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آئین نامه اجرایی
اصول هفت ماده ای

زندگی نامه شاهرخ زمانی
پیش بسوی سازمان رهربان

این جمع بندی هنوز صحت دارد 
در رسای شاهرخ زمانی

دلنوشته ای از اسامعیل فتاحی در باره شاهرخ زمانی 
شعری تقدیم به شاهرخ

شعر سکوت پیش از فریاد
با یاد شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده

به یاد رفیقم 
تو حرمت واژه رفیقی
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شورشی در قرنطینه
این یک شعر نیست

من آزادی می خواهم 
کارگر آگاه از نربد نرتسد

یک سال پیش...
اطالعیه مراسم بزرگداشت شاهرخ و کوروش در تورنتو
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مــنت پیشــنهادی آئیــن نامــه زیــر در مــرداد مــاه ١٣٩٣ طــی جلســاتی توســط اعضــای 
ــخ  ١٣٩٤/٦/١  ــرار گرفــت ســپس در تاری ــب ق ــورد بررســی و تصوی ــدم اول م جمــع ق
ــه  ــده و ب ــاد ش ــی در آن ایج ــت و تغییرات ــرار گرف ــی ق ــاز بین ــورد ب ــا م ــط اعض توس
ــا  ــی جمــع قــدم اول ب ــن نامــه اجرای ــدگان در جلســه رســید .آیی تصویــب رشکــت کنن

ــردد : ــه مــی گ ــر ارای ــرات اعــامل شــده در زی تغیی
ــه  ــا ب ــف و مســئولیت ه ــزارش از انجــام وظای ــه گ ــه ارای ــه اینک ــا توجــه ب ــاده ١- ب م
عهــده گرفتــه شــده یــا انجــام کارهــای خــود تعییــن کــرده وهمچنیــن پــردازش گــزارش 
ــط و  ــرای درک درســت رشای ــا ب ــج آنه ــی جهــت مطالعــه و بازخــورد نتای هــای دریافت
تحلیــل مشــخص از رشایــط مشــخص از اصــول اساســی و پایــه ی و رضوری ســازماندهی 

و ســازمان یابــی انقالبــی اســت  :  
بنابرایــن  رفقــای عضــو موظــف هســتند در رشوع هــر جلســه ای مــوارد مربــوط بــه آن 
جلســه و وظایــف و مســئولیت هــای پذیرفتــه شــده ای کــه  انجــام شــده یــا نشــده ی 

خــود و تاثیــرات و نتایــج اقدامــات را طــی گزارشــی ارایــه مناینــد.
ــوده و  ــر ب ــاب ناپذی ــای اجتن ــئولیت ه ــف و مس ــزارش از وظای ــه گ ــرصه ١ – ارای تب
رسلوحــه و انظبــاط ســازمانی محســوب مــی شــود و عــدم ارایــه آن( گــزارش) دلیــل بــر 

بــی نظمــی و ســازمان ناپذیــری فــرد تلقــی میشــود.
ــد  ــه دارن ــدم اول وظیف ــع ق ــدگان در جم ــت کنن ــای رشک ــدام از رفق ــر ک ــرصه ٢- ه تب
کارهــای انجــام شــده و گزارشــات ارایــه شــده در جمــع قــدم اول را بــه رفقــای خــود 

ــه اطــالع جمــع قــدم اول برســانند. ــز ب ــا را نی گــزارش داده و نظــرات آنه
مــاده ٢ – ایــن نوشــته ( آیــن نامــه ) ســند مــورد توافــق افــراد و گروههــای اســت کــه 
خــود بارشکــت جمعــی در مباحثــات تهیــه و بــا توافــق جمعــی مصــوب کــرده انــد و 
توافــق دارنــد کــه هرگــز بحــث در مــورد تغییــر ، ترمیــم یــا افــزودن ، یــا حــذف کــردن 
در آن بســته نخواهــد بــود ، امــا تــا هــر زمانــی کــه مــنت جدیــد از آن تهیــه نشــده اســت 
، در قبــال مــنت موجــود متعهــد مــی شــوند مفــاد توافــق نامــه فــوق را در رابطــه بــا 

فعالیــت هــای خــود از جملــه  :
ورود به جمع و فعالیت در آن ،  -١

فعالیت در کارهای عملی مشرتک ،  -٢

پیــش بــرد بحــث هــای تئوریکــی جهــت مشــخص کــردن اشــرتاکات ،   -٣
کارگــر، طبقــه  انقالبــی  حــزب   ســاخنت  بــرای  گیــری  نتیجــه  و  اختالفــات 

خروج از جمع را   -٤

رعایت کرده و تابع ساختار های تعریف  شده در سند فوق باشند.
ــا کلیــات ایــن توافــق  ــا جزئیــات ی تبــرصه ١ – پیشــنهاد ، انتقــاد و بحــث در رابطــه ب
نامــه بــرای اعضــا چــه جدیــد و چــه قدیــم و در هــر ســمتی کــه باشــند حقــی اســت 

کامــال» برابــر.
مــاده ٣ – ورود و خــروج از ایــن جمــع آزادانــه و داوطلبانــه اســت ، امــا هــر عضــو  پس 
از ورود بایــد تابــع مــواد مختلــف ایــن توافــق  نامــه باشــد ودر تقســیم کارهــا موظــف 
بــه انجــام کارهــای هســتند کــه در جلســات و یــا ارگان هــای  کــه در آینــده ســاخته 
خواهنــد شــد  کارهــای را عهــده دار شــوند و در قبــال مســئولیت هــای پذیرفتــه شــده 

پاســخگو باشــند.
تبــرصه ١ – رشایــط عضویــت ، تقســیم کارهــا و مســئولیت هــا ، طریقــه و ســبک انجــام 
وظایــف توســط جمــع تنظیــم و توافــق نهایــی اعضــا الزم االجــرا بــه عنــوان بخشــی از 

توافــق نامــه بــه ایــن مــنت اضافــه خواهــد شــد.
تبــرصه ٢ – خــروج از جمــع حقــی اســت کامــال» آزاد و پذیرفتــه شــده ، تنهــا الزم اســت 
ــل خــود ، خروجــش را اعــالم  ــان دالی ــا بی ــد ب ــرص و مفی خــارج شــونده بصــورت مخت
منایــد ،و جمــع موظــف اســت دالیــل اعــالم شــده را برســی کــرده و جــواب قانــع کننــده 

ای  را رو بــه عمــوم اعــالم کننــد.
مــاده  ٤ – جمــع فــوق( جمــع قــدم اول) جهــت ایجــاد بســرتی تشــکیل مــی شــود کــه 
از طریــق بســرت فــوق بتوانــد رشایطــی را بــرای اقــدام بــه ســاخنت حــزب انقالبــی طبقــه 
کارگــر آمــاده کــرده و ســپس اقــدام بــه ایجــاد حــزب مــورد نظــر توســط جمــع فــوق ( 

جمــع بزرگــرت) منــود.
مــاده ٥- مــا اعضــا جهــت حــل یــا بــه نتیجــه رســاندن اختالفــات و بحــث هــای تئوریــک 
متعهــد مــی شــویم ، عمــال» دســت در دســت هــم زمینــه و رشایــط و امکانــات ممکن و 
الزم را بــرای بیــان و انتشــار گســرتده نظــرات خــود و دیگــر رفقــا و بحــث و نقــد آنهــا را 
در حــوزه مبــارزات تئوریــک مــوازی بــا فعالیــت هــای مشــرتک عملــی بــه پیــش بربیــم 
، و از هــر گونــه ایجــاد ســد و مانــع ، سانســور، تغییــر و تحریــف و جلوگیــری از طــرح 
شــدن نظــرات رفقــا ی خــود اجتنــاب کــرده و مانــع ارتــکاب چنیــن خطاهــای  توســط 
دیگــر افــراد شــویم ،( متعهــد مــی گردیــم حــق بیــان متامــی اعضــا را بــدون هیــچ گونــه 
رشط و رشوطــی رعایــت کنیــم و موظــف هســتیم بســرت و زمینــه هــای امــکان بیــان 

نظــرات و انتقــادات در مــوارد اشــرتاکات و اختالفــات یکدیگــر کوشــا باشــیم)
تبــرصه ١ – عــدم پــای بنــدی و عــدم اجــرای ایــن تعهــدات تخلــف از توافــق و تخطــی 

از وظایــف محســوب مــی گــردد.
ــای  ــک برخورده ــای تئوری ــث ه ــم در بح ــی دانی ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ــرصه ٢ – ب تب
مخالــف و نقــد هــای برنــده یــا در مــواردی اشــتباه علیــه نظــرات مــا وجــود خواهــد 
داشــت ،امــا مــا متعهــد مــی شــویم بحــث هــای تئوریــک را بــه عنــوان دشــمنی قلمــداد 
نکنیــم ، و نتایــج اختالفــات نظــری را در عرصــه هــای فعالیــت عملــی مشــرتک دخالــت 
ندهیــم و بــا دقــت و صــرب انقالبــی بحــث هــا را در حــوزه تئوریــک  و فعالیــت عملــی 

را در حــوزه هــای نقــاط مشــرتک مــوازی پیــش بربیــم.
ــچ  ــه هی ــم ک ــیده ای ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد ب ــد در ص ــور ص ــا بط ــه ی م ــاده ٦ – هم م
کــدام از مــا چــه بــه صــورت فــردی و چــه بصــورت گروهــی ( گرایشــات ) تــوان انجــام 
ــه  ــی ب ــدام عمل ــم ، در نتیجــه جمــع شــدن دور هــم  و اق ــش رو را نداری ــف پی وظای
کارهــای مشــرتک را تنهــا راه دســت یابــی بــه نیــاز هــای مبارزاتــی خــود و خــروج از بــن 
بســت کنونــی ، حــل بحــران هویــت بــرای خــود و بــر طــرف کــردن بحــران رهــربی خــود 

آیین نامه داخلی

آیین نامه اجرائی همکاری در کمیته ها



٦

و متامــی جنبــش سوسیالیســتی  - کارگــری مــی دانیــم.
مــاده ٧ – مــا بــرای دســت یابــی بــه امــکان همرزمــی بیشــرت فعــال» در دو عرصــه بــه 

صــورت مــوازی اقــدام بــه همــکاری مــی کنیــم دو عرصــه فــوق عبارتنــد از :
الــف – ســازمان یابــی خــود و ســازماندهی نیروهــای مبــارز در جهــت فعالیــت مشــرتک 
حــول محــور اهــداف فعــال» مشــرتک ، کــه لیســت اهــداف و نقــاط مشــرتک و ســبک و 
چهــار چــوب فعالیــت مشــرتک توســط اعضــا تنظیــم و در مــنت و پــی ایــن ســند تدویــن 

خواهنــد شــد.
ــاده  ــت ام ــه ای در جه ــی و پای ــای اساس ــورد تئوریه ــر در م ــادل نظ ــث و تب ب – بح
ــرتک در  ــت مش ــا فعالی ــوازی ب ــر ، م ــه کارگ ــی طبق ــزب انقالب ــاد ح ــرای ایج ــدن ب ش

ــد. ــد ش ــام خواه ــرتک انج ــداف مش اه
مــاده  ٨ – بــرای دســت یابــی بــه اهــداف خــود از ابزارهــای زیــر اســتفاده خواهیــم 

کــرد : 
١ -  تشکیل کمیته سازمان ده 

٢ – بولنت داخلی 
٣ -  بولنت یا نرشیه ی رو به عموم 

٤ – تارمنا و شبکه های اجتامعی دنیای مجازی 
٥ – مصاحبه ها ، مناظرها ، جلسات مختلف و ... 

تبرصه ١ – افزایش ابزار های فوق بستگی به امکانات و تشخیص جمعی دارد.
مــاده ٩ – مســئولیت کارهــای عملــی در بولــنت ، نرشیــه و تارمنــا ، شــبکه هــای اجتامعی 
جلســات و مصاحبــه هــا و ... بــه عهــده کمیتــه نرشیــه تــدارک حــزب انقالبــی  خواهــد 
بــود ، کــه از میــان اعضــای داوطلــب یــا پیشــنهاد رفقــای عضــو کــه بــر مبنــای تشــخیص 
ــی  ــه داوطلب ــدون توجی ــول مســئولیت ب ــس از قب ــی پ ــود، ول ــا خواهــد ب ــی رفق توانای
موظــف بــه انجــام وظایــف و مســئول پاســخکویی طبــق آییــن نامــه کــه اعضــا تدویــن 

خواهنــد کــرد ، هســتند.
مــاده ١٠ – انتخــاب یــا انتصــاب داوطلبــی بــرای عضویــت در کمیتــه نرشیــه تــدارک 
حــزب انقالبــی یــا در کمیتــه ســازمانده یــا بــر کنــاری اعضــای آنهــا تابــع مــدت زمــان 
مشــخصی نیســت ، بلکــه مــی تــوان از طریــق اعــالم خــود شــخص و یــا رفیــق دیگــری 

بــرای عضویــت یــا عــدم عضویــت در ارگانهــای فــوق جــای گزیــن شــوند.
مــاده ١١ – هــر کــدام از اعضــا موظــف هســتند در تقســیم کار قــرار گرفتــه و وظایفــی 

را در حــوزه عملــی بــه عهــده بگیــرد.
مــاده ۱٢) وجــود آرا ی متفــاوت بــه رســمیت شــناخته میشــود. علیرغــم اقلیــت بــودن 
صاحبــان نظــرات متفــاوت، همــواره بایــد امــکان ابــراز نظــر بــرای همــه بطــور مســاوی 

فراهــم گــردد.

مــاده ۱٣) خــروج از ایــن جمــع حــق غیــر قابــل انــکار هرفــرد یــا گــروه میباشــد.برای 
جلوگیــری از احتــامل ســوی تفاهــم، پیشــنهاد مــی شــود کــه رفیــق یــا رفقــای منتقــد 
انتقــادات خــود را بــه صــورت شــفاهی و یــا کتبــی بــا جمــع قــدم اول در میــان بگذارنــد 

چــه بســا بتــوان انتقــادات را مرتفــع منــود و از جدایــی بــی جهــت جلوگیــری منــود.

مــاده ۱٤) در صــورت کفایــت مذاکــرات نظــری و فراخــوان کنگــره  بــرای ایجــاد حــزب 
، میتــوان بیــش از یــک برنامــه را بــه کنگــره ارایــه داد . 

مــاده ١٥ – مــا اختالفــات خــود را بــه رســمیت میشناســیم و بــه فکــر تدویــن لیســت 
ــی  ــال» م ــه عم ــای ک ــه ه ــه عرص ــم آگاهان ــا بتوانی ــتیم ت ــرتاکات هس ــات و اش اختالف

ــم. ــت کنی ــه فعالی ــدام ب ــم را مشــخص کــرده اق ــم فعالیــت مشــرتک پیــش بربی توانی

ــیدن  ــود در رس ــای موج ــی گروهه ــم متام ــول داری ــه قب ــم اینک ــی رغ ــاده ١٦ – عل م
ــا را  ــت آنه ــا موجودی ــی م ــوان هســتند ول ــا ت ــری – سوسیالیســتی ن ــه اهــداف کارگ ب
برســمیت مــی شناســیم والزم  مــی دانیــم هــر کــدام از گروههــای کــه قبــول عضویــت 
ــار جمــع قــدم اول بگــذارد. مــی کننــد بخشــی از تســهیالت موجــود خــود را در اختی

مــاده ١٧ – مــا اعضــای جمــع قــدم اول موظــف هســتیم در تقســیم کارهــا افــرادی را 
بــرای گروههــای تخصصــی جهــت ایجــاد رابطــه بــا کارگــران فعــال در داخــل تشــکیل 

بدهیــم .
مــاده ١٨ – هــر کــدام از کمیتــه هــا بــر اســاس مــوارد بیــان شــده در ایــن ســند بیــن 
اعضــای خــود تقســیم کار خواهنــد کــرد،و هــر کــدام از اعضــا طبــق مســئولیت خــود در 

مقابــل کمیتــه مربوطــه پاســخگو خواهــد بــود.
مــاده ١٩ – کمیتــه هــا موظــف هســتند جلســات منظمــی بــر گــزار مناینــد و در رابطــه 
بــا مشــکالت ، پیشــنهادات ، اســناد توافقــی ، اخبــار و جریانــات اطــراف خــود ، مســائل 
ــه هــا هــر  ــد و رفقــای مســئول هســته هــا و کمیت ــه کنن روز کارگــران و مــردم مباحث

شــش مــاه یــک بــار بیــالن کاری ارایــه کننــد.
ــه هــا و هســته هــا  کادر ســازی و  مــاده ٢٠  - یکــی از وظایــف مهــم رفقــا در کمیت
هامننــد ســازی اســت کــه در ایــن راه بایــد از تجربیــات گرانبهــای احــزاب پرتــوان صــده 

گذشــته اســتفاده مناینــد.
مــاده ٢١ – ســاختار پذیرفتــه شــده بــرای ســازمان یابــی و ســازماندهی و ایجــاد هســته 
هــا بــر مبنــای اصــول غیــر متمرکــز اســت (عــدم مترکــز،  عــدم تداخــل و عــدم  تــرسی 

اطالعــات) برخــی از مــواردی کــه در ایــن رابطــه الزم هســتتند عبارتنــد  از :
١ – استقالل فعالیت هسته ها ی مخفی از لحاظ تدارکات و مالیه .

ــناخنت  ــش رو ،برســمیت ش ــارص پی ــا عن ــاط ب ــوده ای ، ارتب ــای ت ــاد تشــکل ه ٢ – ایج
ــوع، ــی متن ــی – مطالبات ــکال مبارزات اش

٣ – سازماندهی هسته ها توسط خودشان.
٤ – تنظیم نحوه ، زمان ، مکان بر گذاری جلسات هسته ها توسط خودشان

ــل ، و  ــت ، موبای ــتفاده از اینرتن ــا ، اس ــرار ه ــامل ، ق ــتفاده ش ــاط و اس ــوه ارتب ٥- نح
ــایل ــر وس دیگ

٦ – داشنت جاساز ،محمل سازی و داشنت آمادگی برای بازجویی ها 
٧ -  هیچ گونه ارتباط عرضی بین هسته ها نباید باشد .

ــا بدنــه کارگــری – روشــنفکری  مــاده ٢٢ – نرشیــه مــا بایــد بــه هــر طریــق ممکــن ب
داخــل کشــور ارتبــاط زنــده داشــته باشــد ، بدیــن منظــور قبــل از انتشــار، هــم نظــری با 
تشــکل هــا ، محافــل و فعالیــن داخلــی کارگــری - سوسیالیســتی رضورت حیاتــی دارد.

مــاده ٢٣ – مطالــب نرشیــه بایــد جــواب گویــی نیــاز هــای عملــی و تئوریکــی مبــارزه 
طبقاتــی و سیاســی جــاری داخــل کشــور باشــد.

مــاده ٢٤ – وظیفــه مــا ضمــن کادر ســازی و ســازماندهی هســته هــا و کمیتــه هــای 
ــای  ــرو ه ــا نی ــتی ب ــاط انرتناسیونالیس ــراری ارتب ــر ق ــل ، ب ــی در داخ ــی – انقالب مخف
ــا کشــور هــای  ــه  اول ب سوسیالیســتی - کارگــری دیگــر کشــور هــا، بخصــوص در وهل

ــران اســت. همســایه ای
ــه  ــص ب ــش مخت ــک بخ ــم ، ی ــی کنی ــیم م ــش تقس ــه دو بخ ــه را ب ــاده ٢٥ – نرشی م
مباحــث ایجــاد زمیتــه هــای ســاخت حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر خواهــد بــود و بخــش 
دیگــر مربــوط بــه فعالیــت  و مبــارزات روز مــره کارگــران ، فعالیــن کارگــری ، تشــکل 

هــا ، هســته هــا ، بحــث هــای سیاســی ، اخبــار و تحلیــل هــا و ... میباشــد.

جمع قدم اول 
١٣٩٤/٦/١



٧

مــا در قــدم اول بــرای اینکــه بتوانیــم فعالیــت مشــرتک خــود را در جهــت 
نیازهــای جنبــش کمونیســتی و کارگــری رشوع و بــه پیــش بربیــم نیــاز بــه 
تدویــن حداقلــی از باورهــای مشــرتک داشــتیم کــه طــی چنــد جلســه ای 
٧ مــورد از انهــا را بررســی و بــه توافــق دســت یافتیــم، تــا طبــق توافقــات 
اولیــه از هــر امکانــی بــرای گســرتش بســرت فعالیــت مشــرتک اســتفاده شــود.

ــد شــده در مقدمــه توافقــات فــوق، امــکان بحــث  ــد قی ــه بن ــا توجــه ب ب
و تبــادل نظــر گســرتده بــرای ایــن هفــت مــاده و مــوارد دیگــر همچنــان 
ــل  ــی قائ ــچ محدودیت ــدد هی ــث مج ــا بح ــه ب ــا در رابط ــود دارد و م وج

نیســتیم. 
ــات  ــرتک گرایش ــت مش ــی فعالی ــوب سیاس ــرای چارچ ــنهادی ب ــرح پیش ط

ــران : ــر ای ــه کارگ ــزب طبق ــاد ح ــرای ایج ــی ب انقالب
مقدمــه : ایــن طــرح بعنــوان طرحــی مقدماتــی بــرای آغــاز فعالیت مشــرتک 
گرایشــات حــارض تهیــه گشــته و بــه هیــچ عنــوان مبثابــه برنامــه ای قطعــی 

نبــوده و همــواره قابــل اصــالح و پذیــرای مفــاد تکمیلــی مــی باشــد.
ــی اســت  ــه داری  جهان ــر جهــان امــروزی نظــام رسمای ١-  نظــام حاکــم ب
کــه رسارس جهــان و ایــران را بــه دو اردوگاه متخاصــم پرولتاریــا و بــورژازی 

تقســیم کــرده و در مقابــل یکدیگــر قــرار داده اســت.
٢- در تــداوم ایــن نظــام، رسمایــه داری بــر اســتثامر بخــش اعظــم جامعــه، 
یعنــی کارگــران و زحمتکشــان توســط تعــداد کــم شــامر صاحبــان رسمایــه، 
ــی  ــود بیگانگ ــر از خ ــی، ب ــات طبقات ــرت اختالف ــه بیش ــر چ ــدید ه ــر تش ب
ــت در  ــط زیس ــالمت محی ــکار س ــد آش ــر تهدی ــه، ب ــاد جامع ــرتده آح گس
ابعــادی هــر دم ســهمگین تــر، بــر مبادلــه نابرابــر و تبعیــض گســرتده علیــه 
ــت،  ــتوار اس ــدرت اس ــر ق ــی و پ ــورهای غن ــط کش ــر توس ــورهای فقی کش
ــل  ــی و الینح ــای ذات ــات و تضاده ــتای تناقض ــه داری در راس ــام رسمای نظ
خــود مــدام خــود را بــا بحرانهــای کوچــک و بــزرگ( کشــوری، منطقــه ای و 
جهانــی ) رو در رو مــی یابــد و در هــر بحــران ضمــن بیــکار ســازی گســرتده 
ــت و  ــطح معیش ــه س ــرتده ب ــی گس ــان، تهاجم ــران و زحمتکش ــاد کارگ آح

دســتاوردهای کارگــران و زحمتکشــان ســازمان مــی دهــد.

