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 مرداد  ٢١ در   ١٠١ و   ١٠٠اين مصاحبه در دو بخش در انترناسيونال شماره         
   مرداد به چاپ رسيده است٢٨و 
 
 

به عنوان دبير کميته سازمانده حزب در داخل، لطفا قبل از هر             : محسن ابراهيمی 
این کميته کی تشکيل شده است؟       . چيز خيلی مختصر این کميته را معرفی کنيد         

 ضرورت تشکيل چنين کميته ای چيست؟ 
 

کميته سازمانده حزبی وظيفه ساختن سازمان حزب در داخل را بعهده                        : شهال دانشفر  
اين کميته به يک معنی سازمان جديدی در حزب نيست و ما هميشه سازمانی برای                  . دارد

 ماه پيش بود که اين کميته مشخصا با اسم کميته            ٥اما  . پيشبرد اين کار در حزب داشته ايم      
سازمانده حزبی و با تعريف و وظايف روشنتری تشکيل شد و عالوه بر من رفقا فاتح                           

. بهرامی، نسرين رمضانعلی، محمد آسنگران و مصطفی صابر اعضای اين کميته هستند              
ضرورت وجود چنين کميته ای کامال روشن است و در پاسخ به سئوال شما خوبست اين                    
نکته را تاکيد کنم که در شرايط سياسی پر جنب و جوش امروز، در شرايطی که چپ هر                    
روز در جامعه قويتر ميشود و روی آوری به حزب وسيع است، تشکيل کميته ای با                               

عضو . وظايف روشنتر و مشخصتر برای پاسخ دادن به اين نياز، مبرم و حياتی بود                           
گيری وسيع، سازماندهی انبوه و کالن و ايجاد سازمانی متناسب با اين سطح از روی                          
آوری به حزب که امروز ما شاهد آن هستيم بيش از هر چيز ضروری کرده بود که يک                      
بار ديگر رئوس کار خود در سازماندهی داخل را مرور کنيم و برنامه عمل دقيقی برای                    

 . کميته سازمانده بر اساس پاسخگويی بر اين ضرورت شکل گرفت. آن داشته باشيم
 

بعدا در مورد جزئيات نقش کميته سازمانده سئواالت                    :   محسن ابراهيمی  
اینجا فقط در یک سطح کلی به این سئوال جواب دهيد            . مشخصتری خواهم داشت  

 که فونکسيون اصلی کميته چيست؟ وظایف اصليش چه ها هستند؟ 
 

اساس کار کميته سازمانده همانطور که از اسمش پيداست سازماندهی                       : شهال دانشفر  
کميته سازمانده همچنين وظيفه هدايت تشکيالت حزب در داخل را            . حزبی در داخل است   

بنابراين دو محور اساسی کار کميته سازمانده عبارتند         . در مبارزات جاری بر عهده دارد      
فعال نگاهداشتن فعالين حزبی در       -٢. ايجاد و گسترش سازماندهی حزبی در داخل       -١: از

سوخت و ساز سياسی حزب و در کمپين های سياسی و مبارزات جاری بر اساس                                   
 . سياستها و طرحهايی که حزب در دستور خود قرار ميدهد

 
اول، ايجاد و   . اجازه بدهيد به هر کدام از اين وظايف تک تک بپردازيم           : محسن ابراهيمی 

اين سازماندهی  . در اين مورد بيشتر توضيح دهيد        . گسترش سازماندهی حزبی در داخل      



 سازماندهی حزبی در ایران  

 چه اشکالی دارد؟ 
 

کميته سازمانده، بطور متمرکز و پيگير سازماندهی حزبی افراد و                              : شهال دانشفر   
جمعهائی که در دل مبارزات جاری به ما روی ميآورند و برقراری و حفظ رابطه منظم                     

امروز روی آوری به حزب وسيع است و کميته سازمانده بايد                 . با آنها را به پيش ميبرد        
همانطور که قبال اشاره کردم در دوره پر        . جوابگوی اين روی آوری وسيع به حزب باشد       

جنب و جوش کنونی و روی آوری وسيع به ما، سازماندهی حزب در اين دوره بايد                                
اين يعنی اتخاذ شکلی از سازماندهی که جوابگوی روی             . سازماندهی انبوه و کالن باشد      

اين يعنی شکل دادن به سازمان حزبی در دل جنبش                . آوری وسيع کنونی به حزب باشد        
های اعتراضی موجود و در بستر يک فعاليت اجتماعی وسيع و جذب و متشکل کردن                        

 . رهبران و فعالين اعتراضات کارگری و بخش های مختلف جامعه در درون حزب
 

برای ايجاد و گسترش سازمان حزب در داخل محورهای زير در دستور کار ما قرار                          
 : ميگيرد

 
 ٭ ايجاد حوزه های حزبی 

 
٭ هدايت کليه افرادی که خواهان همکاری با حزب ميشوند در اعتراضات موجود در                         

 جامعه 
 

٭ ايجاد جمع هايی حول تلويزيون انترناسيونال و ساير جمعهائی که تشکيالت حزب را                     
 در ابعاد وسيع گسترش دهند 

 
 ٭ ايجاد جمع های کسب خبر و توزيع نشريات و کتب و جزوات حزبی 

 
 ٭ کادر سازی و برقراری يک سوخت و ساز سياسی فعال با فعالين حزب در داخل 

 
 ٭ کمک به ابراز وجود علنی رهبران و فعالين چپ و کمونيست 

 
 ٭ آموزش کادرها و فعالين 

 
٭ باال بردن هوشياری امنيتی در ميان فعالين حزب در داخل و دادن رهنمودهای الزم به                   

 موقع به تشکيالت داخل و کشف و جلوگيری از اقدامات نفوذی رژيم 
 

همانطور که گفتم اينها محورهای اصلی کار ما هستند که مجموعا به فعاليت ما در داخل                    
من در سئواالت بعدی تالش خواهم کرد به جنبه های           . ساختاری حزبی و ادامه کار ميدهد     

 . مختلف اين مساله بپردازم
 

. سازماندهی کالن یک جنبه مهم کار کميته سازمانده است           : محسن ابراهيمی 
 سازماندهی کالن عمال یعنی چه؟ 

دقيقا اينطور است که سازماندهی کالن      . شما به نکته مهمی انگشت گذاشتيد     : شهال دانشفر 

٢ 



 شهال دانشفر 

همانطور که در سئوال قبل اشاره کردم، هم اکنون           . يک جنبه مهم از کار اين کميته است         
بخاطر قدرت يافتن گرايش چپ و گشترش موقعيت اجتماعی حزب در جامعه، بويژه                         
بخاطر وجود تلويزيون و فعاليت های حزب در سطح جامعه روی آوی به حزب وسيع                       
است و سازماندهی ما بايد بتواند به اين روی آوری وسيع جواب دهد و سازماندهی کالن                   

يک تصور کالسيک از کار سازماندهی اينست که حوزه ها با کار روتين خود                           . باشد
. اعضای جديد به حزب جذب ميکنند و در نتيجه کار حوزه های حزب گسترش می يابد                     

اما کار سازماندهی ما در داخل، امروز نميتواند به کار حوزه ها محدود بماند و جوابگوی       
به اين خاطر ما بر سازماندهی انبوه و کالن، سازماندهی ای که              . وضعيت کنونی ما باشد   

اين روی آوری وسيع را جوابگو باشد و نيروهای وسيعی که بطرف حزب می آيند را                         
بتواند جذب حزب کند و نيز نفوذ حزب در راس اعتراضات جاری در جامعه را گسترش                 

با اين شکل از سازماندهی، سازمان حزبی در متن يک فعاليت اجتماعی . دهد، تاکيد داريم
اعضا و فعالين حزبی در راس اعتراضات جاری قرار ميگيرند و بخش            . گسترش می يابد  

وسيعی از رهبران و فعالين کمونيست در ميان کارگران و در بخش های مختلف جامعه                    
مثل معلمان، پرستاران، دانشجويان، جوانان، زنان و غيره و غيره به حزب جذب                                  

