرا دست برداشته اند بدون اين

د         اورن ي ه               .  خود را بروی مبارک خود ب م ب ن حزب ه د اي اي ش
ی از موضع                            اب ت ده و در يک روز آف ن همان شيوه آنها در آي
هوری                        ی جم گون رای سرن ردم ب راضات م تحويل دادن اعت
غی                     ي ل ب ه ت ي اسالمی به جنبش سبز، و جا خوش کردن در حاش
ای دو                     ه وري ئ ه ت ر دارد و ب وژوازی دست ب ه های ب ان رس

 .خردادی بهمن شفيق پشت کند
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"کورش مدرسی"  فرار"وحشت از : "در جواب به نوشته  
 
 همراه با انتشار اين ياد داشت، مطلب اول مبارزان کمونيست 

فرار از فعاليت متشکل و حزبی و دفاع از سنت کار "بنام
و نوشته محمدجعفری را بعنوان ضميمه دو باره !" آمونيستی

به اين دليل که، نوشته اول ما جواب کامل اين  . منتشر ميکنيم
نوشته را داده و هيچ نکته سياسی جواب نگرفته ای در آن 
وجود ندارد و هم چنين تاخير در جواب ما انتشار يک جای 

اما اين نوشته، . اين سه مقاله را ضروری کرده است
خوانندگان را با نحوه کار اين حزب بيشتر آشنا ميکند و اين 

با وجود بد و بيراه های آمده در اين . تنها خاصيت آن است
مطلب به مبارزان کمونيست، اين نوشته را بايد بعنوان 

"  حکمتيست"ترين نوشته يک عضو رهبری حزب " مودبانه"
و در همان حال بعنوان جديد ترين محصول از استعداد ويژه 
.  آن حزب در جعل کاری و عوض کردن موضوعات قاب کرد
به چند دليل زير نکاتی در رابطه با نوشته محمدجعفری را  

.                                                              الزم ميدانيم  
يکم، به دليل بی ربطی و نامربوطی جوابيه فوق به نوشته اول            
د و                 ن ت مبارزان کمونيست و بی جواب ماندن انبوه فاکتهای مس

م                .  استداللهای آمده در آن    ر ه م و ب نوشته محمدجعفری در ه
ا                          رده است ت اطی ک م ق ا ه است، موضوعات بی ربطی را ب
تمرکز بحث از يک موضع سياسی را به حواشی انتقال دهد و              

دوم، به .  هنر تعويض اصل موضوع را به نمايش گذاشته است        
رشان در                   ب ظر ره دليل سکوت و گريز اين نوشته در مورد ن
رای                 اموريت او ب مورد آن حزب، کميته مرکزی آن حزب، م

ه    "  نقطه سر خط" کشف تئوری، حزب سازی او در نوشته   و ب
که               .  جای اينها حمله به ما     ن م خارج از اي ي ن ک سوم، ما فکر مي

ر                            ی را در ب اي ن بحث چه حوزه ه اکنون عالقه مندان به اي
ا            .  ميگيرد، دنبال کردن اين بحث الزم است   ه م ل ک ي ن دل به اي

را                  ت همت و اف يکبار ظرفيت رها شده اين حزب در توهين و ت
ا               زنی به افراد و نيروهای سياسی را به عقب زديم، اما اينبار ب
وژيک کورش                   ول دئ سر چشمه اين تهمت زدنها و با انقالب اي

ار       .  مدرسی حول رها کردن کار حزبی روبروئيم       ن روش ک اي
ن را        .  مبنای توليد زبان درازی و راست روی ها است       د اي اي ب

اه داشت                          گ م ن ال اسی را س ارزه سي ب . به عقب راند وميدان م
اسی                        ي ی س دگ ی زن ت الم ه س ت ب ب ود را نس ا خ ارم، م ه چ
ه                  ئل ن مس محمدجعفری و بقيه در آن حزب مسئول ميدانيم و اي

م          ردي ان ک ي ر     .  يکی از اهدافی بود که در نوشته اول ب عالوه ب
د حساب                           خواه ي د م ه ان ت وش ا ن ه م اينها، باالخره در جواب ب

ذارد و                           گ يست را کف دستش ب ون م ارزان ک ارشان    " مب ن ک
 ، به بينيم چگونه و با چه شگردهايی؟ "گذاشت

 
در شروع نوشته و بند اول آن، صحنه ای برای تصويری  – 1

اين صحنه سازی . سازی از ما و منتقدين آن حزب چيده اند
پايه اصلی اين نوشته است و محتوای آن را در خود خالصه 

تالش کرده اند اعضای آن حزب اين اتفاق سياسی . کرده است
را تنها و تنها از دريچه صحنه ای که آنها چيده اند بنگرند و 
رها کردن حزب را دستاورد و معجزه رهبر خود به حساب  

اين صحنه سازی ناشيانه نه بر اساس نقد گفته های ما . آورند
و نه با ارائه فاکتی از طرف ما و حتی نه بر اساس گفته های 

که براه انداخته، بلکه بر مبنای " انقالبی"رهبر خود راجع به 
بيرون دادن فضای درونی و تراوش ذهنی نويستده و 
آنطوريکه او دوست دارد ما باشيم، سر هم بندی شده و در 
. عالم خود به جنگ ما آمده اند شمشير را در هوا ميچرخانند  
 اينگونه شروع کرده اند که ما راه پس و پيش را از کورش 

مگر حزب ول کردن فقط برای رهبر .  مسئله حزب است
خوب است، برای ديگران بد است و تالش جمعی ما قابل 
قبول نيست؟ اين فرهنگ نسبيت سياسی است و بهتر است 

.                                                            رهايش کنيد  
                                                           
  اما از اينها گذشته راستی با توجه به نوشته اول و موضع 
دائمی ما در قبال مسئله حزب، شما کدام موضع سياسی ما 
راجع به حزب را در طی اين چهار سال نقد ميکنيد؟ ميشود 
در اين رابطه آدرسی از نوشته های ما را بدست خواننده 
بدهيد؟ چرا از پرت کردن حرف بی اساس و مارک چسپاندن 
خسته نميشويد؟ گفتيم و باز هم از ما بشنويد از اين شيوه بحث 

که رهبر به درون شما فوت " نقط قوتی" سياسی و از اين 
اين . کرده است دست بر داريد، باور کنيد به صالح شما است

نويسنده عزيز متوجه نيست که بهر اندازه ای بخاطر نداشتن 
حزب به ما ايراد بگيرد، بار انتقاد بر گرده کورش مدرسی را  
سنگين تر ميکند؟ ما انتظاری غير از مارک زدن از شما 

با وجود همه اينها . نداريم ولی مواظب حال رهبر خود باشيد
بودن در حزب مساوی با کمونيست بودن اتوماتيک آن حزب 

شما حزب داريد و با حزب . نيست و حساب آدمها جدا است
تان و اين سياست ها زندگی سياسی اعضا آن را به تباهی 

نه رهبر سابق آن حزب و نه شما با دفاع جانانه .  کشانده ايد
ات از اقدام اخير صالحيت اظهار نظر راجع به جايگاه حزب  

ياد بگيريد هر . را نداريد و اين صالحيت را از خود گرفته ايد
وقتی تصميم به نقد نوشته ای گرفتيد، به خود نگاهی بيندازيد 

از همان روز اولی که ما دست رد به . و مستدل صحبت کنيد
آورده ام های کورش مدرسی زديم جواب " سياست"سينه 

.   چنين فرمايشاتی در رابطه با جايگاه حزب مکررا داده ايم   
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نفره معرفی کرده و سعی کرده اند با زدن نيش زبان به ما بر 

اين را گفته اند . حقی نظر خود را از آمار افراد نتيجه بگيرند
ما مجبوريم در جواب به مسئله تعداد . تا روی ما را کم کنند

از همان سطح عقب مانده ای که اينها وارد آن شده اند شروع 
فرض کنيم آمار آن حزب از تعداد ما درست است، در . کنيم