٣-  بــورژوازی ایــن نظــام و روابــط و مناســبات موجــود را از طریــق 
اعــامل دیکتاتــوری طبقاتــی خــود توســط حکومــت هــای رسمایــه داری در 
رسارس جهــان بــه پرولتاریــا تحمیــل کــرده و از آنجایــی کــه ایــن نظــام بــر 
مبنــای تولیــد اجتامعــی از یکطــرف و کنــرتل خصوصــی بــر ابــزار و رونــد 
ــرار دارد، حامــل تضــادی اســت کــه  ــد از طــرف دیگــر، ق و محصــول تولی
نیروهــای مولــده را در تصــادم بــا مناســبات و روابــط تولیــدی قــرار داده 
و نهایتــا بــه فروپاشــی آن خواهــد انجامیــد. پرولتاریــای جهانــی چــاره ای 
جــز مبــارزه بــرای رسنگونــی ســیادت رسمایــه داری و آغــاز ســاخنت بنــای 

سوسیالیســم بــرای دســتیابی بــه نظــام کمونیســتی نــدارد.
٤- طبقــه پرولتاریــا تنهــا نیــروی اجتامعی اســت کــه قابلیت پیشــربد انقالب 
جهانــی بــرای انهــدام نظــام رسمایــه داری و ارائــه بدیــل سوسیالیســتی را 
دارا مــی باشــد. ایــن طبقــه بــرای پیشــربد ایــن مبــارزه و ارائــه بدیــل خــود 
بــه جامعــه بــرشی نیــاز بــه تشــکیل بیــن امللــل انقالبــی دارد کــه بیانگــر 
منافــع طبقاتــی او بــوده و بــا متشــکل کــردن قــرش پیشــتاز آن راهنــام و 

رهــرب مبــارزات طبقــه کارگــر و متحدیــن آن باشــد. 
ــر،  ــه کارگ ــی طبق ــت انقالب ــاالن سوسیالیس ــی از فع ــه بخش ــا، مبثاب ٥ – م
وظیفــه خــود مــی دانیــم، تــا فــوران پروســه تشــکیل ایــن حــزب در جامعــه 
ایــران و ســازماندهی طبقــه کارگــر را بــرای تــدارک انقــالب سوسیالیســتی و 

رســاندن بــه اهــداف و تامیــن منافــع اش آغــاز کنیــم. 
ــت (  ــین دول ــدام ماش ــم انه ــاختامن سوسیالیس ــرای س ــدم ب ــن ق ٦- اولی
ــورایی  ــام ش ــت ( STATE) و نظ ــکیل  دول ــه داری و تش STATE) رسمای

ــد. ــی باش ــا م ــی پرولتاری ــوری انقالب ــامل دیکتات ــرای اع ب
ــی و  ــه داری، خصوص ــای رسمای ــل ه ــه راه ح ــا کلی ــا ب ــن راه، م ٧- در ای
دولتــی، و راه حــل هــای میانــه سوســیال دمکراســی، و اســتقرار حکومــت 
ــه  ــر گون ــا ه ــی، ی ــوری حزب ــن» و دیکتات ــی نوی ــه «دمکراس ــای موتلف ه
حکومــت و نظامــی کــه بــه انحــاء مختلــف تــداوم حضــور بــورژوازی، مبثابه 
یــک طبقــه متشــکل را در حاکمیــت سیاســی و اقتصــادی جامعــه میــرس و 

توجیــه میکنــد، مرزبنــدی داشــته و مبــارزه مــی کنیــم.

 این مواد تصویب شده در بولنت شامره هفت و نه منترش شده بود در اینجا جهت یاد 
اور مجددا» منترش می کنیم

هفت ماده مصوب بعنوان اصول اولیه در جمع قدم اول 
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شــاهرخ زمانــی در ١٥ شــهريور ســال ١٣٤٣ در قــره داغ آذربایجــان رشقــی 
بدنیــا آمــد ، مــادرش زریــن تــاج نجاتــی خانــه دار و پــدرش بهمــن زمانــی 
معلــم و شــاعر از دوســتان صمــد بهرنگــی و بهــروز دهقانی و ... بــود او در 
مقطعــى بدنیــا آمــد كــه يــك دهــه از كودتــاى ٢٨ مــرداد ١٣٣٢  و رسكــوب 

ىب امــان نريوهــاى ترقــى خــواه بخصــوص انقالبیــون مدافــع طبقــه کارگــر  
از ســوى رژيــم ديكتاتــور پهلــوى گذشــته  بــود ، اقــدام بــه تحــول ســياىس و 
اجتامعــى و اقتصــادی  بــه يــك رضورت مــربم تبديــل شــده بــود و از هــر دو 
نیــروی مقابــل هــم ( طرفــداران حکومــت و نیــرو هــای انقالبــی) احســاس 
مــی شــد بــرای جــواب گویــی بــه چنیــن رضورتــی حکومــت و حافظانــش 
تــالش داشــتند بــا اصالحــات دیکتــه شــده از بــاال و رسمایــه داری جهانــی از 
خطــر عبــور کننــد و نیروهــای انقالبــی مــی خواســتند بــا انقــالب بــه ایــن 
رضورت پاســخ بدهنــد، بــار ديگــر  جنبــش  هــاى ســياىس  علــی رغــم تداوم  
فشــارها ورسكوبهــا رس بــر آورده گســرتش مــی یافتنــد، جريانهــا ، گــروه هــا 
و دســته هــاى مختلــف ســياىس و اجتامعــى مخفــى و علنــى در حــال شــكل 
گــريى بــرای مقابلــه بــا دو نــوع دشــمن بودنــد، ١- بــرای مقابلــه بــا تئــوری 

ــان کنیــم، چــون  ( مــا در ایــن زندگینامــه مجبــور هســتیم، مــوارد ظاهــرا» اضافــی را هــم بی
فکــر مــی کنیــم ،بــرای رفقــای کــه مــی خواهنــد فعالیــت کننــد، انتقــال ایــن تجربیــات بســیار 
الزم و رضوری اســت،و الزم اســت از زندگــی شــاهرخ کــه فریــاد زدیــم ،شــاهرخ معلــم ماســت 

درس هــای بیاموزیــم.)

زندگی نامه شاهرخ زمانی
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ــد، ٢ -  از طــرف دیگــر  ــارزه را جســتجو مــی کردن ــد مب ــا اشــکال جدی بق
ــی  ــن وضعیت ــد. در چنی ــا حکومــت حاکــم پنجــه در پنجــه مــی انداختن ب
در آذربايجــان  در يــك خانــواده روشــنفكر و انقــالىب و زحمتکــش پــرسى 
ــش اســم  ــر فرزندان ــان طغيانگ ــل  از آرم ــزرگ غاف ــدر ب ــه پ ــد ك ــا آم بدني
او را شــاهرخ   گذاشــت،  خانــواده شــاهرخ خصوصــا پــدر  يعنــى بهمــن 
زمــاىن و عمــو يعنــى جربائيــل  از مبلغــني و فعالــني افــكار انقــالىب بودنــد 
خانــواده ى شــاهرخ  زحمتکــش و روشــنفكر و هــوادار رسســخت و پيگــري 
سوســياليزيم  بودنــد، كــه بعدهــا  ايــن خانــواده بــه كل بــه محــل تبــادل 
ــاىن،  ــروز دهق ــى ، به ــد بهرنگ ــكار شــخصيتهاى چــون صم ــات  و اف اطالع
علريضــا نابــدل ، غالمحســني ســاعدى ،  آليــارى ، حمــزه فراحتــى و دههــا 
نفــر از مبــارزان رسشــناس ديگــر تبديــل شــده بــود، شــخصيتهايىكه بعدهــا 
بخشــی از ســتونها و کادر هــای اصــىل شــكل گــريى جريانــات ســياىس چــپ 

بــه حســاب مــى أمدنــد.
ــدر و  ــدى ســپرى مــى شــد حضــور پ ــه تن ــع و زمــان ب ســري تحــوالت رسي
عمــو در بطــن تحــوالت رشوع شــده  جريــان مبــارزه را در خانــواده 
ملموســرت ميكــرد شــاهرخ ششــمني ســالش را متــام نكــرده بــود كــه عمويــش 
ــده ( در  ــاز ش ــازه آغ ــىك ت ــش چري ــا جنب ــاط ب ــاىن  را در ارتب ــل زم جربائي
ارتبــاط بــا ســیاهکل) دســتگري وبازداشــت كردنــد زريــن تــاج مــادر شــاهرخ 
از اولــني كســان خانــواده بــود كــه دســت شــاهرخ شــش ســاله را گرفتــه  بــه 
ــاى  ــه ه ــت ميل ــون از پش ــداى انقالبی ــت ، ص ــد رف ــوى دربن ــات عم مالق
ــان  ــك آن ــان ني ــى بچــه هــاى شــش ســاله  را هــم عاشــق آرم ــدان  حت زن
ميكــرد، بنابرايــن او از هــامن لحظــه بــا تیــز هوشــی  بدنبــال درك ماجــرا 
ــا  گــوش خــودش شــنيد كــه  ــود  ب ــود در ســال ٥٢ وقتــى كــه ٨ ســاله ب ب
بهمــن زمــاىن پــدرش بــراى دوســتانش ايــن شــعر : ايــران وطنــم از خليــج 
خونينــت تــا كرانــه هــاى خــزر صــداى ســگان زنجرييــت بگــوش مريســد را 
زمزمــه ميكــرد  او بــا چشــم خــودش ديــد كــه پــدرش بهمــن بــراى دانــش 
ــدى   ــل  قان ــرىك ( باغیرســاخالر باغیرســاخالر  قيزي ــن شــعر ت ــش  اي آموزان
باغیرســاخالر ) را  بازخــواىن ميكــرد ، وقتــى از پــدر  ، معنــا و مفهومــش   را 
ــادا  ــه مب ــراى اینک ــيت ب ــك ماركس ــدل چري ــا ناب ــت علريض ــيد  او گف پرس
بشــکند و رفقايــش را لــو بدهــد از پنجــره بيامرســتان خــود را پــرت كــرد و 
ــا از ایــن  شــكمش دريــده شــد وروده هــاى خونينــش نقــش زمــني شــد ت
طریــق فرصتــى را بــراى رهايــى دوســتانش از حــوزه تعقيــب ســاواك  
بدســت آورد و ايــن خــود جرقــه اى بــود تــا شــاهرخ كنجــكاو شــود كــه چــه 
اتفاقــى در حــال شــكل گرييســت ( از ایــن موضــوع مــی توانیــم درک کنیــم 
ــداده  ــدام از ســواالت بازجــو هــا جــواب ن ــچ ک ــه هی ــه چــرا شــاهرخ ب ک
ــه  ــای ک ــته ه ــر هس ــای دیگ ــاهرخ از اعض ــتگیری ش ــد از دس ــت و بع اس
ــود هیــچ کــس دســتگیر نشــد)  و ايــن فرصتــى  شــاهرخ در انهــا فعــال ب
ــا بشــنود : خــري ورش ، بندگــى و آزادگــى ، ظلــم ورهايــى  ،در  مــى شــد ت
واقــع نیروهــای دو طبقــه  در مقابــل هــم  صــف كشــيده انــد، و مبــارزه 

طبقاتــی بشــدت در جریــان اســت ونتيجــه بگــريد مقاومــت ومبــارزه تنهــا 
ــا هــر پلــه ســنى كــه بــاال مريفــت  خــود را در  راه رهايىســت. شــاهرخ  ب
ــن  ــاك ضم ــرتس و ىب ب ــه  ن ــد ك ــى دي ــپ م ــنفكران چ ــوه روش ــان انب مي
نــوازش صميامنــه او از وقايــع  جامعــه  بحــث ميكردنــد و از نبــود عدالــت  
ــوب ،  ــا  رسك ــق ب ــن طري ــد .  او بدي ــده ان ــگ آم ــه تن ــرى ب ،آزادى ، براب
سانســور ، ىب عدالتــى طبقــه حاکــم  (رسمايــه داری ) از يــك ســو و دفــاع 
پيكارجويــان ماركيســت  اردوى كار وسوســياليزم از ســوى ديگــر آشــنا  مــى 
ــل  ــش جربائي ــاواكيها عموي ــه س ــود ك ــاله ب ــط ١١ س ــال ١٣٥٤  فق ــد س ش
زمــاىن ، شــوهر عمــه آش محمــود پناهــى  ، داييــش عــىل ارشف نجــاىت و 
چنگيــز أحمــدى از مبارزيــن ماركســيت را بــا هــم بــه اتهــام  برنامــه ريــزى 
بــراى تــرور شــاه بازداشــت كردنــد. در زمانيكــه دســتگاه مخــوف  ســاواك 
پنچــه در پنجــه جريانهــاى چريــىك بــه رسكــوب خونــني آنــان پرداختــه بــود  
ــود  و در  ــده  ب ــت يازي ــا دس ــوره ه ــا ده ك ــني ت ــوب خون ــن رسك و در اي
ــه  ــه ب ــاى ننشســته ضمــن مقابل ــز از پ ــن جــان بركــف  ني ــل  مبارزي مقاب
مثــل ، جــزوه هــاى افشــاگرانه از زندانهــاى رژيــم بــه بــريون درز مــى دادند 
جــزوه هــا ، كتابچــه هــاى كوچــك از نحــوه شــكنجه  زندانيــان و بخصــوص 
كاســت صــوىت از بــرادران خــرم آبــادى، روح هرنــو جــوان و جــوان پــر شــور 
و آگاهــى  را بــه مبــارزه مــى طلبيــد، ايــن جــزوات  و كاســت هــاى مشــابه 
ــني  ــه دســت در ب ــا شــاه  دســت ب ــا فاالچــى ب ــه  اوريان و بعدهــا مصاحب
ــني  ــى شــد، همچن ــدل م ــه شــاهرخ  رد وب ــان از جمل ــو جوان ــان و ن جوان
ــم دوره  ــارز و ه ــاعر مب ــنفكر وش ــش ،روش ــم زحمتک ــاىن  معل ــن زم بهم
صمــد ، مدتهــا بــود كــه صمــد بهرنگــى ايــن معلــم إفســانه اى را بــا شــعر 
ــا ســاز و آواز عاشــق  ــود ب ــی) ب آراز آراز كــه رسوده خــودش( بهمــن زمان
عبدالعــىل بــه يــك رسود عمومــى تبديــل كــرده بــود كمــرت كــىس در 
آذربايجــان بــود كــه آراز آراز و فلســفه آن را ندانــد، چنانچــه بعدهــا ايــن 
ــل كــرد و او را  ــم هــا  تبدي ــارى معل ــك الگــوى رفت ــه ي ــه ، صمــد را ب تران
زبانــزد خــاص و عــام کــرد. درســال ٥٥ محمــود پناهــى و عــىل ارشف نجــاىت  
ــر از  ــىك ديگ ــراه ي ــه هم ــدر ب ــاىن پ ــن زم ــا بهم ــدند.  ام ــدان آزاد ش از زن
نزديــكان در مــرز خــدا آفريــن بازداشــت شــد و بــه زنــدان اويــن  در تهــران 
منقــل شــدند از ايــن لحظــه تــا انقــالب بهمــن ٥٧ شــاهرخ بطــور مــداوم  
ــز  ــدان تربي ــه هــاى زن ــه همــراه مــادر ، زن عمــو   ، عمــه از پشــت ميل ب
عمــو و دوســتانش و از پشــت ميلــه هــاى زنــدان اويــن پــدر و دوســتانش 
ــا ايــن همــه مــوارد و اتفاقــات و نفــرت از بــه بنــد  را مالقــات ميكــرد، آي
كشــيدن آزاديخواهــان و عدالــت طلبــان بــراى يــك نوجــوان مثــل شــاهرخ 
ــه  ــى ب ــتبداد و ىب عدالت ــه اس ــر گون ــه ه ــر علي ــر عم ــا آخ ــت ت كاىف نيس
مبــارزه ىب امــان دســت بزند؟(امــا ایــن بــه تنهــای کافــی نبــود تــا بیننــده و 
ملــس کننــده چنیــن ظلــم هــای را بــه انقالبــی ماننــد شــاهرخ تبدیــل کنــد 
بعــد از انقــالب او بــا ورود بــه حــوزه واقعــی فعالیــت طبقاتــی در درون 
طبقــه کارگــر یعنــی قــرار گرفــنت در روابــط کار و رسمایــه بــه شــکل کارگــر 
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نقــاش توانســت بــه یــک انقالبــی واقعــی تبدیــل شــود و بعــد از ورود او 
بــه حــوزه کارگــری متامــی دیــده هــا ، شــنیده هــا و امــوزش هــای 
روشــنفکرانه اش در رونــد و بســرت اصولــی انقالبــی و طبقاتــی قــرار گرفتــه 
ــاهرخ  ــه ش ــت ب ــه توانس ــود ک ــن ب ــرد، ای ــکوفا ک ــی او را ش ــد انقالب و بع
واقعــی تبدیــل شــود، شــاهرخ در بحــث هــای جــدی خــود همیشــه 
مفاهیــم زیــر را بــی کــم و کاســت بیــان مــی کــرد : او مــی گفــت دلیــل 
اصلــی ســطحی از آگاهــی طبقاتــی کــه مــن کســب کــردم اینکــه در هــر دو 
ــور  ــی حض ــنفکران انقالب ــه روش ــوزه ای ک ــم در ح ــودم ه ــال ب ــوزه فع ح
داشــتند، بــودم و هــم در حــوزه  عملــی کارگــری، کارگــر فعالــی بــودم و بــا 
بررســی هــای میدانــی و کتابخانــه ای درک کــردم کــه نــه کارگــران بــدون 
ــی الزم را  ــد آگاه ــی توانن ــی م ــای انقالب ــول و تئوریه ــی اص ــوزش علم آم
ــه  ــرای خــود شــدن و حرکــت ب ــه ای ب ــرای وحــدت و تشــکیالت و طبق ب
ــنفکران  ــه روش ــد و ن ــب کنن ــود کس ــکالت خ ــل مش ــالب و ح ــوی انق س
انقالبــی بــدون طبقــه کارگــری کــه ســازمان یافتــه اســت و از طریــق ارتباط 
ارگانیــک  میــان جبنــش کارگــری و جنبــش انقالبــی  خــود و هــم پیامنانــش 
ــع  ــوند، در واق ــل ش ــالب متص ــه انق ــد ب ــی توانن ــد، من ــی کن ــربی م را ره
ــه  ــرار ب ــد در درون انقــالب ق ــی توانن ــان م ــی واقع ــز زمان روشــنفکران نی
گیرنــد و بــه وظیفــه انقالبــی خــود در قبــال انقــالب سوسیالیســتی  عمــل 
کننــد کــه در درون طبقــه کارگــر ســازمان یافتــه بــا آگاهــی بــاالی طبقاتــی 
قــرار گرفتــه باشــند،در مســیر انقــالب کارگــری ایــن دو جــز تفکیــک 
ناپذیرند،شــاهرخ اعتقــاد داشــت هرگــز کارگــران، و در هیــچ رشایطــی خــود 
ــد  ــد و بتوان ــته باش ــی داش ــوم انقالب ــه مفه ــی ک ــی طبقات ــود آگاه ــه خ ب
ــد را کســب منــی  ــی کن کارگــران را در جهــت گرفــنت مطالباتشــان راهنامی
ــی  ــم عمل ــه سوسیالیس ــد ب ــی توانن ــود من ــه خ ــود ب ــق خ ــد و از طری کنن
ــه  ــران در هــر حــوزه ای از کار خــود ، خــود ب ــد، آنچــه کارگ دســت بیابن
ــی  ــی طبقات ــد آگاه ــی ض ــورژوای یعن ــی ب ــد آگاه ــی کنن ــب م ــود کس خ
اســت. هــر کســی یــا تشــکیالتی بــه بهانــه اینکــه کارگــران خــود بــه خــود 
ــد  ــت خواهن ــی  دس ــازماندهی انقالب ــدت و س ــی، وح ــی طبقات ــه آگاه ب
ــر  ــه ه ــا ب ــد ی ــی دهن ــام من ــانی را انج ــی رس ــه آگاه ــود وظیف ــت، خ یاف
ــی اگــر  ــز مــی شــوند حت ــع انجــام وظیفــه توســط دیگــران نی شــکلی مان
خودشــان در درون صــف کارگــران باشــند یــا کارگــر باشــند ، بــدون هیــچ 
اغامضــی در مقابــل طبقــه کارگــر و خدمــت گــذار رسمایــه داری هســتند/) 
ــت و در  ــالب پيوس ــوف انق ــه صف ــش ب ــن كم ــم س ــن  او  عيلرغ ــر اي بناب
٢٢بهمــن بــا چشــامن خــودش ديــد كــه قــدرت انقــالىب تــوده هــا ســلطنت 
٢٥٠٠ ســاله را بــه زيــر كشــيدند و درب مخــوف تريــن زندانهــا را گشــودند  
پــدر  ، عمــو و صدهــا زنــداين  ســياىس و آزادىخــواه را ازاد كردنــد او تنهــا 
١٣ ســاله بــود كــه بــا چشــامن خــودش ديــد اردوى ســتمكاران بــا هرقــدرىت 
كــه داشــته باشــند پايــدار نيســتند اگــر تــوده هــای زحمتکــش و کارگــران 
بــه انقالبیــون بپیوندنــد و متحــد شــوند،(این شــکلی بــود کــه در انقــالب 

