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ـقـه بـحـث را حـمـيـد                    نکات اصلي بحث و سـاب
ـبـه          تقوايي معرفي کرد. من تالش ميکـنـم جـن
هاي عملي آنرا با مثالهايي توضيح دهم. حميد  
تقوايي در مورد مباني پايه اي سازماندهـي در    
ايران توضيح داد. اينکه ما اعتراض را سازمان 
ـبـش            ميدهيم، اينکه رهبران  و سر گـلـهـاي جـن
کارگري و اعتراضات را جذب ميکنيم و اينکـه  
ـنـکـه                   ـنـي اسـت و بـاالخـره اي مبارزه کارگر عـل
ـلـکـه از                    ـيـرون نـمـي آيـد، ب اعتراض از کتاب ب
واقعيت زندگي و نياز جامعه برخاسته ميشـود،  
ـقـوايـي بـود.        همه سرتيتر هايي از بحث حميد ت
ـتـر هـا نـگـاهـي                      ـي بنابراين اگر بـه هـمـيـن سـرت
بيندازيم، مي بينيم که تئوري سازمانـدهـي مـا      

از بحث هاي حزب و جامعه بيرون آمـده اسـت.       
تاريخي پشت سر آن قرار دارد و اسـاس آن  بـه           
مباحث پايه اي کمونيسم کارگري بـرمـيـگـردد.     

ـنـار                       اين بحـث بـر اسـاس سـخـنـرانـي در سـمـي
تنطـيـم شـده       ۴۳ سازمانده حزبي در جوار پلنوم 

 است.
موضوع بحث ما سازماندهي حزبي اسـت کـه       
ـتـه اسـت.        سندش قبال در اختيار شما قرار گـرف
خيلي از جنبـه هـاي ايـن بـحـث بـه خـارج هـم                     
ـنـجـا تـمـرکـز بـحـث مـا                      برميگردد ولـي در اي
سازماندهي در داخل کشور است. اين يک بحث 
درون حزبي و مختص به حزب ما نيست. بلـکـه   
در مورد سازماندهي تشکيالت کمونيستي در 
شرايط کامال نوين عصـر حـاضـرسـت. بـحـث              
اينست که در دنياي امروز با مدياي اجتمـاعـي   
ـيـان اسـت          امروز و در جامعه اي که در حال غـل

چطور بايد و ميتوان يک تشکيالت کمونيستـي  
قوي و موثر و پر نفوذ سازمان داد. ما در مورد  
خصــوصــيــات چــنــيــن حــزبــي بــخــصــوص در           

ـامـه     هر فعاليت جمعي براي تغيير، احتياج به بـرن
ريزي، طرح درست و واقـعـي صـورت مسـئلـه و            
هدف و ايجاد و انـتـخـاب روش هـاي صـحـيـح                  
ـاز بـه ايـجـاد رابـطـه و                    رسيدن به هدف و نيـز نـي
ـلـف در              هماهنگي بين افراد و جمـع هـاي مـخـت
سطح جامعه را دارد. دخالتگري سـيـاسـي بـراي         
تغيير وضـعـيـت مـوجـود يـکـي از فـعـالـتـريـن                     
بخشهاي موجود در جامعه بشريست کـه تـعـداد      
زيادي از انسان ها براي بهبود وضـعـيـت زنـدگـي        
ـابـه             خود در آن حضور دارند و فعال هسـتـنـد. بـن
همين خصيصه نقش ارتباط گيري بين انسـانـهـا      
ـا     و هماهنگ شدنشان براي يک عمل هماهنگ ت
رسيدن به هدف يکي از مباحث داغ دوره حـاضـر   

هست و تقريبا به يک دانش تبديل شـده و مـورد         
ـلـف جـامـعـه از احـزاب                     بحث بخـشـهـاي مـخـت

 سياسي و تشکلهاي مختلف تا دولتها است.  

قبل از هرچيز ميخواهم از شهال دانشفر بخاطـر  
کار پيگير، پرحوصله و موثري که در تمـام ايـن     
سالها در زمينه سازماندهي در ايران انجام داده 

 است قدرداني کنم. 
حميد تقوايي پايه هاي بحث و تاريخچه بحث را 
توضيح داد اما نگران وقت بود و عمال خيلي از 
نکات مهمش را نتوانست توضيح بـدهـد. الزم      
ـئـوري      است بعنوان يک اولويت خود اين بحث، ت
و تاريخچه اش تدوين شود و ايـن کـار حـمـيـد              
اســت. تــدويــن ايــن بــحــث کــمــک مــوثــري بــه                

 سازماندهان و کادرهاي اين عرصه ميکند. 
شهال دانشفر درمورد نحوه اجتماعي کار کـردن  
ما در اين زمينه مثال در شـرکـت واحـد يـا در           

ميان معلمان و غيره صحبت کـرد. تـمـاس بـا            
اکتيويست هاي اين حرکات که اجتمـاعـي کـار      
ميکنند براي ما مهم بود. مثل گذشته نيـسـت    
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چارچوب بـحـث حـزب و جـامـعـه و               
حزب و قدرت سياسي خيلي صحبت 
کرده ايم و ادبيات و سيـاسـت و خـط        
روشــنــي داريــم. امــا ايــنــجــا بــحــث            
درمورد "حزب و جامعه و "حـزب و          

نيست. بحث بـر سـر      "قدرت سياسي
دخالتگري حزب در جنبشها، بر سـر    
ـقـالب       تامين هژموني و يا رهبـري ان
نيست. بلکه بحث بر سر سازمانيابي  
و سازماندهي خود تشکيالت حـزب    

 است.
در جنبش کارگري ما موقعيت  

نسبتا خوبي داريم. در جنبش عليه 
اعدام موقعيت خوبي داريم. در 

جنبش حقوق کودک و در جنبش 
دفاع از پناهندگان موقعيت خوبي 

داريم اما يک تشکيالت حزبي 
منطبق با اين موقعيت و درخور اين 
موقعيت نداريم. ما هميشه گفته ايم 
که نفوذ سياسي حزب و مقبوليت و 

مطلوبيت حزب خيلي بيشتر از 
تشکيالت حزب است. سند سياست 

سازماندهي حزبي ميخواهد اين 
شکاف را پر کند. ما تا بحال خيلي 

در مورد نفوذ اجتماعي و هژموني و 
تصوير (ايميج) حزب و حزب قابل 
دسترس و "حزب و جامعه" و "حزب 
و قدرت سياسي" و حزب و جنبشها 
و غيره حرف زده ايم. ولي درباره خود 
تشکيالت حزب کمتر صحبت کرده 
ايم. در اين سند روي خود تشکيالت  

 حزب متمرکز شده ايم.
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آنچه مهم است در ايـن بـحـث روشـن         
بشود تئوري سازماندهي تشکيـالت  
حزبي است. همانطور که اشاره کـردم     
ـئـوري سـازمـانـدهـي              منظور تنـهـا ت
ـلـکـه کـال                 ـيـسـت ب حزب خـودمـان ن
تئوري سازماندهي کمونيستهاي اين 
دوره مـــورد نـــظـــرســـت. تـــئـــوري             
ـيــابــي و ســازمــانــدهــي               ــازمــانـ س
کمونيستي در قرن بيست و يکـم. بـه      
نـظـر مـن يـکــي از مـوضـوعـات و                  
پــروبــلــمــاتــيــکــهــاي تــئــوريــک مــهــم       
کمونيسم دنيا مبانـي سـازمـانـدهـي        
کمونيستي در دوره حاضر است چـون  

تئوريهاي گـذشـتـه ديـگـر جـوابـگـو                
 نيست.

ـيـسـتـي                مباني سـازمـانـدهـي کـمـون
ـيـروهـاي                ـنـي دارد. ن تاريخچه مـعـي

ـيـسـتـي     احـزابـي کـه         -مختلف کمون
تحت نام کمونيسم فعاليت مـيـکـرده      

ـئـوري و          -اند بنا به شرايط مـبـارزه ت
ـفـــاوتــي از                  ـيـــيــن مـــتـ درک و تـــبـ
سازماندهي داشته اند. سازمانـدهـي    

ـقـالب      -جنگ طوالني مثل مورد ان
بر يک تببين و تعريف معيني   -چين

ـنـي اسـت                  -از سـازمــانـدهـي مـبــت
سازمان توده اي و علنـي کـه درگـيـر         
يــک جــنــگ طــوالنــي اســت. و يــا               

 -نمونه کـوبـا     -سازماندهي چريکي 
نوع  ديگري از سازماندهي است کـه    
جنبش فدائي در زمان شاه متـاثـر از     

 آن بود. 
آن نــوع کــالــســيــک ســازمــانــدهــي            
کمونيستي که مـا خـود را وارث آن           
ـلـشـويـکـي                ميدانيـم سـازمـانـدهـي ب
است. بلشويکها حول نشريه ايسـکـرا    
حـزب را ســازمــان دادنــد: ســازمــان           
فعالين جنبش کارگري در حوزه هـاي  
محل کار و زيست اساسا حول توزيع 
ــن                    ــه ايســکــر. اي ــغ نشــري ـي ـبــلـ و تـ
سازماندهي در محل کـار و زيسـت         

ــاســي               ــدهــي ســي  -مــدل ســازمــان
تشکيالتي کارها در ايران زمان شـاه    
بود در تمايز از سازمان چريک شهري 

 -و يا سازماندهي ارتش آزاديبخش   
بر اساس مدل چيني. يک جنبه ديگـر   
حــزب لــنــيــنــي ســازمــان مــخــفــي            
انقالبيون حرفـه اي اسـت. مـحـور و              
اساس حزب براي بلشويکها سازمـان  
مخفي انقالبيون حـرفـه اي اسـت. و           
جدائي بلـشـويسـم و مـنـشـويسـم از              
ــد.                ــروع شـ ــه شـ ــالـ ــن مسـ ــمـــيـ هـ
منشويستها خواهان سازمـان بـاز و       
علني بودند که هر کس که مخفـي و    

مثال يک اسـتـاد    -حرفه اي هم نباشد
بتواند در آن عضـو شـود.       -دانشگاه

از اين نقطه نظر سازمانـدهـي حـزبـي       
در دوره ما به تبيين مـنـشـويـکـي از        

 سازماندهي نزديک تر است.  
ـفـي کـه        ـل در هر حال شاخه هاي مخت
بنام کمونيسم فعاليت مـيـکـرده انـد         
اشکال سازماني مختلف و تبيين ها 
و تئوريهاي متفاوتي از سازمانـدهـي   

داشته اند از نيروي مسلح توده اي تـا  
چريک شهري و چريـک روسـتـائـي تـا          
سازمان انقالبيون حـرفـه اي و حـوزه          

 هاي محل کار و زيست و غيره. 
همانطور که گفتم حزب ما متعلق به 
سنت بلشويکي است. اما در هـمـيـن    
سنت هم زماني که حزب کمونيـسـت   
ـتـوانسـت بـر               ايران تشکيل شـد نـمـي
ـيـون                ـقـالب ـئـوري سـازمـان ان اساس ت
مخفي و حرفه اي  سازماندهي کنـد.  
حزب کمونيست ايران در کـردسـتـان        
شکل گرفت و يک بخش حزب مسلح 
ـنـي بـود. حـتـي در شـهـرهـاي                    و عـل
کردستان هم سازمان حـزبـي کـامـال         
ـبـود چـون                    ـنـي ن مخفـي و زيـر زمـي
شرايط و مـوازنـه قـوا در شـهـرهـاي             
کردستان کامال با مثال تـهـران و يـا        
اصفهان متفاوت بود. حوزه مـخـفـي       
انقالبيون حـرفـه اي القـل بـراي ايـن              
ـيـت     شاخه حزب که در کردستان فعـال
ـنـابـريـن در             ميکرد معني نمـيـداد. ب
نظريه سازماندهي حـزبـي مـي بـايـد          
ملزومات يک سازمان نظـامـي و يـا        
ـيـان      کميته هائي که در ميان روسـتـائ
ـتـه     کار سياسي ميکردند در نظر گـرف
ميشد. ميخواهم بگويم ما در تجربه  
و عمال متوجه ميشديم که تئوريهاي 
ســازمــانــدهــي کــالــســيــک جــوابــگــو      
ـيـسـت              نيست. چه بـراي حـزب کـمـون
ايران و چه به طريق اولي بـراي حـزب       
ـيـسـت کـارگـري. و امـروز کـه                  کمون
شرايط مبارزه را در نظر مـيـگـيـريـد        
متوجه ميشـويـد کـه سـازمـانـدهـي            
مخفي انقالبيون حرفه اي در مـحـل       
کار و زيست با اين شرايط خـوانـائـي      

ــاي حـــزب                نـــدارد. امـــروز مـــبـــنـ
سازماندهي باز و علني است که هـر    
کس در موقعيت اجتماعي و با کـار    

بـي آنـکـه لـزومـا             -و شغل خودش   
ـتـوانـد          -مخفي و حرفه اي بشـود     ب

عضو آن بشـود. مـنـصـور حـکـمـت             
حزب را يک سازمان باز و گسترده اي 
ميدانست که هـر کـس بـرنـامـه آنـرا             
قبول داشته بـاشـد و حـق عضـويـت              
بدهد ميتواند عضو آن باشد. در ايـن   
تلقي از سازماندهي سازمـان حـزبـي      
فراگير و وسيع و مـتـشـکـل از هـمـه           
کساني اسـت کـه جـواب و راه حـل                 
مساله و امر مبارزاتي معين خود را 
در برنامه حزب و فعاليت حزبي مـي    
بينند. اما در عين حال ستون فقـرات   
حزبي را کادرهاي حزب ميسازند کـه  
امر و هدفشان خلـع يـد از سـرمـايـه            
ـيـسـم اسـت.             داري و تحقق سـوسـيـال
ازينرو ارتقاء اعضا بـه کـادرهـا يـک           
ـئـوري                 ـيـدي و مـحـوري در ت امر کـل
حزبيت کمونيسم کارگري اسـت. ايـن      
تمايز بين کادر و عضو در تئوريهـاي  
ـيـسـتـي          کالسيک سازماندهي کـمـون
ـئـوري         وجود ندارد  در حالي کـه در ت
سازماندهي ما ايـن نـکـتـه مـهـم و               
تعيين کننده اي است که بعدا مفصل 

 تر توضيح خواهم داد.
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امروز وقتي از سازماندهي صحـبـت   
ميکنيم  بايد يک  واقعيـات پـايـه ي        
دوران حاضر را در نظر بگيريم. ديگـر   
آن مفاهيم و مقوالت قديمـي جـواب     