اينصورت اگر سه نفر بودن را تا اين اندازه قابل ايراد ميدانيد 
لطف کنيد به ما بگوئيد که تنها بودن کورش مدرسی را 
چگونه بحساب می آوريد؟ چرا به تک بودن و تنهائی 
رهبرتان ايرادی وارد نيست، اما با هم بودن ما ايراد دارد؟ 
اين حقوق ويژه و اين جواز اخالقی را چه کسی به شما داده  
است که با فتوا خيلی چيزها برای ديگران حرام ميشود و 
برای شما حالل؟ اما ايراد برخ کشيدن تعداد در بحث سياسی 

آنها دارند درستی و نادرستی نظرات . اساسی تر از اينها است
نيرو و " کوچکی"و " بزرگی"را بر مبنای تعداد، بر مبنای 

اين فرهنگ سياسی . ساز و برگ های طرفين می سنجند
بورژوائی است که از دوره فئودالی گرفته و بدرون نيروهای 

ميدانيم نيرو مهم است اما کسی که . چپ سرايت داده است
خود را چپ بداند مجاز به جلو بردن اين سنت بورزوائی و 
ابزار ساختن از اين فرهنگ سياسی برای زدن مهر تائيد بر 

تعداد ما ربطی به درستی و نادرستی نظر ما . نظراتش نيست
پناه بردن به اين روش نشانه بی جوابی و ضعف . ندارد

چپ ملی و رفرميست در ايران و در .  سياسی شما است
کردستان از اين فرهنگ سياسی برای ساکت کردن مخالفين 
سياسی خود بهره ميگيرند، ما و شما تجربه مشترکی در 

.                                       مقابله با آن در کردستان داريم  
 

خاب                –  4 ت به سابقه مبارزاتی کورش مدرسی و مسئله حق ان
درسی                     خاب کورش م ت افراد پناه برده اند، گوئی ما به حق ان

م              ن  .  انتقاد داريم و يا اينکه حق انتخاب را از ايشان گرفته اي اي
ه                ت وش ا و ن ه ه بحث نه به بحث ما ربط دارد و نه حتی به گفت

ده از            .  های کورش مدرسی در اين رابطه      ن ويس ه درک ن اما ب
روم،         .  اين اتفاق سياسی ربط دارد    ي او نگفته من حق دارم و م

ه       .  ايشان تئوری و سياست بار اين مسئله کرده است          سر و کل
مسئله حق انتخاب در وسط اين جدل از کجا در آمد؟ طرح اين 
خاب                   ت بحث نشان پس نشستن رهبری اين حزب پشت حق ان

ا است                  د م در .  برای دفاع از رهبر خود و در رفتن از زير نق
اع      نوشته قبلی از حق انتخاب رهبر آن حزب با اين جمالت دف

 :کرديم و توجه کنيد
آاشكي آورش مدرسي در چارچوب مسائل پزشكي اش و يا  "

رای                        ا ب ا آن حزب و ي بخاطر خستگی و يا داشتن اختالف ب
 دنبال کردن پروژه های شخصی اش برای دوره ای از فعاليت 

کناره "است، " ممنوع"اش " فعاليت. "مدرسی گرفته ايم
حزب بود به ديگران "اش ممنوع است، تا وقتيکه در " گيری
"  اولويتهای خود"نمی داد و حاال که فرار کرده است " اجازه 

و با " بندگی توليد ميکند"را پيش ميبرد، وجود او در حزب 
را،  به " کوچک کردن اعضا کميته مرکزی"فرارش تحقير و 

نه اجازه "را ميدهند، " کناره گيری"نه "  نه حق ماندن"او 
را، حزب اتحاد کمونيسم  " نه حق انفعال" و " حرکت

تشنه کناره گيری شما از "  کارگری و مبارزان کمونيست هم  
کابوس کناره گيری و فرار  "و عجب اينکه هم "  حزب بودند،

ای "در آخر بند اشاره کرده اند .".! تو از حزب را می بينند
و " خبيث"به اين ترتيب ميخواهند تصوير !". روح خبيث؟

زشتی را در صحنه اول نمايش خلق کنند و آن را نثار ما به 
ما را بهانه گير و بی منطق جا بزنند که بهر چيزی بی . نمايند

خود بند ميکنيم، چرا که اين اقدام و گفته های رهبرشان را 
زير نور گرفته ايم و بی خود به رهبر آن حزب و افتضاحات 

اينها الزم نديده اند بگويند . سياسی که بار آورده نقد داريم
.  فاکتها غلط است و از نوشته ها و گفته های خود دفاع کنند
در مقابل اين تصوير سازی از ما، رهبر خود را مجاهدت 

خود " بزرگ"کار، فرد مظلوم واقع شده ای که به کار 
او را . مشغول است و ديگران مزاحم او هستند معرفی ميکنند

فردی معرفی ميکنند که بهر جائی برود همه از معجزات آن 
مات و مبهوت و خوشحال و وحشتزده و غمگين و شاد 

اين تصوير سازی خبيث و بد نيت از مخالفين .!  خواهند شد
سياسی و دادن آن تصوير معصومانه از کورش مدرسی، شايد 
بتواند احساسات کور و فرقه ای تعدادی را در آن حزب عليه 
ما بر انگيزد، اما مايه آگاهی و منطق برای کسی نميشود و به 

اين روش بر روی . تعقل و تعمق آدمها چيزی اضافه نمی کند
تحريک احساسات عده ای از پيشقراوالن فرقه حساب باز 
کرده است و به دانش و آگاهی سياسی اعضای آن حزب 

اين روش کار سياسی برای هر جنبش و هر . متکی نيست
حزبی نيرو بشود و نيرو جمع کند، بدرد کمونيسم که هيچی 

ما متوجه ايم و در تجربه خود . بدرد چپ ايندوره نمی خورد
می بينيم که در دنيای امروز بنا نهادن سرمايه سياسی بر پايه 
سطحی نگری و عقب ماندگی سياسی و تحريک احساست می 

ولی ما برای اين روش سياسی .  تواند عده ای را جمع کند
ما در برابر سرنوشت . هيچگاه ارزشی قائل نبوده ايم و نيستيم

سياسی آدمهائی که حيثيت و زندگی سياسی آنها به بازی 
ناتوانی و کم آوردن در . گرفته ميشود خود را مسئول ميدانيم

جدل سياسی نويسنده را به طرف اين تصوير سازی از  
مبارزان کمونيست و آن تصوير از رهبر خود سوق داده 

اگر ميخواهيد از رهبر خود دفاع کنيد راهش اين . است
نيست، راهش نجات رهبر است از طريق نقد آن و دور 
ريختن آن روش کار سياسی که او و شما را به اين نقطه 

راهش تاختن به ديگران و ريز کردن کلمات نا . رسانده است
در نوشته مبارزان .  مربوط و لوس کردن بحث نيست

رهبر آن حزب " استعداد"و  " قوت"کمونيست به اين نقطه 
در ايجاد فضا سازی، در عوض کردن و جا بجائی 
موضوعات، در شاخ به شاخ رفتن و انداختن خطای خود به 

اين نوشته نشان داد که آن . گردن ديگران هشدار داده بوديم
. ها به هدر نرفته است"استعداد"  
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شما :"  حمله کرده اند، او رفت و ما خطا کاريم و نوشته اند  
چهار سال است از فعاليت متشکل حزبی و دفاع از سنت 

جالب است، اگر شما نبودن در حزب ". کمونيستی فرار کرديد
را واقعا ايراد ميدانيد، آيا اين ايراد فقط برای ديگران است، 
رهبر شما مستثناء است؟ اگر از حزب داشتن دفاع ميکنيد و 
نبودن در حزب را ايراد ميدانيد، چرا انتقادش شامل حال  
کورش مدرسی نميشود؟ ما با آن حزب اختالف داشتيم او که 
رهبر و خط دار ان آن حزب بود، چرا رفت؟ چرا وقتی از   
حزب در رفت، بر ميگردد و به آن حزب ميگويد با شما 
اختالف دارم، اما تا وقتيکه در حزب بود سکوت کرد؟ مگر 