٥٧ بطــور موقــت رخ داد، و شــاهرخ بــه ایــن شــکل نقــد داشــت از نظــر 
شــاهرخ معایــب ایــن بــود کــه کارگــران بــدون ســازمانیافتگی طبقاتــی و 
بــدون آگاهــی بــاالی طبقاتــی بــه انقالبیــون پیوســتند در حالــی کــه 
اصولــش اینکــه طبقــه کارگــر بایــد طبقــه ای برای خود باشــد و ســازمانیافته 
ــوع  ــر ن ــد ه ــه برعکــس)  اراده كنن ــد ن ــه او بپویندن ــون ب شــود و انقالبی
قــدرت  ســتم پيشــه را بــه پايــني  مــى كشــند، بنــا برايــن بعــد از انقــالب 
ــه  ــارزاىن پيوســت  ك ــه اردوى مب ــارز نوجــوان ب ــك مب ــوان  ي ــه عن خــود ب
خواســتار آزاديهــاى دموكراتيــك  بــراى إيجــاد تشــكلهاى صنفــى ، ســياىس ، 
ــه  ــر حــق زحمتكشــان و طبق ــوق ب ــه حق ــد  او ب ــدىن بودن اجتامعــى و م
ــان  ــياىس آن ــى و س ــاد تشــكلهاى صنف ــان داشــت و در راه إيج ــر  امي كارگ
ــه  ــود ك ــش ب ــامن  راه  و آرمان ــه ه ــرد  در ادام ــى ك ــغ  من ــه اى دري لحظ
شــاهرخ در ســال ٦٠ در ١٦ ســالگى و ايــن دفعــه خــودش بــه خاطــر دفــاع 
ــت  ــي از دس ــراى رهاي ــا ب ــد ام ــتكري گردي ــأن دس ــت آورد زحمتكش از دس
پاســداران نوپــاى رسكــوب و ظلــم خــود را بــه نــام  نــادر كــاميل معــرىف كــرد 
و بعــد ازهفــت  مــاه آزاد شــد . غافــل از اينكــه پــدرش بهمــن زمــاىن بــراى 
رهايــى از دســت پاســداران جديــد اســتبداد كــه عليــه  او حكــم تــري صــادر 
شــده بــود، خانــه را بــه ســوى جنگلهــاى ارســباران بــراى مــدت نامعلومــی 
تــرك كــرده اســت،  وقتــى بــه خانــه رســيد بــه جــز يــك  شــعر تــرىك بــه قلــم 
بهمــن در وصــف حــال پــرس زندانيــش شــاهرخ  چيــزى باقــى منانــده بــود 
شــعر افســونگر و ديوانــه كننــده بــود ( منــه ديديلــرىك توتولــوب اوغلــون. 
ــون.   ــب اوغل ــه آتلي ــو و ون ايچين ــه ســينده  دى     ال ــن تل او ظــامل جالدي
إعدامــى كســیلن لريــن سرياســيندادى) ( بــه مــن گفتنــد پــرست دســتگري 
ــو تنــوره آتــش انداختــه شــده ،  در  ــه جــالدان ظــامل اســت ت شــده. در تل
صــف اعداميهاســت). هرچنــد شــاهرخ از زنــدان رهايــى يافتــه بــود شــعر 
ــش  ــه رساغ ــت ب ــن اس ــه ممك ــر لحظ ــه ه ــداد ك ــى  خربمي ــدر از اتفاق پ
بياينــد هــر چنــد بهمــن يــك ســال پيــش در يــك شــعر تــرىك ديگــرى تحــت 
عنــوان دور قاچــاق  اوغلــوم بــودور اســالم گلــري ( پاشــو فرارکنیــم  پــرسم،  
اســالم دارد ميــاد )از يــك اســتبداد دينــى خــرب داده بــود بنابرايــن او نيــز 
بايــد خــود را بــراى رشايــط جديــد مبــارزه آمــاده منايــد دو ســال بعــد يعنــى 
ــاى آزادى   ــنگر ه ــن س ــه آخري ــالمى ب ــت اس ــوم حكوم ــا هج ــال ٦٢ ب س
ــارزه در  ــش راه مب ــرادر كوچك ــران و ب ــادر ، خواه ــراه م ــه هم ــاهرخ ب ش
شــهرهای تهــران، شــرياز ، بنــدر عبــاس را در پيــش گرفــت در ايــن موقــع 
بــود كــه وارد صنــف نقاشــان و  تزئينــات ســاختامىن شــد ضمــن كارکــردن به 
عنــوان کارگــر نقــاش بــرای امرارمعــاش ، فعاليــت صنفــى  و ســياىس در بــني 
آنهــا را يــىك از وظايــف خــود برگزيــد و بــدون كوچكرتيــن ترديــد بــا بجــان 
خريــدن ســخت تريــن خطــر بــه تــالش خــود در راه آگاهــى بخــىش 
سوسياليســتى و ســازماندهى زحمــت كشــان  ادامــه داد. در آبــان ١٣٦٥ بــا 
يــىك از رفقــاى  دخــرت ازدواج كــرد  ماحصــل ايــن ازدواج دوفرزنــد شــد كــه 
هــم اكنــون نينــا دخــرتش ازدواج كــرده و در حــال گذراندن دوره كارشــنايس 
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ارشــد اســت و مســعود پــرس ش كارشــناىس دانشــگاه رشيف را مــى گذراند،  
آنچــه مســلم  اســت شــاهرخ  نحــوه زندگــى و فعاليــت در رشايــط ســخت 
را يــاد گرفتــه بــود و پــس از ورود بــه طبقــه کارگــر بــه عنــوان کارگــر نقــاش 
آمــوزش در حــوزه اتقالبــی کارگــری را رشوع کــرده و بــا اســتفاده از 
یادگرفتــه هایــش در دوره قبلــی از روشــنفکران بــا دیــد بــاز و انقالبــی مــی 
توانســت فعاليــت ســياىس  در راه إيجــاد نظــام دموكراتيــك تحــت رهــربی 
طبقــه کارگــر را درک کــرده و آن را  اولويــت اول خــود قــرار دهــد، ازدواج 
مانــع  فعاليــت ســياىس او نشــد و در ادامــه  همــني رونــد ســياىس در ســال 
١٣٦٩ در رشايــط خــالء رهــربان جريانــات چــپ در داخــل كشــور (یکــی از 
نقــد هــای شــاهرخ بــه متامــی احــزاب و ســازمانه ایــن بــود کــه درســت در 
دوره حــاد مبــارزه کادر هــای انقالبــی را از کشــور خــارج کردنــد و هیــچ 
تالشــی بــرای بــر گردانــدن انهــا و اســتفاده از تجربیــات آنهــا بــرای نیروهای 
ــای  ــد و کادره ــد نکردن ــارزه بودن ــه مب ــه ادام ــل ب ــه مای ــده ک ــی مان باق
خــارج شــده نیــز بــه مــرور بــه دلیــل جــدا شــدن از اقیانــوس مبــارزه بــه 
ــا  ــت ب ــل شــدند و در نهای ــا تبدی ــرات ه ــیال دمک ــا و سوس رفرمیســت ه
ــه  ــای ک ــد و آنه ــرت کردن ــل هج ــف مقاب ــه ص ــف ب ــای مختل ــک ه ماس
هجــرت نکردنــد در بهرتیــن حالــت بــه گزارشــگران و مفــرسان بــی خطــر 
ــه  ــون ک ــینی انقالبی ــب نش ــه عق ــت نتیج ــن اس ــدند ای ــل ش ــار تبدی اخب
ــش  ــی پی ــن وضعیت ــود چنی ــه ب ــی برنام متاســفانه چــون عقــب نشــینی ب
آمــد او مــی گفــت یــک انقالبــی واقعــی ضمــن اینکــه حملــه ســازمانیافته 
را بایــد بلــد باشــد، بایــد عقــب نشــینی ســازمانیافته را هــم بلــد باشــد کــه 
ــد بلکــه  ــد نبودن ــه بل ــه ســازمان یافت ــه تنهاحمل ــا ن ســازمانها و احــزاب م
ــوزه  ــا در ح ــه اینه ــد، البت ــد نبودن ــز بل ــازمانیافته را نی ــینی س ــب نش عق
تاکتیــک اســت و تاکتیــک را فقــط تشــکیالت مــی توانــد عملــی کنــد نــه 
محافــل)  بــراى إيجــاد وحــدت مبــارزه در پايــگاه اجتامعــى  آنهــا ( شــاهرخ 
و رفقایــش کــه هــواداران راه کارگــر بودنــد)  اعالميــه مشــرتىك را بــا گــروه 
نــربد رهايــى از هــواداران  ســازمان فدائيــان خلــق ايــران اكرثيــت ، گــروه 
دفــاع از خانــواده هــاى  زندانيــان ســياىس بــه رهــربى پــريوز دواين  ، 
ــرات آذربايجــان  و گروهــى از هــواداران  ســازمان  ــه دموك هــواداران فرق
فدائيــان خلــق أقليــت منتــرش منودنــد، كــه بــاز تــاب بســيار بــر جســته در 
ــني  ــت او در چن ــالش و فعالي ــت،  وىل ت ــپ داش ــش چ ــني جنب ــان فعال مي
رشايطــي نيــز از ديــد نــريوى هــاى  رسكــوب رژيــم اســالمى بــدور منانــد و 
در يكــم آبــان ١٣٧١ بــود كــه بارديگــر بــه همــراه همــرس ، خواهــر ، دامــاد 
و پــدر بازداشــت گرديــد، از ايــن ميــان بهمــن زمــاىن پنــج ســال و بقيــه هــر 
كــدام ٢ســال زنــدان كشــيدند، امــا هيچكــدام از تنگناهــا او را از پــاي در 
نيــاورد او ىب وقفــه و پــر تــالش در همــه صحنــه هــاى ســياىس و اجتامعــى 
جامعــه حضــور داشــت  در  أوائــل دهــه هفتــاد وقتيكــه شــاهرخ از   زندان 
آزاد  شــد بلــوك رشق ازهــم پاشــيده  شــده بــود تــوازون  قــوا در عرصــه بني 
امللــىل از بــني رفتــه بــود  و جنبــش چــپ بحــران جديــدى را تجربــه مــى 

كــرد، در چنــني رشايطــي بــود كــه شــاهرخ  ضمــن رشكــت در همــه عرصــه 
هــاى ســياىس  بازخــواىن تاريــخ جنبــش چــپ درعرصــه داخــىل وجهــاىن را 
ــاىت ،  ــط مطالع ــوزه رواب ــن ح ــق در اي ــه عمي ــن مطالع ــرد او ضم رشوع ك
پژوهــىش و ســياىس  خــود را بانريوهــاى  فعــال داخــىل وخارجــى بســط داد. 
واز أواخــر دهــه هشــتاد ضمــن نــرش انديشــه هــاى خــود ، مبــارزه خــود را 
بــه تئوريهــاى بازســازى شــده مجهــز كرد،هامنطوريكــه گفتــه شــد شــاهرخ 
از حــوزه زندگــی روشــنفکران انقالبــی و خانــواده زحمتکــش معلمــی بــر 
ــواده  ــك خان ــور دري ــاظ حض ــه لح ــياىس را ب ــات  س ــود تجربی ــته ب خواس
روشــنفكر  ســياىس  و حلقــه ى از مبــارزان هــوادار سوســياليزم  و مطالعــه 
ىب وقفــه و هدفمنــد و پيگــري در عرصــه علــوم ماركسيســتى  در یافــت کرده 
بــود ضمــن اینكــه اورا هرچــه بيشــرت بــه حضــور در كنــار طبقــه كارگــر و 
گســرتش آكاهــى ســياىس و طبقــاىت ســوق مــى داد امــا درســت زمانــی ایــن 
آموزشــها در بســرت و رونــد اصولــی و انقالبــی کارگــری یعنــی تــداوم انقالبی 
گــری بــه خــود گرفــت کــه شــاهرخ فعالیــت کاری بــرای امــرار معــاش خــود 
را بــا شــغل نقاشــی پــی گرفــت، ایــن جــا در واقــع پیونــد واقعــی جنبــش 
ــا  ــا جنبــش انقالبــی سوسیالیســتی جوشــش یافــت وب تــوده ای کارگــران ب
ــر  ــه كارگ ــاىت  و ســياىس طبق ــى ، طبق ــراى ســازماندهى صنف ــوان ب متــام ت
تــالش ميكــرد او بــه انديشــه انقالبــی ماركسيســم  و تئوريهــاى عمــل 
انقــالىب لنــني  و رســالت تاريخــى طبقــه كارگــر اميــان داشــت  و اســتثامر 
ــه  ــام رسماي ــاى نظ ــض و بحرانه ــاد ، تبع ــر وفس ــىل ، فق ــتم م ــاىت ، س طبق
دارى را بدرســتى دريافتــه بــود  و تنهــا راه نجــات برشيــت را نفــى نظــام 
رسمايــه و برقــرارى نظــام سوسياليســتى مــى دانســت  و اعتقــاد داشــت کــه 
نظــام سوسیالیســتی بــدون بــه میــدان امــدن طبقــه تــا آخــر انقالبــی کارگــر 
و بــدون انقــالب کارگــری ممکــن نیســت بــر قــرار شــود. شــاهرخ پــس از 
در یافــت چنیــن درکــی و بعــد از رســیدن بــه نقــد ســازمانها و احــزاب کــه 
در بــاال گفتــه شــد (در رابطــه بــا خــارج کــردن کادر هــا و رسنوشــت کادر 
ــای جــدا شــده از  ــن کادر ه ــه کار چنی ــه نتیج ــورد بحــث و اینک ــای م ه
تــوده هــا، احــزاب و ســازمانهای موجــود هســتند کــه هیــچ کدام تشــکیالت 
سیاســی طبقــه کارگــر نیســتند و پتانســل شــدن را نیــز ندارنــد) ، بــه ایــن 
تحلیــل روشــن دســت یافــت کــه بایــد حــزب طبقــه کارگــر را بســازیم پــس 
ــچ  ــد و وارد هی ــارج ش ــر خ ــدی از راه کارگ ــع بن ــن جم ــه ای ــیدن ب از رس
تشــکیالت دیگــری نگردیــد، بلکــه تــالش مــی کــرد زمینــه و بســرتی بــرای 
ســاخنت حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر را ممکــن کنــد بعــد از ایــن بــود کــه 
بــه نقــد احــزاب و ســازمانها پرداخــت و در متامــی نوشــته هــای شــاهرخ 
ــه  ــوان دید.ب ــی ت ــور م ــازمانها را بوف ــزاب و س ــد اح ــال ٧٢ نق ــد از س بع
عنــوان منونــه مــی تــوان بــه نرشیــات انقــالب رسخ ، همبســتگی کارگــری ، 
آوای انقــالب ، نوشــته هــای بــا نــام ، شــاهرخ زمانــی و اســدالله غفــار زاده 
. ...مراجعــه کــرد. در ایــن جهــت بــود کــه اقــدام بــه ســاخنت هســته هــای 
مخفــی انقــالب مــی کــرد از جملــه ایــن هســته هــا مــی تــوان بــه جبهــه 
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ــه  ــاد اتحادی ــرای ایج ــتگی ب ــه همبس ــران ، کمیت ــری ، در ته ــد کارگ واح
کارگــران ســاختامنی در کــرج ، جنبــش دمکراتیــک کارگــری در تربیــز و ... 
ــاهرخ را  ــای ش ــی کاره ــم متام ــی توانی ــا من ــال» م ــه فع ــرد البت ــم ب را اس
بنویســیم چــون فعالیــت شــاهرخ بســیار گســرتده بــود، برخــی از آنهــا را مــا 
خــرب نداریــم، فقــط مــی دانیــم فعالیــت هــای در زنجــان، در جاده خــاوران 
، در ســاوه ، در شــهریار و ...  داشــت، امــا هیــچ اطالعــی از کــم و کیــف 
آنهــا نداریــم  در آینــد رفقــای کــه بــا او کارکردنــد مــی تواننــد ایــن پــازل را 
تکمیلــرت کننــد و برخــی را نیــز منــی توانیــم بنویســیم چــون ممکــن اســت 
بــر خــی از رفقــا بــه خطــر بافتنــد. شــاهرخ نوجوانــی و جوانــی خــود را در 
چنــان فضایــی کــه بیــان شــد و در ارتبــاط بــا  انقالبیــون بزرگــی طــی کــرد 
، تحــت تاثیــر آنهــا و تجربیــات زیــادی از شکســت هــای کــه بعــد از حاکــم 
شــدن جمهــوری اســالمی بر جنبــش کارگــری و انقالبــی وارد شــد، تجربیاتی 
ــا  ــت ی ــور داش ــاهرخ حض ــود ش ــا خ ــیاری از انه ــه در بس ــرد ک ــب ک کس
شــاهد عینــی بــوده اســت ، تاثیــرات چنیــن رشایطــی و روحیــه جســتجو 
ــد  ــث گردی ــد باع ــا را بدان ــت ه ــل شکس ــت عل ــی خواس ــه م ــر وی ک گ
تحقیقــات و مطالعــات زیــادی را انجــام بدهــد ، آنچــه از ایــن بررســی و 
ــی  ــه مطالعــه و نوشــنت مســتمر و عمل تحقیقــات کســب کــرد ، عــادت ب
کــردن نتایــج بررســی هــا و رفــع مــوارد منفــی بــود ( پــردازش داده هــا و 

بــاز خــورد از نتایــج عملــی کــردن حاصــل پــردازش هــا بــود، کــه بــه متــد 
ــن باعــث  ــود.) همی ــی ب ــی از عمل ــی و هــر حاصل ــداوم هــر عمل ــد م نق
ــه  ــی و ب ــش انقالب ــت جنب ــت شکس ــن عل ــه مهمرتی ــد ک ــد درک کن گردی
دنبــال آن امــکان رسکــوب آن، جدایــی جنبــش انقالبــی از پایــه هــای تــوده 
ای انقــالب بــود، ایــن تجربــه و آگاهــی را در طــول عمــر مبارزاتیــش اصــل 
اساســی اندیشــه خــود قــرار داد، بــه همیــن دلیــل در متامــی نوشــته هــا و 
نامــه هایــش و اعاملــش بیــان مــی کنــد، کــه بایــد پیونــد ارگانیــک میــان 
جنبــش خــود بــه خــودی کارگــران و جنبــش سوسیالیســتی برقــرار گــردد، 
ایــن تنهــا راه پیــروزی طبقــه کارگــر اســت،او متــام فعالیــت عملــی خــود را 

بر مبنای چنین دیدگاهی تنظیم می کرد.
بــا توجــه بــه چنیــن اعتقــادی اســت کــه، از یــک طــرف در تشــکلهای تــوده 
ای کارگــران فعالیــت  مــی کنــد و بــرای ایجــاد ســندیکاها و کمیتــه هــای 
کارگــری همــه گونــه مســاعدت مــی کنــد، و در همیــن حــال و مــوازی بــا 
آن بــرای ســاخته شــدن حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر کــه دارای پیوندهــای 
ارگانیــک بــا تشــکلها ی کارگــری و تــوده هــای انقالبــی داشــته باشــد، تــالش 
وکوشــش مــی کنــد، چــه زمانــی کــه در هســته هــا ی مخفــی انقالبــی در 
رشق تهــران فعالیــت مــی کــرد، کــه پــس از دســتگیری در ســال ٧١ حــدود 
ــان ضمــن اینکــه عضــو هســته  ــن زم ــی شــود، در ای ــی م دو ســال  زندان
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هــای مخفــی بــود، در ســندیکای نقاشــان نیــز فعالیــت مــی کرد، و نقاشــان 
و دیگــر کارگــران ســاختامن را وارد مبــارزه مــی کــرد و از میــان آنهــا بــرای 
هســته هــای مخفــی یارگیــری مــی کــرد، و چــه در زمانــی کــه عضــو  هیات 
ــران  ــان ته ــندیکای نقاش ــایی س ــرای بازگش ــت، ب ــندیکا اس ــایی س ــاز گش ب
ــن  ــا وفعالی ــکل ه ــکاری تش ــورای هم ــری  و ش ــه پیگی ــه کمیت ــک ب و کم
کارگــری و ســاخنت تشــکلها و کمیتــه هــای متشــکل از کارگــران ســاختامنی 
ــت مــی  و در جلســات عمومــی ســندیکای رشکــت واحــد رشکــت و فعالی
ــه واحــد  ــد جبه ــی مانن ــرای ایجــاد هســته هــای انقالب ــان ب ــرد و همزم ک
کارگــری تــالش مــی کــرد، همــه اینهــا مطابــق بــا اصلــی بــود، کــه بــه عنــوان 
تحلیــل نهایــی علــل شکســت جنبــش انقالبــی در انقــالب ٥٧ کســب کــرده 
بــود . و بــه دنبــال آن بــه طــرح ( کارعملــی مشــرتک در نقــاط مشــرتک و 

بحــث و تبــادل نظــر در نقــاط اختــالف) متعهــد شــده بــود.
ــه  ــود و از هــر ثانی ــی و کمونیســت واقعــی ب ــک انقالب ــی ی شــاهرخ زمان
عمــر خــود در جهــت آمــاده کــردن طبقــه کارگــر بــرای انقــالب اســتفاده 
ــارزه و  ــدون مب ــز لحظــات عمــر خــود را ب ــدان نی ــی در زن ــرد، حت ــی ک م
ــه  ــی وقف ــز ب ــس از دســتگیری در ســال ٩٠ نی ــت ســپری نکــرد، و پ فعالی
از هــر موقعیــت ممکــن بــرای افشــای دشــمنان طبقــه کارگــر و همچنیــن 
ــتگی و  ــاد همبس ــر ای ایج ــون ب ــن و انقالبی ــران و فعالی ــوت از کارگ دع
تشــکلهای رسارسی تــوده ای و سیاســی طبقــه کارگــر اســتفاده مــی کــرد.