نميدهد. وقتي خوب دقت کنيد مـي    
بــيــنــيــد ايــن واقــعــيــات در تــئــوري           

ـتـدا        از    -سازماندهي ما از همان اب
ـيـسـت     همان دوره تشکيل حزب کمون

منظور شده است بي آنکـه بـه      -ايران
شکل يک تئوري و نـظـريـه تـدويـن و            
اعالم بشود. اين تئوري که امـروز از     
آن صحبت ميکنيم  مبتنـي بـر ايـن        
ـتـهـاي عـمـلـي              واقعيات و ادامه سـن
سازماندهي  کمونيسم کارگري اسـت   

 نه ادامه تئوريهاي کالسيک. 
ـقـه دار حـزب               وقتي از اعضـاي سـاب
مثـال در هـمـان کـردسـتـان بـعـد از                   
تشکيل حزب  ميپرسيديد سـيـاسـت    
سازماندهي مـا چـيـسـت مـعـمـوال              
پاسخ ميدادند سازماندهي منفصل. 
اين جوابي است که در بـدو تشـکـيـل       
حزب کمونيست ايران در کـردسـتـان        
ـلـي از             مي شنيديد و امـروز هـم خـي
کادرهاي حزب کمونيـسـت کـارگـري       
ــاســت                     ـي ـقــي را از سـ ـلـ ـيــن تـ ــمـ ه
ـتـه در مـورد             ـب سازماندهي دارند. ال
خارج کشـور بـحـث فـرق مـيـکـنـد.                 
منظور من حزب در هـمـان کشـوري      
است که ميخواهيم قدرت سياسي را 
بگيريم يعني حزب در ايـران. گـمـان           
کنم نود در صد اعضـا و کـادرهـاي          
حزب که با بـحـثـهـاي مـا در مـورد               
سازماندهي آشنائي دارند و در رابطه 
ـنـد      با تشکيالت در داخل کار ميـکـن
بـه شــمـا خـواهــنـد گـفــت ســيـاســت               
ــدهــي            ــدهــي مــا ســازمــان ســازمــان
ـنـطـور            منفصل است. به نظـر مـن اي
نيست. سازماندهي منفصل يک امر  
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فني است. به اين معني است که  ما  
اعضـــا را از بـــاال و از طـــريـــق                     
تشــکــيــالتــي بــه يــکــديــگــر وصــل           
ـيـم. افـراد بـايـد در زنـدگـي                     نمـيـکـن
ـيـشـان بـا هـم                  اجتماعـي و مـبـارزات
مرتبط باشند. سازماندهي منفصـل   

 -که به آن شانه اي هم گفته ميشـد  -
هم از نظر امنيتي و هـم  از لـحـاظ            
سبک کار ضروري و اصـولـي اسـت.          
اما خيلي روشن اسـت کـه ايـن يـک             

عملـي   -تکنيک و يک تميهد امنيتي
است. سـيـاسـت سـازمـانـدهـي ايـن                
نيست. به تسامـح بـه سـازمـانـدهـي            
ـتـه مـيـشـد سـيـاسـت                    منـفـصـل گـف

 سازماندهي. 
اما پاسخ به سـئـوال فـوق در سـطـح              
ــود کــه                 ــري ايــن ب کــمــي عــمــيــقــت
سازماندهي در محل کـار و زيسـت         
اسـاس سـيـاسـت سـازمـانـدهـي مــا               
است. به اين معني کـه مـا اعضـاي         
حزب را از زندگي اجتماعيشان جـدا    
نميکنيم بلکه آنها را در محل کـار و    
زيستشان سازمان مـيـدهـيـم. واحـد           
حزب حوزه هاي محل کار و زيسـت      
است و بعد اين حوزه ها به هم وصـل    
ميشوند و سازمان هرمـي حـزب در       
يک شـهـر و يـا در يـک مـنـطـقـه را                       
ــظــر بــه بــحــث                  مــيــســازنــد. ايــن ن
سازماندهي نزديکتر است ولـي ايـن       
ــرم و چــارت                        ــه شــکــل و ف ــم ب ه
تشکيالتي رجوع مـيـکـنـد و نـه بـه             
ــي              ــده ــازمــان ــاســت س ـي ــر سـ جــوه
ـيـد حـوزه              ـتـوان کمونيستي. شمـا مـي
داشته باشيد، منفصل باشد يا حـوزه    
نداشته باشيد و متصل بـاشـيـد ولـي       
سياست سازماندهي يکساني داشتـه  
باشيد. خب به يک معني چريکها هم  
منفصل بودند. اين هـنـوز چـيـزي را          
نشان نمـيـدهـد. ايـن اشـکـال و ايـن                 

 -فرمهاي سازماني و تمهيدات فنـي 
سبـک کـاري هـنـوز نشـان             -امنيتي

نميدهد سيـاسـت سـازمـانـدهـي مـا            
ــي اســـت و يـــا                    ـتـ ـيـــســ ــمـــونــ کـ
غيرکمونيستي. بنابرين هيـچـيـک از       
ـنـي و مضـمـون               اينها نميتـوانـد مـب
سياست سازماندهي ما باشد. با اين  
ترتيب باز بر ميگرديم به اين سـئـوال     

 که تئوري سازماندهي ما چيست؟ 

ـئـوري          اگر خوب دقت کنيـد ردپـاي ت
سازماندهي را در ادبيات و مبـاحـث   
حزبي ميتوانيد پيدا کنيد. يک اصـل     
ـقـط               مهم کمونيسم کـارگـري و نـه ف
کمونيسم کارگري بلکه مـارکسـيـسـم     
انقالبي و حزب کمونيست ايـران ايـن     
بود که کارگر در حال مـبـارزه اسـت.        
حزب الزم نيست استارت مـبـارزه را     
بزند. طبقه کارگر براي بقا ناگزيرسـت   
مبارزه کند همانطور که نـاگـزيـرسـت     
ـقـه کـارگـر را          غذا بخورد. مبارزه طب
ـيـسـم            بايد پيش فرض گـرفـت. کـمـون
کارگري اين را تعميق کرد و تـعـمـيـم       
ـبـش                    ـنـکـه حـتـي بـايـد جـن داد به اي
ـيـش فـرض                کمونيسـم کـارگـري را پ
بگيريد. گفت کمونيسم کارگري داده    
شده است و با مارکس شـروع نشـده.     
با مانيفست شروع نشده. مانيفـسـت    
ـنـده و          و مارکس فقط بيانگر و نـمـاي

ـنـد.             تئوريزه کننده يک حـرکـت هسـت
اين واقعيت قبل از هر چيز ما را بـه      
اين نتيجه ميرساند که افراد را بـايـد       
بعنوان مـحـمـل و تـجـسـم انسـانـي                 

 مبارزه سازمان داد. 
ما مولکولهاي يک ماده جـوشـان را      

سازمان ميدهيم و نـه اتـمـهـاي يـک            
جسم صـلـب و بـي حـرکـت را. مـا                    
حرکت و افراد محملهـاي حـرکـت را        
سازمـان مـيـدهـيـم. بـخـصـوص در                
شرايط امروز ايران با اعـتـراضـات و      
ـبـش         مبارزات گسترده اي که در جـن
کارگري و در کل جامـعـه در جـريـان         
است اصال نميشود  جور ديگـري بـه     

 مساله فکر کرد. 
نکته مهم ديگري که از اينجا نـاشـي     
ـقـه کـارگـر                 ـنـسـت کـه طـب ميشود اي
اتميزه نيست بلکه رهبـران عـمـلـي و         
تشکلهـاي خـود را دارد. در هـمـان                
مقطع تشکيل حزب کمونيست ايران 
منصور حکمت يـک بـحـثـي داشـت            
راجع به آژيتاتورها و رهبـران عـمـلـي       
در جنبش کارگري. فعالين و رهبـران   
عملي کـه عـمـدتـا در هسـتـه هـا و                  
ـنـد.         محافل کارگري متشـکـل هسـت
ـيـويسـتـهـا ثـمـره                 اين محافـل و اکـت
ـنـد و نـه          مبارزات طبقه کارگر هسـت
ــدهــي احــزاب و              حــاصــل ســازمــان
کمونيستها. اينطور نيست کـه افـراد      
ـتـظـرنـد تـا يـکـي آنـهـا را                   کارگر من
متشکل کند. خود زندگـي کـارگـران       

را دور هم جمع ميکند. بحث آن دوره  
مـا ايـن بـود کـه کـارگــران و بـويــژه                   
ـبـش کـارگـري در             اکتيويستهاي جـن
محافل کارگري متشکلند و اين يـک  
خصوصيت عيني جنـبـش کـارگـري       
است. نفس زندگي و ضرورت مبـارزه  
کارگران را در اين محافل مـتـشـکـل     
ـقـشـه          کرده است و نه هيچ چـارت و ن

 عمل سازماندهي احزاب.  
ـقـه کـارگـر                       حلقه رابـطـه مـا بـا طـب

ـبـش                   فعالين و رهـبـران عـمـلـي جـن
ـنـد. مـا ازطـريـق ايـن                کارگري هسـت
ـقـه کـارگـر                 اکتيويستها بـا تـوده طـب
مرتبط ميشويم. جذب يـک فـعـال و         
رهبر جنبـش کـارگـري بـه حـزب بـه               
معني جاري کردن سياستهاي حـزبـي   
در ميان توده کارگر در يک کارخانه و 
ـيـدي در          يا يک بخش و يا شاخـه تـول
دايره فعاليت آن فعال کارگري اسـت.    
و طبيعي هم هست کـه در قـدم اول           
فعالين به حزب جذب ميشونـد چـون     
سياسي تر و متحـرک تـرنـد و تـوجـه            
ـقـه      بيشتري به احزاب دارند. توده طـب
ـيـروي         کارگر از رهبران عملي خـود پ
ميکند و حزب اساسا ظرف سياسـي  
ـيـن اسـت. ايـن            و مبارزاتي اين فعـال
اصل جذب پيشروان جنبش کارگـري  
ـيـن هـم                ـن در بلشويسم و بـحـثـهـاي ل
هست که همانطـور کـه اشـاره کـردم            
منصور حکمـت آنـرا تـحـت عـنـوان             
آژيتاتورها و رهبران عـمـلـي مـطـرح          
ميکند. او توضيح ميـدهـد کـه ايـن          
فعالين چـه خصـوصـيـاتـي دارنـد و               
حزب چطور بايد ايـن قشـر را جـذب          
ـقـه را بـا خـود            کند  تا بتواند کل طب

 داشته باشد.  
واقعيت مهم ديگري که بايد مد نظـر  
ـقـه     قرار بدهيم  اينست که مبارزه طـب
کارگر علني است و فعالين و رهبـران  
عملي جنبش کارگري علني هستند. 
اين يک رکن بـحـثـي بـود کـه تـحـت                
ـبـش                عنوان تعين بـخـشـيـدن بـه جـن
کارگري مطرح کرده ايم. اکتيـويسـت    
طبقه کارگر نميتواند زير زميني و يـا  
عضو تشکيالت حـرفـه اي مـخـفـي          
باشد. بايد روزي هشت سـاعـت کـار         
کند معاشش را تـامـيـن کـنـد و در              
عين حال آژيته کند و سازمان بدهد و 
حــرکــت ايــجــاد کــنــد و اعــتــصــاب           
سازمان بدهد. و همه ميشناسندش،  
کــارفــرمــا و دولــت و هــمــکــارانــش           
ميشناسندش. در بحثهاي سبک کـار   
منصور حکمت اين اصل فرموله شد 
ـنـي                 ـقـاتـي امـري عـل که مبـارزه طـب

است. ممکن است موقعيـت حـزبـي       
يک فعـال مـخـفـي بـاشـد و يـا اسـم                   
مستعار داشته باشد ولي در جامـعـه   
و در مبارزه علني و شـنـاخـتـه شـده            
اسـت. هــر اانـدازه هـم کــه روابـط و                  
موقعيت تشکيالتـي افـراد مـخـفـي          
باشد مبارزه شان امري علني اسـت.    
ـنـد و               ـن ـي نفس مبارزه را هـمـه مـي ب
همينطور فعال کمونيستي را کـه در        
صف مقدم آنست و باالي چـهـارپـايـه     
مــيــرود و آژيــتــاســيــون مــيــکــنــد و           

 سازمان ميدهد.
ـنــابــريــن اصــول ســازمــانــدهــي                بـ
کمونيستي را ميتوان چنين بيان کرد 
(اينجا تمرکز  بحث  بر طبقه کـارگـر      
است. بعد ميتوان بر همـيـن مـبـانـي         
سياست سـازمـانـدهـي را در سـطـح             
عمومي تر به کـل جـامـعـه تـعـمـيـم             

 داد.) :
ـقـه کـارگـر              اصل اول اينست کـه طـب
متـحـرک و در حـال مـبـارزه اسـت،                 
ــزب بــايــد                   ـتــرض اســت و ح ــعـ م
اعتراضات و مـبـارزات کـارگـري را         
مبناي سازماندهي حزبي قرار بدهد، 
ـنــي از طــريــق جــاري کــردن                    يــعـ
سياستهاي حزب در اين اعتـراضـات   
و تعميق و راديکاليزه کردن و متـحـد   
و متشکل و گستـرده تـر کـردن ايـن           
اعتراضات به سازمان حزبـي شـکـل      
بــدهــد. اصــل دوم ايــنــســتــکــه ايــن            
اعتراضات يک قشر آژيتاتور و فـعـال   

و امروز بـايـد      -متشکل در محافل 
ـنـي                    گفـت بـعـضـا در نـهـادهـاي عـل

ـقـه     -کارگري ايجاد کرده است که حل
ـقـه اسـت. و اصـل              رابط حزب با طـب
ـيـن                  ـنـسـت کـه مـبـارزه فـعـال سوم اي

 کمونيست امري علني است. 
ــاســت اصــل                  ـي ــا اصــول سـ ــه ايــن

ـتـي            سازماندهي ما اسـت. چـپ سـن
ـتـوانـد                     اينطـور فـکـر نـمـيـکـنـد. مـي
سازمانش منفصل و يا متصل باشد 
ـنـاي آن         و حوزه ها و يا هسته ها مـب
باشد يا نباشد ولي مبناي کار آن يـک  
طبقه کارگر مـعـتـرض و مـتـحـرک،             
جنبشهاي اجتماعي در عرصه هـاي    
مختلف، و سازماندهي  افراد بعنوان 
ـيـسـت.       محملهاي انساني اعتراض ن
ـتـدا آگـاه          نقطه عزيمت چپ سنتـي اب

ترويـج) و سـپـس          -کردن فرد (تبليغ
سازماندهي آنها در يـک تشـکـيـالت       
ــک               ــراتــي ــي اســت. اســاســا پ مــخــف
اجتماعي نه در جنبش کارگري و نـه      
در جنبشهاي اعتراضي در تفکر چپ 

 سنتي جايگاه چنداني ندارد. 