باشد و کسی نظرات خود " حزب تعدد نظرات"قرار نبود اين 
را پنهان نکند؟ آن همه افاضات و شکلک در آوردن کجا 
رفت؟ ما در طی اين چند سال و در نوشته قبلی نبودن حزب 
کمونيست را در جامعه و در زندگی سياسی خود بعنوان 
خالئی به حساب آورده ايم و مبارزان کمونيست در اين مسير 

نويسنده اين سطور متوجه نيست که دفاع او از . تالش ميکند
اين اقدام رهبر خود خالف دفاعيات او در همين نوشته از 



 
ا را آورده           .  ش نقل قول آورده اند"نقد"  ه ول ل ق جالب است، نق

ل خود جمالت را                         ي ه م اند اما ناقص و بريده بريده و حتی ب
د            رده ان اک ک . عوض کرده و نقطه گذاشته اند و ويرگول را پ

ه  " جالب تر اينکه با وجود دستکاری       ان ا        "  زيرک در جمالت م
ه      جوابيه آنها نه به نقل قولهای دستکاری شده مربوط است و ن

ه آن اشاره می              .  با مضمون مقاله ما   ون م در بند زير به چند ن
 . کنيم

 
ده     متن زير را از مطلب     -  6 ي ما از نوشته اول ما بيرون کش

 .بطريق زير سر هم بندی کرده اندو  
اسی             "  هدف از نوشتن اين متن پرداختن به مظامين مباحث سي

يست         ه       ."  و قطعنامه و قرارها و مصوبات آن کنگره ن ا ن ه ن اي
ن                    ...  مهم اند و نه جديد،   ت گره در رف ن ن ک م اي ه اق م تنها اتف

يت های               ول ئ رهبر اين حزب از زير بار فعاليت متشکل و مس
ود        ه                 .  حزبی و نتايج اعمال خودش ب هل ل ر ه ی ب اق آب ف ن ات اي

پرداختن .  درون اعضا ريخت و کنگره را در سايه خود گرفت 
ده                ن ن به اين مسئله الزم است، چون اين حزب مدافع و توجيه ک

درسی است           ه آن         .  ول کردن کار حزبی کورش م ن ب رداخت پ
الزم است نه به اين دليل که دوره فعاليت حزبی او در حزب                 

و يا حرکت اخيرش می تواند تاثيراتی در جامعه         "  حکمتيست" 
 ."و خارج از دايره آن حزب بر جائی بگذارد

ه،       م ل توجه داشته باشيد که بعد از آوردن جمله اول، فقط چند ک
ه   "  اينها نه مهم اند و نه جديد،      "  را از جمله دوم آورده اند و بقي

وجه                .  جمله را قيچی کرده اند     ت ده م ن با اين قيچی کردن خوان
د  .  نيست آن جمله چه چيزی را مهم و جديد نمی داند  بعد آن چن

د                   ن ن ب کلمه را با فاصله نقط چين به جمله ديگری در آخر همي
گری از               .  چسپانده اند  د دي ن در ادامه بسراغ جمله ديگری از ب

ل از                      ب د و ق مقاله رفته اند و اينبار هم تمام جمله را نياورده ان
ه جای                         رده  و ب اک ک اينکه جمله تمام بشود ويرگول ما را پ

مات          .  ويرگول نقط پايان جمله را گذاشته اند       ل بعد جمالت و ک
د                       رده ان قال ک ازی ت بريده را پهلوی هم چيده و با اين شعبده ب

د           ن ن که            .  محتوای اين جمالت را عوض ک ن دون اي ه ب در ادام
جه                ي عرق شرم بر جبين آنها بنشيند از اين جمالت و کلمات نت

م       "  دلنگرانی شخصی " گرفته اند ما     درسی داري .! از کورش م
ن                  ه در اي راستی افترا و انگ و جعل کاری باقی مانده است ک
شود هر کسی                  نوشته بدان آويزان نشده باشند؟ با اين شيوه مي

د                     ان پ ان او چ و ده در .  نيم صفحه بنويسد هزار جور حرف ت
ال جمالت                    ن امل و اورژي جواب به اين شگردها مجدد متن ک
ده                      کاری ش ا جمالت  دست مبارزان کمونيست را در برابر ب

 .  رهبری اين حزب قرار ميدهيم
اسی             "  هدف از نوشتن اين متن پرداختن به مظامين مباحث سي

اينها نه مهم   .  و قطعنامه و قرارها و مصوبات آن کنگره نيست        
ن حزب و                اند و نه جديد، تکرار گوئی ايدئولوژيک صرف اي
ا                        د و ت رم ان دان سرگ چپ غيير کمونيستی است که هميشه ب
کان                         د و آب از آب ت ن ن کرارش ک صدها سال ديگر ميشود ت

 ."نخورد
رگول آن را                    جمله دوم در متن زير، آن جمله ای است که وي

 . بر داشته ونقط پايان جمله را به جايش قرار داده اند
ع و                       داف ن حزب م پرداختن به اين مسئله الزم است، چون اي

درسی است                          ی کورش م ار حزب ده ول کردن ک ن . توجيه کن
يت                            ال ع ه دوره ف ل ک ي ن دل ه اي پرداختن به آن الزم است نه ب

و يا حرکت اخيرش می تواند "  حکمتيست" حزبی او در حزب   
ی                              ر جائ ره آن حزب ب ه و خارج از داي ع تاثيراتی در جام
اسی                    دگی سي بگذارد، بلکه به اين دليل که اين دو دوره از زن
است      آقای مدرسی بهم مربوطند و در هر دو دوره توانسته سي
ر اعضای آن                و سنت و فرهنگ سياسی راست روانه ای را ب
اه                            گ رت ه پ ب ه ل ا را ب ه اسی آن دگی سي حزب جاری کند و زن

 ." بکشاند
د بحث                    ن خواه ي م م ه با وصل کردن متن ناقص اين جمالت ب
ر                         م ب دان اختالف شخصی داري ي سياسی ما را پنهان و به م

ه                       .  گردانند م ک ه اي ت ف ه اعضای آن حزب گ در اين جمالت ب
مواظب باشند اين حرکت کورش مدرسی را سياسی به بينند و    

د             . در امتداد و بطن زندگی سياسی او در آن حزب قرارش دهن
ار در آن                         ی دوره ک ن ع اسی را، ي ما اين دو دوره فعاليت سي
م       حزب، و دوره برنامه های او در خارج از ان حزب را از ه

مهم تر از اينها نقد اين حرکت او را راه ورود     . جدا نکرده ايم 
ن حزب                          ی آن در اي ون ن ا ک به نقد متد او و نقد فعاليت های ت

ن دو دوره،  درک                 .  ميدانيم اين ارتباط و اين پيوستگی بين اي
ا              اين حرکت را برای آن حزب و افراد قربانی شده اين سياسته

ی است                ان ا عصب ن  .  چون محمدجعفری مشکل کرده و از م اي

 
ن          .  همين کافی است  ي ه ب بضه   " اما تاکيد داريم ک کردن  "  ق

 قدرت و عدم صالحيت سياسی برای پستی فاصله زيادی 
 

کردن قدرت ميخواهند مسئله عدم       "  قبضه" با طرح   .  هست
ا          ج صالحيت سياسی او را پنهان نگاهدارند و بحث را به آن

م           "  ديوار ساخته خشت خام   " بکشانند و    ل ا ع ل م اب ق ی را م
که     "  قبضه" دوست دارند ما از     .  کنند ي ان کردن قدرت تا زم

م و                ي اش در حزب بود صحبت کنيم، وقتی رفت هم نگران ب
ه    "  وحشت " هم خوشحال، ميگويند فرار او ما را به          ت داخ ان

ا        .! و داريم ذهره ترک ميشويم  د م در يک کالم تالش دارن
را آنطور معرفی کنند و از ما مجسمه بسازند که به صالح   
ر در            معراج مقام مقدس و عظمت انقالب ايدئولوژيک رهب

اشد          را             .  نزد اعضای آن حزب ب ا ظاه ه طرف حساب آن
ه                        ادا ب ب ه م ماهستيم ولی مخاطب اعضای حزب است ک