از فعالیــت هــای شــاهرخ بعــد از ســال ١٣٧٢ بــه مــوارد زیــر مــی تــوان 
اشــاره کــرد

هســته جبهــه واحــد کارگــری خــود متشــکل از چنــد هســته جــدا گانــه بــود 
کــه آنهــا از طریــق اعضــای هســته مرکــزی بــه هــم اتصــال داشــتند و البتــه 
بیشــرتین ارتبــاط را شــاهرخ داشــت جبهــه واحــد کارگــری توانســت حــدود 
ــر خطــا هــای دو نفــر از فعالیــن چــپ  ــر اث ــد، امــا ب ٤ ســال فعالیــت کن
ــا جبهــه واحــد کارگــری نداشــتند (فقــط  ــچ ارتباطــی ب و کارگــری کــه هی
ــن ) در  ــر از فعالی ــر دیگ ــک نف ــی و ی ــاهرخ زمان ــد ش ــدس زده بودن ح
انتشــار نرشیــه انقــالب رسخ دســت دارنــد، و بــرای رقابــت بــا آنهــا کــه مــی 
خواســتند کار مخفــی را بــه عنــوان یکــی از اشــکال فعالیــت جــا باندازنــد، 
ــث  ــد و در بح ــی کردن ــرادی م ــع آوری اف ــه جم ــدام ب ــال اق ــن دو فع ای
هــای علنــی خــود تشــکل هــای مخفــی را غیــر اصــول معرفــی مــی کردنــد، 
ــد  ــکاری نکنن ــر هم ــر دیگ ــی و نف ــا زمان ــه ب ــتند ک ــی خواس ــه م و از هم
ــالب رسخ  ــه انق ــه نرشی ــد ک ــی کردن ــالم م ــود اع ــی خ ــات علن و در جلس
کار شــاهرخ و ... اســت ایــن موضــوع داشــت گســرتش پیــدا مــی کــرد کــه 
بدنبــال اعــرتاض آن دو یکــی از تشــکل هــای کارگــری جلســه تشــکیل داده 
وبــه دونفــری کــه شــایع پراکنــی مــی کردنــد تذکــر داده شــد و اعــالم شــد 
کــه ایــن عمــل کار پلیســی اســت، و بعــد از آن دونفــر فــوق دیگــر دســت 
از چنیــن شــایع پراکنــی بــر داشــتند، امــا بعــد هــا معلــوم شــد کــه هــامن 
ــم  ــا حک ــر دوم در ســال ٨٨ ب ــود، نف ــرده ب ــاه کار خــودش را ک ــان کوت زم

دســتگیری  رس شــاخه هــا دســت گیــر شــد ، رفقــا بیــرون فکــر کــرده بودنــد 
ــده  ــادر ش ــی ص ــتگیری قبل ــا دس ــه ب ــه در رابط ــی ک ــر حکم ــه خاط او ب
ــک  ــق ی ــا او  توانســت طــی ٣ روز اول از طری اســت، دســتگیر شــده ، ام
ــن دســتگیری ربطــی  ــه ای ــام بفرســتد (ک ــرای شــاهرخ پی ــی دیگــر ب زندان
بــه پرونــده قبلــی نــدارد، منــی دانــم بــرای چیســت امــا پرونــده جدیــدی 
اســت ، بهــرت اســت نقاشــی ســاختامن را متوقــف کنیــد)، شــاهرخ پیــام را 
ــه واحــد کارگــری محــدود  ــت هســته هــای جبه ــود و فعالی ــرده ب درک ک
شــد، امــا بــا برنامــه ریــزی شــاهرخ بــرای اینکــه بتواننــد پلیــس را نســبت 
بــه فــرد دســتگیر شــده گمــراه کننــد انتشــار شــامره جدیــد انقــالب رسخ 
ــاز جویــی هــا متوجــه  ــد، وی در طــی ب را در دســتور کار قــرار داده بودن
ــه هــای مختلــف  ــود چــون اطالعی ــود کــه حــدس شــان درســت ب شــده ب
بخصــوص شــامره ١٢  جبهــه واحــد کارگــری روی پرونــده وی ســنجاق شــده 
ــا نشــان دادن غیــر مســتقیم آنهــا بــدون اینکــه در  ــاز پــرس ب بودنــد، و ب
رابطــه انهــا پرسشــی طــرح کنــد ســعی داشــت عکــس العمــل وی را ببینــد 
، و در بازجویــی هــا برخــی از ســواالت از مــنت اطالعیــه هــا و فراخوانهــای 
جبهــه واحــد کارگــری بودنــد، مشــخص شــده بــود کــه پلیــس هیــچ مدرکــی 
ــرده  ــش ک ــال پخ ــه آن دو فع ــایعاتی ک ــنیدن ش ــر ش ــر اث ــط ب ــدارد، فق ن
بودنــد، حــدس زده اســت مــی شــود، از او رس نخــی بدســت آورد، از طرفــی 
منــی خواســتند، ایــن اتهــام را طــرح کننــد کــه ممکــن اســت بقیــه از دســت 
رس خــارج شــوند، بعــد هــا مشــخص شــد کــه در طــی زمانــی کــه وی بــاز 
داشــت بــود شــاهرخ تحــت نظــر بــوده اســت و متامــی جــا هــای کــه  قبــل 
ــرادی تحــت  ــن و اف ــق دروبی ــرده از طری ــی ک ــد م ــت ام از دســتگیری رف
نظــر و مراقبــت بــوده اســت، حتــی هــامن روزی کــه نفــر دوم از زنــدان 
موقتــان آزادشــد قبــل از آزادی او دو نفــر از دوســتان مشــرتک شــاهرخ و 
او را دســتگیر کردنــد( دســتگیر شــدن آن دو نفــر پیــام روشــنی بــرای آنهــا 
کــه پلیــس هیــچ رس نخــی از جبهــه واحــد کارگــری نــدارد،) بعــد از ده روز 
انهــا نیــز آزاد شــدند، و بعــد از ازاد شــدن آنهــا و اینکــه چــه ســواالتی از 
ــال رس نخــی  ــه دنب انهــا شــده اســت مشــخص شــد کــه پلیــس دقیقــان ب
ــایعات آن  ــر هــامن ش ــر اث ــوده و هســت، و ب ــری ب ــه واحــد کارگ از جبه
دو فعــال ایــن را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت  بــرای همیــن وی 
ــن  ــود و در همی ــه شــدت تحــت نظــر و مراقفــب ب ــس از آزادی هــم ب پ
حــال شــاهرخ نیــز تحــت نظــر بــود، پــس ازایــن بررســی هــا ســه تصمیــم 
ــل شــود و نیروهــای  ــه واحــد کارگــری کامــالن تعطی ــه شــد. ١- جبه گرفت
آن ، آنهــای کــه احتــامل شــناخته شدنشــان وجــود نــدارد در هســته هــای 
ــت مخفــی خــود را  ــد متامــی فعالی ــال شــوند. ٢- شــاهرخ بای دیگــری فع
ــن ســه  ــد. ٣ – ...  . ســازماندهی و اجــرای کــردن ای ــل کن در تهــران تعطی
ــت  ــم و فعالی ــق تصمی ــد و طب ــته ش ــاهرخ گذاش ــده ش ــه عه ــم ب تصمی
شــاهرخ، هــر ســه اجرایــی شــدند ، هســته کمیتــه همبســتگی بــرای ایجــاد 
ــال دســتگیری یکــی از رفقــا  ــه دنب ــز ب ــه ی کارگــران ســاختامنی نی اتحادی



١٤

در کــرج در تابســتان ١٣٨٩  تعطیــل شــد. البتــه ایــن رفیــق نیــز بــه خاطــر 
مــوارد دیگــری دســتگیر شــده بــود ولــی رفقــای عضــو هســته بخصــوص 
ــد بهــرت اســت  ــود تشــخیص داده بودن شــاهرخ کــه یکــی از اعضــای آن ب
در تهــران و کــرج مدتــی عقــب نشــینی شــود، بنــا برایــن ایــن هســته نیــز 
ــه  ــود و رفقــا نتوانســتند ب ــر رضب ب ــل شــد. هســته دیگــری کــه زی تعطی
موقــع موضــوع را متوجــه شــوند هســته جنبــش دمکراتیــک کارگــری در 
تربیــز بــود، متاســفانه عمــده تریــن ایــراد ایــن هســته داشــنت اعضــای بــا 
ــود ،  ــت ب ــدون دق ــاوت و بعضــا» انتخــاب اعضــا ب گرایشــات بســیار متف
ــود و از  ــن هســته بعــد از یــک ســال بحــث و گفتگــو تشــکیل شــده ب ای
نظــر گرایشــی شــکل موزاییکــی داشــت ، ایــن هســته فقــط توانســت یــک 
ــادی  ــر چســب هــای  زی ــه هــا و ب ــد، امــا بیانی ــه منتــرش کن شــامره نرشی
توزیــع کــرده بودکــه تاثیــر بســیار عمیقــی در شــهر تربیــز گذاشــته بــود ، و 
همچنیــن  نرشیــات تشــکل هــای دیگــر نیــز توســط ایــن هســته در تربیــز 
ــود، ایــن هســته آخریــن جلســه خــود را در ١٨  ــه وفــور توزیــع شــده ب ب
ــتند، هــامن  ــت داش ــر در جلســه رشک /١٣٩٠/٣ شــب تشــکیل داد و ٦ نف
شــب جلســه  متــام شــده و رفقــا هــامن گونــه کــه ٢ بــه ٢ آمــده بودنــد ٢ 
بــه ٢ نیــز از محــل جلســه خــارج مــی شــوند، دو نفــر کــه هــر گــز دســت 
گیــر نشــدند بــا موتــور از محــل دور مــی گــردد، محمــد جراحــی و شــاهرخ 
زمانــی بــا هــم بــه ســمت ماشــین محمــد جراحــی مــی رونــد و در حیــن 
ســوار شــدن بــه ماشــین دســتگیر مــی شــوند ، محمــد و شــاهرخ ١٨ /٩٠/٣ 
ــود،  ــی ش ــتگیر م ــوب در ١٩ /٣/ ٩٠ دس ــور بغق ــام پ ــدند ، نی ــتگیر ش دس
نفــر پنجــم موفــق شــده بــود بــه  نیــام بگویــد کــه نبایــد در محــل هــای 
شــناخته شــده حضــور داشــته باشــد چــون تحــت مراقبــت بودنــد و احتامل 
دســتگیری بســیار زیــاد اســت، امــا نیــام بــر اثــر اشــتباه بــرای تهیــه پــول به 
محــل شــناخته شــده خــود مــی رود و در هــامن جــا دســتگیر مــی گردد،بــه 
ــه از کشــور  ــد ک ــول منــی کن ــی شــود و او قب ــز اطــالع داده م ــان نی ساس
ــم  ــر پنج ــردد، نف ــی گ ــتگیر م ــزل دس ــود و در ٢٠ /٩٠/٣ در من ــارج ش خ
موفــق بــه خــروج از تربیــز شــده و بعــد از مدتــی از ایــران خــارج می شــود 
، نفــر ششــم هنــوز هــم ناپدیــد اســت، او بعــد از یــک ســال در تربیــز یــک 
بــار دیــده شــده اســت و دوبــاره نــا پدیــد شــده اســت ، از افــرادی کــه او را 
مــی شــناختند حــارض نیســتند بــرای پیــدا کــردن او جســتجو کننــد ، برخــی 
اعتقــاد دارنــد او همــکار پلیــس بــوده اســت، امــا خــود شــاهرخ مــی گفــت 
ایــن احتــامل بســیار ضعیــف اســت از رونــد بــاز جویــی مــی شــود نتیجــه 
گیــری کــرد کــه او همــکار پلیــس نبــوده ، امــا برخــی نیــز اعتقــاد دارنــد 
او در گذشــته در زنــدان کــه نوجــوان بــود ، تــواب بــوده اســت ، از طرفــی 
قبــل از تشــکیل جلســه هســته  در تاریــخ ١٣٩٠/٣/١٨ نفــر ششــم کامــالن 
آدرس محــل جلســه را مــی دانســت و آنجــا را خــوب مــی شــناخت ، ولــی 
رشکــت کننــدگان بــرای ورود بــه جلســه کلــی پیــاده رفتــه بودنــد و خــود 
را چــک کــرده بودنــد و اینکــه در حیــن بــر گــزاری جلســه پلیــس اقــدام 

بــه دســتگیری نکــرده فکــر مــی کنیــم منطقــه جلســه را مــی دانســتند ولــی 
ــود  ــی ش ــامل داده م ــت، احت ــی دانس ــس من ــت را پلی ــه اس ــدام خان در ک
بــا دانســنت منطقــه توانســته بودنــد  ماشــین محمــد جراحــی را شناســایی 
کننــد، بنــا برایــن در منطقــه و بخصــوص در اطــراف ماشــین جراحــی تــور 
پهــن کردنــد، چــرا در داخــل خانــه اقــدام بــه دســتگیری منــی کننــد؟ آیــا 
از روی نقشــه چنیــن تصمیــم گرفتــه بودنــد؟ مــا منــی دانیــم ، از کجــا مــی 
ــا کســی را  دانســتند در شــب ١٣٩٠/٣/١٨ جلســه تشــکیل مــی شــود؟ آی
تعقیــب کردنــد ؟ از کجــا مــی دانســتند کــه بایــد کســی را تعقیــب کننــد و 
چــه کســی را تعقیــب کننــد؟ نفــر ششــم کجاســت ؟ کشــته شــده ؟ یــا در 
جــای زندگــی مــی کنــد ؟ بــدون شــک زندانــی نیســت و از کشــور خــارج 
نشــده ،در هــر دو صــورت مــی توانســت خــود را نشــان بدهــدو خــربی از 
خــود بدهــد ، و مــی دانیــم یــک ســال بعــد از دســتگیری دیگــر اعضــا یــک 
بــار بصــورت آزاد دیــده شــده اســت . شــاهرخ تــالش مــی کــرد جــواب ایــن 
ســواالت را پیــدا کنــد،  مــا نیــز هنــوز جــواب ایــن ســواالت را پیــدا نکردیــم،

شــاهرخ قبــل از زندانــی شــدن در ســال ٩٠ بــرای ایجــاد تشــکل هــای تــوده 
ــرد و نوشــته هــای  ــت ک ــران و هســته هــای مخفــی بســیار فعالی ی کارگ
ــام هــای مســتعار منتــرش  ــا ن ــا ب ــام در نرشیــات ی ــادی بــدون ن بســیار زی
کــرد و همچنیــن در نوشــنت و انتشــار نرشیاتــی ماننــد نرشیــه ســندیکای 
ــری ، شــورای همــکاری وبرخــی از  ــه پیگی ــات کمیت ــران، نرشی نقاشــان ته
نرشیــات دانشــجوی  ... بــه برنامــه ریــزی و منتــرش و توزیــع کــردن آنهــا 
کمــک هــای بســیاری مــی کــرد ، بعــد از دســتگیری تــا آزاد شــدن موقــت 
بــا وثیقــه اقــدام بــه اولیــن اعتصــاب  غــذای خــود کــه ٣٢ روز طــول کشــید 
کــرد و در همیــن حیــن بــه هیــچ کــدام از ســواالت بازجویــی هیــچ وقــت 
جــواب نــداد، طبــق برگــه حکمــی کــه علیــه او صــادر شــده اســت حتــی 
ــات را رد  ــز ننوشــته اســت و متامــی اتهام ادرس محــل زندگــی خــود را نی
ــات  ــه اعرتاف ــتناد ب ــا اس ــه قاضــی، شــاهرخ را ب ــق گفت ــرده اســت و طب ک
ــدان داده  ــرده و ١١ ســال زن ــه ک ــارم ( ساســان) محاکم ــف جه ــم ردی مته
اســت، او طــی حــدود ســه ماهــی کــه موقتــا» بــا وثیقــه آزاد شــده بــود از 
طــرف وثیقــه گــذار هــا تحــت فشــار بــود، کــه از کشــور خــارج نشــود و 
رفقایــش نتوانســتند وثیقــه را تعویــض کننــد و خــود او را هــم نتوانســتند 
راضــی کننــد کــه بــه خواســت وثیقــه گــذار هــا توجــه نکنــد و کشــور را 
تــرک کنــد، و از طرفــی طــی مراحــل صــدور حکــم و تائیــد حکــم و اجــرای 
احــکام عمــدا» بســیار رسیــع پیــش بــرده شــد و او را خیلــی زود و بــدون 
ابــالغ تاییــد حکــم و بــدون احضــار کتبــی بــه شــکل قافگیرانــه رس کار در 

تربیــز دســتگیر کردنــد.
 شــاهرخ در مــورد پرونــده جنبــش دمکراتیــک کارگــری اول در تاریــخ 
١٣٩٠/٣/١٨ دســتگیر شــد و در تاریــخ ٢٧ /١٣٩٠/٥ در شــعبه یــک دادگاه 
تربیــز توســط قاضــی حملــرب محاکمــه و طــی دادنامــه صــادره در تاریــخ 
١٣٩٠/٦/٦ بــه ١١ ســال محکــوم گردیــد ، در تاریــخ ١٣٩٠/٦/٢٧ حکــم بــه 
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او ابــالغ گردیــد ، وی در تاریــخ ١٣٩٠/٧/٢٧ بــا ٢٠٠ میلیــون تومــان وثیقــه 
موقتــان آزاد شــد ، و در تاریــخ ١٣٩٠/١٠/٢٥ همــراه محمــد جراحــی 
ــدی  ــه بن ــدی ب ــز از بن ــدان تربی ــاهرخ را در زن ــتگیر شــد، ش مجــددا» دس
دیگــر تقریبــا» همــه بنــد هــا منتقــل کردنــد ، ســپس از زنــدان تربیــز بــه 
زنــدان یــزد و پــس از دو مــاه از یــزد بــه تربیــز و بعــد از چنــد مــاه از تربیــز 
بــه زنــدان رجایــی شــهر و در انجــا نیــز بــه بنــد هــای مختلــف و بعــد از 
چنــد مــاه از رجایــی شــهر بــه زنــدان قــزل حصــار منتقــل کردنــد کــه در 
آنجــا شــاهرخ طوالنــی تریــن اعتصــاب غذایــی خــود را یعنــی ٤٨ روز انجام 
داد و بــا حامیــت هــای گســرتده داخلــی و خارجــی موفــق شــد مســئولین 

را وادار کنــد او را بــه رجایــی شــهر برگرداننــد. 
در حالــی کــه شــاهرخ در زنــدان بــود، بــا يــك دادگاه ســاختگى و منايــيش  
تحــت عنــوان توهــني بــه رهــربى پرونــده دیگــری علیــه او ســاختند و طــی 
آن شــش مــاه ديگــر نيــز بــه دوره محكوميــت ايشــان افزودنــد. شــكنجه 
ــا  ــردن ب ــد ك ــات و همبن ــوران   اطالع ــوى مام ــت رواىن  از س و آزار و اذي
معتــادان و مجرمــان جنايــي  هــم كإرســاز نشــد. و شــاهرخ  متكــني نكــرد 
و در زنــدان نیــز لحظــه اى ازپــاي ننشســت او از داخــل زنــدان ســنديكاها 
و فعالیــن كارگــرى و انقالبــی  ، ســازمانهاى  حقــوق بــرشى  ، مجامــع 
ــری  ــاى ســياىس  و اجتامعــى و نريوهــاى کارگ ــاع از ازاديه ــىل  دف ــني املل ب

ــم  ــورى  حاك ــتبداد  و ديكتات ــا اس ــارزه ب ــه مب ــىل را ب ــك داخ و  دموكراتي
دعــوت ميكــرد و  خــود يــىك از محورهــاى ســازماندهى جنبــش دموكراتيــك  
و جنبــش کارگــری در كشــور شــده بــود، شــاهرخ ده هــا مــورد بيانيــه در 
دفــاع از حقــوق زندانيــان ، حــق تشــكلهای كارگــران ، معلــامن ، روزنامــه 
نــگاران ،حقــوق ملیتهــا و اقــوام  مختلــف ايــران در زنــدان  منتــرش كــرد. 
ــوق  ــه حق ــان از جمل ــرتاىض زنداني ــاى اع ــت ه ــى حرك ــا در متام او تقريب
بهاييــان ، مــىل مذهبيهــا، هــواداران حقــوق كردهــا، تركهــا و عربهــا حضــور 
داشــت وجانانــه دفــاع ميكــرد، او در زنــدان دههامقالــه در دفــاع از 
سوســياليزيم  بــه عنــوان تنهــا الرتناتيــو نظــام ضــد انســاىن رسمايــه دارى و 
حقانيــت طبقــه كارگــر و گزارشــات بســیاری از وضعیــت زندانهــا و زندانیان 
منتــرش كــرد، تــالش ىب وقفــه و شــبانه روزى شــاهرخ  بــراى افشــاى نظــام 
رسمايــه دارى وحكومــت جمهــورى اســالمى بــه عنــوان مدافــع ان كــه فقــر 
،فســاد ، اختالس،رشــوه ، سانســور ، رسكــوب از منادهــای بــارز آن اســت از 
يكســو و تــالش در جهــت آگاهــى  تــوده هــا و فراخوانــدن فعالیــن بــرای 
ســازماندهى كارگــران ، معلــامن ، پرســتاران ، دانشــجويان ، دانــش آمــوزان 
ــه شکســت کشــانده  و ســاير زحمــت كشــان از ســوی دیگــر دشــمن را ب
ــه  ــز ب ــار نی ــن ب ــان چندی ــاع از دیگــر زندانی ــرای همراهــی و دف ــود.او ب ب
اعتصــاب غــذا هــای یکــی دو روزه دســت زد همچیــن مبــارزه در زنــدان را 
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همــراه دیگــر زندانیــان برنامــه ریــزی مــی کــرد و بیانیــه هــا و فراخوانهــای 
بــا بقیــه زندانیــان صــادر مــی کردنــد، او همــراه برخــی از زندانیــان موفــق 
ــوان  ــه عن ــد، و خــود شــاهرخ ب ــان شــده بودن ــه تشــکیل شــورای زندانی ب
دبیــر شــورای زندانیــان انتخــاب شــده بــود، کــه فعالیــت خوبــی بــه ســود 
ــا و در  ــی ه ــا عدالت ــه ن ــرتاض ب ــاهرخ در اع ــد و ش ــام دادن ــان انج زندانی
ــدان  ــن حــال از زن ــوده اســت، در همی ــال ب ــان بســیار فع ــاع از زندانی دف
اقــدام بــه ارایــه رهنمــود هــای بــه فعالیــن کارگــری و دیگــر زحمتکشــان 
ــا نــام هــای  ــا نــام خــود ی مــی کــرد در زنــدان نوشــته هــای بســیاری را ب
ــز  ــکوهی ، چنگی ــا ش ــی رض ــار زاده، عل ــه غف ــد الل ــه اس ــتعار از جمل مس
احمــدی ، مرضیــه احمــدی اســکویی، نابــدل  و ...  بــه بیــرون داده اســت و 
تعــدادی فایــل صوتــی نیــز بــه بیــرون فرســتاد، کــه همــه نوشــته هــا و فایــل هــا در 
جهــت افشــاگری علیــه جمهــوری اســالمی و رهنمــود هــای ســازماندهی و برنامــه ریــزی 

بــرای مبــارزات انقالبــی و تــوده ای کارگــران هســتند، 
او همراه دیگر فعال کارگری با نام مستعار حیدر عمی اوغلو پیشنهاد ساخنت دو کمیته 

موازی برای بسرت سازی و اماده کردن نیروها برای ساخنت حزب انقالبی طبقه کارگر 
ارایه دادند، که به دنبال آن جمع قدم اول تشکیل گردید، که هم اکنون فعالیت دارد 
و همچنین حامیت و رهنمود های شاهرخ از درون زندان کمک شایانی برای تشکیل 

شدن سندیکای نقاشان الربز بود.
 مقامات جنایت کار جمهوری اسالمی و ماموران وقتی دیدند منی توانند شاهرخ را با 

تهدید و تبعید وادار به سکوت کنند، اقدام به کشنت او کردند و در تاریخ ٢٢ /١٣٩٤/٦ 
شاهرخ را در سالن ١٢ زندان رجایی شهر کشتند .