اين بستری است که توسط فعالين حزب سياستهای حزب جاری ميشود و                                  . ميشوند
برای روشن  . شعارهای حزب به شعار توده های هر چه وسيعتری از مردم تبديل ميشود               

بطور مثال وقتی فعالين حزبی در جنبش اعتراضی معينی            . شدن صحبتم يک مثال ميزنم     
درگيرند، در جريان اعتراضات روزمره و فعاليت جاری خود با فعالين و رهبران                                
عرصه های اعتراضی مختلف در جامعه آشنا ميشوند و اين بستری است که افراد هر چه                 
بيشتری را ميتوان مثل خود کمونيست و با نظرات و سياستهای حزب آشنا کرد، ميتوان با              
فعاليت خود به اعتراضات جاری رنگ و بوی چپ داد و با جذب رهبران و فعالين                                 

همچنين در متن    . کمونيست و پر نفوذ اين اعتراضات دامنه نفوذ حزب را گسترش داد                    
فعاليت وسيع اجتماعی فعالين چپ و راديکال همديگر را پيدا ميکنند، به هم نزديک                              
ميشوند و در متن اين آشنايی ها ميتوان حوزه های حزبی را شکل داد و اين حوزه ها                              

حوزه هايی که ما به آنها           . همچون ستادهای هدايت کننده اعتراضات جاری عمل کنند              
حوزه های طراز نوين ميگوييم و در دل جنبش های اجتماعی شکل ميگيرند و دامنه                             

از سوی ديگر خود تلويزيون امکان       . فعاليتشان از محل کار و زيست بسيار فراتر ميرود          
. امروز خيلی ها خود را کانال جديدی ميدانند        . خوبی برای سازماندهی انبوه و کالن است       

ميتوان با ايجاد جمع های عالقه مند به تلويزيون کانال جديد، جمع هايی که با هم برنامه                       
های اين تلويزيون را دنبال ميکنند و حول آن بحث ميکنند، محافل و جمع های نزديک به                   

اين جمع ها مکان مناسبی برای آشنا شدن با ادبيات حزب و برنامه و                 . حزب را شکل داد   
 . سياستهای حزب و جذب عضو به حزب است

 
در هر حال وقتی از سازماندهی انبوه صحبت ميکنيم، يعنی راههايی پيدا کنيم که بتوان                      
در يک ارتباط وسيع و اجتماعی دوستداران حزب را جمع کرد و با بردن نظرات و                               
سياستهای حزب و کمونيست کردن افراد راديکال و معترض در درون جنبش های                              

 . اعتراضی موجود، دامنه حزب را گسترش داد
 

تلويويزن، راديو و فعاليت های حزب در خارج مثل توپخانه ای است که ميکوبد و فضا                     
وجود تلويزيون، راه يابی        . را فراهم ميسازد و کميته سازمانده بايد ثمر آن را بچيند                        

تبليغات ما از اين کانال به ميان مردم و در سطح وسيعی از جامعه امروز توجه های                             

٣ 



 سازماندهی حزبی در ایران  

در جمع ها و محافل مختلف در عرصه های مختلف               . بسياری را به ما جلب کرده است         
سنگينی فشار فعاليت    . اجتماعی آشکارا از کانال جديدی ها، از حزبی ها صحبت ميشود              

اکنون شما اين     . ما و تبليغاتمان را در اخبار و اظهار نظرهای دولتی نيز ميتوان ديد                          
وضعيت را ضربدر اوضاع سياسی و شرايط ملتهب جامعه بکنيد، آنوقت قابل فهم خواهد                

خالصه . بود که وقتی از روی آوری وسيع به حزب صحبت ميکنيم، منظور چيست                           
صحبتم اينست که امروز حزب در موقعيت جديدی قرار گرفته است، سازماندهی ما بايد                  

 . جوابگوی اين موقعيت جديد باشد
 

تاکنون سازماندهی کالن چگونه پيش رفته است؟ موفقيتها            : محسن ابراهيمی 
 چيستند و موانع سر راه چه ها بوده اند؟ 

 
همانطور که گفتم روی آوری به حزب              . ما هنوز در ابتدای کار هستيم          : شهال دانشفر  

حتی . اعضای حزب در دايره گسترده ای از روابط اجتماعی قرار گرفته اند              . وسيع است 
مشاهده ميکنيم که در بسياری جاها اعضای ما با مشکل وقت و رسيدگی به مسايل متنوع                  

همچنين فعالين حزبی بطور        . و پيچيده که در برابرشان قرار ميگيرد، مواجه هستند                     
طبيعی و در متن يک مبارزه اجتماعی بهم نزديک شده و عمال حوزه های حزبی فراتر                      
از محل کار و محل زيست شکل گرفته اند، اگر چه هنوز اين جمع ها خود را بعنوان                              

جمع هايی از فعالين که بطور واقع در عرصه های مختلف     . حوزه به رسميت نمی شناسند 
اجتماعی در شهرهای مختلف نقش ايفا ميکنند و جايگاه همان حوزه های فراکارخانه ای                  

جمع هايی که در بسياری جاها در برگيرنده رهبران عملی و                    . و طراز نوين را دارند       
از سوی ديگر همين االن جمع هايی         . فعالين و دست اندرکاران اعتراضات جاری هستند        

جمع هايی که با هم        . حول راديو انترناسيونال و تلويزيون کانال جديد شکل گرفته است               
جمع هايی که بر سر مسايل طرح شده در راديو و           . راديو گوش ميدهند يا تلويزيون ميبينند 

تلويزيون بحث و تبادل نظر دارند و طبعا يک موضوع بحث آنها نظرات و مواضع                              
اين جنب و جوش ها، اين فعاليت ها به يک اعتبار بيانگر درجه ای از                               . حزب است  

اما اصال رضايت بخش نيست و بايد به آن سرو              . پيشبرد سازماندهی کالن و انبوه است       
اما اين تحرکات و        . بايد موانع آن را برطرف کرد             . بايد آنرا تسريع کرد       . سامان داد  

حضور چپ را شما در اعتراضات همين دوساله در عرصه های مختلف اجتماعی                               
 آذر، در ميان کارگران و در         ١٦در اول مه ها، در هشت مارس ها، در              . ميتوانيد ببينيد 

. آنجا که شعار آزادی برابری داده ميشود        . اعتراضات معلمان در همه جا مشاهده ميکنيد        
شعار سوسياليسم به پا خيز داده ميشود و آنجا که صحبتی از راديکاليسم است ميگويند                         

روشن است که اين فعاليت ها، اين ابراز وجودها، اينها هيچکدام هنوز شکل                    . حزبی ها 
ارتباط اين فعالين با حزب ضعيف      . سازمانی روتين، منظم و ادامه کار بخود نگرفته است        

 . است و سروسامان دادن به آن در اولويت کار ما قرار دارد
 

ما نياز به يک سازمان قوی و ادامه کار حزبی در داخل داريم و از نظر من سازمان                               
سازمانی که ايجاد آن     . حزب در داخل يعنی ايجاد يک بدنه مارکسيست و قوی در داخل                 

بعالوه، . فقط برای پاسخ دادن به نياز امروز نيست بلکه برای ما اهميت استراتژيک دارد              
در اوضاع سياسی امروز سازمان حزب در داخل به معنی سازمان دادن به نقش حزب                      
در اعتراضات روزمره و عملی که در محل صورت ميگيرد است و اين حياتی و مبرم                       

 . است

۴ 



 شهال دانشفر 

حوزه های حزبی در داخل چگونه حوزه هایی هستند؟ چگونه           : محسن ابراهيمی 
 شکل ميگيرند؟ 

 
حوزه اعضا سلول پايه حزب کمونيست کارگری ايران است که در محيط               : شهال دانشفر 

عضو حزب اگر بخواهد بر محيط خود تاثير بگذارد نياز به             . زيست و کار تشکيل ميشود     
حوزه ظرفی است که اعضای حزب بر بستر روابط طبيعی و . سازمان و کار جمعی دارد 