 .حرکت رهبر خود شک کنند
 
ديگر اين است که ما گفته ام کورش مدرسی ضمن    "  ايراد" 

ه مرکزی آن حزب را                         ت ي م کناره گيری خود اعضای ک
ا            زرگی  " کوچک معرفی کرده است ت جه          "  ب ي ت خود را ن

رده                   .  بگيرد م ک ر ه ي حق نه تنها اين بلکه به نحو زننده ای ت
" نقطه سرخط،" است و اين را با آوردن نقل قول از نوشته           

ده       .  نشان داده بوديم   دي در جواب آن بحث مستند اينها الزم ن
اند فاکتی بياورند و نشان دهند منظور کورش مدرسی چيز          
اع                ديگری بوده است و يا اينکه از گفته های رهبر خود دف

. متوجه اند که آن جمالت تحقير آميز قابل دفاع نيست         .  کنند
مات                             ل ز کردن ک ی و ري وي سطه گ بهتر بود به جای سف
ه              راجع نامربوط و پريدن به ديگران به نوشته رهبر خود م

د              دادي ي . ميکرديد و درستی حرف هايش از اين راه نشان م
د                      دي ه ر آن، ت ي حق کوچک معرفی کردن کميته مرکزی، ت
ن              گي رای رن سياسی و غير مستقيم آن، حتی تعيين وظيفه ب
کردن انقالب ايدئولوژيک حول سفر رهبر آن نکاتی است           

ا در    "  نوشته نقط سرخط" که سياه بر سفيد، در   و سخنرانيه
چکار ميشود کرد ما با اين شيوه بحث و        .  کنگره آمده است  

ولی بايد مطمئن شده باشيد که .  با اين ظرفيت ها رو بروئيم   
 . اين شگردها کار ساز نيست

 
ر              ي ي متاسفانه رهبری اين حزب و کورش مدرسی و چپ غ
کارگری بطور کلی، از بحث سياسی فقط دشمنی با طرف            
ن و خراب کردن                        ت ف راه گ ي مقابل و تصوير سازی و بد ب

د               ه ان ت رف ا را گ ا    .  رابطه های سياسی و شخصی آدمه ه ن اي
ا عدم                                  طه ب ا در راب ده م ازن ظر س ه ن د ک ن ت س ي متوجه ن
ن در                  ت رف رار گ رای ق صالحيت سياسی کورش مدرسی ب
ا                    ی شخصی ب ن ا و دشم راس آن حزب، از سر بد نيتی م

ار                  .  ايشان نيست  ه از چه اسی است ک اين يک موضع سي
ا                  ب رت سال قبل در ارزيابی از جدائيها و در مقاالت ديگر م

ه  .  بر آن تاکيد کرده ايم   درک اين مسئله زياد سخت نيست ک
ه               ه ب متوجه شويد، موقعيت کورش مدرسی در آن حزب ن
نفع خودش تمام شد و نه نفع آن حزب و نه به نفع کادرهای      

مسئله اين است که، آيا کسانی در رهبری آن حزب پيدا . آن
ه           ميشوند که متوجه اين نکته شده باشند؟ آيا کسانی هستند ک
بدور از فضای درونی و کوته بينی سياسی به جای گذاشتن 
د؟                          ن ن کر ک ن موضوع ف ر روی اي حساب کف دست ما ب
ری            دادی در رهب تصور و تحليل ما اين استکه، احتماال تع
ردی خود،                  عيت ف آن حزب پيدا ميشوند که از موضع موق
ن                             ت ست، از رف ي ام و پست ن ق ا کسب م ه اينجا منظور تن
ی           ال م ت ی اح کورش مدرسی خوشحالند، اما نه اين خوشحال
ه                 طی ب مورد نظر ما و نه اين جان بازی محمد جعفری رب
ده و عمق آن                         دي ن پ ی از اي درک درست و متوسط الحال

ا سطحی و                  .  ندارد د ام هر دو برخورد ظاهرا متناقض ان
م است      .  پرت اند و دو روی يک سکه اند   ه آنچه برای ما م

اسی و جلب                      يت سي نور انداختن بر روی اين متد از فعال
توجه کسانی در ان حزب است که جدی اند و برای زندگی   

 .سياسی خود ارزش قائل اند
 

ا                      ه ه آن م ه ه نوشته پر است از اين اينگونه نکات جواب ب
ر                 .  الزم نيست  شت ي ر شدن ب برای جلو گيری از طوالنی ت

ا کردن                      ن رای آش کات ب ن ن مطلب از بقيه ميگذريم و همي
م       " استعداد" خواننده گان با     ي دان ي ا  .  های ويژه آنها کافی م ام

رای              داستان وقتی به اوج خود ميرسد که از نوشته اول ما ب

 
حزبی فاصله ميگرفت، آاشكي همين ها را مي نوشت و ما           
ه ای                   ت وش ن ن و بقيه را مجبور به نوشتن اين جمالت و چني

ی و              " از مطلب   ." نمی کرد  فرار از فعاليت متشکل و حزب
 !"دفاع از سنت کار آمونيستی

ی                       ل ي هر دل خاب دارد، ب ت  شکی نيست که هر کسی حق ان
ی بحث                            ت ا وق رود، ام ری را ب د مسي خواه شخصی که ب
د از آن                   ردي سياسی شد و از محدوده حق و حقوق خارج گ
ه و                         داخل گران حق م يست و دي پس حق مورد مشاجره ن

ی در            .  اظهار نظر دارند   ت ه، وق گزارش  " همگان ميدانند ک
ه دارد      " در اوايل کنگره و در سخنرانی     "  ويژه ازی ادام " ب

دام                    فی را از اق ري ع در اواخر کنگره کورش مدرسی هر ت
ان                و "  درازی"  خود بدست داد و هر چه را در وصف زب

قلم خود گفت، عليرغم ايرادات جدی ما به اين دو سخنرانی       
ه          .  ترجيح داديم چيزی نگوئيم    ل ک ي ن دل سکوت کرديم به اي

ح             وضي واقف بوديم که رهبر آن حزب مجبور است برای ت
د و                     ن دی ک ن م ب گريز خود تئوری بسازد و داليلی را سر ه
راه                          اچاری ب ه از سر ن وچی است ک گفتيم اين هياهوی پ

که        .  انداخته و بعد از مدتی تمام ميشود       ي ت قط سر      " اما وق ن
ل           "  خط ب ه ق را نوشت در مالء عام خالف گفته های دو هفت

ه                  خود در کنگره حرف زد و کيس را بر گرداند و ماجرا ب
د     .... ساختن حزب و   ردي . کشيده شد داستان بکلی عوض گ

ان                        ي ه و ب ت وش ا ن به اين ترتيب رهبر آن حزب خودش و ب
وق و                    حدوده حق و حق خودش قبل از هر کسی پا را از م
قالب                     ن ان داخت راه ان رچم ب حق انتخاب بيرون گذاشت و پ

ن           . ايدئولوژيک را بلند کرد  ری در وسط اي ف ولی محمدجع
ام حق در                 ن ماجرا چکاره است چرا از مسئله نا موجودی ب
ه               ات درون خود را ب اين دعوا دفاع ميکند؟ چرا او تعصب
جای واقعيات جاری قرار ميدهد؟ کورش مدرسی بحث را            
رده است،                       اسی ب از دايره حق انتخاب به سطح بحث سي
ه وای            د ک دازن وقتی مچ اش ميگيرند داد و فغان براه می ان
ر                  ي ن پ مردم حق انتخاب را از اين مبارز سابقه دار و از اي
ر ساری              مرد شصت ساله گرفته اند و اينگونه بازار تصوي
را دنبال ميکنند؟ از نظر اين حزب تا آنجائيکه به اين و آن       
ناسزا بگويند، با بله بله و استقبال شوند، بحث سياسی است    
و منطقی، اما وقتيکه اين بحث سياسی نقد ميشود پشت حق            
د و            شون ي انتخاب و سابقه مبارزاتی و سن و کهولت قائيم م
مظلوم بازی در می آورند تا بحث را به سطح حق و حقوق             
 .افراد تنزل دهند و متعصبين وفاداتر به رهبر را بسيج کنند