 جمع بندی رهنمود های شاهرخ که از زندان ارایه می داد، توسط کمیته حامیت از 
شاهرخ زمانی و جمع قدم اول به صورت زیر ارایه شد که این طرح به عنوان سبک 

کار و متد شاهرخ زمانی معروف شده است : 
 مهمرتین رهنمود شاهرخ زمانی به طبقه کارگر عبارت است از :

” کارعملی مشرتک در نقاط مشرتک و بحث و تبادل نظر در نقاط اختالف»
 معنا و مفهوم  این رهنمود چیست؟راه کار نهایی و سبک کاری یا متدی که  شاهرخ 

زمانی به کارگران و فعالین انقالبی بیان کرد چنین است :او می گفت : «تنها چاره 

ما زحمتکشان وحدت و تشکیالت است» و راه کار عملی شعار فوق را با توجه به 
پراکندگی موجود در دو جمله پیوسته جمعبندی کرده بود « کارعملی مشرتک در نقاط 

مشرتک و بحث و تبادل نظر در نقاط اختالف»  و راه کار عملی شدن چنین طرحی 
در بسرت عینی مبارزه را این گونه ارایه داد ، « تشکل های مستقل موجود کارگری باید 

دست در دست اقدام به ایجاد هیات موسس فدراسیون رسارسی کنند و انقالبیون 
طبقه کارگر همزمان اقدام به ایجاد نطفه های اولیه حزب انقالبی طبقه کارگر ( هسته 

های مخفی کمونیستی) منایند طبقه کارگر فقط از طریق این دو عمل، موازی با هم 
می تواند همبستگی طبقاتی خود را ممکن کرده و به وحدت و تشکیالت دست یابد»

شاهرخ زمانی نوشته های بسیاری دارد که بخشی از آنها توسط کمیته حامیت از 
شاهرخ زمانی و جمع قدم اول برای تدارک حزب انقالبی جمع آوری و آرشیو شده 
است ، همچنین با رشاکت جمع قدم اول و کمیته حامیت از شاهرخ زمانی کتاب 

برگزیده آثار شاهرخ زمانی تهیه و منترش شده است . و قرار شده است رفیق تیکا 
پس از انتشار کتاب برگزیده آثار شاهرخ سایتی به عنوان آرشیو آثار شاهرخ زمانی 

راه اندازی مناید، هنوز نوشته ها و دست نوشته های از شاهرخ هستند که در ایران 
و بخشی در اروپا می باشند که تایپ و منترش نشده اند کمیته حامیت از شاهرخ 

زمانی در فکر است آنها را نیز جمع آوری و در اختیار فعالین انقالبی قرار بدهد. در 
انتها الزم است بگوییم برخی از نوشته های شاهرخ از زاویه های مختلف قابل توجه 

هستند ازجمله نوشته او در رابطه با رضورت حزب با نام اسدالله غفار زاده ، در 
رابطه با فدراسیون رسارسی کارگری و همچنین گزارشی از اعدام زندانیان در رجایی 
شهر با عنوان « این جا مرگ هم ناله می کند» و نامه های او برای مادر و دخرتش 

بسیار قابل توجه هستند. همه این مطالب فوق الذکر در کتاب آثار برگزیده شاهرخ 
زمانی منترش شده اند . 

يادش گرامى وراهش پر رهرو باد .
پیش بسوی ایجاد فدراسیون رسارسی کارگران 

پیش بسوی ایجاد حزب انقالبی طبقه کارگر

کمیته حامیت از شاهرخ زمانی 
١٣٩٥/١/٨
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طبقــه کارگــر بــدون رهــربی جمعــی ســازمانی انقالبــی و آگاه منــی توانــد انقــالب کــرده 
و تســخیر قــدرت کنــد . وبــرای انقــالب و تســخیر قــدرت بایــد او رهــربی هــای انفــرادی 
ــد  ــه جــای داشــنت رهــربان بای ــی ب ــد یعن ــل منای ــه رهــربی جمعــی ســازمانی  تبدی را ب
ســازمان رهــربی متشــکل از رهــربان آگاه و انقالبــی تشــکیل بدهــد. رهــربی ســازمانی 
ــر اســت. ــه کارگ ــی طبق ــی حــزب انقالب ــر یعن ــه کارگ هــامن تشــکیالت سیاســی طبق

جایــی  بــه  راه  فــردی  مبــارزه  کــه  آمــوزد  مــی  کارگــران  بــه  مبــارزه  خــود 
.» شــد  متحــد  «بایــد  رفــنت  جلــو  بــه  قــدم  یــک  حتــی  بــرای  بــرد.و  منــی 

 آگاهــی طبقاتــی و علــم مبــارزه مــی آمــوزد کــه بــرای پیــرشوی در مبــارزه و حفــظ 
دســت آوردهــا ی آن کــه دامئا»مــورد تهدیــد دشــمنان طبقاتــی اســت .»کارگــران 
ــم خــود را  ــاش دائ ــاده ب ــش آم ــد آرای ــان بای ــر آن، آن ــالوه ب ــوند» ع ــد متشــکل ش بای
ــد» ــکل مبانن ــد و « متش ــظ کنن ــوند حف ــی ش ــا آن زاده م ــه ب ــی ک ــه مبارزات در صحن

ــم کــه کارگــران در هــر جائیکــه  ــالش مــی کنی ــن منظــور ت ــه ای ــم وب مــا خواهــان آنی
هســتند ، در کارخانــه،  در کارگاه ، در مزرعــه و در هــر محلــه و کــوی و برزنــی متشــکل 
باشــند . و مبــارزه خــود را بایــد بطــور متشــکل و همچــون تنــی واحــد بــه پیــش بربیــم.

امــا بــه جــزء آگاهــی تــوده هــای کارگــر و غیــر از درجــه تشــکل آنــان ، عامــل دیگــری 
هــم وجــود دارد کــه در تعییــن رسنوشــت  مبــارزات کارگــران  در هــر ســطحی ، نقــش 
موثــر و تعییــن کننــده ای ایفــا مــی کنــد و آن عامــل «رهــربی « اســت .رهــرب عاملــی 
اســت کــه در هــر نــوع حرکــت دســته جمعــی انســانها الزم اســت حتــی ارکســرتی از 
نوازنــدگان هــم کــه همــه اعضــای آن در آنچــه کــه بایــد بنوازنــد تبحــر کامــل دارنــد ، 

امــا بــه طــورکل هامهنگــی بــرای اجــرای دســته جمعــی نیــاز بــه رهــرب دارنــد. نیــاز بــه 
رهــربی در حرکــت هــای دســته جمعــی آنقــدر بدیهــی اســت کــه حتــی در مبــارزات 
غیــر متشــکل و خــود بــه خــودی نیــز عمــال» نقــش رهــربی به عهــده افــراد معینــی قرار 
مــی گیــرد کــه اکرثیــت را بــه دنبــال خــود مــی کشــاند. و عمــال» از جانــب اکرثیــت بــه 
مثابــه رهــرب پذیرفتــه مــی شــوند. در همــه انــواع تشــکالت نیــز علــی القاعــده ارگانــی 
بــرای رهــربی و مــکان هــای معینــی بــرای رهــربان در نظــر گرفتــه مــی شــود. بنــا برایــن 
در همــه ســطوح و اشــکال  مبــارزه ، اعــم از خــود بــه خــودی و یــا آگاهانــه و متشــکل ، 
بــا عــده ای نســبتا» معــدود از افــرادی کــه  نقــش رهــربی را بــه عهــده دارنــد مواجهیم . 
تاثیــر ایــن رهــربان بــر ســمت و ســوی مبــارزه بــه درجــه ای اســت کــه حتی در بســیاری 
مــوارد مــی توانــد تاثیــر ســطح عمومــی آگاهــی تــوده هــا را تحــت الشــعاع قــرار دهــد.

البتــه بایــد رهــربی ســازمانی باشــد نــه انفــرادی و شــخصی، کــه ایــن وظیفــه تشــکل 
سیاســی اســت، رهــربی فــردی باالخــره حرکــت را بــه انحــراف مــی کشــاند کــه بــرای 
طبقــه کارگــر همیشــه زیــان بــار اســت و همچنیــن رهــربی فــردی منــی توانــد مجمــوع 
مطالبــات و خواســته هــای یــک طبقــه و یــا یــک گــروه از کارگــران را منایندگــی کنــد 
ــزان دمکراســی کارگــری در رهــربی فــردی هرچــه کمــرت و کمــرت مــی شــود و در  و می
حــد و چهــار چــوب رسمایــه داری باقــی مــی ماننــد یعنــی رهــربی فــردی حتــی اگــر 
فــرد مــورد نظــر یــک کمونیســت واقعــی هــم باشــد در نهایــت تابــع ســلطه ایدئولــوژی 
رسمایهــداری کــه فــرد مقــدم بــر جمــع اســت باقــی مــی ماننــد و منــی توانــد فراتــر از 
رسمایــه داری حرکــت کنــد . مبــارزه طبقــه کارگــر فقــط زمانــی بــه پیــروزی مــی رســد 
ــه هــا ، ســندیکاهای کارگــری، د  ــد اتحادی کــه رهــربی آن را تشــکیالتهای کارگــری مانن
رشــکل رسارسی صنفــی فدراســیون رسارسی کارگــری  ودر شــکل رشــد ســطوح مبــارزات 
تــا انقــالب شــوراهای کارگــری و  حــزب انقالبــی طبقــه کارگربــه عهــده داشــته باشــند. 
فرامــوش نکنیــم ، اعــامل رهــربی از جانــب ســطوح باالتــر دلیــل بــر رد یــا حــذف رهــربی 
از ســطوح پاییــن تــر نیســت بلکــه بایــد ســطوح بــاالی جهــت دهنــده و رهــربی کننــده 
ــد.  ــامل منای ــز اع ــی  نی ــوع ســطوح پایین ــازمانی را در مجم ــی رهــربی س ســطوح پایین
. مبــارزه طبقاتــی کارگــران در پیــش بــرد مبــارزه تحــت لــوای رهربی ســازمانی معنــا پیدا 
مــی کنــد.در همیــن حــال هــر چــه آگاهــی عمومــی کارگــران بــاال تــر باشــد بــه هــامن 
میــزان تســلط کارگــران بــر رهربانشــان(چه فــردی وچــه ســازمانی) بیشــرت مــی شــود و بر 
عکس.بــا ایــن حســاب کمونیســت هــا کــه خواهــان پیشــربد مبــارزه طبقاتــی کارگــران و 
پیــروزی قطعــی آنــان در نــربد طبقاتــی هســتند.عالوه بــر ارتقــاع ســطح عمومــی آگاهی 
کارگــران و عــالوه بــر ســازماندهی تــوده ی کارگــران در ســازمانهای کارگــری وظایــف 
مهــم و ویــژه ای نیــز در رابطــه بــا « رهــربی « و «رهــربان» طبقــه بــر عهــده دارنــد.

قبــل از اینکــه بــه ذکــر وظایــف کارگــران کمونیســت در ایــن بــاره بــه پردازیــم 
کنیــم. صحبــت   » «رهــربان  و  به»رهــربی»  راجــع  کمــی  بــدوا»  اســت  الزم 

ــه  ــود را ب ــی خ ــته جمع ــی و دس ــرکات گروه ــدن ح ــربی ش ــه رضورت ره ــم ک گفتی
ــی  ــته جمع ــت دس ــن حرک ــواه ای ــد . خ ــی کن ــل م ــی تحمی ــن چنین ــرکات ای ــه  ح هم
حرکــت یــک اکیــپ   کوهنــوردی باشــد ، یــا بــازی یــک تیــم فوتبــال و خــواه 
حرکــت گــروه امــداد رســانی بــه ســیل زدگان یــا زلزلــه زدگان ویــا هــر حرکــت 
ــت.  ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای ــران نی ــی کارگ ــی و مبارزات ــرکات جمع ــری. ح دیگ
ــا  ــال وی ــران فع ــامن کارگ ــا» ه ــی « الزام ــربان عمل ــه « ره ــم ک ــد کنی ــت تاکی الزم اس
ــه دوره هــای اســت کــه ســطح اگاهــی  ــوط ب ــن مــوارد مرب سیاســی نیســتند).البته ای
ــا بعــد سیاســی مبــارزات ضعیــف تــر اســت(  سیاســی کارگــران بســیار پاییــن اســت ی
«رهــربان عملــی» کارگرانــی هســتند کــه عمــال» تــوده هــا را بدنبــال خــود مــی کشــانند. 
کارگــران در مقابــل رهربانشــان عمومــا» واکنشــهای مشــابهی دارنــد، آنهــا بــه رهــربان 
خــود اعتــامد مــی کننــد و بــه آنــان متکــی مــی شــوند. تــا حــدود زیــادی آنهــا را مجــاز 
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مــی داننــد کــه از جانبشــان تصمیــم بگیرنــد و اظهــار نظــر بکننــد. فــی املثــل به آســانی 
قبــول مــی کننــد کــه رهــربان بــه جــای آنهــا مذاکراتــی را بــا کارفرمــا بــه پیــش بربنــد. 
و حتــی از جانــب آنهــا تعهداتــی بدهنــد. جمــالت نظیــر «هرچــه فالنــی بگویــد مــی 
کنیــم» ،» فالنــی بیخــودی حــرف منــی زنــد « ،» خــودش البــد بهــرت مــی دانــد» و امثــال 
هــم از زبــان کارگــران در رابطــه بــا رهــربان بســیار شــنیده مــی شــود. کارگــران عمومــا» 
ــن تصمیــامت رهــربان یکــی را انتخــاب  ــد بلکــه بی ــم منــی گیرن خــود مســتقال» تصمی
مــی کننــد . تبعیــت کارگــران از رهــربان تــا حــدود زیــادی منفعالنــه اســت. چــرا کــه 
رهــرب تــا حــدود زیــادی معنــای ســپر بــال هــم مــی دهد.دنبالــه روی ، پاســیو از رهــربان 
ــرد... ــز صــورت مــی گی ــر» نی ــن ت ــکان «ام ــنت در م ــرار گرف ــه خاطــر ق ــا حــدودی ب ت

فقــر ، محرومیــت و بــی حقوقــی و قــرار گرفــنت در پســت تریــن رده جامعــه هــم چــون 
ــی ،  ــوزش عال ــت از آم ــواد ،محرومی ــرورش و س ــوزش و پ ــت از آم ــرده گان، محرومی ب
محرومیــت از بهداشــت و درمــان، محرومیــت از تســهیالت مختلــف اجتامعــی و...، کار 
مشــقت بــار و خــرد کننــده  از اول ســالهای کودکــی بخصــوص وقتــی نســل پشــت نســل 
ادامــه یافتــه باشــد . ایــن چنیــن مــرده ریــگ خــواری بــه جــای مــی گــذارد. ایــن روحیــه 
منفعالنــه و تــوکل منشــانه نســبت بــه امــر رهــربی ریشــه در تاریــخ زندگــی کارگــران 
دارد. آنــرا هرگــز اینچنیــن در میــان بــورژوا هــا و اقشــار متوســط جامعــه نســبت بــه 
رهربانشــان نخواهیــم یافــت. در میــان آنــان هرگــز داوطلبیــن بــه عهــده گرفــنت رهــربی 
ــال  ــت فع ــا در جه ــگی م ــالش همیش ــم ت ــی رغ ــتند. عل ــادر نیس ــدود و ن ــدر مح اینق
کــردن هرچــه بیشــرت تــوده هــای کارگــر، بــرای دســت یابــی بــه توفیــق نیــاز بــه زمــان 
ــران  ــه کارگ ــه روان ــه و دنبال ــا» منفعالن ــر خــورد عموم ــم داشــت. و ب ــی خواهی طوالن
ــه آگاهــی سیاســی بخصــوص آگاهــی در جهــت  ــی ک ــا زمان ــه رهربانشــان ت نســبت ب
ــت. ــد داش ــه خواه ــت ادام ــرده اس ــد نک ــرت رش ــه بیش ــر چ ــم ه ــم– لنینیس مارکسیس
حــال بــد نیســت کــه نگاهــی بــه خصایــل مشــرتک رهــربان عملــی کارگــران باندازیــم.
دارنــد؟ ویژگیهــای  چــه  و  هســتند  کســانی  چــه  رهــربان  ایــن   

ــران  ــدود کارگ ــی آن مع ــران ، یعن ــی کارگ ــربان عمل ــه ره ــد ک ــی ده ــان م ــه نش تجرب
ممتــاز کــه تــوده کارگــران از آنــان تبعیــت و دنبالــه روی مــی کننــد کســانی هســتند 
ــه خاطــر  ــد و نظــرات و ذهنیاتشــان بلکــه ب ــا ، عقای ــه خاطــر نفــس آرمانه ــه ب کــه ن
ــه  ــه «تجرب ــات شــان کــه ب شــخصیت اجتامعــی واقعــی شــان و آن دســته از خصوصی
ــوده، از رهــربان  ــد. شــناخت ت ــی گیرن ــرار م ــران ق ــرش کارگ ــورد پذی ــد م ــی آی « در م
ــی  ــا»  مبتن ــز عمدت ــان نی ــربان ش ــا از ره ــوده ه ــد ت ــت. و نق ــی اس ــناخت تجرب ش
ــارز رهــربان اســت کــه مــورد  ــات مشــهود وعمــال» ب ــه اســت. ایــن خصوصی ــر تجرب ب
ــرد: ــام ب ــوان ن ــی ت ــر م ــات زی ــال» از خصوصی ــرد. مث ــی گی ــرار م ــالک ق ــه و م توج

ــن مســئولیتند  ــرش ای ــب پذی ــه خــود داوطل ــه کســانی هســتند ک ــی هم رهــربان عمل
ــر و  ــئولیت پذی ــا مس ــه آنه ــی هم ــک معن ــه ی ــد .ب ــرده ان ــات ک ــل اثب و آن را در عم
فعالنــد .و بــه کارگــران نشــان داده انــد کــه حارضنــد بخاطــر آنــان حتــی خــود را بــه 
دردرس باندازنــد. کســانی هســتند کــه زندگــی و مبارزاتشــان در میــان هــامن عــده از 
ــابقه ای  ــر س ــران پ ــت. کارگ ــرده اس ــاد ک ــرتام» ایج ــان»اعتبار» و « اح ــران برایش کارگ
ــداده  ــه خفــت ن ــن ب ــد ، ت ــا رشف زندگــی کــرده ان ــد ، ب کــه اســتخوان خــرد کــرده ان
انــد ، مجیــز گــوی کســی نبــوده انــد و... کســانی هســتند کــه هــم در دوره آرامــش و 
هــم در اوج مبــارزه بیشــرت مواقــع مدافــع حــق کارگــران بــوده انــد . کســانی هســتند 
ــد.  ــان کنن ــه بی ــته و رفت ــران را شس ــت کارگ ــور و خواس ــود ، منظ ــد مقص ــه قادرن ک
ــتند. و  ــی هس ــن خوب ــا» مبلغی ــد ، عموم ــی زنن ــرف م ــران ح ــرت از دیگ ــوال» به معم
ــای  ــت ه ــواع خصل ــه ان ــی کنند.البت ــان م ــان بی ــرت از خودش ــران را به ــرف دل کارگ ح
ــاد و ... مــی توانــد در آنهــا باشــد. ــز، عن ــر جمــع نی منفــی خــود محــوری و تســلط ب

کســانی هســتند کــه صداقــت ، شــهامت ، جســارت ، از خــود گذشــتگی ، فــداکاری و 
یــک رنگــی شــان بیشــرت از دیگــران بــوده و بــه کارگــران ثابــت شــده اســت. کســانی 

ــد.  ــر خوردارن ــری ب ــی باالت ــعور اجتامع ــران از ش ــه کارگ ــه بقی ــبت ب ــه نس ــتند ک هس
ــی  ــر کس ــا ه ــه ب ــران و خالص ــا کارگ ــت ، ب ــده دول ــر ، مناین ــا مدی ــه ب ــد ک ــی دانن ، م
چگونــه بایــد رفتــار کــرد. بــرای کارگــران ســمبل زیرکــی ، حســابگری ، بــا تجربــه بــودن، 
ــزاج  ــران جــوان و آتشــی م ــه کارگ ــن خاطــر اســت ک ــه همی دور اندیشــی هســتند. ب
ــد،  ــرار مــی گیرن ــران ق ــد کارگ ــا ســخنان خــود مــورد توجــه و تایی ــی رغــم آنکــه ب عل
ــران  ــم کارگ ــربان از چش ــن ره ــاره ای ــک اش ــا ی ــربی ، ب ــرای ره ــب ب ــک رقی ــوان ی بعن
مــی افتند.البتــه ایــن نیــز بــه میــزان جوشــش انقالبــی در میــان کارگــران بســتگی دارد 
ــی  ــربان عمل ــد. ره ــی کنن ــور م ــی ترظه ــربان انقالب ــرود ره ــرت ب ــش پیش ــه جنب و هرچ
ــی  ــه راحت ــی ب ــد. یعن ــلک و لوطین ــش مس ــروف دروی ــول مع ــه ق ــتند ب ــانی هس کس
تطمیــع منــی شــوند ؛ و روی دوستیشــان مــی شــود حســاب کــرد و هســتی و نیســتی 
شــان بــرای کارگــران شــناخته شــده اســت ، در نــربد طبقاتــی بیشــرت آنهــا بــه ســازش 
طبقاتــی و اومانیســتی گرایــش دارنــد. کارگــران مــی داننــد کــه آنهــا واقعــا» کارگرنــد 
ــان آنهــا ورشکــت در رسنوشتشــان گــذرا نیســتند. ــدن در می و از ادامــه کارگــری و مان

خالصــه اینکــه رهــرب بــرای کارگــران یــک شــخصیت واقعــی اســت کــه خصوصیــات او را 
بــه تجربــه شــناخته انــد و بــه اودل بســته و اعتــامد کــرده اند.خصوصیــات گفتــه شــده 
در همــه رهــربان عملــی یکــی انــدازه و ثابــت نیســتند هــر کــدام از ایــن خصوصیــات 
ــه اســت و برخــی از  ــه بقی ــی نســبت ب ــزان متفاوت ــوق می ــدام از رهــربان ف در هــر ک
ایــن خصوصیــات در برخــی از آنهــا هســت ، برخــی میــزان بیشــرتی دارنــد برخــی کمــرت 
ولــی در مجمــوع چنیــن خصوصیاتــی در رهــربان عملــی از بقیــه کارگــران بیشــرت اســت.
: شــد  خواهــد  چنیــن  گفتیــم  کنــون  تــا  کــه  آنچــه  جمعبنــدی 