اجتماعی که با هم دارند آنرا ايجاد ميکنند، تقسيم کار ميکنند، همکاری ميکنند، و فعاليتی                  
حوزه ها در واقع ظرف انجام فعاليت روتين          . هماهنگ و منسجم را با هم به پيش ميبرند          

کمونيستی اعضا و شاخکهای حسی حزب در محل هستند و تاثيرات سراسری حزب را                    
همانطور که اشاره کردم در      . به کمونيست سازی و عضو گيری در محل ترجمه ميکنند             

جريان عمل و فعاليت اجتماعی اعضای حزب با هم آشنا و مرتبط ميشوند و کار مشترکی                 
مناسبترين تعداد برای    . حوزه به اين ارتباطات رسميت و نظم ميدهد            . را به پيش ميبرند     

 نفر است و ما مصرانه خواهان تشکيل و تکثير حوزه های پايه              ٥ تا   ٣اعضای هر حوزه    
 . و انجام منظم وظايف تعريف شده حوزه ها توسط آنها هستيم

 
تبليغ و ترويج اهداف حزب و         . کار حوزه های حزبی تبليغ، ترويج و سازماندهی است              

ايجاد محافل ترويجی، شناساندن هر چه بيشتر حزب و راديو و تلويزيون آن به کارگران                  
و مردم و ايجاد شبکه های توزيع نشريه و جمع آوری کمک مالی و بطور کلی گسترش                      
نفوذ حزب در ميان کارگران و جذب اعضای جديد به حزب از جمله وظايفی است که                         

اين کار تعطيل بردار نيست و هر چند               . حوزه ها در اشکال گوناگونی به پيش ميبرند              
. نفری که بعنوان عضو حزب در ارتباط طبيعی با هم قرار دارند الزمست آنرا انجام دهند       

همانطور که اشاره کردم امروز در بسياری از مواقع مشاهده ميکنيم که اعضای حزب                      
در دل مبارزات جاری و در بستر روابط طبيعی و اجتماعی همديگر را پيدا ميکنند، اما                     

. هنوز نقشه روشنی بر فعاليت آنها حاکم نيست        . هنوز بصورت آحاد فعاليت حزبی ميکنند     
تشکيل حوزه های حزبی بهترين شکل فعاليت برای سر وسامان دادن به فعاليت فعالين                       

در مقابل اين بحث بعضا اين سئوال در مقابل ما قرار ميگيرد که آيا              . حزب در داخل است   
تشکيل حوزه های حزبی به لحاظ امنيتی فعاليت اعضای حزب در داخل را زير ضرب                     

چرا که اين درجه از تمرکز و اين درجه از            . نميبرد؟ به نظر من به هيچوجه چنين نيست         
ارتباط و نزديکی در ميان اعضای حزب در داخل بطور طبيعی و در جريان مبارزه                           

قرار نيست ارتباط کسی را به کسی وصل کنيم، صحبت بر سر             . همين امروز وجود دارد   
شکل دادن به ارتباطات موجود است که قبال بصورت جمع شکل گرفته و دارند فعاليت                      

به اين اعتبار تشکيل حوزه ها هم شکل آگاهانه تر و سازمانيافته تری به فعاليت                     . ميکنند
اعضا ميدهد و هم ميتواند کنترل امنيتی بيشتری بر فعاليت جمع هايی که هم اکنون بهم                        

در عين حال حوزه محلی است که اعضا دور هم جمع ميشوند،                . وصل هستند، ناظر کند    
آموزش ميبينند، سياستهای حزب را دنبال ميکنند و در دستور کار خود قرار ميدهند و از                  
درون آنها کادرهای کمونيست و ورزيده بار آمده و به جلو می آيند و بدون چنين فعل و                         

 . انفعالی از کار سياسی درجا خواهيم زد
 

بايد توجه داشت که ديگر فعاليت بدون نقشه آحاد اعضا در دل شبکه های مبارزاتی                               
موجود جوابگوی اوضاع سياسی امروز و نقشی که اعضای حزب ميتوانند ايفا کنند                            

همانطور که اشاره کردم بايد فعاليت ما امروز جوابگوی روی آوری وسيع به                         . نيست
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وجود . حزب و اوضاع سياسی کنونی باشد و بتواند دامنه نفوذ حزب را گسترش دهد                          
حوزه های حزبی در هر کارخانه و در هر محل به معنی حضور حزب در آنجا و جاری                    

بايد حوزه های حزبی را        . شدن سياستهای حزب و رشد راديکاليسم در آن محيط است                 
 . تشکيل داد و اين موج روی آوری به حزب را جواب داد

 
در همين جا اين نکته را نيز اضافه کنم که با توجه به شرايط سياسی امروز و با توجه به                      
رشد راديکاليسم و چپ و نيز رشد و نفوذ حزب، موقعيت حزب در جامعه و موقعيت                            
اجتماعی حوزه های حزبی هر روزه در حال تغيير است و تشکيل حوزه ها ديگر به محل        
کار و زيست محدود نمی ماند و ما شاهد شکل گيری جمع ها و حوزه هايی هستيم که در                      

شبکه هايی که حتی از سطح يک شهر              . دل يک شبکه مبارزاتی گسترده فعاليت دارند           
در بسياری اوقات ميبينيم که فعالين حزبی در دل فعاليت های اجتماعی و                 . فراتر ميروند 

در جريان مبارزه به هم وصل ميشوند و در امر سازماندهی و بر پايی اعتراضات حتی                     
در سطوح سراسری نقش ايفا ميکنند بدون اينکه الزاما در يک کارخانه و محل کار                               

اين ها ديگر حوزه هايی       . واحدی با هم کار کنند و يا محل زيست مشترکی داشته باشند                  
. محدود به محل کار و زيست نيستند بلکه عرصه فعاليت آنها بسيار گسترده تر است                            

عرصه فعاليت اينها به گستردگی عرصه مبارزاتی است که در متن آن اين فعالين بهم                         
حوزه هايی  . اين حوزه ها، حوزه های طراز نوين هستند       . وصل شده و هم اکنون درگيرند     

هستند که نقش موثری در اعتراضات جاری دارند و به درجه ای که جنبش های                                       
اعتراضی دامنه گسترده تری پيدا ميکنند، فعاليت اعضای حزب بيشتر اين رنگ و شکل                 
. از فعاليت را بخود ميگيرد و عمال ما با شکل گيری اين سطح از حوزه ها روبرو هستيم                   

اين آن شکل از فعاليتی است که امروز ميتواند جوابگوی روی آوری وسيع کنونی به                           
 . حزب باشد و ما تالش داريم به آن شکل و سازمان خود را بدهيم

 
چرا از این عنوان       . از حوزه های طراز نوین صحبت کردید             : محسن ابراهيمی  

 استفاده ميشود؟ این عنوان مشخص کننده چه ویژگيهایی است؟ 
 

قبل از اينکه به سئوال شما پاسخ دهم ميخواهم به اين نکته تاکيد کنم که                          : شهال دانشفر 
صحبت من در مورد حوزه های طراز نوين کم رنگ کردن اهميت حوزه های محل کار                   

اما . در مورد اهميت آن توضيح دادم و آنها را بايد در همه جا تشکيل داد                . و زيست نيست  
. وقتی صحبت از حوزه های طراز نوين ميکنم منظور کيفيت جديدی از کار حوزه هاست              

ممکن است يک حوزه کارخانه و يا حوزه ای که در فالن محل تشکيل شده است، در متن                   
فعاليت اجتماعی از حيطه فعاليت محلی خود فراتر رود و در سطح گسترده تری تاثير                        
گذار شود و اين کيفيت از کار را بخود بگيرد و يا ممکن است مستقيما در عرصه فعاليت                   
اجتماعی، فعالين حزبی که نه به لحاظ محل زيست و نه به لحاظ محل کار با هم در يکجا                     
قرار ندارند، بلکه مستقيما در فعاليت های اجتماعی ای که دارند يکديگر را پيدا کنند و به                  
هم نزديک شوند و حوزه های طراز نوين که حوزه هايی اساسا فراکارخانه ای و فرا                            