در سند سياست سازماندهـي حـزبـي      
ما سعي کرده ايـم کـه بـا حـرکـت از              
اصولي که در باال گفته شد سـيـاسـت    
ـيـسـتـي بـر مـتـن              سازماندهي کمـون
شرايط مبارزه طبقاتي در قرن بيست 

ـيـم.                       ـيـن و تـدويـن کـن ـي ـب و يکم را ت
بخاطر داشته باشيـد بـحـث اصـالـت          
پراتيک و اينکه ما بر اسـاس حـرکـت      
ـيـش          سازمان ميدهيم دو سـه سـال پ
مطرح شد. از جمله اين نکته مـطـرح    

سـازمـانـدهـي      -ترويج -شد که تبليغ
در واقعيت برعکس است يعني بـايـد   
از سازماندهي شروع کرد و بـعـد بـه          
آگاهگـري رسـيـد. مـا يـک عـنـصـر                  
متحرک و فعال در مبارزه را سازمـان  
ميدهيم و بعد او را آگاه و کمونيسـت  

 ميکنيم.  
يک بحث هميشگي ما کـه مـکـمـل         

آگـاهـگـري       -اين نظريه سازماندهـي 
است اينست که اعتراض از کتاب در 
نمي آيد. ما بـخـاطـر ايـن اعـتـراض            
ـيـم           نميکنيم که مـارکسـيـسـت هسـت
بلکه بخاطر اينکه مـعـتـرض بـوديـم          
مارکسيست شده ايم. واقعيت از ايـن   
ـنـاي تـجـربـه و            سر است. شما  بر مب
مشــاهــداتــتــان بــه دنــيــاي مــوجــود         
معترض هستيد و بعد به آن تئوري و 
نظريه اي روي مي آوريد که  ميتوانـد  
رهائي را متحقق کند و مارکسيست 
ميشويد. چه در جنبش طبقه کـارگـر    
و چــه در هــر جــنــبــش اعــتــراضــي             

تـرويـج    -ديگري. بهمين خاطر تبليغ  
 سازماندهي را بايد بر عکس چيد.  -

امروز وقتي جـامـعـه ايـران را نـگـاه             
ميکنيد اين اصل اظهر من الشمـس  
است. از جنبش کارگري تا   جنـبـش    
زنان و جوانان و جنبش عليه اعدام و   
تا اعتراض به آلودگي محيط زيست 
و غيـره و غـيـره جـامـعـه دارد مـي                  
جوشد و اين نقطه شروع سازماندهـي  
کمونيستي در يک مقيـاس گسـتـرده      
اجتماعي است. در انقالبات منطـقـه    

 هم همين را مشاهده ميکنيد. 
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تا اينجا من فقط چند نکته اسـاسـي     
ــاســت                  ــد ســي ــاي ســن ــه مــبــن را ک
سازمـانـدهـي اسـت تـوضـيـح دادم.              
ـيـک          اينجا الزمست بر جـايـگـاه پـرات
اجتماعي که در اولين بند سند مورد 
ـيـم.        تاکيد قرار گرفته کمي تامـل کـن
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ـنـسـت کـه مـا بـر مـتـن                        ـنـد اول اي ب
دخالتگري و شرکت فـعـال حـزب در          
پراتيک اجتماعي تشکيالت حزب را 
سازمان ميدهيم. پراتيک اجتـمـاعـي     
به اين معناست که جـامـعـه درگـيـر          
مبارزات و اعتراضاتي اسـت کـه نـه        
ثمره فعاليـت احـزاب اسـت و نـه بـه                
ــوش" و                     ــود جــ ــالح "خــ ــطــ اصــ
"خودبخودي" است بلکه اعتراضـاتـي    
است که اجتماعا، و اساسا با اتکا به 
مـديـاي اجـتـمـاعـي، بـوسـيلـه خـود                 
فعالين و اکتيويستهـائـي کـه دربـاره         
شان صحـبـت کـرديـم سـازمـان داده             
ميشود. انقـالبـات مـنـطـقـه اسـاسـا              
حاصل اين نوع اعتراضات اجتماعي 
بـود و در شـرايـط ايـران امـروز هــم                   
ــوع                  ــه هــاي زيــادي از ايــن ن نــمــون
اعتراضات را ميبينيم. ممکن اسـت   
ـنـه سـازي و              احزاب انقالبي در زمـي
مســاعــد کــردن شــرايــط بــراي ســر            
ـقـش داشـتـه            برآوردن اين مـبـارزات ن
باشنـد ولـي خـود ايـن اعـتـراضـات                

 بوسيله احزاب سازمان نيافته اند. 
در دل اين اعتراضـات شـبـکـه هـاي          
اجتماعي از فعالين شکل مـيـگـيـرد     
که لزوما محلي نيستند بلکه دامـنـه   
فعاليت فرامحلي و حتي در مـواردي  
فراشهري و فراکشوري دارند. ايـن را       
ـيـن          واقعيت بما آموخته اسـت. فـعـال
کارگري از سنندج تـا کـرمـانشـاه تـا          
همدان تا تـهـران و تـا رشـت بـا هـم                 
مرتبطند. نهادهاي کارگري متشکل  
از فعالين، همانها کـه بـراي اول مـاه          
ـنـهـا           مه اطالعيه مشتـرک دادنـد، اي
ـنـد، حـتـي                  ـيـسـت نهادهاي مـحـلـي ن

 شهري نيستند، سراسري اند.
سند سياسـت سـازمـانـدهـي تـاکـيـد             
ــکــنــد کــه مــا بــر مــتــن ايــن                   مــي
اعتراضات اجتماعي و با دخالتگري 
در آنها حزب را سـازمـان مـيـدهـيـم.         
هـنــوز حـوزه مــحـيــط کـار و حــوزه               
محيط زيسـت سـلـولـهـاي سـازمـان            
حزبند ولي اينها خود حاصل شـبـکـه    
هاي حزبي اند که بر متن شبکه هاي 

 اجتماعي فعالين شکل گرفته اند. 
ما  امروز از اينکه طبقه کـارگـر در        

حال مبارزه است بايد فراتر برويم. نـه     
ـقـه کـارگـر مـدام در حـال                     تنـهـا طـب
اعتراض و مبارزه است  بلکه روابـط     

وسيعي در بين فعالين وجـود دارد و      
ـلـکـه شـبـکـه هـاي               نه تنها محافل ب
فعالين کارگري شکل گرفته است کـه  
بايد نقطه شروع سازمانـدهـي حـزبـي       

 باشد.   
جنبش کارگري مثل مايعي است که 
ــن                   ــور هســت و اولــي در حــال تــبــل
ـتـه.    مولکولها بسته شده و شکل گرف
اگر شما شيميست خوبـي بـاشـيـد از         
آنچه طبيعت در اختيارتـان گـذاشـتـه       
شروع ميکنيد و نـمـي رويـد از اول              
بخار را مايع کنيد و مايع را جـامـد       
ـتـان را                       ـب ـيـد کـه بـعـد جسـم صـل کـن
بسازيد. مايه اوليه سازمان حزبـي را     
خود جنبش کارگري فراهم کرده است 
ـنـي           و سازمان حزبي بايد بـر ايـن مـب

 شکل بگيرد.  
اين مساله سازماندهي شبـکـه هـاي      
حزبي در جنبش کارگري قابل تعميـم  
ـبـشـهـا و          به کل جامعه است. در جـن
ـلـف و مـبـارزات                 ـنـهـاي مـخـت کمپي

 مختلف.   
اين نکته را بايد اينجا تاکيد کرد کـه    
سازماندهي تشـکـيـالت حـزب يـک          
بحث فني و تکنيکي نيسـت. مـثـال       
مــديــاي اجــتــمــاعــي در ســيــاســت           
سازماندهي ما جايگاه مهـمـي دارد     
ـتـن         ولي اينطور نيست که بـکـار گـرف
مدياي اجتماعي براي سـازمـانـدهـي     
تشکيالت حزبي کافي است. مديـاي   
اجتماعي را بيشتر جنبش ها به کـار    
ـيـن چـپ و              گرفته اند. خيلي از فـعـال
راديکال از مدياي اجتماعي استفـاده  
کردند براي سازماندهي جنبشـهـائـي    
ـيـف    که بعضا هم پيروزشدند ولي تکل
بدبختي مردم را روشن نکردند. مثـل   
نمونه مصر و تونس و جنبش تمرد و   
غيره. بويژه جنبش تمرد يـک نـمـونـه          
خصلت نما است. جنبشي بود که بـا     
يک رفراندوم اينترنتي ميليوني اخوان 
المسلميـن را سـاقـط کـرد. ولـي از                 
پشت دسـت ارتشـي کـه سـازمـان و              
امکاناتش را داشـت زد و قـدرت را           
گرفت. آن را اعدام کرد و اين را کـنـار    
گذاشت. من قبال هم گفته ام مـا بـه        
ـفـاوتـهـاي مـا"                وائل غنيم بـعـالوه "ت
احتياج داريم. به فعالين جنبش تمرد  
ـيـاج    بعالوه برنامه يک دنياي بهتر احت
داريم. اگر اين را بتوانيم بسازيم آينـده   
آن جامعه را ساخته ايم و گرنه فوقش 
ـفـي بـا رهـبـري و                ـل جنبشهاي مـخـت

هژموني حزبي داريد که ميتوانند بـه    
هر نتـيـجـه اي بـرسـنـد ولـي قـدرت                 
ـقـه               سياسي همـچـنـان در دسـت طـب
سرمايه دار باقي بماند. سازمـانـدادن    
ـبـشـهـاي           تشکيالت حزب در دل جـن
اعتراضي امري سـيـاسـي اسـت کـه            
اساسا به خط و استراتژي دخالتگـري  
کمونيستي در اين جنبشهـا مـربـوط      

 ميشود. 
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ـيـن               در رابطه بـا سـازمـانـدهـي فـعـال

شامل جنبش  -جنبشهاي اعتراضي
نکته مهمي را     -مطالباتي کارگران

 بايد مورد تاکيد قرار داد. 
فعال يک حـرکـت اعـتـراضـي کـه بـه              
حزب جلب ميشود فايده و خاصـيـت   
ـيـت خـودش ديـده          حزب را براي فعال
است. فرض کنيد کسي فعال جنبـش   
آزادي زن و يا جنبش عليه اعدام و يا 
جنبش آزادي زندانيان سياسي اسـت.  
نظرش به حزب جلب  مـيـشـود چـون       
حزب در همه اين عـرصـه هـا فـعـال            
ـيـل عضـو حـزب                است. و به ايـن دل
ميشود. اين فاز اول است. اين عضو   
ـيـويسـت      هنوز کمونيست نيست. اکت
جنبش معيني اسـت کـه خـاصـيـت            
حزب را در آن جنبش معين ديده و به 
حــزب پــيــوســتــه اســت. ايــن هــنــوز            
سازماندهي کمونيستي نيست. فعال  
يک جنبش اجتمـاعـي کـه بـه حـزب            
پيوستـه از نـظـر حـقـوقـي و چـارت                   
تشکيـالتـي عضـو مـا اسـت. ولـي                
وقتي به يک مبارز کمونيست تبـديـل   
مــيــشــود کــه ايــن رابــطــه حــزب و              
جنبشش مـعـکـوس بشـود. يـعـنـي             
بخاطر امر حزبش در آن جنبش فعـال  
ــار                       ــاز دوم در کـ ــن فـ ــود. ايـ بشـ
سازماندهي ما است. اجـازه بـدهـيـد        
براي روشن تر شـدن مـوضـوع چـنـد            

 مثال بزنم.  
اگــر کســي عضــو نــهــاد کــودکــان             

ـفـرم آن          مقدمند بشود و عاشـق پـالت
باشد و خيلي هم خوب کار کند ولـي    
فقط همين را ببيند فردا کـه فـرد يـا          
ـنـه حـقـوق               سازمان ديـگـري در زمـي
ـيـق       کودک فعال تر از ما باشد ايـن رف
ما با او خواهد رفت. يا اگر يک فعـال   
ـنـد کـه مـثـال            ـي کميته عليه اعدام بب
سازمان ديده بان حقـوق بشـر تـعـداد         
ـيـشـتـري از اعــدامـيـهـا را نـجــات                  ب
ـقـل مـکـان                ميدهد به آن سـازمـان ن
خواهد کرد. چرا؟ چون امرش هـمـان      

 جنبش معين است.