 :نوشته اند - 5
درسی                 "  د کورش م شما شب و روز می گفتيد و می نوشتي

حزب را قبضه کرده و اکنون که تمام استدالل ديوار ساخته        
خشت خام شما فرو ريخته باز نگرانيد که از رهبری حزب           

ه        !"  کناره گيری کرده است    ت وش رار " وحشت از      " از ن " ف
 "کورش مدرسی

 
ری                        ي اره گ ن ا ک م ب ه اي در ادامه ايراد گرفته اند ما چرا گفت

رده است                 رکزی را کوچک ک ه م ت ي م ود اعضای ک . خ
ار                   ب ک ی ي مبارزان کمونيست نه تنها شب و روز، بلکه حت

رده               " نگفته و ننوشته     بضه ک " کورش مدرسی حزب را ق
ه                ه ب گری است ک است و اين فاکت دست ساز و جعلی دي

شود              ي ه م ا اضاف ه ن و        .  رديف ديگر جعليات آن ت ف دروغ گ
وط            چسپاندن نقل قول جعلی به مخالفين سياسی نشان از سق

وه            .  تاسف باری است   ي ن ش راستی نويسنده اين سطور با اي
م و                    ه اي ت ف بحث به چه نيازهايی جواب ميدهد؟ ما هميشه گ
درسی             هميشه نوشته ايم و حاال تکرار ميکنيم که، کورش م
چ                       ي ا ه ن در راس حزب و ي ت صالحيت سياسی قرار گرف

دارد     ی                      .  سازمانی را ن ل ب ه ق ت وش ه ای از ن ا آوردن جمل ب
اری،       مبارزان کمونيست ضمن جواب مستند به اين جعل ک
ه کورش                 مجددا بر اين نظر خود و بر خورد منصفانه ما ب

 : مدرسی تاکيد ميگذاريم و لطفا توجه کنيد
 
ا       "  برابر" تا وقتيکه بعنوان عضوی     "  از يک تشکيالت و ي

گر               ه دي بعنوان عضو کميته مرکزی کار ميکرد او مثل هم
ی             ائ ه کادرها و اعضائی که ظرفيت و توانی داشتند، توانائي
ه در                      اری ک ا ک ه ن رفت و ت کارش گ ود ب ش ي ه م دارد ک
صالحيت او نيست قرار گرفتن در موقعيت رهبری و خط            

ه           .  دهنده است  خ ب اري کورش مدرسی فاقد کارنامه و يک ت
ر               ت م عنوان يک رهبر سياسی و يک متحد کننده آدمها و مه

 ." است" خط تئوريک"از آن، فاقد تداوم تاريخ ناموجود 



 
است           حزب اگر سياسی باشد مجبور به بازبينی خود در سي

اجرا از         .  و روش تشکيالتی است    تازه با وجود همه اينها م
نقد ما شروع نشد، قبل از اظهار نظر ما و هر کس ديگری          
اسی را بحث                      گی سي وست کورش مدرسی اين امتداد و پي

حاال تر دستی بخرج داده اند که تا با آن جمالت سر                .  کرد
از "  دلنگرانی شخصی  " و دم بريده به خواننده القاء کنند ما         

م     ح                   .!  کورش مدرسی داري وضي ه مفصل در ت ال ق يک م
ه از                   ال ق سياسی اين اتفاق و جايگاه آن نوشته ايم و در آن م
حرمت شخصی آقای مدرسی هم دفاع کرده ايم و نقد را بر            
اشی از آن                   روش های غلط او و سياست های ارتجاعی ن
متمرکز نموديم و حاال تقال دارند بحث را به امور شخصی      

ر                   .  بکشانند نه، نه، ما ميدانيم شما به بحث شخصی و غي
د             داري . سياسی عالقه ويژه داريد و در اين عرصه حريف ن

ا                ه م د ب داري هر طوری ميخواهيد خودتان را سرگرم نگاه
ر      . زياد ربط ندارد  ي ي اما فرض کنيد کسی آمد و برداشت غ

سياسی از اين قضيه بدست داد، در اين صورت فرضی آيا           
ر خود     "  عظمت" شما برای نشان دادن   سياسی حرکت رهب

ه حق و                         طور است سر و کل به صف نمی شديد؟ اگر اين
ولت و               ه ی شخصی         " حقوق و مريضی و ک گران ن و "  دل

ر                د ب داري غييره از کدام سوراخی در آمد؟ حاال که جواب ن
ا؟       ميگرديد به ميدان شخصی کردن بحث آنهم با اين روشه
ده و                    يش آم اگر رها کردن حزب بخاطر داليل شخصی پ

م              داري چ حرفی ن ي ال       .  اين رسما اعالم کنيد ما ه م ا احت ام
اسی                   ديگری هست که می تواند بار لغزش های جدی سي

ده         .  شما را کم کند    شايد ماجرا بر گردد به درک نازل نويسن
گره        ن از اتفاقات و موضوعات سياسی، او فقط مصوبات ک
و قرار و قطعنامه ها را در رديف مسائل سياسی به حساب           
ا آن                        رش را ب ب ی ره ار حزب ردن ک ا ک می آورد و ره
ار               ي نصورت بس تشريفات و افاضات، سياسی نداند؟ در اي
ر                           ر داشت ب اسی ب م درکی سي ن ک طبيعی است که از اي

 .بيرون بزند" شخصی"خورد 
 

اد              ه زي ت همانطوريکه نوشتيم از اينگونه موارد در اين نوش
در چند نقل قول ديگری که از ما آورده اند باز هم به . است

ه از           ال ق ن م تکرار شگردهای خسته کننده ای که در طی اي
ن را            .  آنها بحث شد پرداخته اند     يش از اي ادامه نوشته را ب

 .الزم نمی دانيم و برايتان  آرزوی سالمتی سياسی داريم
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“اسپرانزا”و ! ميدان اميد“ سن خوزه”  
!طعمه مرگ دسته جمعی“ او بوت”  

 نسان نودينيان
 
.  ميدان اميد نام جديدی در کوه های معادن شيلی است

ساله همسر معدنچی ٢۵ «اليزابت» « ساله ٢٩“  آريل تيکونا
مين روز گرفتاری در معدن وضع حمل ميکند، اسم ۴٠در 

“  اسپرانزا ـ يا اميد”آريل . است“ اميد ” “اسپرانزا”نوزاد 
اميد کليد رمز   . مين روز تولدش به آغوش کشيد٣١را در 

سن ” معدنچی ٣٣روز قبل ۶٩. بقا و ادامه زندگی شد
 متری به دام محيط نا امن کار ٧٠٠در اعماق “ خوزه 
آنها در يک اقدام انسانی و در حمايت افکار . افتادند

نجات کارگران    . عمومی و دولت شيلی نجات يافتند
معدنچی سمبل و الگويی در دنيای نا امن با ميليونها محيط 

اين اقدام بی نظير اولين بار در آلمان در . نا امن کار است
در آن سال تعدادی از کارگران .   اتفاق افتاده١٩۶٣سال 

دورتموند در اعماق ” در حومه شهر “ روگبيت”استان 
سالخورده شده   اين کارگران که اکنون. معادن گير ميفتند

و بمناسبت گزارش زنده از رويدادهای لحظه به لحظه   
در رسانه وميديای آلمان ظاهر “ سن خوزه”کارگران 

شدند، از روزهايی که گرسنه بوده اند، از عدم تماس 
“  سن خوزه” انتقال کارگران “ کپسول. ”صحبت ميکردند

.   ساخته شد١٩۶٣از روی تکنيک انتقال و کپسول سال 
 دنيای مدرن و عصر تکنيک اينبار در خدمت بشريت و
 

 
 اکتبر روز جهانی عليه اعدام را به روز محاکمه رژيم صد هزار اعدام 10

 !تبديل کنيم
ان  )  روز جهاني عليه اعدام (  اکتبر 10هر سال در     بشريت متمدن در سطح جه