اين واژه در ادبيات    . محلی هستند را تشکيل دهند و اين کيفيت جديدی از کار حوزه هاست            
سياست سازماندهی  "حزب جديد نيست و قبال منصور حکمت در نوشته خود تحت عنوان              

 نوشته شده، در مورد آن بحث کرده است و من             ١٣٦٥که در سال    " ما در ميان کارگران   
چرا که  . همين جا به همه فعالين و اعضای حزب توصيه ميکنم حتما اين بحث را بخوانند                

اساس کار سازمانيابی ما در داخل کماکان همان نگرشی است که در آنجا منصور حکمت                
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تاکيد . به آن پرداخته است و رئوس کلی آن کماکان مبنای فعاليت ما در داخل کشور است                  
ميکنم که جنبش انقالبی رو به رشد در جامعه و نفوذ و مقبوليت رو به گسترش حزب                            

در . شرايط را برای متحقق کردن سياست سازماندهی ما به مراتب آماده تر کرده است                      
هر حال حوزه های طراز نوين از نظر من حوزه هايی هستند که توانسته اند رهبران                            
عملی و مبارزاتی کارگران و يا عرصه های مختلف اعتراضی در جامعه را بخود جذب                  

برای روشن شدن موضوع       . کنند و اين خود کيفيت جديدی به اين حوزه ها داده است                      
 نفر از کارگران کمونيست حزبی در         ٥ تا   ٣يک حوزه در يک کارخانه از         . مثالی ميزنم 

همينطور حوزه در يک محل از جمع شدن چند نفر که در                 . همان کارخانه شکل ميگيرد    
اما حوزه های طراز نوين از فعالين و اکتيويست         . همان محل زندگی ميکنند تشکيل ميشود     

ها در اعتراضات معينی شکل ميگيرد که فرا محلی است و بعضا از سطح يک شهر                             
 ٤٥٠بطور مثال در عرصه هايی چون جنبش اعتراضی برای خواست                     . فراتر ميرود  

هزار تومان در قدم اول، جنبش اعتراضی برای پيگيری دستمزدهای پرداخت نشده و يا                   
برپايی اول ماه مه و غيره و غيره فعالين حزبی همديگر را پيدا ميکنند و به هم نزديک                         

اين حوزه ها نقش     . ميشوند و حوزه های طراز نوين از ترکيب اين فعالين تشکيل ميشود               
کانون و رهبری چنين جنبش هايی را بر عهده دارند و هر روز عرصه کار آنها گسترده                    

به طور کلی اين حوزه ها در دل شبکه های مبارزاتی کارگری و يا در عرصه                       . ميشود
های مبارزاتی مختلف چون زنان، معلمان، دانشجويان و غيره و غيره فعاليت ميکنند و                     
اينها شبکه هايی هستند که يکسر آن در شرق تهران و سر ديگرش غرب تهران قرار                           

باز هم به عنوان يک مثال،        . دارد و حتی دامنه آنها به شهرهای مختلف کشيده شده است              
برای ايجاد تشکل سراسری، فعالين و اکتيويست های اين عرصه در سطحی سراسری                     

چنين فعالينی نقش پيشتازی در          . جمع ميشوند و در راس چنين تحرکی قرار ميگيرند                  
درون شبکه های مبارزاتی موجود دارند و در بسياری اوقات از رهبران اين اعتراضات                

چنين فعالينی عموما رهبران و بخش معترض و محبوب و با اتوريته جامعه را                       . هستند
حول خود جمع ميکنند و با وجود رهبران عملی و مبارزاتی در اين حوزه ها، دايره نفوذ                    

اينگونه حوزه ها طبعا مخفی هستند اما با        . آنها از سطح محلی و کارخانه ای فراتر ميرود        
توجه به نقششان در جنبش های اعتراضی موجود، جايگاه اجتماعی محکمتری در                               

اينگونه حوزه ها همچنين به اعتبار وجود رهبران             . عرصه مبارزات جاری پيدا ميکنند       
عملی، ميتوانند در راس اعتراضات جاری قرار بگيرند، بسيج کننده نيرو در هر حرکت                 
و اعتراضی باشند و به مثابه کانونهای رهبری اعتراضات جاری عمل کنند و نقش                               
هدايت کننده اين مبارزات را داشته باشند و سياست های حزب را در عرصه های مختلف                

کميته سازمانده تالش ميکند که فعاليت اين حوزه ها را                 . مبارزات اجتماعی جاری کنند     
 . هدايت و سمت و سو دهد

 
اينرا هم اضافه کنم که حوزه های طراز نوين صرفا رهبران عملی مبارزات کارگری و                   
عرصه های مختلف را در برنميگيرد، بلکه ترکيبی از فعالين حزب در آن جمع ميشوند                    

به عبارت ديگر با تالش اعضايی از حزب که          . که اين خود کيفيتی باالتر به حوزه ميدهد        
با نفوذ و با اتوريته هستند و توانايی بااليی در جذب رهبران عملی کارگری و رهبران                        
اعتراضی عرصه های اجتماعی موجود دارند، اين حوزه ها شکل ميگيرد و ترکيبی از                    
مروجين حزبی و رهبران عملی مبارزات در کنار هم ساختار اين حوزه ها را تشکيل                         

هم اکنون بسياری از حوزه های حزبی در ايران در چنين مرحله ای از فعاليت                      . ميدهند
در حوزه های طراز نوين، اعضای حزب با فعاليت خود کارگران معترض                . قرار دارند 
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و کمونيست را با نظرات و سياست های حزب آشنا ميکنند، نشريات حزب را در درون                     
شبکه های مبارزاتی کارگری به گردش در مياورند و به موضوع بحث آنان تبديل ميکنند                
و با انجام کار ويژه تری با رفقای کارگر پيشروتر و نزديکتر به حزب، تالش ميکنند آنها                  

همچنين اين حوزه ها ميکوشند که در ارتباط تنگاتنگ با اين طيف            . را به حزب جذب کنند    
از کارگران جهت گيری ها، مالحظات و نظرات کارگران کمونيست و رهبران کارگری               
و عرصه های مختلف اعتراضی را در حزب مطرح کنند و کمک دهند تا حزب بتواند به                  

 . مسايل گرهی و اساسی آنها در مبارزاتشان پاسخگو باشد
 

آیا این حوزه ها متصلند؟ منفصلند؟ به طور جداگانه با حزب                : محسن ابراهيمى 
 رابطه دارند؟ شکل سازمانيشان مشخصا چيست؟

 
طبعا روشن است که سازماندهى هرمى امروز شکل سازماندهى ما در                    : شهال دانشفر 

داخل نيست و به اين اعتبار سياست سازماندهى ما در داخل کماکان سازماندهى منفصل                    
اما با توجه به وصل بودن روابط فعالين حزب در دل مبارزات جارى به يکديگر،                   . است

با توجه به تشکيل جمع هاى تلويزيون و راديو و بوجود آمدن حوزه هاى طراز نوين در                      
. اين دوره، سازماندهى حزب در داخل امروز در واقع در يک دوره انتقالى بسر ميبرد                      

حزب از حزب مبلغ به حزب مرجع        . امروز حزب در موقعيت ويژه اى قرار گرفته است         
 .تبديل شده است و شکل سازماندهى آنرا ديگر نميتوان با انفصال يا تمرکز توضيح داد

 
منفصل بودن و يا متصل بودن حوزه ها فقط به جنبه ارتباط اين حوزه ها به حزب مربوط                 

تا آنجا که به ارتباط     . است و بيانگر مشخصات حوزه هاى حزبى در شرايط کنونى نيست            
با حزب بر ميگردد فعاليت حوزه ها و اعضاى حزب در داخل مخفى است و طبعا درجه                    
اتصال آنها به يکديگر را مبارزات جارى و ضرورتهاى آن تعيين ميکند و بطور طبيعى                  