امر ما رهائي کـل جـامـعـه از شـر               
سرمايه داري و برقراري سوسياليـسـم   
است. ما قبل از هر چيز فعال جنبش  
کــمــونــيــســتــي هســتــيــم. فــعــالــيــن          
ـبـشـهـاي          ـن کمونيستي که از همه جـن
اعتراضي حمايت ميکنيم و فعـاالنـه   
در آنــهــا دخــالــت مــيــکــنــيــم. مــا               
ــلــيــه          اکــتــيــويســت عــلــيــه اســالم، ع
ستمکشي زن، عليـه اعـدام و فـعـال           
جــنــبــش آزادي زن، جــنــبــش آزادي          
زنداني سياسي، جنبش عليه آلودگي 
محيط زيست، و غيره را به حـزبـمـان    
فرا ميخوانيم و جذبش ميکنيـم امـا     
اگر در همين سطح او را نگه بداريد و 
وظايف مختلف حزبي به او بسپاريـد  
بزودي حزب را ترک ميکنـد. اگـر بـه         
ـيـه اعـدام       من نوعي که از جنبش عل
به حزب جذب شده ام کاري خـارج از      
اين حيطه بسپاريد بعد از مـدتـي از         
انجامش سر باز ميزنم چون ربطش را 
به امر جنبش عليه اعدام نمي بينيم. 
سبک کار ما اينست که اکتـويسـتـهـا     
را سازمان ميدهيم ولي جنبه منـفـي   
ـنـسـت کـه او از سـر                  اين سياسـت اي
ارزش استفاده و مطلوبيت حزب براي 
جنبش خودش به صفوف ما پيوسته 
است. ميخواهـد از کـانـال جـديـد و               
صفحات و سايتهاي حزب و نشريات 
و تريبونهاي حزب در خدمت جنبـش  
خودش استفاده کند. اينها بـه حـزب        
خــوش آمــدنــد. شــرکــت فــعــال در              
جنبشـهـاي اعـتـراضـي و کـمـک بـه                 
فعالين اين جنبشها حتي اگر عضـو    
ـفـه            حزب ما نباشند يک امـر و وظـي
ـيـه           هميشگي ماست. اين حـزب عـل
اعدام و ضد مذهب و طرفدار برابـري  
زن و آزادي زنداني سياسـي و حـقـوق        
ـيـه       ـل کودک و حقوق پناهنده و عليه ک
مصائب جامعه سرمايه داري  اسـت   
ولي اگر عضـوي در ايـن چـارچـوب             
بماند در چارت سازماني کادر نيست 
و در جــامــعــه هــم فــعــال جــنــبــش              
کمونيستي نيست. جاي فعالين همـه   
اين جنبشها در حزب است ولي شرط 
پيشروي و پيروزي همين جنبشها نيز 
جاري شدن سياستهاي راديکال و راه     
حلهاي ريشه اي کمونيسـتـي در ايـن        

 جنبشها است.  
کمونيست کسـي اسـت کـه امـرش              

ـبـش             سوسياليسم اسـت ولـي در جـن
کودکان و يا عليه اعدام غـيـره فـعـال       
شده اسـت و مـمـکـن اسـت تـا آخـر                  
ـيـت             ـبـش فـعـال عمرش هم در آن جـن
کند. در سند سازماندهي هم تصريح  
کــرده ايــم کــه اکــتــيــويســتــهــا را از             

جنبششان نمي کنيم. ولي يک  نقـطـه    
عطف مـهـم کـار سـازمـانـدهـي مـا               
اينست که عضو را به کـادر و فـعـال        
يک جنبـش اعـتـراضـي را بـه فـعـال                
ـقـا مـيـدهـيـم.          جنبش کمونيستي ارت
اين نقطه عطف به معني تغيير درک   
و بينش و تلقي عضو حزب از مبارزه 
است. اعضاي حزب از جنبـش هـاي      
مختلفي بما مي پيوندند ولي بايد بـه  
ـيـسـت در آن                    ـيـن کـمـون سطـح فـعـال
جنبشها ارتقا پيدا کنند. بايـد فـعـال       
ـبـشـهـا بـاشـنـد و نـه                 حزب در آن جـن
طلبکار جنبش خودشان از حزب. از    
نظر حقوقي عضو حزب کسـي اسـت     
کــه بــرنــامــه را قــبــول دارد و حــق                 
عضــويــت مــي پــردازد ولــي بــطــور           
واقعي بحث بر سر جنبش هـا اسـت.     
جنبش يک مقوله پايه اي است و مـا    
ـيـم.              حزب يک جنـبـش مـعـيـن هسـت
جنبش لغـو کـار مـزدي و خـلـع يـد                 
سياسي و اقتصادي از طبقه سرمايـه  
ــي کــه از                    ــقــاي  فــعــالــيــن دار. ارت
جنبشهاي ديگر بما جذب مـيـشـونـد     
ـيـسـتـي يـک             به فعالين جنبش کـمـون
ـنـده در امـر              ـيـن کـن نقطه عطف تعي
ســازمــانــدهــي حــزبــي و يــکــي از              
مهمترين وظايف هر کادر سازمـانـده   

 حزب است.  
صحبتم را اين جا بپايان مـيـرسـانـم       

چون وقتم بپايان رسيده است. در ايـن   
بحث من تنها به پايه اي ترين نکـات  
نظريه سازماندهي تشکيالت حـزبـي   
ـنـــد ســـيـــاســـت               پــرداخـــتـــم. در سـ
ســازمــانــدهــي نــتــايــج کــنــکــرت و          
مشخص اين بحث توضيح داده شـده  
است که اينجا ديگر فرصت پرداختن 
به آنرا ندارم. فقط الزمست اشاره کنم 
که مـا در ايـن سـنـد خـواسـتـه ايـم                     
سياست سازماندهي را به يـک سـري       
ـيـم بـه          اقدامات مشخص ترجمه کـن
نحوي که هر کادر سازمانده مثل يک 
ليست چه بايد کرد و باصطـالح چـک     
ـتـوانـد بـه آن                 ـيـت خـود ب ليست فعال
ـقـاي                  رجوع کـنـد. هـمـانـطـور کـه رف
ـنـد        مسئول تلويزيون ميتوانند بـگـوي
ـلـويـزيـون           براي راه اندازي اسـتـوديـو ت
ــايــد کــرد. کــادر                مشــخــصــا چــه ب
ـيـسـت              سازمانده ما هم بـايـد چـک ل
مشخصي از اقدامات خـود داشـتـه        
باشد. اميدوارم در  ادامه اين سمينار  
در سطوح مشخص تر و عملي تر هم  
بحث روشن بشود و به نتـايـج خـوبـي       

 برسيم. *
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در ادامه اين خـط فـکـري اسـت کـه            
بحث ها جلوتر آمده و از دل آن تئوري 
سازماندهي کمونيسم کارگري بيـرون  
آمده است. بطور مثال بـحـث تـعـيـن         
بخشي چپ، مباحث مـا در عـرصـه        
سازماندهي حزب و جامعـه را جـلـو        
برد. و بحث هاي امروز گامي ديـگـر    
ـتـر اسـت.       به جلو و متعين تر و روشن
به اين اعتبار ايـن مـبـاحـث دريـچـه             
مهمي براي پاسخ دادن به معضالتي 
است که در امر سـازمـانـدهـي بـا آن          
روبرو بوده ايم و همواره يک مـوضـوع     

 بحث ماه بوده است. 
وقتي ما از سازمـانـدهـي صـحـبـت          

ميکنيم، بحث بر سـر سـازمـانـدهـي        
اعتراضات موجود در جامعه و نقش 
ما کمونيست ها، و نقش ما بعـنـوان   
حزب کمونيست کارگري است. يعني 
بحث اساسا بر سر سازماندهي حزب 
ـيـک اجـتـمـاعـي و               در بستر يک پـرات
شکل دادن به شبکه هـاي حـزبـي در        
متن شبکه هاي اجتماعي مبارزاتـي  
موجود است. بنابراين کار ما دخالت 
در پراتيـک اجـتـمـاعـي و مـبـارازت              
مردم و گفتمان دادن به اين مبـارزات  
ـبـش هـاي           است. گفتمان دادن به جـن
اجتماعي موجود و کسب هـژمـونـي    
سياسي در راس اين جنبش هـاسـت.   
ـتـگـر و          در بستر چنين فعاليت دخـال
فعالي اسـت کـه رهـبـران عـمـلـي و                  
اکتيويست جنبش هـاي اعـتـراضـي         
جامعه به اين حزب اعتماد ميکننـد  
و توجه شان به ما جلب ميشود. و در 
دل اين فعاليت است که شبـکـه هـاي      
حزبي در دل شبکه هـاي اجـتـمـاعـي        
شکل ميگيرد. و حزب يک بدنه قـوي  

 کادري پيدا ميکند. 
به عبارت روشنتر نتيـجـه تـمـام ايـن          
فعاليت ها و سازماندهـي اعـتـراض      
در جامعه، بايد شکل يـابـي شـبـکـه          
ـنـهـا          هاي حزبي باشد. نتيجه هـمـه اي
ـيـروهـاي           ـيـشـتـر ن بايد جذب هر چه ب
راديکال و معترض به حزب و هم افق 
ـيـسـت     کردن آن ها با خودمان و کمون
کردنشان باشد. بدون اين کار، روشـن     
است کسي که به طـور مـثـال از سـر           
ـيـه زن، يـا          اعتراضش به تبعيض عـل
اعتراضش به اعدام و غيره سراغ مـا    
ـيـروي    مي آيد همواره ميتواند با هر ن

ــمــاعــي ديــگــر بــرود و جــذب               اجــت
گرايشات ديگر شـود، اگـر او را بـا              
خود هم افق نکنيم و استراتژي روشـن  
 کمونيسم را در مقابلش قرار ندهيم. 

تا آنجا که به پالتفرم کميته سازمانده 
برميگردد بر اساس اين جهت گـيـري   
بود که ما موجودي تشکيالت حزب 
را جلوي خود گذاشتيم و معضالت و 
کمبود ها را مورد بـحـث و بـررسـي           
قرار داديم. و من بـعـنـوان کسـي کـه           
سالها در اين عـرصـه کـار کـرده ام،             
ـلـم قـرار        سئواالت واقعي اي در مقـاب
ـيـن کـار ايـن بـود کـه                 گرفته بود. اول
ببينيم اين تشکيالت مـوجـودي کـه        
ـتـي قـرار              حزب دارد، در چـه وضـعـي
دارد. و اولين مشاهده اين بود که ما  
کـادرهـاي تـوانـايـي در داخـل ايـران                
داريم، در خيلي جاها کـادرهـاي مـا        
ـبـش هـاي اعـتـراضـي             سرگلهاي جـن
ـقـش           ـنـد و ن موجود در جامعه هسـت
کليدي در ايـن اعـتـراضـات دارنـد.              
بطور مثال من اگر از سـازمـانـدهـي         
اعتراض و از شبکه هاي اجـتـمـاعـي     
اعتراضات در جامـعـه شـروع کـنـم،          
شما شبکه هاي اجتماعي مبارزه در   
ـيـد. در                ـن ـي جنبش کارگري را مـي ب
ـيـه زن و            اعتراض عليه تبعيـض عـل
اعتراضاتي چون اعتـراض بـه اسـيـد         
ـبـش حـجـاب                     پـاشـي بـه زنـان و جـن
برگيران و کارزارهايي چون حـق زنـان     
براي ورود به استاديوهـاي ورزشـي و       
ـيـد، شـبـکـه             ـن ـي غيره و غيره را مي ب
هاي اعتـراضـي در دفـاع از حـقـوق              
ـيـد. اعـتـراضـات               ـن ـي کودک را مـي ب
ـيـد    گسترده و هر روز کارگري مي بين
ـبـش      و غيره. به اين معني که يک جـن
کارگري فعال که يک عـرصـه دائـمـي       
مبارزه عليه جمهوري اسالمي اسـت    
و يــک جــامــعــه پــر از اعــتــراض را              
مشاهده ميکنيد. بسياري از اوقـات   
اين سئوال مقابل ما قرار ميگيرد که 
حزب کجاي اين تحوالت قرار دارد و 

 چه نقشي داشته است. 
يکـي از کـارهـاي مـهـم حـزب کـه                   

ـبـش                   ـقـش مـا در ايـن جـن نشانگر ن
هاست، گفتمان دادن به آنها و کسـب    
هژموني سياسي در آنهاسـت. و ايـن        
اهميت زيـادي بـراي جـذب رهـبـران            
عملي اين جنبش هـا دارد. در ايـن            
راستا من مثال هايي ميـزنـم. بـطـور        
مثـال بـه اعـتـراضـات هـمـيـن دوره                 

معلمان نگاه کنيد. ما هنوز شـبـکـه       
حزبي قوي در آن نداريم. ولي از طريق 
ارتباط با عـنـاصـر مـوثـري از ايـن               
ـيـم          بخش معترض جامـعـه، تـوانسـت
گفتماني را راه بينـدازيـم کـه در ايـن           
جنبش بـه طـور واقـعـي خـط مـا و                 
سياست ما و حرف ما غالب شـد. و     
اين کار راه جذب افراد بيشتري از اين 
جنبش و رهبرانش به حزب و شـکـل       
دادن به شبکه هاي حـزبـي را فـراهـم         
ميکند. و يا بطور مثال در بـرخـي از      
عرصه هاي مبارزاتي در جامـعـه بـا      
ـبـاط      عناصر و چهره هاي موثري ارت
داريم کـه خـود بـخـود دسـت مـا را                 
وسيعتر به اين مبارزات وصـل کـرده     
است. از جمله در جنبش کارگـري در     
گفتمان هاي آن از جمله پيـشـروي در     
جنبش مجامع عـمـومـي کـارگـري،        
نــقــش خــانــواده هــاي کــارگــري در             
اعتراضات جاري و ... نقش مـهـمـي     
داشته ايم. در جاهايي ممـکـن اسـت       
ـبـط              فرضا يک يا دو نفـر بـا مـا مـرت
ـنـد         باشند، ولي آنها عنـاصـري هسـت
موثر که از طريق آنها ما توانسته ايم 
به کل يک حرکت وصل شـويـم و يـک        
حرکت اجتماعي مهمي شکل گيرد. 
در جاهايي ممکن است حتي افرادي 
ـيـم هـنـوز         که ما با آنها مرتبط هسـت
حزبي نباشند ولي خـود مـا بـعـنـوان          
شخصيت هاي حزبي مکان و اتوريته 
ـتـي وارد آن مـبـارزه               اي داريم کـه وق
ميشويم، گفتمان ما بـه مـيـان آنـهـا          
ـيـدا         ميرود و ما هژموني سـيـاسـي پ
ـيـم. و ايـن خـود دريـچـه اي                     ميـکـن
ميشود براي اينکه همان کساني کـه    
با خود مـا بـه عـنـوان يـک شـخـص                
مرتبط بـوده انـد، قـدمـي بـه حـزب               
نزديک تر ميشوند و باعـث مـيـشـود       