راز                ع اب ي ن به خيابانها ميايد و با هر شيوه ممکن صدايش را عليه اين عمل ش
ا  95اين کمپين بين المللی تا کنون توانسته است در بيش از           .  ميدارد  کشور دني

ا  بطور کلی مجازات اعدام را حذف نموده، و در       گر      کشور    بيش از دهه دي
وز                          ن ا ه د ي ن خود دارن ي وان که يا مجازات اعدام را برای موارد خاص در ق
قانون مجازات اعدام را لغو نکرده اند، تحت فشار افكار عمومي در سطح                     

ده              سال گذشته 10 در بيش از      بين المللي    اه ا مش ه دام در آن اجرای حکم اع
 .نشده است

يت و                                            ق وف ا م ه ب ت ذش ل در ده سال گ داق دام ح ه اع ي ل ي ع ل ل م آمپين بين ال
ه            ت رف ر         .  دستاوردهاي انساني عليه اعدام مورد استقبال قرار گ شروي و اث ي پ

دام                  ا اع ه ن آن ي وان ه در ق گذاري در سطح بين المللي، فعال آردن دولتهايي آ
ي و                    ت ر دول ون غي ان غير قانوني است، فعال شدن صدها و هزاران نهاد و آ
ه و محمل                      ت ذاش ا گ مدافعين حقوق شهروندي و فردي تاثيراتي بين المللي بج

د        .  تحرك و بسيج افكار عمومي عليه اعدام شده است        همين امار نشان می ده
د                        که چنين جنبشی تا چه اندازه توانسته است تاثير گذار باشد و نشان می ده
که اين جنبش را ما فعالين عليه اعدام ، ما کمونيستها، ما انسانهای  آزاديخواه                

يش از صد        30که در بيش از       سال در حاکميت رژيمی زندگی کرده ايم که ب
ن                              د اي اي ی خود دارد ب ان ش ي هزار اعدام  و ده ها عمل شنيع سنگسار را بر پ

 .جنبش را تقويت و با تمام توان در آن شرکت کنيم
دام                              وز اع ن ا ه رخی از کشور ه ه در ب با وجود چنين جنبشی بايد دانست ک

اعی                        م اد اجت ع را        بعنوان وسيله ای برای مقابله با جامعه و در اب ا ان ه ت دول
ن    .  بعنوان حمايت جامعه و راه مقابل با جنايت و قتل اعالم می دارند               ي در چن

ه            فضائی عمومی عليه اعدام که بدان اشاره نمودم چندی پيش            دام ب د  اق اه ش
و  " اصطالح ابتكاري      ل دون       "    پورتي دام ب جه        "  اع "   و حذف      "  درد و شکن

در اين رابطه در فيلمی که از آزمايشات  .  بوديم" شيوه هاي اعدام غير انسانی 
دام     !  است "  اعدام انسانی    " مختلفشان نشان داده اند تالش و هويت آنها     ن اق اي

دام                         "  پورتيلو" موسسه   م اع ورژوايي حك ر اصالت ب فريب دهنده  است، ب
اعدام و گرفتن جان انسانها تحت هر شرايطي با شكنجه    .  آماآان استوار است  

 .و بدون شكنجه يك عمل شنيع ضد   انساني است
ن ضد                         ي وان ا ق در رژيم اسالمی اجرای اين عمل ضد انسانی را با   انطباق ب

الن اعالم       "  انتقام گرفتن " انسانی اسالمی و قانون قصاص بعنوان راه           ات از ق
رد و       . ( می دارند  گي ي اگر چه اين خود بخشی از اعدامها در ايران را در برم

ه     )  بخش گسترده اعدامها ، اعدام زندانيان سياسی است          ابل ق سوای اينکه راه م
يست          ه ن ه نشان       .  با هر قتل و جنايتی اجرای جنايت و قتل سازمان يافت جرب ت

ده است                ردي و گ غ . داده است که اکنون در کشورهای که حکم اعدام در آنها  ل
رد                                 ي گ ي ورت م ر ص ت م ی ک ات اي ن ن ج ي ن ن چ ب اي رات ه م   .ب

ن عمل                  اعدام عملی سازمان يافته و با برنامه برای گرفتن جان انسانهاست اي
زارهای                         کی از اب به هر دليلی و با هر بهانه ای قابل قبول نيست اين عمل ي

بيش از سی سال  .  حاکمان جامعه برای ترساندن و مرعوب نمودن مردم است  
د                               خواه ه ب ری ک ه هر زن و دخت حاکميت رژيم اسالمی نشان داده است ک
رون                          ميت ق اک ه ح رضی ب ت ع پوشش خود را خود انتخاب نمايد؛ هر جوان م

جه و           اسالمی   وسطی اين از گور برخواستگان       را نخواهد، با زندان ، شکن
طه           .  اعدام روبروست    پروندههای جنايت يکسال گذشته رژيم اسالمی در راب

دالت  "  با تجاوز، شکنجه و اعدام زندانيان سياسی بخوبی ماهيت قوانين و       " ع
ه     .  را نزد اين جانيان نشان داد      م ک در طول حاکميت اين رژيم ما شدهد بوده اي

 .همواره يک پايه حفظ نظام اسالمی اعدام و سنگسار بوده است
راه        .  بايد اين اقدام شنيع و ضد انسانی ممنوع گردد       د هم ان          باي ردم جه ا م ب

ود                        م راز ن زجار خود را از آن اب . عليه اين جنايت سازمان يافته ايستاد و ان
دن                           ان ن کش مکي ه ت رای ب ا ب ه ت زار دول يت               اعدام يکی از اب ب ث ه و ت ع ام ج

 .. حاکميتشان است
م                                ان ، رژي ودک دام ک م اع دام ، رژي م صد هزار اع جمهوری اسالمی رژي

اعدامهای دسته جمعی زندانيان سياسی بجرم  .  قصاص و جنايت اسالمی است    
ان و                       دام زن اعتقاد و باورهايشان، اجرای قوانين ضد انسانی اسالمی در اع

انی     دختران و تجاوز به آنها قبل از اجرای حکم اعدامشان،  نگاه داشتند کودک
دن روز                        که بايد دوران نوجوانی خود را در           ابوس رسي ا ک ا ب ه دان د زن ن ب

د              موعود طناب  رن ا و    .   .  است ,  قصاص اسالمی خادمان خدا و دين بسر ب م
ق                       ل ع ن سر سخت  ت ي ف صدها هزار خانواده داغديده در ايران به صف مخال
ران                  دام در اي داريم که با تمام توان و نيرويمان تالش خواهيم کرد که حکم اع

در ايران تحت حاکميت رژيم جنايتکار اسالمی  .  و سراسر دنيا را ممنوع کنيم 
ام جمهوری                   ظ پيش شرط لغو حکم اعدام در گرو سرنگونی و بزير کشيدن ن

 .. است،اسالمی
اد                        ع دام در اب دان و اع ه زن در ايران جنبش دفاع از حقوق انسانی جنبش علي
ادران عزادار،                     بش م گسترده ای و در اشکال گوناگون در جريان است، جن
ان،             ت ردس خانوداههای زندانيان سياسی ، مادران  خانواده هاي جانباخته در ک
بش          ا جن فستيوالهای دفاع از حقوق زنان و کودکان، جنبش عليه اعتياد و دهه

 .هستند اجتماعی ديگر يک پای بزرگ و اجتماعی اين جنبش 
دام و تالش احزاب و                                 ه اع ي ل ن های ع ي پ م اين جنبش به همت نهادهها و ک
نهادههای چپ و سوسياليست در خارج کشور توانسته است توجه جهانيان را             
د                         اي م ال می دارد جلب ن . به جناياتی که رژيم اسالمی عليه مردم ايران اعم

ه محمدی                100همايش اعتراضی بيش از   ن ي گسار سک  شهر جهان عليه سن
ر      10بايد   .   اوت نمونه ای از اين حمايت بين المللی است28آشتيانی در   ب ت  اک