روشن است که ما امروز ارتباط هيچ عضوى را به عضو ديگرى            . در محل شکل ميگيرد   
در داخل وصل نميکنيم و تشکيل حوزه هاى حزبى همانطور که اشاره کردم در متن                             

اعضاء بطور طبيعى و در دل مبارزه به هم متصل           . فعاليت اجتماعى اعضا انجام ميگيرد    
شده و همديگر را پيدا ميکنند و يکديگر را بعنوان حزبى ميشناسند و ما به اين سطح از                         

. ارتباط رسميت داده و به آن شکل آگاهانه ميدهيم و بر اساس آن حوزه ها شکل ميگيرد                      
اما بدون شک در هر عرصه مبارزاتى فعالين حزبى بسيارند و حوزه هاى حزبى                                  

اينجاست که ما ميخواهيم اين حوزه ها هر کدام بطور منفصل با                 . بسيارى شکل ميگيرند  
ميخواهيم اين حوزه ها به يکديگر وصل نشوند و هرمى را بوجود                   . حزب مرتبط باشند   

حتى فراتر از آن ما         . نياورند و کماکان سازمان ما در داخل شکل منفصل داشته باشد                    
ميخواهيم که اعضاى هر حوزه جدا از فعاليت حوزه اى و مشترکى که با هم به پيش                               
ميبرند، تک به تک با حزب مرتبط باشند و اطالعات مربوط به ارتباطات حزبى خارج                     
از جمع حوزه اى خود را به حوزه منتقل نکنند بلکه آنها را در هماهنگى با ما سازمان                           

 .دهند
 

هر کس که از آزادى و       . بطور واقعى امروز گرايشات سياسى علنى و شناخته شده هستند          
هر کس که از حق بدون قيد و شرط بيان سخن گويد، هر کس که                        . برابرى حرف بزند   

بنابراين اينکه  . بگويد مجمع عمومى و شورا ميگويند حزبى است اگر چه حزبى نيز نباشد            
هر کسى داراى چه گرايشى است و دارد چه نظراتى را بيان ميکند پنهان کردنى نيست و                  
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چنانکه ميبينيم   . شناخته شده است و در توازن قواى امروز اين امرى جا افتاده است                            
ولى اينها هيچکدام به معنى ارتباط            . امروز دارند از کانال جديدى ها صحبت ميکنند                

اينها . آنچيزى که بايد مخفى بماند ارتباط فعالين و اعضا با حزب است                . تشکيالتى نيست 
همه در واقع ويژگى دوره کنونى است و مرحله گذار به سازماندهى متصل و هرمى است    
که با رشد جنبش اعتراضى و تغيير توازن قواى جامعه، اشکال عاليترى از سازمانيابى                   

 .را بخود ميگيرد و کميته هاى شهرى و سازمان هرمى حزب شکل ميگيرد
 

در مورد جنبه هاى دیگر فعاليتهاى کميته سازمانده، از جمله            : محسن ابراهيمى 
جمعهاى حول تلویزیون انترناسيونال، جمعهاى کسب خبر و توزیع نشریات حزبى                

 .هم لطفا کمى توضيح دهيد
 

جنبه هاى ديگرى از کار کميته سازمانده تشکيل جمع هاى حول تلويزيون               : شهال دانشفر 
انترناسيونال، جمع هاى کسب خبر و توزيع نشريات حزبى و جمع هاى مختلفى از طيف                  

بويژه امروز وجود تلويزيون، امکانى ايجاد کرده است        . وسيعى از دوستداران حزب است    
که ميتوان حول آن جمع هايى را شکل داد و با تشويق اين جمع ها به تبليغ و شناساندن                            
تلويزيون به ديگران به اشکال مختلف، از جمله ضبط برخى برنامه ها و پخش آنها در                        
ميان دوستان خود، جمع آورى کمک مالى براى تلويزيون، خبرنگارى و گزارش دهى به               
تلويزيون و برقرارى تماس با برنامه هاى مستقيم و زنده و اظهار نظر در مباحثات آن،                      
اين جمع ها را فعال کرد و در جريان اين فعاليت ميتوان طيف وسيعى از دوستداران                             

 .حزب را به فعالين جدى حزبى تبديل کرد
 

همچنين ميتوان در کارخانجات مختلف حول کمپين هاى حزب، جمع کردن طومارهاى                   
حزبى جمع هايى را شکل داد و با فعاليتى مستمر در ميانشان آنها را به حزب نزديک                           

اين دست فعالين حزبى در محل را ميبوسد که طيف اجتماعى وسيعى که پيرامون                     . کرد
آنها گرد مى آيند را به اشکال مختلف سازمان دهند و با کار فعال کمونيستى در ميانشان،                    

 .اعضاى هر چه بيشترى را به حزب جذب کنند
 

یکى از وظایف کميته سازمانده کادرسازى و آموزش کادرها و            : محسن ابراهيمى 
این جنبه از فعاليت کميته سازمانده عمال چه معنایى           . فعالين حزب در داخل است     

 دارد؟
 

ما هميشه گفته ايم که دو حکم اساسى بر سياست عضوگيرى و سازمانيابى               : شهال دانشفر 
يکى اينکه عضويت در حزب بايد        . افراد در حزب کمونيست کارگرى ايران ناظر است          

حتى المقدور ساده و وسيع باشد، به نحوى که هرکس خواهان تقويت مبارزه براى تحقق                    
دوم اينکه حزب بر يک شالوده کادرى محکم و             . اهداف حزب است بتواند به آن بپيوندد         

مارکسيست بنا شود و به هر درجه ابعاد حزب گسترش يابد و عضويت در آن وسيعتر                         
بنابراين تاکيد ما بر کادرسازى      . شود، اين شالوده کادرى بايد مستحکم تر و توانا تر باشد            

بويژه امروز که داريم از يک روى آورى وسيع صحبت                       . و اهميت آن روشن است         
ميکنيم، به کادرهاى مارکسيست و توانايى احتياج داريم که توانايى پاسخگويى به پيشبرد                 

از همين رو آموزش نيز جايگاه       . جنبه هاى مختلف کار سازمانيابى حزب در داخل باشند          
امروز طيف وسيعى از فعالين جوان و کمونيست به حزب ما           . مهمى در کار ما پيدا ميکند     

٩ 



 سازماندهی حزبی در ایران  

ميپيوندند که راديکالند، معترضند، آزاديخواه و مدرنند، ميخواهند با حزب ما فعاليت کنند،             
اما از کمونيسم کم ميدانند و با حزب ما، تاريخچه شکل گيرى آن و مباحث پايه اى                                   

براى ساختن حزب با پايه هاى محکم و با يک اليه             . کمونيسم کارگرى آشنايى کمى دارند    
ما در  . قوى کادرى، الزمست است که بطور جدى کار آموزش را در دستور بگذاريم                       

نظر داريم آثار منتخبى از نوشته هاى چاپ شده منصور حکمت ويژه داخل تهيه کنيم که                    
مطالعه آن سير تفکر کمونيسم کارگرى و منصور حکمت را تا حدودى روشن ميکند و به                

بويژه پخش نوارهاى سخنرانى ها و           . امر آموزش فعالين حزب در داخل کمک ميکند              
مباحث انجمن مارکس در تلويزيون و راديو در خدمت به همين مساله صورت ميگيرد و                  
فعالين حزب ميتوانند نوار اين مباحث و يا ويديوى آن را ضبط و آنرا به دست دوستان                          

طبعا کادرهاى حزبى که خود مباحث اين حزب را دنبال کرده و             . هر چه بيشترى برسانند   
با مارکسيسم آشنايى بيشترى دارند، نقش مهمى در جارى کردن امر آموزش در درون                      

 .حوزه هاى حزبى دارند و انتظار ميرود که براى آن تالش کنند
 

در اول اين صحبت اشاره کرديد که يک محور ديگر فعاليت کميته                       : محسن ابراهيمى  
سازمانده فعال نگاهداشتن فعالين حزبى در سوخت و ساز سياسى حزب و در کمپين هاى                  