حزب بيشتر به درون اين شبکه هـاي    
اجتماعي مبارزه راه پيدا کند. اينجـا   
رابطه شخصيت هاي سياسي حـزب،    
شــخــصــيــت هــاي حــزب در خــارج            
ـنـا احـدي،            کشور، کساني مـثـل مـي
شيوا محبوبي، مـريـم نـمـازي و ...             
ـنـکـه          نقششان برجسته ميشود. و اي
ـنـهـا          گفتمان هاي اينها، حـرفـهـاي اي
ـيـم             ـق چطور ميتواند در جـذب مسـت
ـيـر داشـتـه        رهبران عملي در ايران تاث
باشد و مـا بـه ازاي تشـکـيـالتـي و                 
سازماندهي پيدا کند. بطور مثال بـه     
جنبش عليه اعدام اشاره ميـکـنـم. و       
ــا احــدي را فــقــط در                  نــقــش مــيــن
قدرتگيري اين جنبش مـعـيـن نـمـي          
بينيد بلکه در جلب اعتـمـاد رهـبـران       
کارگري و فعالين سياسـي در سـطـح        
جامعه  هم مي بينيد. در عيـن حـال      
ـبـش                  ـفـاقـات مـهـم در جـن شما به ات
کارگري نگاه کنيد. شرکت واحد يـک     
نمونه آن بود. در آنجـا مـا در سـطـح            
رهبري مـبـارزات آنـان هـيـچ عضـو             
ـيـم. امـا مشـخـصـا              حزبي اي نداشـت
تماس هـاي خـود مـن بـا کـارگـران                 
ـيـه اي         شرکت واحد و تماس هـاي اول
که برقرار کردم توانست راه ما را براي 
دخالتگري در مبارزه آنان باز کند. و    
ـنـد و                ـت ـيـر گـرف ديديم که چگونـه تـاث
چگونه ارتباطات ما با آنها گستـرش  
ـيـم گـرايـش                 پيدا کرد و مـا تـوانسـت
راديکال و چپ را در ايـن مـبـارزات          
ـيـجـه           ـت تقويت کنيم و جلو بيـاوريـم. ن
اين دخالتگري جذب يکسري فعالين 
کارگري حتي در مراکز ديگر به حزب 
شد. يا ما با با بردن گفتمان مـجـمـع       
ـيـشـکـر          عمومي در ميان کـارگـران ن

 ٦ هفت تپه، توانستيم روي بيانيه اي   
ــگــام از                       ـن ــاده اي کــه در آن هـ م

ـيـر بـگـذاريـم.         مبارازتشان دادند، تاث
هـمــيــنـطــور در مــبــارزات کــارگــران         
بازنشسته ذوب آهن اصفهان و بيانيه 
آنها با خواستهـايـي چـون تـحـصـيـل            
رايگان براي همه، درمان رايگان براي 
ـتـه مـجـمـع                 همه و تشکـيـل هـر هـف
عـمـومـي بـه عـنـوان مـحـلـي بــراي                  
تصميم گيري و مـتـشـکـل مـانـدن،             
ـيـم و        ـن ـي ميتوانيم  تاثير کارمان را بب
باالخره بيانيه اي که معلمـان بـر سـر        
تحصيل رايگان دادند و اعتـراض بـه     
ـقـر بـا شـعـار             دستمزدهاي زير خط ف
خط فقر سه ميليون، حقـوق مـا يـک        
ميليون نمونه ديگـري از ايـن دسـت          
است. ميخواهم بگويم که کار حـزب     
دخالت فعال در پراتيک اجتـمـاعـي و      
از اين طريق جذب رهبران راديکال و   
چپ کـارگـري و رهـبـران مـبـارزاتـي              
مردم  است. از اين طـريـق اسـت کـه          
ميتوان بر جنبـش هـاي اجـتـمـاعـي           
ـيـدا کـرد.       موجود هژموني سياسي پ
به عبارتي اجتماعا حزب را بـه درون    
جامعه برد و با جذب فعالين راديکال 
در اين مبارزات شبکه هاي حزبي را   
ايجاد کرد. اين مسيري است که مـا     
در آن قرار داريم. به درجه اي در آن بـه   
جلو آمده ايم، و اگر چه به هـيـچ وجـه      
کافي نيست، اما مسير درست را بـه    
ما نشـان مـيـدهـد. طـبـعـا مـديـاي                 
اجتماعي در کنار اين شيوه از کار بـه  
فـعــالــيــت ســازمــانــي مــا در داخــل           
تحولي جدي مي بـخـشـد. از جـملـه           
کارکرد آنرا در مـبـارزات مـعـلـمـان             
ديديم که با کمک مدياي اجـتـمـاعـي       
گرايشات راست بدرجه اي کـنـار زده       
شدند و گفتمان هاي چپ و راديـکـال     
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که بگوييم يک حـوزه داريـم مـيـرويـم          
سراغ حوزه ببينيم در اين عرصـه چـه     
ــم ســراغ               ــکــنــد. رفــتــي ــوانــد ب مــيــت
اکتيويست هاي اين عـرصـه هـا کـه           
حزبي هم نبودند اما در جـنـاح چـپ          
مثال معلمان يا کارگران واحد بـودنـد   
و از طريق آنها تالش کرديم سيـاسـت   
ـبـريـم و       راديکال تري را به ميان آنها ب
از همين طريق است کـه عـده اي از           
آنها به حزب و سياست هايش نزديـک  
ـيـت     ميشوند. اين وجه مهمي از فعال
ـتـاده         ما است و به درجه اي که جـا اف
توانستيم در گزارش به پيشروي مـان    
ـبـش کـارگـري اشـاره                در عـرصـه جـن
ـيـشـروي مـا مـحـصـول ايـن                 کنيم. پ
نـگــرش و سـازمــانــدهــي بــر اســاس           
پراتيک اجتماعي بوده است. اما مـن   
اينجا ميخواهم بيشتر درمـورد وجـه     

 سازماندهي حزبي صحبت کنم. 
خود سندي که به پلنوم ارائه شده                
نکات متعددي دارد، وظايف ويژه           
کميته سازمانده چيست، چگونه يک       
کميته منسجم و حرفه اي در اين                
زمينه شکل بدهيم، چه جزواتي نياز        
داريم، چه برنامه هاي تلويزيوني در          
اين زمينه نياز داريم و نکات ديگر           
اين سند که اينجا فرصت نيست وارد   
همه آنها بشويم. سند را حتما رفقا            
خوانده اند و اميدوارم تصوير                     
روشنتري گرفته باشند. اما اينجا            

 ميخواهم چند نکته را تاکيد کنم. 
اول اينکه مباني بحث ما خيلي                
هايش از بحث آژيتاتور تا برخي                
محورهاي همين سند مباحثي               
قديمي تر است و همچنان مبناي کار 
ما است. ولي با توجه به تحول                    
سريعي که در تلنولوژي ارتباطي              
صورت گرفته، بعنوان مثال                      
تلويزيوني که قبال نداشتيم يا مدياي       
اجتماعي که پنج سال وجود نداشت،       
و همينطور تحوالت مهمي که در            
اوضاع ايران و جنبش ها و توازن قوا         
و غيره رخ داده است، در نتيجه در              
زمينه سياست سازماندهي بايد             
بسيار منعطف برخورد کنيم. و مدام      
بازبيني کنيم ببينيم چه امکانات و          
ابزار جديدي ايجاد شده و فعالين               
سياسي و اجتماعي چگونه با اين             
ابزارها کار ميکنند. امروز حتي             

نسبت به دو سال قبل نسل جديدي از      
مدياي اجتماعي درآمده که شش ماه 
ديگر مثال فيس بوک کهنه ميشود.        
قديم پالتاک بود ولي االن متروکه              
شده و جاي آنرا وايبر و تلگرام و                   
چيزهاي ديگري گرفته که ابزار                  
مهمي براي سازماندهي است. در           
اين زمينه ها فوق العاده عقب                   
هستيم. يکي از داليلي که عليرغم          
اينکه يک حزب بزرگ و شناخته شده        

سال است تلويزيون داريم،      ۱۱ داريم،  
اهداف و برنامه روشني داريم و با              
وجود تحرکات مهمي که در جامعه        
وجود دارد، راندامان ما کم است و از  
ميزان پيشرفتمان ناراضي هستيم          
اين است که خودمان را با شرايط              
جديد انطباق نداده ايم. مدتي است          
داريم تالش بيشتري ميکنيم، در             
کنگره نهم قطعنامه اش را داديم و            
داريم تالش ميکنيم خودمان را با            
شرايط جديد مبارزه طبقاتي بيشتر        
منطبق کنيم. مشکل ما اما حتي          
از اينهم بيشتر است. ما حتي                    
ابزارهاي اوليه براي اين عرصه را              
درست نکرده ايم. يک جزوه راهنما            
درست نکرده ايم که هر کس به حزب         
پيوست ببيند اين حزب چي هست،         
ساختارش چيست، چگونه کار                 
ميکند، يا جزوه اي که يک فعال                 
ببيند و فورا بفهمد چگونه کار                    
ميکنيم و عضو جديد چه بايد بکند.  
يک جزوه ده صفحه اي نداريم که                 
مباني کار سازماندهي را به                      
اکتيويست ها و فعالين حزب و يا             
اعضاي تازه وارد توضيح بدهد. در          
نتيجه کار ميکرو جاي برجسته اي           
در کار ما پيدا کرده و کار ماکرو ما           
ضعيف است. و اينرا بايد بالفاصله         
حل کنيم. االن با تک تک کساني که           
جذب حزب ميشوند بايد وارد رابطه        
شد که کار حجيمي است واقعا و               
عملي هم نيست. يعني بايد عليرغم       
دشواري هاي مربوط به تماس با               
داخل با عضو جديد تماس گرفته             
شود و ذره ذره مسائل به او توضيح           

ساعته داريم    ۲۴ داده شود. تلويزيون    
که براي فعالين و اعضاي تازه برنامه       
هايش خيلي مفيد است اما ما                 
برنامه هاي ويژه اي مخصوص                 
فعالين ميخواهيم که موقعي که             

عالقمندان جديد تماس ميگيرند           
اين    ۸ تا      ۷ بگوييم ساعت مثال         

برنامه را نگاه کن. کاري سطح باال و         
جذاب و مفيد که مطمئن باشيم بعد        
از يک ماه چند هزار نفري که بايد کار     
ويژه اي با آنها صورت گيرد، بگويند        
اهداف و برنامه حزب را فهميديم،            
سياست هايش را فهميديم و االن              
ميدانيم چطور کار تشکيالتي                  
بکنيم. فرق حزب با جنبش ها و                
گرايشات ديگر را فهميدم. االن اينرا       
نداريم. و موقعي که اين ابزارهاي             
سراسري را نداريم همه بار مي افتد           
روي دوش چند نفر که از طريق تلفن           
و غيره جسته گريخته و با صرف                
وقت زياد نکاتي را به رفقاي داخل            
بگويند. طبعا کار سوزني يا کار               
مستقيم با تک تک افراد اهميت خود        
را دارد و در صورتي که اين ابزارهاي         
سراسري هم خوب کار کند با اينهمه         
به اين نوع کار نياز مبرم داريم اما در 
آن صورت با صرف وقت کمتري                
ميتوان گير و گرفت رفقاي داخل را          
حل کرد و آنها را در عرصه اي که                
فعاليت ميکنند هدايت کرد. در              
نتيجه اين مساله حياتي است و يک          
وجه مهم فعاليت ما را تشکيل                 
ميدهد. که فورا بايد تا يک ماه ديگر    
جزوه راهنماي ورود به حزب و جزوه           
اي که مباني کار تشکيالتي را                  
توضيح بدهد و برنامه ويژه تلويزيوني  
براي فعالين و سر گل هاي جامعه را         

 آماده کنيم.  
نکته ديگر شکل دادن به خود کميته        
سازمانده است. ما بطور واقعي االن       
کميته سازمانده نداريم. هر رفيقي به       

سليقه خودش کار ميکند. يکي              
ميگويد االن کار مستقيما حزبي            
مهم نيست برو کار اجتماعي بکن و         
در جامعه جا بيفت. برو نهادي                  
درست کن. و يکي برعکس روي               
روابط حزبي تاکيد يکجانبه                      
ميگذارد. البته االن اين دومي در            
کار رفقاي ما بسيار کمرنگ شده             
است. ما به درست در سالهاي                   
گذشته به طرف کارهاي اجتماعي و        
جذب اکتيويست ها روي آورديم و            
پيشرفت هايي داشتيم ولي روي               
سازماندهي حزبي تاکيدمان کم بوده      
و از اين نظر هم اين سند نکات تازه            
اي دارد. ميگويد اولين وظيفه اين           
است که حزب را و تلويزيون و مديا و       
نشريات و برنامه اش را معرفي                
کني، دومين وظيفه اين است که              
خودت را تکثير کني. يعني اگر                
عضوي بعد از شش ماه تبديل به يک   
جمع سه نفره نشد حتما رابطه را با او          
نگهداريم اما با کسي که بعد از سه           
ماه از فرد به يک جمع حزبي تبديل             
ميشود بايد انرژي بيشتر صرف کرد       
و بيشتر روي اين تيپ افراد کار کرد.         
و اين کار را بايد سيستماتيک انجام          
بدهيم. در کميته سازمانده االن هر           
کس سبک خودش را دارد. بنابراين          
شکل دادن و درست کردن کميته               
سازمانده هم يک اولويت اين دوره ما        
است. الاقل ده نفر سازمانده روي              
خط نياز داريم تا با رفقاي داخل                 
صحبت کنند. در غياب اين روشن          
 است که راندمان کارمان پائين باشد. 
يک نکته ديگر مدياي اجتماعي و            
شبکه هاي اجتماعي است و هر                

کادر حزب از خارج هم اگر عضو دو          
سه تا از اين شبکه ها باشد ميتواند          
نقش موثري داشته باشد و رفقاي              
شناخته شده ما بويژه نقش خيلي              
مهمي ميتوانند ايفا کنند. در اين            
زمينه هنوز نزديک به صفر هستيم و        
به شدت از تحوالت جامعه و                     
ابزارهاي مدرن عقب افتاده ايم. اين         
ابزار فقط براي تبليغ نيست. با يکي         
از رفقا امروز صحبت ميکردم                  
ميگفت حزب االن يک جور ديگر             
است حزب فقط حوزه ها و جمع هاي        
حزبي در يک کارخانه نيست. فيس           
بوک هم بخشي از حزب است. صدها       
نفر از دوستانمان که خيلي از آنها را           
هم نميشناسيم مرتب دارند مطالب        
را در فيس بوک پخش ميکنند و               
تبليغ ميکنند انگار اطالعيه اي را         
کسي در محلي چاپ و پخش                    
ميکند. بنابراين اين يک ابزار براي           
آشنا کردن و جذب به حزب و                       
سازماندهي هم است. به حوصله             
زيادي هم نياز دارد. در اين زمينه             
بايد شتاب برداريم و کلي امکانات          
هست که بتوانيم استفاده کنيم.                
اينطور نيست که فقط روابط                     
حضوري مهم است در مدياي                   
اجتماعي هم با آدم ها رابطه                       
ميگيري و بعد اين به يک رابطه                  
حضوري و راه اندازي يک فعاليت              
 اجتماعي و حزبي هم تبديل ميشود. 
حاال سوال اين است که خود اين                 
سازمانده ها را چگونه ايجاد کنيم.          
فقط با اين سند و يک جلسه يکي دو          