ود،                      م ل ن دي ب امسال را به روز کيفرخواست مردم ايران عليه رژيم اسالمی ت
بايد تالش نمود صدای صدهزار خانواده ای بود که عزيرانشان را در طول                  

 .حاکميت اين رژيم از دست داده اند، بود
ار،       بايد دانست که يک رکن اساسی حفظ حاکميت جانيان اسالمی اعدام سنگس

ران از           .  زندان است  شکنجه و    ردم اي سرنگونی رژيم اسالمی راه خالصی م

 
اما طنز تلخ تاريخ در دهه . کارگر بکار افتاد٣٣ نجات جان 

اتم            ” سرباز و کارکنان ١١٨ تلف شدن ٢١اول قرن   
 

دولت وقت روسيه . روسيه بود   در٢٠٠٣در سال “ او بوت
.  به رهبری پوتين جنايتی عظيم در تاريخ را به ثبت رساند

 سرباز در اين بوت در ميان لحظات انتظار مرگ، با  ١١٨
حضور دردناک و بی عمل خانواده هايشان در کنار يکی از 
سواحل آبهای دريای شرقی شاهد فاجعه ای هولناک و 

اينجا در اين سواحل . تراژدی از دست دادن فرزندانشان بود
کل ماجرا در شرايطی . خبری از اميد و ميدان اميد نبود
در شيلی در دامنه کوه هايی . خوفناک در سکوت بپايان رسيد

که معدنچيان در آنجا بودند، صدها نفر از وابستگان کارگران 
با حمايت هزاران نفر از مردم، ميديا و رسانه های خبری هر  

کارگر را به دنيا مخابره ٣٣روز اميد و نجات و بازگرداندن 
در اينجا بشريت با قامتی بلند به بلندی و قدرت بشر .  ميکردند

کارگر يک الگوی عظيم ٣٣نجات جان .  ايستاده بود٢١قرن 
از قدرت و ابتکار امکاناتی است که اگر عادالنه و در خدمت 
سودجويی و کارمزدی قرار نگيرد، دست سرمايه و بورژوا 
از آن کوتاه شود، رهايی انسان به تمام معنی را تامين خواهد 

و از زاويه منفعت طبقه کارگر، طبقه کارگر آگاه    . کرد
اين موفقيت بزرگ را در راه خواست و مطالبات   ميتواند

ايمنی محيط کار و در خدمت گرفتن تمام . خود بسط دهد
امکانات رفاهی و تعهد کارفرما و دولت برای باال بردن ايمنی 
کار، آن عرصه از مبارزه کارگری است که ما امروز در  
. جنبش کارگری روزانه شاهد آن هستيم  

سن ”کارگر معدنچی  ٣٣تصاوير زنده و لحظه به لحظه نجات 
بقول يکی .  در ميديا و از طريق زنده را همه ديده اند“ خوزه 

ساعت گذشته با ٣٠از مجريان برنامه ای تلويزيونی آلمان در  
ديدن هر تصوير، با به آغوش کشيدن هر کارگر نجات يافته 
توسط فرزند و خانواده اش چشمان ما مرطوب بود، و اشک 
  . ذوق و اشتراک انسانی در اين صحنه ها تکرار ميشد
 کرنولوژی کوتاه؛

آذوقه .  معدنچی اعالم شد٣٣خبر گرفتار شدن : آگوست ۵ 
 روز ١٧. همراه آنها يک کنسرو ماهی و يک ليتر شير است

گروه امداد و رديابی با :  آگوست٢٢. سرنوشت نامشخص
ارسال لوله های صدا يابی به محل تجمع معدنچيان ميرسند، 
.  فرياد و صدای آنها به ارتفاعات باال و محل رديابی ميرسد

اولين اميد و “.  معدنچی هستيم، ما زنده هستيم٣٣اينجا ”
 ٢۴  . شادی به ميان خانواده های معدنچی و مردم برميگردد

رئيس :  آگوست٢۵.  اولين تماس تلفنی انجام ميشود: آگوست
جمهوری شيلی اعالم ميکند؛ نجات معدنچيان تا مراسمهای 

اعالم اين . ( طول ميکشد٢٠١٠جشن کرسمس، پايان سال 
محبوبيت رئيس جمهور . خبر موجی از نارضايتی را دامن زد  

اولين فيلم از :  آگوست٢٧). درصد رسيد۵٠به پايين 
اولين تماسهای تلفنی :  آگوست٣٠. معدنچيان مخابره ميشود

اولين عمليات :  آگوست٣١. معدنچيان با خنواده هايشان
شتراتا »حفاری با کار مشترک متخصصين آلمانی به اسم  
دومين عمليات حفاری با : سپتامبر۵. شروع ميشود «٩۵٠

معدنچيان مسابقه : سپتامبر٨. سرعت بيشتر انجام ميشود
:   سپتامبر١١. فوتبال تيم های شيلی و اوکراين را می بينند

توقف عمليات حفاری، سرقت بخشهايی از دستگاه  
اليزابت همسرمعدنچی آريل تيکونا : سپتامبر١۴     .حفاری 
اسپرانزا ـ اميد ”اسم اين نوزاد . ساله وضع حمل ميکند٢٩
اولين موفقيت عمليات حفاری با رسيدن به  :  سپتامبر١٧. است

عمليات : سپتامبر١٩.  يکی از کارگاه های معدن ميرسد
اولين کپسول :  سپتامبر٢۶. حفاری سومين تونل شروع ميشود 
عمليات حفاری به  :  اکتبر٩. از سه کپسول انتقال آماده ميشود

کپسول :  اکتبر١٣.  محل کارگاه اسارت معدنچيان ميرسد  
به طرف محل اسارت معدنچيان “ فونيکس”انتقال به اسم 
 دقيقه به وقت ١١و۵اولين معدنچی در ساعت . سرازير ميشود

    . اروپای مرکزی از معدن خارج ميشود
٢٠١٠اکتبر ١۵  

 .    اعدام و زندان و شکنجه است
 

 اسد نودينيان
 

٢٠١٠,١٠,٠٣ 
nodinyan.asad@yahoo.se 
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  نشريه مبارزان کمونيست را چاپ و پخش کنيد
 

 از سايت اينترنتی مبارزان کمونيست  به نشانی زير ديدن کنيد
www.mobarez-k.com 

 !برگی از تاريخ
  1357جامعه معلمان مريوان در سال 

 
در اين سه دهه ده ها تجربه از تشكل و مبارزه و اعتراض را   .  سه دهه و سه نسل از اين تجارب را پشت سر گذاشته ايم.  تجربه جامعه معلمان مريوان به سه دهه گذشته تعلق دارد         

زار وجود چپ و                        ١٣٥٧در سر آغاز قيام     .  تجربه کرده ايم   ه اب  در حاليكه استبداد سياسي رژيم پهلوي و ساواك سايه سياه خود را بر فضای سياسی ايران گسترده بود و نسبت ب
ر        ر گفت         عدالت خواهی حساسيت ويژه ای از خود نشان ميداد، اعتراض و نارضايتی مردم اين فضا را شکافت و کم کم اميد به رهايی فضای سياسی جامعه اي حرک و     .  ان در ب ت

ام        .  اعتراض مردم در شهرهای بزرگ ايران، قشر وسيعی از معلمان چپ و آزاديخواهان در اين شهر به جنب و جوش انداخت                    ن ی ب معلمان چپ اين شهر اقدام به پايه نهادن تشکل
ود                           .  کردند" جامعه معلمان مريوان"  ل شده ب دي ب ره ت ه امری روزم ه ب ع ام کارات و      .  در آن روزها ايجاد تشکلهای گوناگون در ميان طبقه کارگر و ديگر اقشار زحمتکش ج ت اب

 . جامعه معلمان يکی از اين تشکلها بود و تجارب با ارزشی از خود به جا گذاشت. استعدادهای زيادی بکار افتاد
 

ا و                 در اين دوره که فضای اعتراضی بار ديگر جامعه را در بر گفته است، نقش و اهميت تشکلهای مختلف برای ادامه مبارزات در راه سرنگونی جمهوری           ن ه امر آش  اسالمی ب
رده است                            .  بديهی برای عموم مردم است     وزان ک اران و دانش آم ن        .  به همين دليل رژيم اسالمی حمله خود را متوجه تشکلهای کارگران و دانشجويان و معلمان و پرست ن اي ي ال ع ف