اين محور فعاليت کميته خودش دو جنبه         . سياسى و مبارزات جارى و رو به جامعه است          
قبال در مورد جنبه اول يعنى فعال نگاه داشتن فعالين حزبى در سوخت و ساز                               . دارد

 :سياسى حزب توضيح دهيد
 

اين حق اعضاست که بتوانند در سوخت و ساز سياسى حزب نقش ايفا                         : شهال دانشفر  
اين کار طبعا در خارج کشور بسادگى        . مکانى براى ابراز نظرات خود داشته باشند       . کنند

اما وجود خفقان در داخل، همواره مانع تحقق درست اين نياز بوده است و                 . انجام ميگيرد 
بطور واقعى تشکيالت حزب در داخل ايران هنوز جاى واقعى خود را در حزب پيدا                            

اگر چه ما شاهد تغيير و بهبود اين وضعيت هستيم و نمونه بارز آن پيامهاى                  . نکرده است 
پس از آن نيز دخالت و اظهار نظر              . همبستگى فعالين حزب به کنگره پنجم حزب بود             

اعضاى حزب در داخل در مباحث سياسى و نوشتن براى نشريات حزب هر روز بيشتر                   
کميته سازمانده تالش دارد در يک سوخت       . و بيشتر شده است و اين را آشکارا ميتوان ديد        

و ساز فعال سياسى با فعالين حزب در داخل قرار گيرد و حزب را از سوخت و ساز                               
کميته سازمانده ميکوشد تا تشکيالت داخل جاى       . سياسى حوزه هاى حزبى مطلع نگاهدارد     

خود را در فعل و انفعاالت سياسى حزب باز يابد و رفقاى حزبى در داخل حزب با نقش                       
 .دخالتگر خود و نوشته هايشان در نشريات حزب هويت يابند

 
جبنه دوم همين محور فعاليت مربوط به کمپينهاى سياسى            : محسن ابراهيمى 

منظورتان چيست؟ کميته سازمانده عمال چه کارهایى        . حزب و مبارزات جارى است    
 در این مورد در دستور گذاشته است؟

 
از نظر ما حاصل هر کمپين سياسى و دخالتگرى حزب در عرصه                               : شهال دانشفر  

ما بايد بتوانيم فعالين و      . مبارزات جارى، بايد تحزب بيشتر فعالين و رهبران عملى باشد             
براى . رهبران عملى را حول حزب و بعنوان اعضا و حوزه هاى حزبى سازمان بدهيم                    

 :تحقق اين کار محورهاى اصلى فعاليت ما عبارتند از
فعال کردن اعضا و مرتبطين با حزب براى دخالتگرى و پيشبرد سياستها و رهنمودهاى      -
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 عملى حزب در دل مبارزات جارى
 
هدايت فعالين حزب در کمپين هاى حزبى و مناسبتهاى سياسى مهم و در روزهاى ويژه                  -

مانند هشت مارس، اول مه، هيجده تير، سالروز حزب و غيره بر مبناى جهت گيرى هاى                 
 ).حزب و جامعه(جديد 

 
تعقيب روزمره اعتراضات اجتماعى و مباحث درون محافل کارگرى و فعال کردن                        - 

تشکيالت در اين اعتراضات و مباحثات مربوط به آن و تالش براى برقرارى تماس                             
 .نزديک با فعالين و رهبران عملى درگير در اين مبارزات

 
فعال کردن تشکيالت حزب در ارسال اخبار و گزارشات از مسائل روز جنبش                                  - 

 کارگرى و ساير جنبشهاى اعتراضى
 
هدايت فعالين حزب، در زمينه دامن زدن به جنبش مجامع عمومى منظم کارگرى و                          -

تشکيل شوراها و پيشبرد سياستهاى سازماندهى توده اى حزب در ميان کارگران و در                       
 ...بخش هاى ديگر در ميان معلمان، پرستاران و 

 
جهت دادن به فعالين براى تمرکز نيروى بيشتر بر روى مراکز مهم کارگرى در                              - -

ايران، از جمله نفت، ماشين سازيها و تالش براى مرتبط شدن با فعالين راديکال و                                 
 کمونيست هر چه بيشترى در اين بخش ها

 
جهت دادن به فعالين حزبى در عرصه هايى چون مبارزات معلمان و پرستاران و                              -

نزديک شدن به رهبران و فعالين کمونيست هر چه بيشترى در ميان آنان و تقويت                                   
 سازمان حزبى در ميان اين بخش ها

 
 روشن کردن سياستهاى عملى حزب در زمينه فعاليت هاى علنى اعتراضى -
 

 .اينها در واقع رئوس کلى کارهاى ما در اين زمينه است
 

آیا کميته سازمانده در زمينه کار علنى در ایران و نقش فعالين             : محسن ابراهيمى 
 حزب در این زمينه هم نقشى به عهده دارد؟

 
 درصد طيف رهبران        ٧٠نسل جديد رهبران کارگرى که ميتوان گفت                 : شهال دانشفر  

اين نسل آموخته است که در دل اختناق          . کارگرى را در بر ميگيرد اين مشکل را ندارند           
مبارزه کند، ياد گرفته است که چگونه از شکافهاى درونى رژيم براى متشکل شدن و                          

. اعتراض خود سود جويد، پشت ميکرفون ها برود و اشکال مدرن مبارزه را بکار برد                     
اما . اين نسل بدنه اصلى جنبش کارگرى و جنبش هاى اعتراضى امروز را تشکيل ميدهد                

بايد بدانيم فعالين حزبى جوان، نيروى جوانى که امروز جذب حزب ميشوند، دانش کمى                   
از کمونيسم و از حزب دارند و مهمترين کار ما با اين طيف آموزش و مارکسيست کردن                   

و پاسخ دادن به مسايل و مشکالت اين         . آشنا کردن آنها با حزب و نظراتش است        . آنهاست
طيف از رهبران کارگرى و عرصه هاى مختلف مبارزاتى يک بخش مهم کار کميته                           
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 .سازمانده است
 

 و   ٥٧در کنار نسل جديد ما نسلى از فعالين چپ را داريم که تجربه شکست انقالب                                 
 را پشت سر گذاشته است، نسلى که اساسا بدليل خفقان طوالنى زمان             ٦٠سرکوب سالهاى   

شاه و متاثر بودن از روش هاى مبارزاتى چپ سنتى، از عرصه هاى اجتماعى و علنى                      
و اين نسل امروز بخشى از اتوريته         . مبارزه بدور بوده و هنوز از اين سنتها متاثر است             

به اين اعتبار اين موضوع     . هاى جنبش کارگرى و جنبش هاى اجتماعى را در بر ميگيرد           
به همين دليل کميته      . و رفع اين مانع کماکان در دستور کار کميته سازمانده قرار دارد                    

سازمانده تالش خواهد کرد تا تمرکز هرچه بيشترى مبذول دارد که سنتهاى کهنه و                               
غيرکمونيستى کارگرى را نقد کند، و با ارائه طرحها، ابتکارات، ايده ها و کمپين هاى                        

که دو سال پيش حميد          (مختلف، بحث ابراز وجود اجتماعى و علنى فعالين کارگرى                      
در ميان  ) تقوايى آنرا به روشنى در نوشته اى در همين زمينه طرح کرد و توضيح داد                       

کارگران کمونيست و سوسياليست و همينطور فعالين سوسياليست و کمونيست در جنبش                
هاى اعتراضى ديگر را جا بيندازد و همچنين کادرها، اعضا و شبکه هاى حزب را براى                 

من همين جا از فرصت استفاده ميکنم و از همه فعالين                . اجراى اين جهتگيرى بسيج کند      
اين مطلب در   . (حزب و رهبران کارگرى ميخواهم که اين بحث حميد تقوايى را بخوانند               

 ٤ و    ٨٢ اسفند    ٢٩،  ٨٢ اسفند    ٢٦، در تاريخ هاى        ١٠ و ٩ و ٨سه شماره انترناسيونال      
 .) به چاپ رسيده است٨٣فروردين 