١-                  تــوده کارگــران از رهــربان عملــی بــر مبنــای اعتــامد و شــناخت 
کنــد. مــی  روی  دنبالــه  و  تبعیــت   ، بــودن  متکــی  از  زیــادی  درجــه  بــا  خــود 

٢        بــه علــت تجربــی بــودن پروســه شــناخت و انتخــاب از جانــب کارگــران 
، رهــربی عملــی خصلــت محلــی دارد. و کارگــران هــر کارخانــه یــا محلــه ای ، در 
ــد. و  ــی کنن ــدا م ــامد پی ــرب اعت ــوان ره ــه عن ــود ب ــان خ ــده ای از می ــه ع ــه اول ب وحل
از کســانی کــه خــودی محســوب مــی شــوند دنبالــه روی مــی کننــد. حتــی در 
ــه  ــی خــود ب ــل رهــرب محل ــی تحمی ــران وارد رقابت ــارزه کارگ ــر شــدن مب ــزرگ ت ــد ب بع
ــر  ــن مــورد تاثی ــه کارگــران مــی شــوند کــه کیــش شــخصیتی رهــربان محلــی در ای بقی
ــه  ــخت و تفرق ــان س ــوارد ج ــیاری از م ــا در بس ــت ه ــن رقاب ــذارد، ای ــی گ ــیاری م بس
افکنانــه رضبــات مهلکــی بــه همبســتگی طبقاتــی مــی زننــد و در ایــن مرحلــه 
ــه  ــد ک ــد کن ــیار رش ــد بس ــی توان ــکل م ــت مش ــن جه ــت و در ای ــاز اس ــت س رسنوش
ــن  ــد. (ای ــت کنن ــیار دق ــد بس ــل بای ــن مراح ــور از ای ــرای عب ــربی ب ــر ره ــطوح باالت س
ــاک اســت) ــران هــم اکنــون در حــال زدن رضبــات خطــر ن مــورد اکنــون در داخــل ای

٣        قــرار گرفــنت در مقــام رهــربی نیازمنــد اثبــات وجــود خصایــل ویــژه ای 
ــد  ــی توان ــس م ــر ک ــد و ه ــابی ان ــل اکتس ــن خصای ــیاری از ای ــه بس ــر چ ــت . اگ اس
عملــی  شــدن  شــناخته  مســتلزم  رهــربی  احــراز  لکــن   . باشــد  داشــته  را  آنهــا 
اســت. زمــان  گذشــت  مســتلزم  یعنــی   ، کارگــران  ســوی  از  خصوصیــات  ایــن 

ــه  ــم و چ ــه بخواهی ــا چ ــمردیم ، م ــه ش ــه ک ــه آنچ ــه ب ــا توج ــاب و ب ــن حس ــا ای ب
نخواهیــم همیشــه عمــال» بــا طبقــه کارگــری مواجــه هســتیم کــه هــر بخــش 
مــی  دنبــال رهــربان عملــی وشــناخته شــده خــود حرکــت  بــه  آن  از  کوچکــی 
کننــد و در هــر مقطــع تعــداد ایــن قــرش ممتــاز از کارگــران ، معــدود و معیــن 
اســت. و جایگزیــن کــردن آنهــا توســط رهــربان دیگــر پروســه ای اســت کــه بــه 
کنــدی انجــام مــی گیــرد و مســتلزم زمــان و اســتمراروفعالیت بســیار، رســاندن 
آگاهــی طبقاتــی و مبــارزه علمــی در ســطح باالتــر بــه کارگــران خواهــد بــود.

امــا ایــن واقعیــت کــه عمــوم بخــش هــای مختلــف و پراکنــده طبقــه کارگــر رهــربان 
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عملــی خــود را دارنــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه درســتی هــم هدایــت مــی شــوند 
. هامنطــوری کــه اشــاره شــد مجهــز بــودن رهــربان بــه آگاهــی طبقاتــی و علــم مبــارزه  
تنهــا یکــی از مولفــه هــای اســت کــه در بــر گزیــده شــدن آنــان از جانــب تــوده هــا مــی 
توانــد موثــر باشــد.لذا شــاهد بــوده ایــم کــه رهــربان عملــی و واقعــی کارگــران بعضــا» 
رفرمیســت ، سازشــکار، خدمــت گــذار بــورژوازی بــوده  و و دچــار کیــش شــخصیتی و 
خصایــل منفــی فــردی هســتند ، مبــارزه کارگــران را بــه بیراهــه کشــاندند و بــا منفعــت 
موقــت بخشــی از طبقــه را بــه زیــان بخــش هــای دیگــر تحصیــل کردنــد امــا علــی رغــم 
همــه اینهــا اتــکا بــه تــوده هــا را از دســت ندادنــد )چــون تــوده هــا آگاه نیســتند(اصل 
ایــن نیســت کــه انقالبیــون متــام هــم و غــم خــود را بــرای جــذب رهــربان عملــی خــود 
ســاخته بگذارنــد بلکــه بایــد انقالبیــون واقعــی در درون تــوده هــای کارگــران اقــدام بــه 
آمــوزش .و ارتقــاع رهــربان عملــی آگاه و انقالبــی کــه دارای آگاهی طبقاتی باشــد دســت 
بزننــد و در همیــن حــال رهــربان موجــود خــود بــه خــودی را نیــز در دو رده جــذب و 
ارتقــاع دهنــد در یــک رده بــه جــذب و آمــوزش آنهــا تــا حــد انقالبیــون حرفــه ای اقــدام 
کننــد و در رده دوم آنهــا کــه امــکان آمــوزش دادن را ندارنــد فقــط جــذب شــان مناینــد.

واقعیــت دیگــری هــم وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه ایــن نظــام رسمایــه داری اســت 
کــه منشــاء کلیــه مشــقات ، محرومیــت هــا و ســتمی اســت کــه گلــوی کارگــران را مــی 
فشــارد و اگــر مبــارزه پراکنــده کارگــران بــه مبــارزه رسارسی و متحــد بــر علیــه کلیــت 
نظــام رسمایــه داری تبدیــل نشــود . و اگــر کارگــران در هــر مبــارزه محلــی و موضعــی 
نیــز کــه بــه خاطــر رهایــی از مشکالتشــان انجــام مــی گیــرد ، اهــداف اســرتاتژیک کل 
طبقــه را مــد نظــر نداشــته باشــند و از موضــع کل طبقــه حرکــت نکننــد ، بــی گــامن بــر 
جســته تریــن پیــروزی هــای موضعــی آنــان نیــز موفقیــت موقــت و زود گــذر خواهــد 
بــود . بــا در نظــر گرفــنت اهمیــت و نقــش رهــربان عملــی در چنــد و چــون و ســمت 
و ســو حــرکات مبارزاتــی کارگــران بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه رضوری اســت کــه 
رهــربان عملــی کارگــران مجهــز بــه علــم مبــارزه طبقاتــی و اهــداف تاریخــی طبقــه آگاه 
ــان در کلیــه  ــه تنهایــی کافــی نیســت .رهــربی آن باشــند.اما آگاهــی آنهــا نیــز هنــوز ب
بخــش هــا و مناطــق بایــد هامهنــگ و معطــوف بــه دســت یابــی بــه اهــداف کوتــاه 
مــدت و بلنــد مــدت طبقــه برنامــه ریــزی و ســازماندهی شــده باشــد. و حرکــت آنــان 
بــر ایــن مبنــا هرچــه بیشــرت بایــد تضمیــن شــود. بنابرایــن رهــربان طبقــه بایــد آگاه و 
ــوان  ــه عن ــارزات محلــی و موضعــی کارگــران را هــم ب ــد مب ــا بتوانن متشــکل باشــند. ت
مبــارزه خــاص و هــم بــه عنــوان جزیــی از یــک مبــارزه عــام ورسارسی طبقــه واحــد ، 
بــا اهــداف اســرتاتژیک واحــد بــه بهرتیــن نحــو وصحیــح تریــن شــکل رهــربی مناینــد. و 
ایــن تنهــا از عهــده رهــربی ســازمانی بــر مــی آیــد و بــس، در واقــع رهــربی کــردن کل 
طبقــه در مبــارزه علیــه کل نظــام رسمایــه داری ، نــه از جمــع رهــربان بلکــه از عهــده 
ســازمان رهــربان بــر مــی آیــد. لــذا کمونیســت هــا وظایــف ســازماندهی ویــژه و بســیار 
پــر اهمیتــی در رابطــه بــا ســازماندهی رهــربان آگاه و مبــارز طبقــه را بــر عهــده دارنــد.

حــزب طبقــه کارگــر، بایــد ســازمان رهــربان آگاه و مبــارز طبقــه باشــد. حــزب نــه تنهــا 
بــه مثابــه ســازمان رهــربی کننــده رهــربان ، بلکــه بایــد کلیــه مبــارزات محلــی را نیــز بــه 
عنــوان اجزایــی از یــک مبــارزه رسارسی بــه پیــش بــربد. و همچنیــن کلیــه وجــوه مبــارزه 
طبقاتــی پرولتاریــا ، اعــم از مبــارزه اقتصــادی ، ایدئولوژیکــی وسیاســی را بــه پیــش بربد.

تــوده هــای کارگــران دنبالــه رو رهــربان خــود هســتند و آن زمانــی حــزب انقالبــی طبقــه 
کارگــر مــی توانــد واقعــا» حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر باشــد کــه آگاه تریــن رهــربان 
عملــی کارگــران را ســازمان داده وبــه تنــی واحــد تبدیــل کــرده باشــد. بــا تــوده کارگــران 
ــا کل طبقــه پیونــدی ناگسســتنی داشــته باشــد.آنزمانی کــه حــزب انقالبــی طبقــه  و ب
ــرده باشــد  ــه را آگاه و در خــود متشــکل ک ــی طبق ــر بخــش اعظــم رهــربان عمل کارگ
نیــروی سیاســی پــر قدرتــی خواهــد بــود کــه هــر وقــت اراده کنــد خواهــد توانســت 
ــران در  ــه کارگ ــار حرکــت رسارسی وســازمان یافت ــه اعتب ــه را ب ــت رنجــربان جامع اکرثی

ــزب  ــت در آورد. ح ــه حرک ــه داری ب ــط رسمای ــده و منح ــام گندی ــدام نظ ــت انه جه
ــت. ــه داری اس ــام رسمای ــم و آگاه نظ ــان مصم ــازمان گورکن ــر س ــه کارگ ــی طبق انقالب

تنهــا پرچمــی کــه مــی توانــد پرچــم حــزب واقعــی طبقــه کارگــر باشــد پرچــم 
مارکسیســم لنینیســم واقعــی اســت.  بنابرایــن حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر اگــر 
مارکسیســم  لنینیســم نباشــد منــی توانــد طبقــه کارگــر رابــه ســمت انقــالب و 
ــت،  ــده اس ــت ش ــخ ثاب ــق تاری ــورد طب ــن م ــا ای ــد، باره ــت کن ــالب هدای ــروزی انق پی
ــی  ــم و رشط من ــی دانی ــر من ــه کارگ ــی طبق ــزب انقالب ــاد ح ــن را رشط ایج ــا ای ــا م ام
ــن  ــا همچنی ــم ام ــاد داری ــورد اعتق ــن م ــه ای ــی رغــم اینکــه خــود ب ــم بلکــه عل گذاری
ــه  ــر ک ــات دیگ ــود و گرایش ــکیل ش ــه تش ــور برنام ــر مح ــد ب ــز ب بای ــاد دارم ح اعتق
برنامــه انقالبــی حــزب را بــرای رسنگونــی رسمایــه داری و تشــکیل حکومــت کارگــری و 
حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم را قبــول دارنــد بــا داشــنت حــق برابــر در حــزب طبــق 
ــد .  ــکاری کنن ــالش و هم ــالب ت ــازمان دادن انق ــرای س ــک ب ــت دمکراتی ــل مرکزی اص
ــت  ــران کمونیس ــده کارگ ــر عه ــده ای ب ــن کنن ــربم و تعیی ــف م ــه وظای ــن رابط در ای
ــه  ــا و کمیت ــته ه ــدن در هس ــکل ش ــه متش ــرا ب ــا آنان ــت و م ــور اس ــاط کش ــا نق اقص
ــم . ــی خوانی ــرا م ــی  ف ــف انقالب ــن وظای ــام ای ــرای انج ــی  ب ــل کار و زندگ ــای مح ه

هســتند. حزبــی  هــای  ســلول  كارگــران  كمونيســتي  هــاي  هســته 
ــران را آگاه  ــد کارگ ــا بای ــت ه ــه کمونیس ــد ک ــی دانن ــوب م ــت خ ــران کمونیس کارگ
کننــد . آگاه تریــن و پیرشوتریــن کارگــران را متشــکل ســازند و مبــارزه طبقــه را 
ــران  ــد. کارگ ــه طــور متشــکل رهــربی مناین ــا ب ــه هــدف تاریخــی پرولتاری ــل ب ــرای نی ب
ــوب  ــی خ ــد و حت ــت ، آگاهن ــا اس ــت ه ــده کمونیس ــه عه ــه ب ــه آنچ ــت ب کمونیس
ــکل  ــب تش ــی در غال ــی آگاه ــا وقت ــه ت ــم ک ــی کنی ــد م ــاز تاکی ــد ب ــر دارن ــه خاط ب
ــه  ــت ک ــربم اس ــه م ــک وظیف ــن ی ــذا ای ــرد. ل ــد ب ــی نخواه ــه جای ــد راه ب ــم نیاب تجس
شــوند. متشــکل  واقفنــد  خــود  تاریخــی  رســالت  بــر  کــه  کمونیســت  کارگــران 

؟ اســت  تشــکلی  چگونــه  کمونیســت  کارگــران  تشــکل 

مثــالً   ، کارگــران  ســایر  تشــکالت  بــا  کمونیســت  کارگــران  تشــکل  شــک  بــدون 
ایــن  از نظــر ســازمانی  تفــاوت هــای فاحشــی دارد.  بــا شــورای واقعــی  حتــی 
و  خــورده رسمایــه  قســم  دشــمنان  ســازمان  کــه  چــرا   . اســت  مخفــی  تشــکل 
نظــام  و  داری  رسمایــه  دولــت   ، دولــت   ، کــه  مادامــی  و  اســت.  امپریالیســم 
حاکــم رسمایــه داری اســت چنیــن ســازمانی منــی توانــد علنــا» فعالیــت کنــد .

اســت  کارگــران  از  کوچکــی  و  معــدود  تعــداد  تشــکل   ، تشــکل  ایــن  ثانیــاً 
تشــکل   ، تشــکل  یابند.ایــن  راه  آن  درون  بــه  نبایــد  و  تواننــد  منــی  همــه  و 
اســت. طبقــه  پیشــاهنگان  و  رهــربان  تشــکل   ، نیســت  کارگــران  ای  تــوده 

ثالثــاً بــر خــالف شــورا هــای کارگــری ، در نظــام اداره آن ، در کنــار دمکراســی 
کارگــران کمونیســت  تشــکل  دارد.در  ای  کننــده  تعییــن  نقــش  نیــز  ، ســانرتالیزم 
یــک  از  بخشــی  آنجــا  باشــد.  فعــال  غیــر  یــا  آماتــور  توانــد  منــی  هیچکــس 
انظبــاط  و  نظــم  کــه  اســت  ای  حرفــه  انقالبیــون  از  املللــی  بیــن  رسی  ارتــش 
آهنیــن پرولــرتی بــر آن حاکــم اســت. و تبعیــت از ســانرتالیزم تخطــی نــا پذیــر 
اســت ، البتــه ســانرتالیزمی کــه خــود بــر دمکراســی درونــی آن مبتنــی اســت.

از نظــر آرمــان و اهــداف نیــز ایــن تشــکل بــا ســایر تشــکالت متعــارف کارگــران متفاوت 
اســت .آرمــان و هــدف نهایــی ایــن تشــکل بــر قــراری جامعــه بــی طبقــه کمونیســتی 
اســت. یعنــی هدفــی کــه نــه در ایــن نظــام بلکــه تنهــا پــس از انهــدام نظــام رسمایــه 
داری و عبــور از مرحلــه گذار(سوسیالیســم) مــی تــوان بــدان دســت یافــت....در همیــن 
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جــا الزم بــه ذکــر اســت کــه در مجمــوع تشــکل فــوق خشــت هــای اولیــه حــزب طبقــه 
ــدام از احــزاب و  ــچ ک ــه هی ــی ک ــت کنون ــه وضعی ــا توجــه ب ــا ب ــی باشــد ام ــر م کارگ
وســازمانهای مدعــی حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر نیســتند پــس بایــد در قــدم اول اقــدام 
بــه ســاخنت حــزب انقالبــی طبقــه کــرد و ان نیــز منــی توانــد بــدون مقدمات الزم ســاخته 
شــود همچنیــن  یکــی از و عمــده تریــن مقدمــات ســاخنت حــزب حضــور در درون طبقه 
ــی کارگــران در محــل کار و زندگــی انهاســت. ــق هســته هــای مخفــی و انقالب از طری
: پرســید  خــود  از  بایــد  حــال 

هســته هــای کمونیســتی چگونــه ســاخته مــی شــود و وظیفــه انهــا چیســت؟

مخفــی  محفلــی  در  کمونیســت  یــک  از  بیــش  آمــدن  گــرد 
شــود. مــی  نامیــده  کمونیســتی  هســته  انقالبــی  و 

کســب  بــرای  اســت  موظــف  کمونیســتی  هســته    -١
کنــد. ریــزی  نامــه  بــر  کارگــران  عــام  و  خــاص  مطالبــات 

هــر کمونیســت انقالبــی و هــر کارگــر کمونیســت موظــف اســت بــا رفیــق ماننــد خــود 
در محفلــی گــرد آمــده و اقــدام بــه فعالیــت تشــکیالتی منایــد تــا از طریــق ارتقــاع و 
ایجــاد شــبکه گســرتده ای از هســته هــای مخفــی و انقالبــی بــه ســمت ایجــاد حــزب 
وآمــاده کــردن طبقــه کارگــر بــرای تســخیر قــدرت و بــر قــراری حاکمیــت طبقــه حرکــت 
ــته  ــالل هس ــکیل و انح ــر تش ــی اخی ــت و منف ــات مثب ــه تجربی ــن رابط ــد.( در ای کن
ــی  ــق شــاهرخ زمان ــه رفی ــک کارگــری ک ــه دمکراتی ــه واحــد کارگــری و جبه هــای جبه
در آنهــا فعــال بــود، مــی توانــد در ایجــاد هســته هــای جدیــد کمــک حــال مــا باشــد)

ــاب  ــه کت ــک و مطالع ــل کوچ ــک محف ــت در ی ــر کمونیس ــد کارگ ــدن چن ــرد آم ــا گ ب
هــای مربــوط بــه علــم رهایــی طبقــه کارگــر و همچنیــن مطالعــه و بررســی مســایل و 
مشــکالت کارگــران و یافــنت جــواب و راه حــل مشــکالت محلــی و عمومــی و در همیــن 
حــال اقــدام بــرای حــل آنهــا در حــد تــوان و حرکــت بــه ســمت ارتقــاع تــوان عملــی 
و نظــری محفــل در جهــت کســب و حفــظ منافــع عمومــی طبقــه (ســاخنت حــزب و 
تســخیر قــدرت) عمــده تریــن گام در ایجــاد هســته هــای کمونیســتی اســت بنابرایــن 
پــس از گــرد آمــدن چنــد رفیــق کــه بــه یــک دیگــر اعتــامد کافــی دارنــد کــه در قــدم 
اول از جلســات مطالعاتــی رشوع مــی شــود منجربــه ســاخته شــدن هســته کمونیســتی 
شــده و هســته ســپس وظیفــه دارد،بــا پیــرشوان حــوزه خــود فعالیــت خــود را ســازمان 
دهــد و شــبکه ای ارتباطــی میــان خــود وپیــرشوان محــل ایجــاد منایــد. اعضــای هســته 
بایــد در تشــکل هــای علنــی کارگــران و محلــی بــا برنامــه ریــزی دقیــق عضــو شــوند یــا 
بــا برقــراری رابطــه بــا اعضــای آن تشــکل هــا برنامــه هــای هســته هــای خــود را در آنهــا 
و محــل کار و زندگــی کارگــران پیــش بربنــد و اگــر الزم شــد خــود بــا برنامــه ریــزی دقیق 
هســته همــراه بــا نیروهــای اطــراف بــدون اینکــه نیروهــای اطــراف آنهــا را بــه عنــوان 
عضــو هســته بشناســند اقــدام بــه ایجــاد تشــکلهای مختلــف و اســتفاده از تشــکل هــای 
فــوق در پیــش بــرد برنامــه مناینــد. اوراق تبلیغــی و ترویجــی هســته بایــد بطــور منظــم 
ــات شــفاهی و  ــن شــبکه عملی ــق همی ــان داشــته باشــد و از طری ــن شــبکه جری در ای
تــوده ای کارگــران پیــرشو و تبلیغــات سیاســی هدایــت شــود. هســته هــای کــه نتواننــد 
بــا تشــکل هــای اطــراف و بــا فعالیــن اطــراف خــود ارتبــاط بــر قــرار کنــد و نتوانــد در 
آنهــا عضــو شــده و برنامــه هــای خــود را در آنهــا جــاری کــرده عملــی کننــد آن هســته 
ــد ، منظــور از مخفــی بــودن هســته ایــن نیســت  ــه لعنــت خــدا هــم منــی ارزن هــا ب
کــه چنــد نفــر باهــم کار کننــد بلکــه منظــور اینکــه از نظــر پلیــس ناشــناس باشــند امــا 
رابطــه تنــگا تنــگ بــا تــوده هــا و تشــکل هــای تــوده ای کارگــر داشــته باشــد، و کارهــا 
و فعالیتــی کــه در صــورت شــناخته شــدن منــی تواننــد انجــام بدهنــد در قالــب هســته 
مخفــی انجــام بدهنــد بیــان ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت کــه برخــی از رفقــا فکــر 