 .عرصه ها را بطور نقشه مند زير حمله خود گرفته است
 

وان     .   را بی مناسبت ندانستم57به دليل اين کشمکش بين مردم و جمهوری اسالمی بازگوئی تجربه تشکيل جامعه معلمان مريوان و نقش اين نهاد در دوران قيام                   ري جامعه معلمان م
 .خود حاصل و تجربه يک دوره طوالنی از فعاليت سياسی و توده اي کمونيستها در اين شهر بود

 
يستها در شهر مريوان که از قدرت و قبل از هرچيز اگر بخواهيم به جايگاه و حتی ضرورت ايجاد جامعه معلمان مريوان بپردازيم بدوا بايد به سابقه فعاليت دخالتگرانه چپ و آمون        

ن             . هژموني اجتماعي و توده اي در ميان اقشار مختلف اجتماعي آارگران، دهقانان،  معلمان و دانش آموزان برخوردار بودند نگاهی بيندازيم                ي ال ع ه ف اين سابقه موقعيتی ويژه را ب
اين موقعيت باعث شد که با شروع اعتراضات توده ای در ايران عليه رژيم شاه فعالين چپ و آمونيستها در مريوان در راس اعتراضات توده اي . سياسی چپ در اين شهر داده بود

 .جامعه معلمان تشکلی بود که طی دوره ای هدايت کننده و سازماندهنده اين اعتراضات در شهر بود. و مبارزات در اين شهري قرار بگيرند
 

ی    . در رابطه با موقعيت فعالين چپ بايد به سنتی از مبارزه که در اين شهر بود برگشت  ان ق در سالهای قبل از قيام در شهر مريوان و روستاهای اطراف آن مبارزات کارگری و ده
ا و                 .  در دبيرستان اين شهر تعدادی از معلمان چپ بودند که به اين مبارزات وصل بودند        .  وسيعی در جريان بود    اه ت ان روس دست ي ه اين فعالين از سازماندهندگان جنبش دهقاني و ت

 .شرکت در اين مبارزات وجه اجتماعی و توده ای چپ و نفوذ آن را باال برد. مبارزات کارگری در شرکت های ساختمانی منطقه بودند
 

اعی          .  در اين دوران اعتراضات گسترده ای در جريان بود.   و در جريا قيام برگرديم57در سال   با اين تصوير به دوران اعتراضات اجتماعی  م راضات اجت در مريوان اولين اعت
ان           .   آعاز شد٥٧ـ٥٦اولين اعتراض سازمان يافته  با آغاز سال  تحيصيلي مدارس در سال .  توسط همين فعالين چپ و کمونيست شروع شد   ه سازم گون ن برنامه اين اعتراض را اي

تجمع  .   مردم شهر نيز شرکت داشتندداديم که تظاهرات را از دبيرستان شهر در خيابان فرمانداری شروع کنيم در تجمعی که در اين دبيرستان سازمان داده شده بود تعداد زيادی از 
ی از          .  نسبتا بزرگي شامل معلمين مدارس شهر و روستاها، دانش آموزان و جمعيت وسيعي از آارگران، آسبه و مردم شكل گرفت        ان ن رفيق عطا رستمی در شروع تجمع طی سخ

ود   .  عطا رستمي شخصيت محبوب و از معلمين مبارز و شناخته شده شهر بود.  اهميت مبارزه متشکل و متحدانه صحبت نمود       . نفوذ اجتماعي او در سازماندهي اين تجمع برجسته ب
خ            .   بر اهميت تجمعات راديكال و سازمانيافته تاآيد گذاشتم.  سال سن داشتم سخنراني آردم٢٠سپس من بعنوان معلم جوان آه هنوز آمتر از    ه موسی شي اخت بدنبال آن رفيق جان ب

ل   .  انقالبي تجمع را باال برداسالمی آه او هم از معلمين مبارز و شخصيت شناخته شده بود با دآلمه شعری آه با شور و هيجان قابل توجهي انجام شد، فضاي راديكال و گرم و  ي بدل
ي      فضاي پليسي و حضور عناصر ساواك و شهرباني ما اجبارا بانر و پالآاردها را در جاهايي مخفي آرده بوديم، به محض اطمينان از استقبال وسيع               ن ل تمام بانر و پالآاردها را ع

ود حرآ              ع ب م    آرديم و عمال يك تظاهرات مدرن و سازمانيافته شكل گرفت و در شكل راه پيمايي بطرف محل اداره آموزش و پرورش آه در جنوب شهر واق ردي ر راه     .  ت آ مسي
ه               .  پيمايي نسبتا طوالني بود، با شروع راه پيمايي ابتدا سكوت ناشي از ترس و عواقب امنيتي شرآت در تظاهرات در چهره تعداد زيادي نمايان بود         دن ب ا رسي ر و ت در طول مسي
د        .  ده سر داديمميدان مرآزي شهر تعداد بيشتري به راه پيمايي ما پيوستند در چنين شرايطي ما شعارهايي در مورد ايجاد آانون هاي صنفي و آزادي بيان و عقي              ع ب از اين لحظات ب

د از     .  شروعي راديكال و مبارزه جويانه.  اين شروع آار بود.  ميدانستيم آه ديگر ميتوانيم حرآات و سازمانهاي صنفي و راديكال را سازماندهي آنيم  ع اين تظاهرات و تحصنی که ب
ر                    راضات            آن در محل اداره آموزش و پرورش سازمان داديم  قدمهايي بود که اعتراض متشکل را در مريوان سازمان داد بعد از آن هم برای معلمان و هم ب ان دادن اعت ای سازم

ان را     .  جمع ما دنبال راه چاره بوديم.  شهری نياز به نهادی اجتماعی مختلفی بود     م در اين رابطه رفقا فاتح شيح و نسان نودينيان سفری را به بوکان داشتند در آنجا تجربه جامعه معل
 . ديده بودند و برگشتند و ما جمعی از کمونيست ها طرح جامعه معلمان را ايجاد کرديم

 
تعدادی معلم طرفدار مذهبی و مفتی زاده هم بودند و يکی از آنها در اين نهاد عضو  .  در راس جامعه معلمان اکثريت معلمان چپ و کمونيست بودند و يا تحت نفوذ فعالين چپ بودند                

وده ای             جامعه معلمان مريوان محدوده کارش به خارج از امور معلم و دانش آموز کشيده شد، تبديل به نهادی گرديد که در سازمان دادن اعتراضات تحصن     .  شد ای ت ه رات ظاه و ت
 مردم شهر مريوان ايفای نقش ميکرد

 
مونيست بود که توانستند صفی جامعه معلمان مريوان و ديگر نهادهاي صنفي و مدني از جمله آانون معلمان مريوان حاصل دخالت و فعاليت و از خود گذشتگي ده ها فعال چپ و آ

ا                    .  قوی و محکم در برابر با ارتجاع اسالمي و فئودالهاي و مرتجعين بسازند             ارزه ب ب ه در م زان ک ذآر اسامي رفقاي معلم چپ و آمونيست جانباخته را برای گراميداشت اين عزي
ا        .  به اميد اينکه در فرصتهاي آتي بتوانم خاطره و ياد اين عزيزان و فعاليت هايشان را بنويسم  .  جمهوری اسالمی جان باخته اند در اينجا می آورم         ق ن رف می،        :  اسامی اي ا رست عط

ی        طان ن             عبداهللا نودينيان، رئوف کهنه پوشی؛ موسی شيخ االسالمی؛ جالل نسيمی؛ محمد شهبازپناهی؛ محمود سليمانی؛ حسين پيرخضری؛ امين مصطفی سل ری، حسي ي د ام ؛ احم
 .ياد و خاطره اين عزيان گرامی باد. مصطفی سلطانی و علی ناصر آبادی

 
  2010اسد نودينيان       نوامبر 

nodinyan.asad@yahoo.se  
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