 
مشخصا در مورد ابراز وجود اجتماعى و علنى فعالين کارگرى،           : محسن ابراهيمى 

مخصوصا اینکه ميدانيم   . کميته سازمانده تا کنون چه تجربياتى را کسب کرده است          
در ایران هم به خاطر اختناق سياسى طوالنى و هم به دليل تبدیل شدن کار                          
زیرزمينى و غير اجتماعى به یک سنت جا افتاده، هنوز کار علنى و رو به جامعه به                   

در این زمينه چه پيشرفتهایى حاصل شده        . سنت جا افتاده اى تبدیل نشده است       
است؟ موانع چه ها هستند؟ کار اجتماعى و علنى مشخصا در ميان نسل جدید                   

 فعالين کارگرى چگونه پيش ميرود و نقش کميته سازمانده در این باره چيست؟
 

بعد از ارائه اين بحث از جانب حميد تقوايى و باز کردن اين موضوع رو                   : شهال دانشفر 
اين . به جامعه ما با يک تغيير کيفى در فعاليت و کار فعالين حزبى در ايران روبرو شديم                  

موضوع به بحث داغى در ميان فعالين چپ و دست اندرکاران جنبش هاى اعتراضى                          
بسيارى از فعالين حزبى اذعان ميکردند که با اين بحث دريچه جديدى                . موجود تبديل شد  

به روى فعاليتشان گشوده شده است و به نظرمن اثرات اين بحث امروز در ابراز وجود                      
نتايج آن در    . علنى و اجتماعى چپ بطور کلى و با گرايشات مختلف کامال مشهود است                  

براى اولين بار ميديديم که رهبران کارگران با اسم          . اول مه امسال کامال قابل مشاهده بود       
. و رسم خود به پشت تريبونها ميروند و رو به کارگران و رو به جامعه صحبت ميکنند                       

در اين مدت روى آوردن به عرصه هاى علنى مبارزه،                  . اين دست آورد بزرگى است       
تالش براى ايجاد تشکلهاى توده هاى در عرصه هاى مختلف اجتماعى گسترش يافت و                     
فعالين چپ و کمونيست به جلوى صحنه آمدند و دست اندرکاران اصلى اين فعاليت ها                         

اين جنب و جوش ها همگى نشان دهنده اينست که براستى اين بحث به مساله عاجل    .  بودند
امروز جنبش کارگرى و جنبش هاى اعتراضى موجود در جامعه و هويت يافتن رهبران                 
چپ و کمونيست در جامعه پاسخ داده است و همه اين فعاليت ها يک پيشروى بزرگ                            
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 .براى ما و چپ در جامعه است
 

اما يکى از مشکالت فعالينى که امروز به اين شيوه از کار رو آورده اند، تلفيق کار علنى                    
مساله ابراز وجود علنى و اجتماعى و قرار گرفتن در راس اعتراضات                   . و مخفى است   

مساله هماهنگ شدن     . جارى و در عين حال داشتن رابطه اى تنگاتنگ با حزب است                       
پاسخگويى به اين موانع و بوجود          . فعاليت اين رفقا در داخل با فعاليت کل حزب است                 

آوردن شرايطى امن و مطمئن براى ارتباط رهبران عملى و فعالين جنبش هاى اعتراضى               
حزب ما به   . که افرادى علنى و شناخته شده در جامعه هستند يک امر حياتى براى ماست               

حوزه "منصور حکمت در اين مورد در بحث          . لحاظ نظرى به اين مساله پاسخ داده است         
بايد دوباره به اين مباحث     . مفصال صحبت کرده است   " هاى حزبى و آکسيونهاى کارگرى    

ضمن اينکه ما بايد با توجه به اوضاع امروز بطور                       . رجوع کرد و آنها را آموخت            
بطور مثال   . کنکرت در مقابل فعالين حزبى راه بگذاريم و به مشکالتشان جواب دهيم                      

ممکن است يک رهبر عملى نتواند مستقيما در حوزه شرکت کند و از طريق عضوى از                    
يا در جاهايى ممکن است مناسبتر باشد که او بطور           . حوزه در ارتباط با حوزه قرار گيرد       

. ما در اين مورد منعطف هستيم و به وضعيت نگاه ميکنيم               . مستقيم با حزب متصل باشد      
اما مساله اصلى اهميت حياتى حفظ يک رابطه تنگاتنگ بين اين بخش از فعالين با حزب                   

 .است
 

حتما . امنيت فعالين حزبى بى تردید اهميت درجه باالیى دارد         : محسن ابراهيمى 
آیا الزم ميدانيد نکاتى را علنا با فعالين          . این مسئله مد نظر کميته سازمانده است       

 حزبى در ميان بگذارید؟
 

اما بايد جنبه    . اشاره شما به مساله امنيت و اهميت آن کامال درست است                 : شهال دانشفر 
بطور مثال يک فعال حزبى که در يک عرصه            . هاى مهم سبک کارى امنيت را آموخت        

وسيع اجتماعى درگير است و به عنوان فعال آن عرصه بطور علنى در مقابل چشم پليس                   
قرار دارد، فعاليت اجتماعى او بهترين پوشش امنيتى براى ادامه کارى فعاليتش خواهد                     

يک رهبر عملى، يک فعال معترض سرشناس را امروز رژيم به راحتى نميتواند                      . بود
مورد تعرض قرار دهد اگر جنبه ارتباط اين بخش از فعالين حزبى با حزب از چشم پليس                  

بنابراين تلفيق کار علنى و مخفى و آموختن شيوه هاى آن بيش از هر وقت                          . دور بماند 
بطور مثال وقتى يک رهبر کارگرى به جرم مبارزه براى                      . ضرورى و حياتى است       

خواستها و مطالبات خود و دفاع از حق کارگران دستگير ميشود، بايد اين خود فورا به                        
بايد با مطلع کردن ديگر کارگران از       . يک موضوع اعتراض علنى و اجتماعى تبديل شود       

اين اتفاق، با بسيج خانواده ها و با نقش فعال خانواده هاى کارگرى در اين مساله به تقابل                     
تجربه نيز نشان داده است که امنيت رهبران کارگرى اتفاقا              . با چنين تعرضاتى پرداخت    
هرچقدر موضوع تعرض رژيم به آنها، پيگرد و ارعاب آنها            . در اعتراض علنى آنهاست   

در عين حال ما هميشه       . مخفى بماند، بهمان درجه امنيت آنها بيشتر در خطر خواهد بود              
تاکيد داشته ايم کسى که در عرصه اجتماعى و علنى مبارزه درگير است بايد ارتباط او با                   

البته اينرا هم   . بايد منزل او از اسناد و مدارک حزبى پاک باشد و غيره           . حزب مخفى بماند  
بگويم دسترسى وسيع به اينترنت، وجود تلويزيون با طيف وسيعى از بينندگان حتى به اين          

 .لحاظ نيز به فعاليت اين کارگران پوشش امنيتى بيشترى داده است
ميدانيد که امروز دسترسى به اينترنت، دسترسى به ياهو ميسنجر و چت کردن، ارسال                      

١٣ 



 سازماندهی حزبی در ایران  

نامه و پيام از طريق اى ميل و بدست آوردن نشريات از طريق اينترنت همه و همه                                 
به يمن تکنولوژى امروز ديگر         . تحولى کيفى در فعاليت ما در داخل ايجاد کرده است                  

سخت ترين سد سانسور در سطح بين المللى در هم شکسته است و ديگر نميتوان به                                 
. راحتى جلوى درج اخبار و گزارشات اعتراضت کارگران و توده هاى مردم را گرفت                    

نميتوان مانع ارتباط دايم افراد از اين سوى جهان بسوى ديگر شد و نميتوان مانع                                      
به يمن دسترسى به اين تکنيک امروز        . دسترسى مردم به کتاب و ادبيات مارکسيستى شد         

امروز ديگر پيدا کردن    . ما نشريات و ادبيات حزب را به دهها هزار آدرس ارسال ميکنيم            
نسخه اى از يک نشريه حزبى نزد يک کارگر بهيچوجه نميتواند سندى براى ارتباط او با                  