  ،'�
  ��ز����ه

 /�ای. %�ی� و ���و��ت %�ی�  

  ۱ از صفحه  

 



 7 ۶۱۲شماره   ضميمه   -دوره دوم   انترناسيونال 

  "��ا'�اره�� *�C=�ا%!
 �3�>� Dدر دور 

با نگاهي به دو قرن گذشته ميبـيـنـيـم     
که در هر دوره يک ابزار، نقش تـعـيـيـن     
کننده اي در روابط اجتماعي و انتـقـال   
اطالعات و خبر و نيز ابزار هماهنگي 
و متشـکـل شـدن و سـازمـانـدهـي و                
سازمانيابي داشته است. در دوره اي        
ما ميبينيم که اين نقش را روزنامـه و    
کتاب و اساسا انتشارات و تـولـيـدات      
کــتــبــي بــه عــهــده داشــتــه اســت. بــا             
پيشرفت تکنولوژي اين نقش به شکل 
صوتي و اساسـا از طـريـق راديـو هـا              
ـا                انجام ميگرفته اسـت. بـدنـبـال آن ب
ـاز کـردن ايـن            اختراع تلويزيون و جـا ب
وسيله در زندگي ميليونـهـا انسـان در        
جوامع مختلف، مهمترين ابزار انتقال 
اطالعات و شکـل و جـهـت دادن بـه             
ـا کـرده         افکار عمومي را تلويزيون ايـف
است. در ادامه شـاهـد بـوجـود آمـدن           
تلويزيونهـاي مـاهـواره اي و امـکـان              
اســتــفــاده افــراد از آن چــه بصــورت               
مصـرف کـنـنــده در خـانـه هـا و چــه                   
بصورت توليد کـنـنـده بـراي ارتـبـاط             

 گيري با جامعه بوده ايم.
ما شاهد رشد سـريـع    ۲۱ در اويل قرن 

تکنولوژي و فناوري هستيم که در اين 
دوره اينترنت تازه متولد شـده، حـالـت      
همه گير پيدا ميکند و اساس و بستـر  
اصلي روابط اداري و ارتباطي جوامـع  
بشــري مــيــشــود. قــيــمــت ابــزارهــاي          
ـا ارزانـتـر        استفاده از اينترنت هم مرتـب
ميشود و جـمـعـيـت بـيـشـتـري تـوان                
استفاده از آن را برخوردار مـيـشـونـد و       
نقش اينترنت آنـقـدر تـعـيـيـن کـنـنـده              
ميگردد که عليرغم تـوان اقـتـصـادي       
ضعيف بخشهاي پايين جـامـعـه امـا       
يکي از نـيـازهـاي ضـروري زنـدگـي،               
تهيه و امکان اسـتـفـاده از ايـنـتـرنـت              
ميشود. اينترنت و ابزار استفاده از آن      
ـايـل              يعني کامپيوتر، لـبـتـاپ و مـوب
يکي از ضروري ترين نيازهاي جوامـع  
بشري ميگردد و در حال حاضـر بـدون     
ـار       اين امکان، زندگي براي افـراد بسـي
مشکل است بصورتي که حـتـي فـرد        
نميتواند کارهاي اداري و تحصيلـي و    

 شغلي خود را پيش ببرد.  
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بعد از فروپاشي شوروي واقعيـتـي کـه      
در برابر دنيا قرار گرفـت ايـن بـود کـه           
چطور ميتوان تسليم سرمايـه داري و      
سيستم سود و بازار نشد و براي تغييـر  
وضعيـت مـوجـود تـالش کـرد. ايـن                 
ـلـيـونـهـا              واقعيت در برابر زنـدگـي مـي
ــوســط                  ــود کــه هــر روز ت ــي ب انســان
حاکميت به معيشت و آزادي و حـقـوق   
اجتماعي، سياسي و اقتـصـاديشـان و      
کال به دستاوردهاي معاصـر بشـريـت      
ـايـد در حـفـظ               حمله ميشد و مـردم ب
ــي و                ــصـ ــخـ ــي شـ ــدگـ ــرازه زنـ ــيـ شـ
اجتماعيشان دسـت بـه مـقـاومـت و              
مبارزه ميزدند. و در سطحي ديگر در  
بــرابــر فــعــالــيــن ســيــاســي و احــزاب            
کمونيستي اين مسئله مطرح بود کـه    
با دنياي بعد از فروپاشي شوروي که با 
حمله وسيع نئوليبرال هـا و سـرمـايـه           
داري به کمونيسم و هـر گـونـه بـرابـري          
خواهي و آزاديخواهي هـمـراه بـود چـه         

 بايد کرد؟!
صورت مسئله اي که در برابر فعالـيـن   
ـانـه              و احزاب کمـونـيـسـت از خـاورمـي
ـا قـرار                   ـا در اروپ نظير ايـران گـرفـتـه ت
داشت را شما در رونـد شـکـل گـيـري            
ســازمــانــهــا و احــزابــي مــثــل حــزب           
کمونيست کارگري ايـران و مـبـاحـث           
طرح شده از طرف مـنـصـور حـکـمـت         

"مارکسيسم و جـهـان امـروز"،          مانند 
"تفاوتهاي ما"، "بولتن شوروي و نـقـد        
سوسياليسـتـي بـه تـجـربـه شـوروي"،               
ـارگــري"،                 ـانـــي کــمـــونــيــزم کـ "مــبـ
ـا         "دموکراسي: تعابير و واقعيات"، "آي
پيروزي کمونيزم در ايران امکان پـذيـر     

"حزب و جامعه" و "حـزب و         است؟!"،   
ـا        قدرت سياسي" ميتوانيد ببينيد و ي
نظير همين پروسه را که کمونيـسـتـهـا     
در اروپا طي کرده اند را شما از طـرف    
ــودومــوس              ــزا ويــا پ ــري ــري ســي رهــب

 ميشنويد.
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ـا                   اينکه جـنـبـش کـمـونـيـسـتـي کـه ب
ـاشـي                  دستاويـز قـرار گـرفـتـن از فـروپ

شوروي(سرمايه داري دولتي) توسط  
 -سرمايه داري بازار آزاد-بلوک رقيب

که پيروز اين رقابت بوده، تحت حملـه  
شديد قرار گرفته و پايانش اعالم شده 
چه استراتژي براي برون رفـت از ايـن         
وضعيت بايد داشته باشد و اين اولين 
سئوال در مقابل کمونيستها بوده کـه    
 بايد آنرا مطرح و به آن جواب دهند. 
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با توجه به شرايط  ۲۱ اينکه در قرن 

سياسي، اجتماعي و اقتصادي و 
رودرويي اکثريت جامعه که هر روز 

بر تعدادش نيز بيشتر شده و توان 
اقتصاديش ضعيفتر ميشود و هيچ 

نفعي هم در توليداتي که خلق 
ميکند ندارد و دخالت و توان و اجازه 

تصميم گيري در پروسه سياسي و  
اقتصادي ندارد با اقليتي که صاحب 
همه ثروتها، امکانات و قدرت است. 
در اين تقابل و مبارزه طبقاتي شبانه 
روز، که در عرصه هاي مختلف و به 
اشکال پيچيده و متنوعي در جريان 
است، چه حزبي ميتواند نماينده چپ 
جامعه و کمونيزم باشد. چنين حزبي 

چه طول و عرض و مختصات و 
  سبک کاري بايد داشته باشد؟
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ـنـکـه بــراي مـقـابلـه بـا شـرايـط و                     اي
استارت در دوره جديد که در بـاال بـه       
ـيـاج بـه داشـتـن                  آن اشـاره کـردم احـت
برنامه اي که مشخصا مواضع حزب 
کمونيستي و جنبشش را بتواند بيـان  
کنند و رو به جامعه تصوير روشـنـي     
از حزب ارائه دهد الزم بوده کـه بـايـد      

 تهيه و تدوين ميشد.
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ـبـش هـاي              اينکه رابطه حـزب بـا جـن
موجود در جامعه که حول مطالبـات  
ـفـي در حـال               ـل و خواسته هـاي مـخـت
ـنـد چـه بـايـد            مبارزه و فعاليت هسـت
باشد و اينکه عرصه هاي مـبـارزاتـي    
ـتـهـا را جـزئـي از مـبـارزه                 اين فعالي
ـيـسـم را        طبقاتي تعريف کند و کمـون
دخيل در اين مبارزات بداند و يا خير 
و اينکه دغدغه ارتباط اجتمـاعـي و     

ـتــگــري و                   ــرقــرار کــردن و دخــالـ ب
سازماندهي و رهبري در اين جنـبـش   
ها را دغدغه خود بداند بـحـث جـدي      
بوده که در اين دوره مطرح شده و بايد 
به آن جواب داده ميـشـد و بـرخـالف         
ـتـي،     کمونيسم غيرکارگري و چپ سـن
اين فعاليتها و مبارزات را خـارج از      
مبارزه طبقاتي و مبارزه کـارگـران و       
چپ جامعه براي سرنگوني سـرمـايـه      
داري نداند، اين مسئله يکـي از گـره       
گاه ها و تفاوتهاي کمونيسم اين دوره   

 با جريانات غيرکارگري بوده است.
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اينکه چه برنامه ريزي و سبـک کـاري     
ـيـسـتـي وجـود         بايد براي احزاب کمون
ـيـسـم را کـه بـه               داشته باشد تا کـمـون
حاشيه رانده اند و پايانش اعالم شـده    
را مجددا به بطن اصـلـي جـامـعـه و          
قسمت گود استخر بـرگـردانـد و بـار           
ديگر بعنوان آلترنـاسـيـو سـيـاسـي و           
دولت آنرا مطـرح کـرد کـه از طـرف             
جامعه به رسميت شـنـاخـتـه شـود و          

 پذيرفته و انتخاب شود. 
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با توجه به مـحـورهـايـي کـه در بـاال             
مطرح شد، ما با رونـدي روبـرو بـوده        
ايم که براي تغيير وضعيت مـوجـود،     
ارتباط و سـازمـانـدهـي دو فـاکـتـور            
ـنـده بـوده انـد و احـزاب و                 تعيين کن

فعالين بايد منطبق بـا دوره حـاضـر          
سياست سازماندهي روشن و واقـعـي   
و متناسب با دوره حاضر بـراي خـود       
تعريف کنند. در اين ميان بـا وجـود        
ــم                    ــادي ه ــا حــد زي ــت و ت ــرن ايــنــت
تلويزيونهاي ماهواره اي شاهد بيـرون  
ـقـال                 ـت آمدن انحصـار رسـانـه هـا و ان
ـيـت         ـل اطالعات از دست دولتها و اق
ـيـم. امـکـانـي کـه ايـن                 جامعه هسـت
ابزارها دارند هم به مردم اجـازه ابـراز       
ـنـد                   ـتـوان ـنـکـه ب وجود مـيـدهـد بـه اي
ـنـد و         مستقيما نظراتشان را بيان کـن
ـيـه در       ـق مستقيما وقايع را به اطالع ب
ـنـد، پـديـده اي کـه              ساير نقاط برسـان
بعنوان "شهروند خبرنگـار" شـنـاخـتـه          
ـفـن              ـل ميشود. يعني  فردي بـا يـک ت
ـبـديـل بـه يـک                   ـتـوانـد ت هوشمند مـي
خبرنگار شود. امـا ويـژگـي دوم کـه             
تعيين کننده تر است بـرمـيـگـردد بـه        
تـوان سـازمــانـدهـي ايــن ابـزار بــراي              
پـيـشـبـرد حـرکـتـهـاي اعـتـراضـي و                  
جــمــعــي. در واقــع انــقــالبــات بــيــن             

-۲۰۱۳ ( ۱۳۸۸  -۱۳۹۲ سالهاي 
) از ايـران، تـونـس و مصـر                ۲۰۰۹ 

گرفته تا جنبش هاي اعتراضي مثل 
نمونه هاي ترکيه و   درصدي ها و  ۹۹ 

ـا آسـيـاي جـنـوب                 اوکراين و بـرزيـل ت
شــرقــي بــه مــا نشــان مــيــدهــد کــه               

در دوره   مهمترين ابزار سـازمـانـدهـي       
حــاضــر ايــنــتــرنــت و شــبــکــه هــاي             
ــنــد. ســرعــت و                ــمــاعــي هســت اجــت
گستردگي، دو خصلت بـرجسـتـه ايـن         

 پديده است که ميتواند توان     
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وسيعا جاي خود را باز کـرد. يـعـنـي          
ـيـدي     اينکه وقتي چند فرد موثر و کـل
به کمک مـديـاي اجـتـمـاعـي اطـالع            
رساني ميکنند، گفتمان هـاي مـا ،         
گفتمان هاي چـپ و راديـکـال را بـه               
ميان معلمان ميبـرنـد، فـراخـوان بـه          
ـيـجـه آن        ـت اجتماعات ميدهند و در ن
ـلـف و وسـيـع در                  اجتمـاعـات مـخـت
جاهاي مختـلـف شـکـل مـيـگـيـرد،             
باعث ميشود که  بخـش سـازشـکـار       
کانون صنفي معلمان را در واقع آچمز 
کــنــد و آنــهــا را وادار کــنــد کــه بــه                 
فراخوانهاي هاي سراسري تن بدهنـد.  
ـنـکـه آنـهـا مـوقـعـيـت                  و عليرغـم اي
کليدي در راس اين کانون داشته انـد،  
کم کـم  بـه حـاشـيـه مـيـرونـد و در                       
ـيـن    موقعيتي قرار نمي گيرند که تعي
ـنـه را           تکليف کنند. و اين خـود زمـي
باز ميکند براي اينکه اين کـانـون بـه      
تصرف معلمان راديکال و مـعـتـرض    
در بيايد،  شعبـات آن در شـهـرهـاي           
مختلف شکـل بـگـيـرد و مـعـلـمـان               
معترض به جلوي صحنه بيايند. ايـن  
کاري است که ما در شرکت واحد نيز 
انجام داديم. در آنجا مـا بـا دخـالـت            
ـتـم                ـتـمـانـهـايـمـان تـوانسـي فعال و گـف
گرايش چپ را تقويت کنيم. تا جايـي   
که راست از سياست اينکه چراغها را 
روشن کنيم بـه سـيـاسـت اعـتـصـاب            
ــه                     ــجــه اش ب ــده شــد و نــتــي کشــي