مــی کننــد مخفــی بــودن یعنــی اینکــه از پلیــس مخفــی باشــیم و  تشــکل هــای کارگــری 
و فعالیــن کارگــری را نیــز بــا بهانــه هــای مختلــف بــه امــان خــدا رهــا کنیــم و بــا آنهــا 
هیــچ همــکاری نداشــته باشــیم و فقــط در محــدوده چنــد نفــر عضــو باقــی مبانیــم و 
گاهــی اوقــات هــم چنــد نوشــته ای بــه در و دیــوار الصــاق کنیــم رفقــا بایــد بداننــد 
ایــن حرکــت چریــک بــازی اســت کــه بــه جــای اســلحه چنــد ورق پــاره را مشــغولیت 
خــود قــرار دادیــم، لنیــن مــی گویــد آگاه کــردن کارگــران هــزاران بــار ســخت تــر اســت 
اســلحه دســت گرفــنت اســت و رفقــا شــام هــم منــی توانیــد بــا چنــد ورق پــاره کارگــران 
را آگاه کنیــد، مگــر اینکــه بــا هــزاران بــار ســختی یعنــی در درون تشــکل هــای کارگــری 
و تــوده هــا فعــال باشــید و وظیفــه آگاهــی رســانی و ســازماندهی را از طریــق هســته 
هــای مخفــی عملــی کنیــد ایــن مــورد بــدون داشــنت رابطــه تنگاتنــگ بــا تشــکل هــای 
علنــی موجــود و تــوده هــای کارگــر کــه بایــد هســته هــا در درون آنهــا فعــال بــوده 
و ماننــد هســته ای کــه مرکزیــت مبــارزه اســت و تــوده هــا و تشــکل هــا نیــز ماننــد 
ــف  ــام وظای ــد انج ــه نباش ــر اینگون ــند، اگ ــد باش ــه ان ــان خــود گرفت ــه آن را در می هال
ــی  ــن نباشــد حــزب انقالب ــر چنی ــر نخواهــد شــد و اگ ــکان پذی ــا ام توســط هســته ه
ــد. ــد ش ــاخته نخواه ــد س ــته باش ــه داش ــا طبق ــک ب ــاط ارگانی ــه ارتب ــر ک ــه کارگ طبق

ــاع  ــی در ارتق ــوده ای و علن ــن ت ــی ومبلغی ــی سیاس ــفاهی و کتب ــات ش ــش تبلیغ نق
ــی نیســت رکــن  ــل جایگزین ــز دیگــری قاب ــچ چی ــا هی ــوده کارگــران ب ســطح آگاهــی ت
اصلــی فعالیــت آگاه گرانــه هســته در جهــت ارتقــاع ســطح عمومــی آگاهــی کارگــران 
را ســازماندهی تبلیغــات سیاســی  شــفاهی وکتبــی تــوده ای تشــکیل مــی دهــد. هســته 
بایــد از تــک تــک کارگــران آگاه در تبلیــغ شــفاهی و آگاه کــردن عمــوم کارگــران 
ــق حضــور فعــال در محافــل کارگــری و چــه در مجامــع  ــد. ، چــه از طری اســتفاده کن
ــد بویــژه کارگرانــی را کــه اســتعداد وقابلیــت خــود را در تبلیغــات  ــان ، هســته بای آن
ــه  ــردن ب ــد( جــذب ک ــب کن ــه ســمت خــود جل ــه ب ــد فعاالن ــوده ای نشــان داده ان ت
ــت در هســته را دارد عضــو  ــط عضوی ــوق رشای ــر ف ــر کارگ دو شــکل ممکــن اســت اگ
کنــد اگــر رشایــط را نــدارد از طریــق یکــی یــا چنــد نفــر از اعضــا بــه طریــق دوســتی 
بــا کارگــر فــوق جــذب را پیــش بربنــد) و آنــان را در کنــار تبلیغــات مخفــی کتبــی بــه 
مبلغــان متشــکل در هســته کمونیســتی تبدیــل مناینــد. و بکوشــد تــا بــا تکیــه بــه ایــن 
چنیــن مبلغانــی از فرصــت هــای کــه بــرای آژیتاســیون تــوده ای و علنــی بدســت مــی 
آیــد بــه نحــو احســن در جهــت ارتقــاع ســطح آگاهــی عمــوم کارگــران اســتفاده کنــد.

 بســیار ســخت اســت کــه مبلغــان تــوده ای را از خــارج کارخانــه یــا محلــه وارد کــرد  
ــت و  ــد. و خالقی ــوزش ده ــور آم ــن منظ ــه ای ــران را ب ــتعدترین کارگ ــد مس ــته بای هس
اســتعداد آنهــا را در خدمــت کارگــران بــکار اندازد.فرصــت تبلیــغ علنــی و ســخرنانی در 
مقابــل تجمعــات کارگــران بــه کــرات پیــش مــی آید(البتــه نبایــد ســخرنانی یــا ســخرنان 
و مبلــغ معلــوم شــود کــه از طــرف هســته هدایــت مــی شــود، وســخرنان و مبلــغ اگــر 
ــه او  ــه هســته ای هســت ک ــد ک ــد بدان ــس خــودش هــم نیای عضــو هســته نیســت پ
ــزاران  ــان و کارگ ــی خــود کارفرمای ــد). حت ــاده مــی کن را آمــوزش مــی دهــد و او را آم
ــوده  ــون ت ــای گوناگ ــبت ه ــل و مناس ــه دالی ــه ب ــد ک ــاز دارن ــا نی ــه ه ــا در كارخان آنه
ــی  ــدند فرصت ــع ش ــی جم ــر دلیل ــه ه ــران ب ــر گاه کارگ ــد .... ه ــع کنن ــران را جم کارگ
ــچ وجــه از  ــه هی ــد ب ــه نبای ــد ک ــی آی ــه دســت م ــزی شــده ب ــه ری ــغ برنام ــرای تبلی ب
دســت بــرود. از همــه ایــن فرصــت هــا بــرای ارتقــاء ســطح آگاهــی و شــعور طبقاتــی 
ــکل و  ــود تش ــورت وج ــا در ص ــی تنه ــود ول ــتفاده ش ــد اس ــوان وبای ــی ت ــران م کارگ
هســته مــی تــوان از چنیــن فرصــت هــای اســتفاده کــرد ایــن یعنــی کار ســازمان یافتــه.

هســته کمونیســتی بایــد مبلغــان ورزیــده ای را تربیــت کنــد کــه بتواننــد از امکانــات 
ــک  ــه از ی ــدون آنک ــد. ب ــتفاده را بکنن ــرث اس ــد اک ــا  ح ــوده ه ــوزش ت ــرای آم ــی ب علن
ســو ادامــه کاری خــود را بــه خطــر اندازنــد. و بــدون آنکــه از ســوی دیگــر از اصــول 
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عــدول کننــد. تبلیــغ تــوده ای و علنــی در عیــن حــال مبتنــی بــر اصــول ، کاری شــبیه 
ــن  ــه ای ــا ب ــه ج ــا در هم ــا م ــت . ام ــز اس ــه تی ــنت روی لب ــازی و راه رف ــات ب آکروب
آکروبــات بــازان خــربه نیازمندیــم. هســته بایــد ایــن آکروبــات بــازان  را تربیــت کنــد، 
ــه  ــران ب ــه کارگ ــانی ب ــت آگاهــی رس ــان را در راه خدم ســازمان بدهــد و اســتعداد آن
ــوده ای و  ــکل ت ــه ش ــژه ب ــه وی ــفاهی و ب ــات ش ــه تبلیغ ــی ب ــی توجه ــدازد، ب کار ان
علنــی آن یکــی از علــل ناشــناخته مانــدن اهــداف کمونیســت هــا در نــزد تــوده هــای 
ــن نقــص بکوشــند. ــع ای ــت متــام در راه رف ــا جدی ــد ب ــران اســت. هســته هــا بای کارگ

و  دهــد  ســازمان  ارتباطــی  ای  شــبکه  در  را  پیــرشوان  بایــد  کــه هســته  گفتیــم 
ــی و  ــی تبلیغ ــق اوراق کتب ــا» از طری ــان را عمدات ــاع ســطح آگاهــی آن ــوزش و ارتق آم
ترویجــی بــه پیــش بــرد . امــا همــه ای ایــن پیــرشوان بــرای هســته یکســان نیســتند.

هســته بــرای کارگــران فعالــرت و همچنیــن بــرای رهــربان عملــی کــه در رهــربی 
مبــارزات تــوده کارگــران نقــش حساســی ایفــا مــی کننــد ، بایــد کار آگاه گرانــه 
ویــژه ای اختصــاص دهــد. هســته بایــد ایــن دســته از کارگــران را نســبت بــه 
ــت آگاه  ــته اس ــان گذاش ــده آن ــه عه ــخ ب ــه تاری ــئولیتی ک ــان و مس ــژه آن ــش وی نق
کنــد. بایــد بــه آنــان بفهامنــد کــه چــرا بایــد کمونیســت باشــند و چــرا بایــد 
بــه تشــکیالت کمونیســتی بــه پیوندنــد. و چــرا بایــد در ایــن کار تعجیــل کننــد.

ــه عمومــی  ــت تبلیغــی و آگاه گران ــر فعالی ــن حســاب همیشــه هســته عــالوه ب ــا ای ب
خــود نســبت بــه تــوده کارگــران و قــرش پیــش رو ، عــده ی معــدودی از کارگــران مبــارز 
ــان  ــل مبنظــور جــذب آن ــد حداق ــن شــده را بای ــی دســت چی و پیــرشو و رهــربان عمل
بــه کار و عمــل برنامــه ریــزی شــده ، اســتفاده از محســنات مبارزاتــی آنهــا در مبــارزه 
ــه  ــرای جــذب آنهــا ب ــر اگــر مســاعد تشــخیص داده شــد ب طبقاتــی و ودر ســطح باالت
هســته و تقبــل کار تشــکیالتی و پیگیــر کمونیســتی  از جانــب آنــان آمــوزش اختصاصــی 
ــات مختلــف تشــکیالت  ــه هــای جریان ــات کارگــران کمونیســت و اعالمی بدهــد. نرشی
ــا و  ــه ه ــتی كارخان ــری و کمونیس ــای کارگ ــته ه ــه هس ــتی و از حیط ــای کمونیس ه
محــالت دیگــر مــی تواننــد بــه هــر هســته كارخانــه ای و محلــی در ارتقــاع دادن ســطح 
آگاهــی کارگــران حیطــه فعالیتشــان یــاری رســانند. هســته مــی توانــد از طریــق پخــش 
مســتقیم ایــن نرشیــات و همچنیــن از طریــق بــاز تکثیــر ویــا تلخیــص ایــن نرشیــات و 
رســاندن آنهــا بدســت کارگــران  کارآگاه گرانــه (کارکمونیســتی)  خــود را تســهیل مناینــد .

٢-  هســته کمونیســتی موظــف اســت کارگــران حــوزه فعالیــت خــودرا متشــکل منایــد .

آگاهــی بایــد  بصــورت تشــکیالت تجســم یابــد. هســته موظــف اســت عــالوه 
بــه  تشــکل  و  وحــدت  رضورت  تفهیــم  بــر  عــالوه  و  کارگــران  کــردن  آگاه  بــر 
کارگــران و عــالوه بــر نشــان دادن راه هــای متشــکل شــدن ، خــود عمــال» در راه 
بکوشــد. خــود  فعالیــت  حــوزه  در  آنــان  مبــارزات  و  کارگــران  کــردن  متشــکل 

ــران  ــک کارگ ــوده ای و دمکراتی ــم ، تشــکل ت ــوع تشــکل آشــنا شــده ای ــد ن ــا چن ــا ب م
(ماننــد ســندیکا، اتحادیــه ، فدراســیون، شــورا ، کمیتــه  هــای کارخانــه و... ) و تشــکل 
حزبــی کارگــران ( ماننــد خــود هســته) هســته بایــد بکوشــد تــوده کارگــران را در تشــکل 
هــای دیگــر کارگــران در محــل کار و محــل زندگــی شــان متشــکل ســازد و همچنیــن 
پیــرشو تریــن و آگاهرتیــن عنــارص را بــه ایجــاد هســته هــا وتشــکیل حــزب بکشــاند.

نکتــه قابــل توجــه در بــاره هســته هــا ایــن اســت کــه  آنهــا در ادامــه رشــد کمــی خــود 
تحــول کیفــی مــی یابنــد . هســته اولیــه بــه هیــچ وجــه نبایــد نگــران تعــداد اعضــای 
خــود باشــد . هســته اگــر بخواهــد تــک ســلولی بــودن خــود را حفــظ کنــد بــی تردیــد 
بــا افزایــش تعــداد اعضــا فلــج خواهــد شــد. همــراه بــا افزایــش کمــی اعضــا الزم اســت 
ــش  ــا افزای ــدد. ب ــوع بپیون ــکیالتی بوق ــر تش ــوالت در درون آن از نظ ــرات و تح تغیی
نفــرات در هســته تقســیم کار ایجــاد مــی شــود.مجموع هســته هــا كمیتــه رامیســازند، 

هســته هــا و كمیتــه هــا پاییــن ، بــاال و رهــربی و اعضــا پیــدا مــی کننــد .نقــش هــای 
مختلــف هســته مابیــن کمیتــه هــا مختلــف زیــر هدایــت یــک مرکزیــت تقســیم مــی 
شــود. چــاپ، تکثیــر ، اعالمیــه نویســی ، ســازماندهی و حفــظ و بســط ارتباطــات شــبکه 
، حفــظ و تقویــت ارتبــاط بــا هســته هــای دیگــر مناطــق و همچنیــن بــا ســازمانهای 
ــی ،  ــت علن ــربی  فعالی ــژه ره ــج وی ــفاهی ، تروی ــات ش ــازماندهی تبلیغ رسارسی ، س
رهــربی ائتــالف هــا و تشــکالت نیمــه مخفــی و نیمــه علنــی ، پــی گیــری پالتفــرم هــای 
ــدام مســئولین  ــی هســته و...  هــر ک ــه و اداره تشــکیالت جانب ــی در هــر زمین مبارزات
ــژه خــاص خــودش را الزم دارد و خواهــد یافــت. در واقــع هســته ســاده  ونفــرات وی
در ادامــه رشــد خــود بــه هســته مرکــب وبــه کمیتــه حزبــی کارخانــه یــا محــالت تبدیــل 
خواهــد شــد. بنــا برایــن ظرفیــت پذیــرش عضــو در هســته کمونیســتی بــه هیــچ وجــه 
ــول مســئولیت ، پذیــرش اساســنامه و پرداخــت  محــدود نیســت . پذیــرش برنامــه ، قب
ــد  ــی یابن ــته راه م ــه درون هس ــا ب ــن آنه ــه واجدی ــت ک ــی اس ــت رشایط ــق عضوی ح
(البتــه بــا توجــه بــه داشــنت رشایــط ردیــف دوم و گذرانــدن دوره هــای ماقبــل عضویــت 
ازجملــه شــجاع ، جســور ، منضبــط و راز دار و... ) و هســته را تکامــل مــی بخشــد.با 
توجــه بــه وضعیــت ایــران هســته هــا بایــد بــه جــای بــر قــراری ارتبــاط مســتقیم بــا 
دیگــر هســته هــا بهــرت اســت کــه از طریــق یــک مرکــز واســطه بــا بقیــه هســته هــا 
ارتبــاط بــر قــرار کنــد کــه مرکــز فــوق خــارج از دســت رس جمهــوری اســالمی باشــد، 
تــا در صــورت رضبــه دیــدن یــک هســته رضبــه بــه هســته هــای دیگــر رسایــت نکنــد.

امــا در میــان ایــن چنــد نــوع تشــکل یعنــی تشــکل هــای تــوده ای و تشــکل هــای حزبی 
تشــکالت دیگــری نیــز مــی توانــد بــه وجــود آینــد تشــکالتی کــه توســط کارگــران پیــرشو 
بــرای تحقــق اهدافــی خــاص و معیــن ایجــاد مــی شــوند. الزم بــه تذكراســت كــه وقتــی 
تعداد در خواســت عضویت در هســته زیاد می شــود باید افراد جدید را در هســته های 
جدیــد ســازمان دهــی كــرد تــا در صــورت احتــامل رضبــه، كمرتیــن افــراد رضبــه بخورند.

هســته نبایــد و منــی توانــد کــه تــا زمان ارتقــاع یافــنت کارگــران آگاهرت تا ســطح صالحیت 
عضویــت در هســته تنهــا بــه کار ترویــج بــا آنهــا بســنده کنــد . هســته موظــف اســت از 
هــر تعــداد از کارگــران را کــه بــه نحــوی بــر بخشــی از وظایــف و رســالت مبارزاتــی و 
تاریخــی خــود آگاه شــده انــد ، حــول پالتفرم هــای مشــخص مبارزاتی ســازمان دهد الزم 
بــه بیــان اســت کــه هســته هــا و کمیتــه هــا مــی تواننــد، در حــوزه دانشــجویی ،دانــش 
آمــوزی ، کارمنــدی ، زنــان و محلــی را نیــز در بــر بگیرنــد، کــه رهنمــود های فــوق متاما» 
در مــورد آنهــا نیــز و البتــه در خصــوص حــوزه خــاص خودشــان مــورد اجــرا باشــند. و 
تــوان تــک تــک آنهــا را در خدمــت مبــارزه طبقاتــی در صــف کارگــری بــه کار گرفــت. 

. موقــت  و  خــاص  مطالبــات  بــا  هــای  هســته 
مبــارزه هســته هــا در خصــوص هــر مطالبــه خاصــی مــی توانــد هســته مخصــوص آن 
ــارزه  ــه رضورت مب ــا ... ب ــران ی ــر بخشــی از کارگ ــه  اگ ــه را تشــکیل داد از جمل مطالب
بــرای آزادی زندانیــان سیاســی پــی بــرده انــد بایــد بــرای مبــارزه در ایــن راه  ســازمان 
ــران  ــارزه کارگ ــاد و مب ــه رضورت اتح ــا... ب ــران ی ــی از کارگ ــر بخش ــوند . و اگ داده ش
ــد  ــی بردن ــکاری و گرســنگی پ ــار بی ــت ب ــرات نکب ــرای خالصــی از اث ــکار ب شــاغل و بی
بایــد در آن راه ســازمان داده شــوند. اگــر بخشــی از کارگــران یــا ... بــه رضورت تــالش 
در ایجــا د شــورا هــای کارگــری یــا ســندیکا هــا یــا دیگــر اشــکال تشــکل کارگــری پــی 
بــرده انــد بایــد در آن مســیر حامیــت و ســازماندهی شــوند. اگــر بخشــی از کارگــران 
ــه  ــد ب ــد بای ــده ان ــا آگاه ش ــق ه ــت خل ــش مقاوم ــه جنب ــک ب ــه رضورت کم ــا ... ب ی
ــاع از  ــه رضورت دف ــه ب ــان ... ک ــا زن ــی ی ــا کارگران ــد. ی ــکل گردن ــور متش ــن منظ همی
حقــوق زنــان ، بــه رضورت دفــاع  متشــکل از دمکراســی و آزادی و رضورت مقاومــت 
ــی از  ــر بخش ــق ه ــه رضورت تحق ــه ب ــور و خالص ــاق و سانس ــوج اختن ــل م در مقاب
ــد در آن مســیر متشــکل شــوند. ... هســته  ــد بای ــرده ان ــای آگاه پــی ب برنامــه پرولتاری
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ــر  ــه کارگ ــت طبق ــه و حاکمی ــع برنام ــن مداف ــداکار تری ــن و ف ــه فعالرتی کمونیســتی ک
اســت بایــد دیگــر کارگــران را در اشــکال مختلــف متشــکل کنــد .بــدون شــک مقصــود 
ایــن نیســت کــه هــر بنــد برنامــه جنبــش کمونیســتی بــه طــور عــام و حــزب انقالبــی 
طبقــه کارگــر بــه طورخــاص ایجــاد ســازمان مســتقلی را ایجــاب مــی کنــد . فــرض ایــن 
اســت کــه هســته کمونیســتی کــه هدفــش تحقــق حاکمیــت طبقــه کارگــر اســت هــر 
کارگــری یــا نیــروی را کــه بخواهــد حتــی یــک گام در ایــن راه بــردارد را بایــد بنحــوی 
شایســته ســازماندهی کنــد و در همیــن حــال کارگرانــی یــا ... کــه هنــوز بــه حــدی از 
آگاهــی نرســیده انــد کــه گامــی در ایــن جهــت بــر دارنــد آنهــا را نیــز نبایــد از نظــر 
دور داشــت بلکــه بایــد بــه آنهــا نیــز آگاهــی داد تــا بــه آن حــدی برســند کــه بخواهنــد 
قدمــی در راه منافــع خــود و طبقــه کارگــر بــردارد. هســته موظــف اســت هــر دو گــروه 
ــا تشــکلی کــه مســتقیام»  را متشــکل کنــد و ایــن تشــکل مــی توانــد تشــکل جنبــی ی
ــد  ــی توانن ــت م ــاص و موق ــات خ ــا مطالب ــای ب ــته ه ــته باشد.هس ــرتل هس ــت کن تح
ــدف  ــورد ه ــن م ــوند در ای ــل ش ــی تبدی ــته دامئ ــک هس ــه ی ــی ب ــی مراحل ــس از ط پ
ایــن اســت کــه از هیــچ امــکان فرصــت موجــود بــرای مبــارزه را نبایــد از دســت داد. 
ــری دســت متامــی کارگــران  ــا ســامجت و پیگی ــه هــر حــال هســته موظــف اســت ب ب
ــد در دســت  ــر دارن ــد قدمــی در راه انقــالب ب ــد و مــی توانن ــا ... را کــه مــی خواهن ی
دیگــر کارگــران و پیــرشوان طبقــه بگــذارد. و خــود دســت همــه کارگــران یــا ... را گرفتــه 
ضمــن هدایــت و رهــربی آنهــا را هــر روز بیشــرت آگاه کنــد. فــن و شــیوه کار تشــکیالتی 
و اصــول مبــارزه طبقاتــی را بــه آنــان بیامــوزد . و خــود یــاور و پشــتیبان آنــان باشــد.

کار مســتمر و پیگیــر بــر روی پیــرشوان  پیــش رشط توفیــق هســته در متشــکل کــردن 
پیــرشوان در مرحلــه اول و متامــی کارگــران در مرحلــه بعــدی اســت، بنــا برایــن قــرار 
دادن پیــرشوان و فعالیــن در شــبکه ارتباطــی و تبلیغــی هســته کــه خــود نوعــی 
ســازماندهی محســوب مــی شــود از ایــن نقطــه نظــر اهمیتــی ویژه مــی یابد. و هســته 
هــای بــرای مطالبــات خــاص و موقــت مرحلــه از رشــد مبــارزه و هســته هــا هســتند .

٣- هسته کمونیستی باید مبارزات کارگران در حیطه(حوزه) فعالیت خود را رهربی کند. 