اما بد نيست اکنون که صحبت از اينترنت کردم به چند نکته امنيتى مهم نيز                     . حزب باشد 
 .تاکيد کنم

 
بعضا دوستانى که تازه با حزب آشنا ميشوند از ما ميخواهند که ارتباطاتى را در داخل                 -١

ما همواره توضيح داده ايم که        . به آنها وصل کنيم تا بتوانند با پيوستن به آنها فعاليت کنند               
انجام اين کار از نظر ما به لحاظ امنيتى نادرست است و ما در داخل ارتباط کسى را به                         

به نظر ما هر فعال حزبى بايد در متن فعاليت اجتماعى خود                  . کسى ديگر وصل نميکنيم    
اما بعضا  . بتواند افراد پيرامون خود را به حزب جذب کند و فعاليت حزب را به پيش برد                 

مشاهده کرده ايم که اين دوستان از طريق آشنايانى که در خارج کشور دارند، آدرس                             
ما در اين   . اينترنت و تماس فعالين حزب در داخل را گرفته و وارد ارتباط با آنها شده اند                  

جا اکيدا تاکيد ميکنيم که هرگونه اطالعات مربوط به فعالين حزب در داخل را صرفا به                     
دادن چنين  . کميته سازمانده حزب و سازمان جوانان کمونيست و کميته کردستان بدهيد                   

 .اطالعاتى به کسانى ديگر ممکن است اين رفقا را داخل دچار مخاطره امنيتى جدى کند
 
ما مشاهده کرده ايم که صرفا از طريق آشنايى در جلسات ياهو ميسنجر و آشنايى در                     -٢

ارتباطات اينترنتى  . چت روم ها ارتباطات رفقايى در داخل به يکديگر وصل شده است                  
از ارتباط گرفتن با يکديگر صرفا از        . صحت و ثقم آن قابل تشخيص نيست       . مجازى است 

طريق آشنايى از طريق اينترنت و وصل کردن ارتباطات به يکديگر از اين کانال و دادن                  
به صرف آشنايى از طريق     . اطالعات شخصى و هويتى از اين طريق جدا خوددارى کنيد          

آدرس اينترنتى رفيقى را به رفيقى ديگر           . اينترنت ارتباط کسى به کسى را وصل نکنيد           
از . عدم رعايت اين نکته ممکن است شما را با مشکالت امنيتى جدى روبرو کند                   . ندهيد

 .انجام آن جدا پرهيز کنيد
 
رفقايى از داخل براى عضويت در حزب فرم ويژه عضويت پر ميکنند و در آن                                -٣

من اينجا به اطالع همه         . آدرس و شماره تلفن و مشخصات واقعى خود را قيد ميکنند                     
. دوستداران حزب ميرسانم که فرم عضويت فقط براى فعالين حزب در خارج کشور است             

بنا به سياست سازماندهى ما در       . رفقاى ما در داخل الزم نيست که اين فرمها را پر کنند              
داخل هر رفيقى که خود را عضو حزب ميداند و ميخواهد با ما فعاليت کند، عضو حزب                     
محسوب ميشود و ميتواند با تماس گرفتن با ما کار و فعاليت خود را بطور متشکل به پيش 

الزمست تاکيد کنم که رفقا از ارسال هر گونه اطالعات واقعى از مشخصات خود و                 . برد
 .دوستانشان از طريق اينترنت بايد جدا خوددارى کنند

 
در آخر از همه فعالين ميخواهم که در پاکيزه نگاهداشتن کامپيوتر و آدرس اى ميل                         -٤

١۴ 



 شهال دانشفر 

 .خود هوشيار باشند
 

کميته سازمانده تالش ميکند که جنبه مهم سبک کارى امنيت در داخل را بصورت                                  
دستورالعمل هاى روشن درآورد و در مقابله با نفوذ پليس هوشيارى امنيتى الزم را داشته                

 .باشد
 

 پيامتان به فعالين حزب در داخل چيست؟: محسن ابراهيمى
 

آنچه من در اينجا از رئوس کار کميته سازمانده در داخل صحبت کردم،                    : شهال دانشفر 
در واقع فعاليت مشترکى است که قرار است با کمک فعالين حزبى در داخل به پيش بريم                    

بنابراين پيام من به    . و به کمک هم به ساختمان حزب در داخل ساختار منسجم ترى بدهيم              
فعالين حزب مطالعه دقيق اين سياستها و رابطه نزديک با ما براى پيشبرد عملى اين                             

اولين و مهمترين تاکيد     . بنابراين من اينجا بر دو نکته تاکيد دارم          . سياستها در داخل است    
بويژه امروز که ما با سير پر شتاب تحوالت اجتماعى                 . من ارتباط منظم با حزب است        

اگر اين رابطه نباشد و يا        . روبرويم اين مساله بيش از هر وقت ضرورى و حياتى است              
ضعيف کار کند، اگر حزب در داخل سازمان نيابد و جوابگوى اين درجه از روى آورى                   
به خود نباشد، باز ما دنبال حرکتهاى خودجوش خواهيم افتاد و نخواهيم توانست جاى خود               

امروز حوزه هاى حزبى در داخل بايد مثل مغز                  . را در سير تحوالت جارى بازيابيم           
نقشه بريزند و برنامه داشته         . متفکر فعاليتهاى علنى و اجتماعى ما در داخل کار کنند                   

بايد رهبر جنبش    . بايد فرصت ها را بوجود بياوريم        . ما نبايد بدنبال حوادث بيفتيم       . باشند
از همين رو ارتباط منظم با حزب         . انقالبى اى باشيم که هر روز بالنده تر به پيش ميرود             

بطور . بايد نبض داخل و خارج کشور با هم بزند         . از نظر من جايگاه استراتژيکترى دارد     
مثال ارسال بموقع اخبار به ما و عکس العمل سريع در قبال آن به معنى حضور حزب در       

بايد سياستهاى حزب در تظاهراتها و                    . بايد اين حضور تامين شود               . جامعه است   
آکسيونهايى که در جامعه اتفاق مى افتد جارى شود و شعارهاى حزب به شعارهاى بخش                  
هرچه وسيعترى از مردم تبديل شود و اين به معنى حضور فعال فعالين ما در اين                                     
اجتماعات و مبتکر بودن آنان در برپا کردن اين اعتراضات در ارتباطى تنگاتنگ با                            

وجود تلويزيون به حزب امکان      . تاکيد دوم من به استفاده از ابزار تلويزيون است           . حزب
فعالين حزب بايد از اين       . داده که صداى خود را در بعد وسيعى در جامعه منعکس کند                  

از تيپ هاى مختلف    . هم اکنون تماس با تلويزيون وسيع است      . ابزار استفاده بيشترى بکنند   
اين خود پوشش ميدهد که فعالين حزبى          . اجتماعى با گرايشات مختلف را در بر ميگيرد           

راحت تر بتوانند با آن تماس بگيرند و از اين تريبون براى گفتن حرف خود رو به جامعه                    
اخبار اعتراضات را به دست ما برسانند تا آنرا بگوش بخش وسيعى از                          . استفاده کنند  

از طريق  . جامعه برسانيم و بتوانيم به يک همبستگى وسيع از اين اعتراضات دامن بزنيم               
اين ابزار ميتوان به کمک فعالين حزبى در داخل به اعتراضات موجود شکل سراسرى                     
ترى داد و به استقبال فراخوان براى اعتراضات سراسرى و گسترده رفت، بايد اين ابزار                

بنابراين پيامم را به فعالين حزبى کوتاه ميکنم و در يک کالم ميگويم                      . را بدست گرفت   
امروز ارتباط منظم با حزب يک امر حياتى است، هر کجا که مانعى بر سر راه است بايد                  

بياييد باهم يک ساختار قوى حزبى در داخل ايران          . مانع را شناخت و از سر راه برداشت        
 . بسازيم

*** 

١۵ 