منجـر شـد. يـا          ٨٥ اعتصابات سال 
فرض کنيـد کـانـون بـازنشـسـتـگـان،             
طـيــفـي از گـرايشــات راسـت و دوم               
خــردادي هــاي حــافــظ رژيــم در آن              
ـبـاط و             هستند و ما بـا بـرقـراري ارت
گفتمان به راه انداخـتـن مسـيـر جـلـو           
آمدن گرايش چپ را فراهم ميکنيم و 
تالش ميکنيم اين عرصه از مـبـارزه   
را به تصرف خود در آوريم و موفقيت 
هايي هم داشته ايم. مثال زياد است.  
ـفـرم       نتيجه اين مباحث اکنون به پـالت
عملي براي کار سازماندهي حزب در 
داخل تبديل شده است. که در آن کـار   

روتين اعضاي حزب نيز جاي درسـت  
و واقعي خود را پيدا کرده است و بـه      
روشني بـر روي آن از جـملـه جـذب                 
اعضاي جديـد بـه حـزب و اهـمـيـت               
حفظ ارتباط با حزب و آشـنـا کـردن          
اعضاي جديـد بـه حـزب و هـم افـق                
کردن آنها به روشـنـي صـحـبـت شـده           
است. در هر حال من صحبتم را تمام  
ميکنم و بحث بيشتر را بـه قسـمـت          

 سوال جواب ها موکول ميکنم. 
اما  نکته آخر در مـورد چـگـونـگـي          
ـتـه                    ـفـرم جـديـد کـمـي رسيدن بـه پـالت
سازمانده است. و همانطور که حميـد   
تقوايي توضيح داد، بدنبال مباحـثـي   
که در کميته سازمـانـده داشـتـه ايـم،          
بدنبال سواالتي که در رابطه با کمبود 
ها و نارسايـي هـاي کـار سـازمـانـي             
حــزب در داخــل بــر روي مــيــز مــا               
ـيـه      گذاشته شده است، من طرحي اول
تـهـيـه کـردم. ايـن کـار بـه امـر  بــه                        
سرانجـام رسـانـدن بـحـث هـايـي کـه                 
مدتهـاسـت مشـغلـه رهـبـري حـزب              
است، شتاب داد. در نتيجه بـحـث از      
طرح اوليه اي کـه مـن نـوشـتـه بـودم             
فراتر رفت و در جلسـاتـي کـه مـن و           
اصغر کريمي و حميد تقوايي داشتيـم  
بحث ها به نتيجه گيري هـاي خـوبـي      
رسيد و حميد تقوايي مثل هـمـيـشـه       
توانست از دل اين مباحث تزهايي را   
ـنـد.                   ـيـاورد کـه جـديـد هسـت بيـرون ب
تزهايي که ادامه منـطـقـي مـبـاحـث         
حزب و جامعه و تئوري سازماندهـي  
کمونيسم کارگري در داخـل اسـت. و        
پالتفرم عملي کميته سازمانده نيز بـر  
اين تزها و مباني اسـتـوار اسـت. بـه          
ـفـرم              اين اعتبار اين مـبـاحـث و پـالت
عملي آن ميتواند تحول بخش باشـد،  
اگر روح آن در کار سـازمـانـدهـي مـا        
قالب باشد. و آنها را پياده کنيم و من 

 * بسيار اميدوارم.
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سـازمـانـدهـي و رهـبـري            هماهنگي،
 حرکتهاي جمعي را دوچندان کند. 

ظــرف و زبــان و ادبــيــات ايــن ابــزار               
ـتـرنـت            ـن شبکه هاي اجتمـاعـي در اي
ـيـوب و           ـتـر، يـوت نظير فيسبوک، توئي
گوگل پالس وحتي نسل جديدتر آنهـا  
ــلــهــاي       ــلــيــکــيــشــنــهــاي مــوبــاي کــه اپ
هوشمند هستند نظير تلگرام، واتـس    
اپ، وايبر و الين سرعت و گستردگي 
سرعت زائد الوصفي در هـمـاهـنـگ       
کردن، سازمان دادن و ايجاد شـبـکـه      
هاي عرصه اي، مـنـطـقـه اي و فـرا                
ـيـن              منطقه اي را به کـاربـران و فـعـال
ميدهد. در عين حال اين ابزار زبان و    
کارکرد خاص خودش را دارد. يـکـي      
ديگر از ويژگي هاي اين ابزار متقابـل  
بودن ارتباطي آن است. همانطـور کـه      
گــفــتــم ايــن ابــزار در حــال حــاضــر               
ـيـر و                ـيـزم بـراي تـغـي مهمترين مکـان
پيشبرد حـرکـتـهـاي جـمـعـي اسـت.               
دولتها از يک طرف سعي در کنترل و   
نظارت بر آن را دارنـد و مضـافـا در            
جاهايي مثل ايران اينکـه حـکـومـت       
ـيـم بـر آن              ـق ميخواهد سانسـور مسـت
اعمال کند و کاربران را از استفـاده از    
آن مـحـروم کـنـد و از طـرف ديـگــر                   
بموازات دولتها بعنوان يکي از قـوي    
ـيـغ و                 ـل ـب ترين امکانـات در جـهـت ت
استفاده در جهت منافعشان آنرا بکار 
ـتـگـر و جـدي                   ميبـرنـد. حـزب دخـال
سياسي که ميخواهد رو بـه جـامـعـه       
کار کند نقش اصلي در سازمانـدهـي   
و رهبري مبارزه و جنبش هـا داشـتـه      
باشد بايد از ايـن ابـزار کـامـال بـهـره               

 ببرد. 
ما بايد در شبکه هاي اجتمـاعـي نـه      
تنها حضور مـوثـري داشـتـه بـاشـيـم            
ـيـزمـهـايـي را         بلکه بايد بتوانيم مکان
بسازيم تا از طريق آن رابطه اجتماعي 
ما با خـيـل عـظـيـم جـوانـان، زنـان،                 
دانشجويـان، کـارگـران، مـعـلـمـان و              
پرستاران و توده عظيـم مـردم کـه در          
اين شبکه ها حضور دارند را بـرقـرار       
کنيم. با تبليغات درست و مناسب و    

با ادبيات و زبان اجتماعي و متقابل، 
ـيـش بـه مـردم              خودمان را بيش از پ
بشناسانيم و و بـمـوازات بـا تـامـيـن             
حضور سياسي خود در آن سـعـي در       
ارتباط گيري با مردم نماييم. بنوعـي   
بايد بگويم ريـل و فضـاي سـيـاسـي              
جامعه اگر قبال در روزنامه و نشـريـه     
و وبسايت و وبالگ و پالتاک تـعـريـف    
ميـشـد در حـال حـاضـر مـهـاجـرت                 
عظيمي از آنها به سمت شبکـه هـاي     
ـتـه اسـت. در             اجتماعي صورت گـرف
حال حاضر شبکـه هـاي اجـتـمـاعـي           
بنوعي "ذهن سـيـاسـي اجـتـمـاعـي"             
ـنـد کـه مـکـمـل                ميليونها نفـر هسـت
مبارزه آنهـا در سـطـح جـوامـع انـد.               
سازمانيابي، هماهـنـگـي و بـرنـامـه           
ريزي بصورت وسيع را شـبـکـه هـاي         
اجتماعي به عهده دارند. ما بـعـنـوان     
ـيـسـت بـايـد در               حزب سياسي کـمـون
سبک کارمان اين تغيير ريل را بيشتر 
ـيـم بصـورت               ـتـوان از قبل بدهيـم تـا ب
ـيـم و          وسيع با مردم تماس برقـرار کـن
جذب نيروي وسيعي که مورد انتظـار  

 هست کليد بخورد.
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ما با وجود ابزارهـاي فـوق کـه تـوان           
سازماندهي بااليي دارد هنوز حـزب    
سياسي، انقالبي و کمونيستي را بايد 
بيش از قبل تقويت کنيم که متشکل 
ـيـويسـت            از جمعي از کـادرهـا و اکـت
هاي کمونيستـي اسـت کـه امـرشـان            
سرنگـونـي سـرمـايـه داري و ايـجـاد                
ـيـسـتـي را هـدف           جامعه اي سوسيال
خود تعريف ميکنند. ما بايد در دل      
ـلـمـان       مبارزات متنوعي که در مـقـاب
هست از مبـارزه بـراي بـرابـري زن و             
ـيـان     مرد تا عليه اعدام تا آزادي زنـدان
سياسي تا مبارزه براي حق کـودک تـا     
فعاليت در دفاع از مـحـيـط زيسـت           
و.... بايد بدانيم که ساختن فعاليـنـي       
که بخوبي آگاه هستند کـه بـراي رفـع        
هرگونه تبعيض و نابرابري و مقابله با 

انواع و اقسام پديده هاي ضدانساني، 
همه اين مبارزات که در هـر عـرصـه        
اي انجام ميگيرد را بر بستر مـبـارزه     
ـقـول                 طبقاتي بايـد تـعـريـف کـرد و ب
معروف بايد کل نقشه را مورد توجـه  
داشت. براي اعضا و تماسهايي که با  
ما برقـرار مـيـشـود بـايـد عـالوه بـر                 
ـيـت                 تشويق و ادامـه کـاري بـه فـعـال

 -عرصه اي که هـر تـمـاس گـيـرنـده             
مثال در حيطه دفاع از محيط زيست 

دارد، بـايـد او را بـه               -و يـا حـق زن      
کمونيزم کارگري و نقد ما به سيسـتـم   
موجود که منشا همه اين وضـعـيـت      
است را مسلط کنيم. هر فردي که بـه   
ما نزديک ميشود و ميخواهد عضـو  
ما شود را با با آموزش سياسي و بـا    
برنامه اي درسـت، مـنـعـطـف و بـا                  
خونسردي و درايت به سمت سـاخـتـن    
کادري کمونيست که سرمايه حزب و   
جنبش کمونيزم کـارگـري شـود بـايـد          
پيش ببريم.  بنابراين ما در سه سطـح   
بايد اقداماتمان را پيش ببريم که تيتر 

 وار به آن اشاره ميکنم:
.ادامعه فعاليت روتين در عـرصـه        ۱ 

ــلــف و تــامــيــن حضــور            هــاي مــخــت
ـبـا         سياسي خودمان که جامـعـه مـرت

 حضور ما را حس کند.
. پرزنت خودمان از نظر سيـاسـي و      ۲ 

 تشکيالتي به اعضاي جديد.
. سازماندهي تشکيالتي و تقـويـت   ۳ 

 حزب:
 الف. آموزش سياسي.

ـيـت               ب. تقسيم کـار و دادن مسـئـول
 روتين به همه اعضا.

ـبـرم     من در اينجا بحثم را به پايان مـي
ـنـد و                 ـنـهـا مـبـانـي هسـت و بالطبع اي
هرکدام را ميشود باز کرد و مشـروح    
تــوضــيــح داد. امــيــدوارم بشــود در            
ـتـي               ـنـکـار را در وق فرصتي ديگر اي

 کافي انجام دهيم.*
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ساعته سازمانده درست نميشود.           
بايد يک سمينار دو سه روزه گذاشت،        
بيست سي رفيقي را که فکر ميکنيم       
به اين عرصه عالقمند هستند را              
صدا بزنيم و روي جنبه هاي مختلف        
فعاليت مان مفصل بحث کنيم و هم        
فکري و هم نظري عملي ايجاد کنيم.       
خود جزوات و برنامه هاي ويژه                   
تلويزيوني هم قطعا به اين مساله              

 کمک ميکند. 
يک نکته ديگر شکل دادن به                      
نهادهاي علني و نيمه علني در                 
داخل است. بايد افقي مقابل ما               
باشد. نميتوان هميشه به شيوه                  
مخفي کار کرد. انواع نهادها،                  
نشريات و کمپين ها و صفحات                
فيس بوکي و غيره شکل گرفته است        
و ما بعنوان حزب هم بايد ببينيم چه          
نهادهاي ويژه اي الزم داريم و برويم            
آنها را درست کنيم. بعضا هم درست        
کرده ايم و موفقيت هايي هم داشته           
ايم اما بايد بطور متمرکز در اين                
عرصه کار کنيم و تعداد قابل                     
توجهي نهاد و صفحات ويژه و                   
نشريات و غيره درست کنيم. براي            
اين کار هم مرتبا به ايده هاي تازه و            

 هم به يک نقشه احتياج داريم. 
يک نکته ديگر اينکه هر فردي به ما          
جذب ميشود بايد همان روز اول                
معلوم باشد که سازمانش کجا است       
و چه بايد بکند. مثال يک ماه دوره             
آشنا کردن او با حزب و فعاليت حزبي 
برايش گذاشته شود، او را بهتر                   
بشناسيم، توانايي و عالئقش را               
بشناسيم و بعد بالفاصله کارش را            
مشخص کنيم. و بعد تالش کنيم             
توانايي او را بيشتر کنيم و او را تا               
سطح کادر ارتقا بدهيم. اگر نتوانيم          
کادر تربيت کنيم اين سازماندهي ها      
سيال خواهد بود. روابط و جمع هايي   
براي ما ماندگار خواهد شد و به                
استخوانبندي حزب تبديل ميشود         

که در آن جمع ها و شبکه ها                         
کادرهاي روشن و مسلطي که فرق            
ما را با جنبش هاي ديگر ميدانند و         
با چم و خم کار تشکيالتي آشنا                  
هستند و بويژه کار به سبکي                      
اجتماعي را بلد هستند و فعال                  
عرصه هاي اجتماعي و مبارزات            
جاري هستند، حضور داشته باشند.       
آنوقت ميتوانيم اميدوار باشيم که در       
ميان معلمان، کارگران مراکز                  
مختلف، دانشگاه ها رفقايي هستند     
که دارند شبکه هاي حزب را توسعه          

 ميدهند و داريم رشد ميکنيم.  
امروز رفقايي در ايران داريم که در             
کاليبر رهبري حزب کار ميکنند و           
سرمايه بسيار بزرگي براي حزب               
هستند و نقش بسيار مهمي در                 
جنبش هاي اجتماعي دارند که                
متاسفانه اينجا نميتوان مشخص تر      
درمورد آنها صحبت کرد. بايد تالش 
کنيم تعداد بيشتري از اين نوع رفقا          
يعني کادرهاي استخوان خرد کرده را   
در داخل داشته باشيم که هم در                  
جنبش هاي اعتراضي نقش مهمي         
دارند و هم شبکه هاي حزبي                       
محکمي ميسازند. در اين صورت         
است که سازمان ما در داخل تحولي       

 کيفي پيدا ميکند.  
بعنوان يک جمعبندي: سازماندهان        
ما تصويرشان منطبق بر اوضاع              
کنوني نيست. ابزار اوليه اين فعاليت      
را نداريم. جنبه هايي از کار را بايد             
کنکرت تر کنيم و با حضور در                   
شبکه ها و نهادها و فعاليت هاي              
مبارزاتي مدام ايده هاي تازه براي راه       
اندازي فونکسيون هاي جديد داشته        
باشيم و نهادهاي علني و نيمه علني        
الزم را ايجاد کنيم تا جهشي در                 
سازمان حزب در داخل کشور ايجاد        

  شود.
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 مشخصات و ساعات پخش تلويزيون 

 کانال جديد 
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 مشخصات "نگاه شما" به اين شرح است: 

 پوالريزاسيون: عمودي  ۱۱۲۰۰ فرکانس: 
 FEC ۵/۶:   ۲۷۵۰۰ سيمبل ريت: 
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http://www.glwiz.com/ 
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 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧ تلفن تماس: 

 nctv.tamas@gmail.comایمیل :  

 

شماره حساب و تلفن تماس 
 براي کمک مالي 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا      
) paypalبا مراجعه بـه سـايـت زيـر (از طـريـق                  

ارسال کنيد. لطفا قيد کنيد که کـمـک ارسـالـي شـمـا            
 براي کانال جديد است:  

http://www.countmein-iran.com 
 

 : سوئد  
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد هـمـچـنـيـن         

ــا       ــد ب ــي ــوان ــت ــفــن                    مــي ــل ــا شــمــاره ت ــواد روشــن ب ف
تماس بگيريد، تا بـا دادن شـمـاره         ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ 

حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايـل بـاشـيـد از         
 حساب شما برداشته شود.  

 

 لمان: آ   
Germany, Rosa Mai,Konto. 

Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

 
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 

 

 هلند:  
Bank: RABOBANK, Darande hesab: 

FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 
 آمريکا:  

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud 
Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

شماره حساب انگليس ويژه کمک از  
 انگليس 

 و از هر کشور ديگر: 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس  
  بگيريد: 

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ از اروپا:  سيامک بهاري:  
کانادا و آمريکا: فاتح  

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    بهرامي:
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ مصطفي صابر: 

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان از ايران:
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ـتــن                    -۱  ســازمــان حــزبــي بــر مـ
دخالتگري و شرکت فـعـال حـزب در          
پــراتــيــک اجــتــمــاعــي و حــرکــتــهــاي        
اعتراضي موجود (که نهادها و چهره 
ها و تعين خود را دارند) و همچنيـن   
حرکتهاي مبارزاتي با ابتـکـار حـزب      

ـنـه هـاي آن در           - حرکتهائي که زمي
  .شکل ميگيرد -جامعه وجود دارد

اسـاس سـيـاسـت سـازمـانـدهـي              -٢ 
حزبي سازمان دادن اکتيويسـتـهـا بـر       
متن پراتيک اجـتـمـاعـي اسـت. ايـن            
ـبـش کـارگـري و             اکتيويستها در جـن
جنبشهاي ديگر في الحال در مـراکـز   
ـتـه      کار و زيست و يا در نهادها (کمـي
هـا و کـانــونــهــا و ان جــي او هــا و                    
انجمنها و غيره) و در شـبـکـه هـاي            
نسبتا گسترده (فراتر از محيـط کـار      
و زيست) فعالند و بعضا چهره هـاي     
نسبتا سرشناسي هستنـد. بـعـبـارت        
ديــگــر جــنــبــش کــارگــري و ديــگــر            
جنبشهاي اعـتـراضـي در ايـران زيـر            
ـلـکـه              ـنـد ب ـيـسـت زميني و بي شکل ن
مــتــعــيــن هســتــنــد.   ايــن امــر در               
سازماندهي حزبي فـاکـتـور مـهـمـي           

 است.
بر مبناي پراتيک اجتماعي فـوق     -٣ 

فعاليني گرد حزب جمع ميشوند کـه    
بايد به سـطـح عضـو و کـادر حـزب                
ارتقا داده شوند. پراتيک مبارزاتي در  
ـيـن هـمـان                 هر عرصه عـمـدتـا فـعـال
عرصه را توليد مـيـکـنـد. بـايـد ايـن             
فعالين و يا آماده تـريـن و مسـتـعـد            
ترينشان را به فعالين حزبي (جنـبـش    
ـقـا داد. ايـن              کمونيسم کارگـري) ارت
مهمترين حلقه کار در سـازمـانـدهـي     

ـفـه امـري      حزبي است.   انجام اين وظي
سياسي و حزبي است. اکتيويستهـاي   

عرصه اي بـايـد در رونـد مـبـارزه و                
تجربه خود و به کـمـک آگـاهـگـري و            
آموزش حزبي، به نقد عميق تر و همه 
جانبه تري از نظام موجود بـرسـنـد و        
کــارزار و نــبــرد مشــخــص خــود را             
بعنوان جزئي از يک جنگ همه جانبه 
با نظام موجود ببينند. اساس وظيفه  
حــزب ايــنــســت کــه ايــن فــعــالــيــن             
اجتماعي را به اين درک و نقد عمـيـق   

 و ريشه اي برساند. 
شالوده و بـدنـه سـازمـان حـزب               -٤ 

شبکه هاي حزبي هستنـد کـه در دل         
ـيـن عـرصـه هـاي                  شبکه هـاي فـعـال
مختلف مبارزاتي و بر مـتـن روابـط        
ـيـن بـا           اجتماعي و طبيعي اين فـعـال
يکديگر شکل گرفته اند.  سـيـاسـت         
حـزب کـمــاکـان مـعــرفـي نـکــردن و               
متصل نکردن اعضـا و کـادرهـا بـه           

ميتوان گـفـت اسـاس      يکديگر است.  
کار ما سازماندهي شبکه حـزبـي نـه      
ـيـن بـه                   از طـريـق وصـل کـردن فـعـال
يکديگر، بلکه از دل شبکه اجتماعي 
است. شبکه حزبي يـعـنـي سـازمـان           
ـيـسـت کـه بـا خـط و                    فعالين کـمـون
استراتژي حزب و براي پيشبرد آن در     
ـنـد.          پراتيک مبارزاتي معيـنـي فـعـال
هدف و امر آنها هـدف و امـر حـزب          
ـتـصـادي از        است (خلع يد سياسي اق
بورژوازي و بقدرت رسيـدن حـزب) و        
به اين خاطر در يـک عـرصـه مـعـيـن           

 فعاليت ميکنند.   
حزبي شدن فعالين به معني جدا  - ۵ 

شدن آنها از عرصه فعاليتشان نيست 
ـنـدگـي کـردن و              بلکه به معني نـمـاي
پيشبرد خط و سياستهـاي حـزب در       
ـتـوان گـفـت               همان عرصه اسـت. مـي
ارتقاي يک اکتيويسـت مـتـمـايـل بـه           

چپ و سياستهاي حزبي به يـک کـادر     
کمونيست در اين است که اولي خـود  
را فعال حرکت و جنبش معيني مـي  
بيند که از سر اهـداف و مصـالـح آن          
جنبش به حزب نزديک شـده اسـت و         
ــعــال                ــرعــکــس خــود را ف دومــي ب
کمونيستي مي بيند که براي پيشبرد 
اهداف و سياستهاي کمونيـسـتـي در      
جنبش معيـنـي دخـيـل شـده اسـت.             
ارتقا از حالت اول به دوم براي حزب و 
ـقـا             جنبش کمونيسـم کـارگـري مـطـل
حيـاتـي اسـت. بـدون ايـن تـحـول از                   
ـيـسـت، ايـن        اکتيويست به کادر کمون
ـيـل       امکان وجود دارد که فعالين بـدل
درک محـدود از حـزب و بـرنـامـه و                
اهداف و سياست هاي آن بسرعت از   

 حزب فاصله بگيرند. 
شالوده سازمانـي حـزب شـبـکـه           -٦ 

هاي متشکل از فعاليـن اجـتـمـاعـي        
است اما همه جذب شدگان به حـزب    
ـنـد. از طـريـق             فعال اجتماعي نيـسـت
تلويزيون و غيره افراد و جمعهائي که 
در عرصه معيني فعال نيستند نيز به 
حزب جذب ميـشـونـد. ايـن افـراد و             
ـيـت            جمعها نيز نهايتا يـا حـول فـعـال
شبکه هاي حزبي فعال ميشوند و يـا    
خود پراتيک اجتماعي معيني را در     

 دستور ميگذارند.  
ـلــي                 -۷  ــاي اصـ ــکــي از ابــزاره ي

سازماندهي و اعـتـراض تـوده اي و            
حزبي مدياي اجـتـمـاعـي اسـت. در             
انقالبات منطقه، در جنبش اشغال و   
در يونان نقش  مهم و موثـر مـديـاي      
اجتماعي برهمه آشکـار شـده اسـت.        
ـيـکـي            اين صرفا يک پيـشـرفـت تـکـن
نيست بلکه مکانيسم هـاي مـبـارزه        
طبقاتي بخاطر مـديـاي اجـتـمـاعـي           

کامال دگرگون شده است (از پـديـده        
اسنودن و آسانژ تا جنـبـش تـمـرد در         
مصر و تا عضوگيري هاي هزار هزار 
سيريزا و پودموس). بدون استفاده از   
و اتکا به مدياي اجتماعي هر انـدازه    
هم که به اشکال سنتي حـزب درسـت     
کرده باشيم، در حد گروه فشـار بـاقـي      

 خواهيم ماند.
کــادرهــا ســتــون فــقــرات حــزب           -۸ 

ـيـشـبـرد سـيـاسـتـهـا،                 هستند و در پ
سازماندهي و تقويت حزب در داخـل  
ـنـد.     نقش تعيين کننده اي ايفا ميکـن
کادرسازي در تشکيـالت داخـل يـک        
رکن فعاليت و اولـويـت هـمـيـشـگـي          
ـقـشـه               حزب است و بايـد بـرنـامـه و ن
عمل همه جانبه اي بـراي آمـوزش و         
ارتقاي اعضا به کادر حـزب  تـدويـن        

 شده و پيگيرانه دنبال بشود.  
چهره ها و شخصيتها نه تنها در    -۹ 

خارج کشور بلکه در مبارزه در داخل 
ـتـهـا        ايران نيز نقش مهمي دارند. مـن
شخصيت هائي که نه با هويت حزبي 
ــلــکــه بــعــنــوان چــهــره يــک حــرکــت            ب
ـيـه حـجـاب،              اعتراضي معـيـن (عـل
عليه آلودگي محيط زيست، جنبـش  
افزايش دستمزدها، جنبش خالـصـي   
فرهنگي و  اعـتـراضـات مـعـلـمـان،            
پرستاران، بازنشستگان، نويسنـدگـان   
ـيـشـرو و غـيـره) در                   و هنـرمـنـدان پ
جامعه شناخته و محبوب ميشونـد.  
سازمان حزب هر چه بيـشـتـر از ايـن         
نوع شخصيتها داشته باشد موقعيت 
قدرتمندتري در سير تحوالت کنونـي  

  و انقالب آتي خواهد داشت. 
کــار روتــيــن. يــک وجــه کــار                -۱۰ 

ـيـشـبـرد                 سازمان حـزبـي در داخـل پ
وظايف روتين است (ترويج و پـخـش     
و آموزش ادبيات حزبي، رابطه منظم 
با رهبري در خارج، جمع آوري کـمـک     

مالي، عضو گيري، و معرفي کـانـال   
جديد و سايتهـا و مـديـاي حـزبـي و              
غيره). اين نوع فعاليتهاي کالسـيـک     
ـيــز بــايــد اســاســا بــا ابــزار مــديــاي              ن

 اجتماعي به پيش برده بشود.  
ـيـکـي            -۱۱  امور مبارزاتـي و تـاکـت

داخل کشور بايد از طريق کـادرهـا و       
اتوريته هاي شبـکـه هـاي حـزبـي در            
ـيـش بـرده بشـود. رهـبـري               داخل به پ
حزب (کميته سازمانده و غـيـره) در       
يک مقياس مـاکـرو سـيـاسـتـگـذاري          
ميکند و به کار داخل کشـور جـهـت        
ـقـشـه عـمـل و اقـدامـات                   ميدهـد. ن
عــمــلــي مشــخــص بــايــد بــه خــود             

  تشکيالت داخل سپرده بشود. 
سازماندهي جـديـد بـا مـوانـع           -٢ ۱ 

متعددي روبروست که مهمـتـريـن آن      
سنتهاي سـبـک کـاري و سـازمـانـي               
گذشته است. اين مسـالـه بـه شـکـل           
تــفــاوت نســلــي هــم خــود را نشــان              
ميدهد. براي کـادرهـاي قـديـمـي بـه            
کــارگــرفــتــن مــديــاي اجــتــمــاعــي و         
ـنـا دشـوار                  سازمانـدهـي بـر ايـن مـب
ـنـهـا       است، اما نسل جوان برعکس ت
با اشکال امروز مبارزه آشناست و بـه  
اشــکــال ســنــتــي ســازمــانــدهــي تــن         
نميدهد. جوانان در حزب و در جامعه 
نقش تعيين کننده اي در سازماندهي 
ـنـد.    حزبي به شيوه امروزي ايفا ميکن
در درون حزب بايد با جا باز کـردن و      
ميدان دادن به کادرهاي جوان، با نقـد  
ديدگاههاي سنتي و آموزش مداوم و 
عمل کردن به سياستها و سـبـک کـار      
سـازمــانــدهــي جــديـد ايــن مــانــع را            

 برطرف کرد.*

 پلنوم سند مباني سازماندهي حزبي مصوب هيات اجرائي را مود تاييد قرار ميدهد.
توضيح: سند مباني سازماندهي حزبي قبل از پلنوم بوسيله هيات اجرائي حزب تدوين و تصويب شده بـود. ايـن سـنـد در             
سميناري که درمورد سياست سازماندهي در جوار پلنوم برگزار شد، توضيح داده شد و از جوانب مختلف مـورد بـحـث و          
ـنـوم            ـل تبادل نظر قرار گرفت. هيات اجرائي نقشه عمل و طرح اقدامات عملي رهبري حزب در پيشبرد اين سند را نيـز بـه پ

 ارائه کرده بود. قرار فوق بعد از برگزاري سمينار مورد تصويب پلنوم قرار گرفت. 
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