رهــربی کلیــه تشــکیالتی کــه بــر اســاس پالتفرمهــای مبارزاتــی و بخاطــر مبــارزه در راه 
تحقــق بخشــی از اهــداف هســته از کارگــران پیــرشو ایجــاد شــده اســت بــدون تردیــد 
وظیفــه دامئــی هســته کمونیســتی اســت . هیــچ یــک از وظایــف مبارزاتــی هســته بــه 
ــا تشــکلی ائتالفــی مبنظــور پیگیــری آن ایجــاد  ایــن خاطــر کــه تشــکلی گســرتده تــر ی
شــده اســت . از عهــده هســته کمونیســتی ســاقط  منــی شــود . ، فــی املثــل اگــر هســته 
موفــق شــده اســت ائتالفــی از کارگــران پیــرشو و تشــکالت دیگــر کارگــران بــرای مبــارزه 
ــردن  ــربی ک ــه ای از ره ــد لحظ ــود آورد نبای ــف بوج ــای مختل ــکل ه ــاد تش در راه ایج
اصولــی آن بــه ســمت هــدف چشــم بپوشــد و خــود را بــه موضــع یــک نقــاد تنــزل دهد.

ــارزه تــوده ای در حــوزه فعالیــت هســته ، رهــربی اشــکال پیچیــده تــری  در مــورد مب
بخــود مــی گیــرد .امــا بــه هــر حــال ایــن نیــز بــه عهــده هســته اســت. هامنطــور کــه 
گفتــه شــد هســته عمدتــا» از طریــق و بــه وســیله رهــربان عملــی کارگــران مــی توانــد 
ــد. هســته کمونیســتی هــر  ــا بکوب ــوده ه ــارزه ت ــر مب ــال» ب ــر رهــربی خــود را عم مه
زمانــی کــه تشــکیل شــود بــا ایــن قــرش از کارگــران ممتــاز در حیطــه عمــل خــود مواجــه 
ــربان  ــذب ره ــت ج ــالش در جه ــربی ت ــب ره ــت کس ــن گام در جه ــد. اولی ــد ش خواه
اســت. در عیــن حــال هســته بایــد رهــربان ، سازشــکار ، خــود فروختــه و آنانــی را کــه 
منافــع خــود را نــه در پیشــربد مبــارزه طبقاتــی بلکــه در ســازش دادن طبقــات جســتجو 
ــر مــال ســازد و بکوشــد کــه کارگــران از  ــان را ب مــی کننــد ، افشــا کنــد ، و ماهیــت آن
دنبالــه روی آنــان امتنــاع کننــد و بــه گــرد عنــارص آگاه ، فعــال و انقالبــی جمــع شــوند.

هســته بایــد در عمــل خــود بهرتیــن رهنمــود هــا را بــرای پیشــربد مبــارزه ارایــه دهــد. 

بایــد اهــداف اصولــی ، شــعارهای اصولــی ، و شــیوه هــای اصولــی را در هــر مبــارزه ای 
تبلیــغ کنــد. و بکوشــد تــا ایــن اهــداف ، شــعارها و شــیوه هــا از طــرف کارگــران یــا ... و 
پیــرشوان آنــان پذیرفتــه و بــه کارگرفتــه شــوند. هســته نبایــد بــه هیــچ وجــه رصفا»رهــرب 
حــرکات خــود بــه خــودی کارگــران باشــد . نظــر داشــنت بــه منافــع کل طبقــه و اهــداف 
اســرتاتژیک آن باعــث مــی شــود کــه حتــی در مــواردی هســته نه تنهــا بعضــی از حرکات 
ــا قــرار دادن آن حرکــت در مســیر و کانــال  خــود بــه خــودی را رهــربی نکنــد بلکــه ت
صحیــح و اصولــی آن از بــی راهــه رفــنت مبــارزه خــود بــه خــودی جلــو گیــری منایــد . 
از ایــن گذشــته هســته تــا اوج گیــری مبــارزات خــود بــه خــودی نیزســاكت منــی نشــیند. 
بلکــه دامئــا» و بــدون وقفــه کارگــران را بــه مبــارزه در جهــت تحقــق برنامــه پرولتاریــای 
کمونیســت و رشکــت در مبــارزات جدیــد و گشــودن جبهــه هایــی نویــن فرا مــی خواند. 
یــک هســته کمونیســتی بانتظــار مطــرح شــدن مســائلی بــرای کارگــران منــی نشــیند. 
ــر الزم و  ــه کارگ ــروزی طبق ــرای پی ــه ب بلکــه خــود موظــف اســت مســائلی واقعــی ک
رضوری هســتند را بــرای کارگــران طــرح کنــد و آنــان را بــرای حــل آن مســائل بســیج کند 
.مســائلی واقعــی کــه شــاید هرگــز بطــور خــود بــه خــود بــرای کارگــران مطــرح نگردنــد.

هســته کمونیســتی نبایــد تنهــا وظیفــه رهــربی کــردن خــود را به رهــربی مبــارزات محلی 
بــر رس خواســت هــای بالواســطه آنهــم از طریــق ســازماندهی رهــربان عملــی محــدود 
ســازد . هســته کمونیســتی بایــد بکوشــد کــه خــود بــه مثابــه یک تشــکل کمونیســتی در 
نــزد تــوده هــا بــه عنــوان رهــرب شــناخته شــود و مــورد تبعییــت و دنبالــه روی از جانــب 
تــوده هــا قــرار گیــرد . بعبــارت دیگــر کافــی نیســت کــه هســته تــوده هــا را بــه واســطه 
رهــربان عملــی رهــربی کنــد بلکــه بایــد تالش شــود اعتــامد ، اتــکا و عالقه منــدی کارگران 
ــک تشــکل  ــوان ی ــه عن ــز ب ــه خــود هســته نی ــد ب ــی خــود بای ــر رهــربان عمل عــالوه ب
کمونیســتی و بــه عنــوان رهــرب ســازمانی مســتقیام» معطــوف گــردد. بــه زبــان ســاده 
هســته بایــد بــه جایــی برســد کــه کارگــران یــا ... در برخــورد بــا معضــالت پیچیــده خــود 
صادقانــه بگوینــد هــر کاری هســته تصمیــم بگیــرد انجــام مــی دهیــم ، « حتــامً هســته 
صحیــح مــی دانــد « هســته بــی دلیــل حــرف منــی زنــد « هســته بهــرت مــی دانــد» و...

ــران دســت  ــزد کارگ ــاری در ن ــن اعتب ــه چنی ــد ب ــرای اینکــه هســته کمونیســتی بتوان ب
ــر شــمردیم در پراتیــک خــود مــد نظــر  ــی ب ــاره رهــربان عمل ــی را کــه در ب ــد نکات یاب
ــات  ــه خصوصی ــی را ب ــربان عمل ــخصی ره ــات ش ــن خصوصی ــد و همچنی ــته باش داش
تشــکیالتی ارتقــاع بدهــد و در همیــن حــال مــوارد دیگــری کــه هســته مــی توانــد ارایــه 
دهــد کــه رهــربان عملــی منــی تواننــد را در جهــت حامیــت از تــوده هــا اجــرا کنــدو...

ــد .  ــته باش ــخصی داش ــت مش ــام و هوی ــته ن ــه هس ــت ک ــز الزم اس ــر  چی ــل از ه قب
ــا بــر جــا و برقــرار مــی مانــد. هســته بایــد  نــام و هویتــی کــه مســتقل از افــراد آن پ
ــژه ای  ــت و آرم وی ــی عالم ــا حت ــذارد ، ی ــود بگ ــر خ ــخصی ب ــام مش ــدای کار ن از ابت
ــری  ــع گی ــا و موض ــه ه ــا ، بیانی ــه ه ــا ، اطالعی ــه ه ــواره اعالمی ــد. و هم ــته باش داش
ــود را در  ــی خ ــور دامئ ــد حض ــته بای ــار دهد.هس ــام انتش ــن ن ــا همی ــود را ب ــای  خ ه
ــارزات کارگــران حــوزه فعالیــت خــود بــه  ــار ، در درون تشــکل هــا و در داخــل مب کن
کارگــران نشــان دهــد، بــدون اینکــه اعضایــش شــناخته شــوند.بنابراین اگــر چــه هســته 
عمدتــاً روی و بــه واســطه کارگــران پیــرشو و پیشــتازحوزه عملیاتــی پیــش مــی رود، و 
تــوده کارگــران ارتبــاط مســتقیم تشــکیالتی بــا هســته ندارنــد، امــا موضــوع اصلــی و 
نهایــی هســته کل طبقــه اســت کــه در مراحلــی از کانــال کارگــران پیــرشو و پیشــتاز و 
رهــربان کارگــری پیــش بــرده مــی شــود،اما گاه بــه گاه و منظامــاً و مســتقیامً بــا تــوده 
کارگــران از طریــق انتشــار و توزیــع اعالمیــه هــای کثیراالنتشــار ســخن بگویــد و ارتبــاط 
معنــوی متقابــل خــود و تــوده هــا را مســتقیامً ایجــاد کــرده ، تحکیــم و گســرتش بدهــد. 
ــان  ــه خــود ش ــق ب ــه هســته متعل ــد ک ــد در یابن ــک هســته بای ــر پراتی ــران در اث کارگ
اســت و بــرای اهــداف کارگــران مبــارزه مــی کنــد و در همیــن حــال بایــد در یابنــد کــه 
ــر از هــر کــس  ــان اســت کــه بیشــرت ، بهــرت و گســرتده ت ــن ســخنگوی آن هســته بهرتی
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یــا تشــکیالت دیگــر خواســت هــا و متایــالت کارگــران یــا ... را بیــان مــی کنــد. کارگــران 
بایــد بــاور کننــد کــه هســته حســابگر ، بــا تجربــه ، قابــل اعتــامد ، دور اندیــش ، شــجاع 
ــن  ــه بدهــد، وهمچنی ــد ارای ــن ســازماندهی را مــی توان ــن و بهرتی ــداکار ، آگاه تری ، ف
ــع  ــب منــی خــورد ، مناف ــد ، فری ــد کــه هســته ســازش منــی کن ــدا كنن ــاد پی ــد اعتق بای
ــا  ــد. ... و همــه اینه ــه  منــی کن ــد و هــر گــز خیانــت و توطئ کارگــران را فــدا منــی کن
ــردد. ــی گ ــرز م ــران مح ــرای کارگ ــد ب ــی ده ــام م ــته انج ــه هس ــی ک ــق اعامل از طری

خالصــه اینکــه پراتیــک هســته بایــد بنحــوی باشــد کــه در نــزد کارگــران ، معتــرب ، محــرتم 
، قابــل اتــکا و محبــوب، محســوب گــردد. دســت یابــی بــه چنیــن موقعیتــی مســتلزم کار 
پیگیــر  و مســتمر کمونیســتی اســت. اگــر چــه ایــن موقعیــت بــه ســختی و بــه کنــدی 
ــرای پیشــربد امــر رهــربی بســیار اهمیــت دارد . یــک هســته  ــا ب ــد ام بدســت مــی آی
معتــرب ، محبــوب و پــر ســابقه بــا یــک اعالمیــه ســاده مــی توانــد متــام محبوبیــت خــود 
را بــه یــک مناینــده شــورا یــا دیگــر تشــکل هــای کارگــری یــا بــه یــک حــزب منتقل ســازد 
و انتخــاب شــدن او را از جانــب تــوده هــای کارگــر تضمیــن کنــد . و هنــگام تشــکیل 
شــدن حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر در پــی یــک اعــالم پیوســنت هســته بــه حــزب متــام 
اعتبــار و محبوبیــت هســته بــه محبوبیــت و اعتبــار حــزب نیــز افــزوده مــی شــود و...

ــارزات  ــربی مب ــه ره ــرای اینک ــتی ب ــته کمونیس ــه هس ــم ک ــی کنی ــد م ــددا» تاکی مج
ــن  ــه بهرتی ــر ارای ــالوه ب ــرد . ع ــت بگی ــود را در دس ــت خ ــه فعالی ــران در حیط کارگ
ــت  ــا الزم اس ــک ه ــن تاکتی ــی تری ــن و اصول ــح تری ــان دادن صحی ــا و نش ــود ه رهنم
ــی  ــی رهــربان عمل ــوان رهــربی)، یعن ــران ( از نظــر آگاهــی و ت ــاز کارگ ــه قــرش ممت ک
آنــان را ســازمان بدهــد. و در جهــت اتخــاذ ایــن تاکتیــک هــا بــر اســاس نقشــه 
حســاب شــده بــه حرکــت در آورد. یــک هســته مخفــی منــی توانــد بــدون ایــن 
ــد. ــته باش ــا داش ــوده ه ــارزات ت ــربی مب ــر در ره ــر و موث ــش پیگی ــال» نق ــطه عم واس

ــد. ــر بکوش ــه کارگ ــی طبق ــزب انقالب ــکیل ح ــرای تش ــد ب ــتی بای ــته کمونیس ٤- هس

آنچــه تــا کنــون در باره تشــکیل هســته ها و وظایف آنــان ذکر کردیم خود بــه نحو موثر 
در خدمــت تشــکیل حــزب انقالبــی طبقــه كارگــر اســت لکــن هســته بــه جــز اینهــا خود 
نیــز بایــد مســتقیام» و مصمامنــه در جهــت تشــکیل حــزب تــالش مســتمر انجــام دهــد.
: ازجملــه 

ــا  ــر باشــد. ب ــه كارگ ــی  طبق ــر ایجــاد حــزب انقالب ــغ خســتگی ناپذی ــد مبل هســته بای
تشــکل گریــزی کارگــران ، بــا گرایشــات آنارکوسندیکالیســتی  و همچنیــن سکتاریســتی 
( فرقــه گرایانــه)و آنارشیســتی آنــان پیگیرانــه مبــارزه کنــد . تبلیغاتــی را کــه بــر 
ــان  ــه می ــم ب ــام کمونیس ــه ن ــه ب ــی ک ــرد و انحرافات ــی گی ــورت م ــم ص ــد کمونیس ض
ــم  ــک پرچ ــر ی ــدن زی ــرد آم ــران را بگ ــد و کارگ ــی منای ــود خنث ــی ش ــرده م ــران ب کارگ
واحــد کمونیســتی و تشــکیل حــزب انقالبــی طبقــه كارگــر بــر اســاس آن فــرا خوانــد.

و  رسارسی  نرشیــه  یــک  بــه  خــود  ارگان  نرشیــه  بکوشــد  بایــد  هســته 
ی  پرولتاریــا  پرچــم  زیــر  بــه  هــا  تــوده  بســیج  بــرای  منــد  قــدرت  اهرمــی 
رسیــع  هرچــه  توزیــع  کنــد  تــالش  بایــد  هســته  شــود.  تبدیــل  کمونیســتی 
بگیــرد. صــورت  تــر  گســرتده  و  تــر  منظــم  چــه  هــر  مرکــزی  نرشیــه  تــر 

رسارسی  مبارزاتــی  ی  هــا  تاکتیــک  تعییــن  در  بایــد  هســته 
بکوشــد. فعاالنــه  نرشیــه  بــا  مســتمر  ارتبــاط  طریــق  از   ،

هســته هــای محلــی ، کارگــران فعــال محلــه را بــه ایجــاد هســته هــای در کارخانــه هــا 
محــل کار خــود و بــر عکــس هســته هــای کارخانــه ها بایــد کارگــران را برای ایجــاد و بار 
آور کــردن هســته هــا در محــل زندگــی کارگــران ،دانشــجویان ، دانــش آمــوزان ، معلامن 
، زنــان ، کارمنــدان و ...  ترغیــب کننــد و اصــول و روش هــای مربوطه را بــه آنها بیاموزد.

هســته هــای کمونیســتی محــالت و کارخانــه هــا ی هــر ناحیــه بایــد بــرای حفــظ ارتباط 

واقعــی خــود بــا کارگــران وهمچنیــن بــرای پیشــربد هر چــه بهــرت مبــارزه در منطقه خود 
وبــرای بــه عهــده گرفــنت وظایــف حزبــی گســرتده تــر در ســطح ناحیــه بــا یــک دیگــر 
ارتبــاط نزدیــک تشــکیالتی کــه مــوارد امنیتــی کامــال» رعایت شــده باشــد بر قــرار منایند.

هســته های کمونیســتی باید بکوشــند عنارص وابســته به تشــکالت  دیگر کمونیســتی و 
کارگــری را وادارنــد تــا سازمانهایشــان را برای پیوســنت بــه تالش های که در ســطح جنبش 
در جهــت ایجــاد حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر انجــام مــی گیــرد بــه حرکــت در آورنــد.

بــدون شــک الزم اســت کــه وظایــف هســته هــای کمونیســتی مبتنــی بــر اصــول برنامــه 
حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر (فعــال» مبتنــی بــر برنامــه هــای جمــع قــدم اول تا تشــکیل 
شــدن حــزب انقالبــی طبقــه کارگــر و وظایــف عمومــی طــرح شــده در کنگــره ســوم 
کمنــرتن )عمومــی کمونیســت هــا باشــد.اکنون یــک وظیفــه مربم هر هســته کمونیســتی 
مبتنــی بــر ایــن اصــل اســت که بــا کمیتــه ســازمان ده جمــع قــدم اول ارتباط تشــکیالتی 
ــی  ــه مادام ــه بهان ــا ب ــاط (ی ــدم ارتب ــل ع ــه دلی ــد ب ــه هســته نبای ــد .البت ــرار منای ــر ق ب
ــدازد. ــق ان ــه تعوی ــود را ب ــف خ ــام وظای ــت) انج ــده اس ــاد نش ــاط ایج ــن ارتب ــه ای ک
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همــه مــا بطــور صــد در صــد بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه هیــچ کــدام از مــا چــه بــه 
صــورت فــردی و چــه بــه صــورت محفلــی یــا چــه بــه صــورت دیگــر احــزاب و ســازمانها 
تــوان انجــام وظایــف انقالبــی پیــش روی خــود را نداریــم و ندارنــد، ایــن را بایــد بــه 
عنــوان واقعیــت انــکار نــا پذیــر بــه صــورت واضــح و آشــکار برســمیت بشناســیم، پــس 
ــه  ــن خــود در دو عرصــه ب ــد در همــکاری بی ــا بای ــاوری م ــن ب از رســمبت یافــنت چنی

صــورت مــوازی بــه پیــش برویــم  :

ســازمانیابی خــود و ســازماندهی نیروهــای مبــارز در جهــت عملکــرد هــای   -١
مشــرتک حــول محــور اهــداف فعــال» مشــرتک .

بحــث و تبــادل نظــر در مــورد مســائل بســیار بــزرگ کــه تئوریهــای پایــه ی   -٢
و اساســی مــا در درک و عمــل انقالبــی مــا هســتند.

بــا توجــه بــه شــناختی کــه از افــکار ، اندیشــه هــا ، اصــول و تئــوری هــای یــک دیگــر 
داریــم و اصــوال» از ٨٠ تــا ٩٠ در صــد مــی دانیــم چــه اشــرتاکاتی و چــه اختالفاتــی بــا 
یکدیگــر داریــم بــا توجــه بــه چنیــن شــناختی، نیــاز بــه تصمیــم صادقانــه ای و تعهــد 
بــه اجــرای آن داریــم کــه بــه پذیریــم نیــاز مــربم و اجتنــاب ناپذیــری در مبــارزات طبقــه 
کارگــر هســت، کــه ضمــن برســمیت شــناخنت اختالفــات و تعهــد رفیقانــه بــه رعایــت 
حــق بیــان آزادانــه بــرای همــه ی رفقــا بــدون هیــچ رشط و رشوطــی  اختالفــات را بــه 
حــوزه بحــث و تبــادل نظــر بســپاریم، در حیــن پیــش بــرد رفیقانــه و بــدون اغــامض 
ــه اقدامــات  ــی دســت ب ــا اختالفــات، بطــور مــوازی در حــوزه عمل بحــث در رابطــه ب

مشــرتک در نقــاط مشــرتک بــا برنامــه ریــزی و تقســیم کار ســازمانیافته بزنیــم . 
بنظــرم الزم اســت ایــن بحــث را بعنــوان اولیــن مــاده چهــار چــوب اقدامــات مشــرتک 

بــه صــورت زیــر تصویــب کنیــم :
 «در جهــت حــل یــا بــه نتیجــه رســاندن اختالفــات تئوریــک متعهــد مــی شــویم عمــال» 
دســت در دســت هــم زمینــه و رشایــط و امکانــات عملــی بــرای بیــان و انتشــار گســرتده 
نظــرات خــود و دیگــری و بحــث و نقــد آنهــا در حــوزه مبــارزات تئوریــک، مــوازی بــا 
ــه ایجــاد ســد و  ــم و از هــر گون ــش بربی ــه پی ــان، ب ــی در جری ــات مشــرتک عمل اقدام
مانــع و مقابلــه و جلــو گیــری از طــرح شــدن یــا سانســور و تغییــر نظــرات دیگــر رفقــا 

اجتنــاب کنیــم . «

. همچنیــن پیشــنهاد مــی شــود هــر کــدام از رفقــا بــا توجــه بــه شــناختی کــه از افــکار 
و اصــول اعتقــادی بقیــه رفقــا دارنــد و مــی دانــد در کــدام مــوارد دارای نقــاط مشــرتک 
هســتیم پیشــنهادات الزم را بیــان کننــد تــا بتوانیــم کارهــای کــه الزم اســت و توانایــی  
انجــام انهــا را داریــم را برنامــه ریــزی کــرده بــا تقســیم کار اجــرای انهــا را در دســتور 

کار قــرار بدهیــم.
همچنیــن در بحــث و تبــادل نظــر مشــخص کنیــم بــا توجــه بــه اشــرتاکات و اختالفاتــی 
کــه داریــم بــا کــدام یــک از نیروهــای موجــود و در چــه جهتــی و بــا چــه انــدازه ای مــی 

توانیــم کارهــای مشــرتک و بــا هــر کــدام چــه کار مشــرتک را انجــام بدهیــم .
همچنیــن بــه همدیگــر رفیقانــه تعهــد بدهیــم کــه صادقانــه مــی خواهیــم نظــرات و 
تئوریهــای خــود را در حــوزه عملــی بــه محــک بگذاریــم و قبــول کردیــم کــه هــر کــدام 
جــواب گــوی واقعیــت هــای موجــود نبودنــد اقــدام بــه تغییــر ، تکمیــل و یــا ترمیــم 
ــا تغییــر آنهــا  اجــازه  انهــا بپردازیــم و در صــورت عــدم امــکان تــر میــم یــا تکمیــل ی
ندهیــم اختالفــات جدیــد در مــورد آنهــا مــا را در رابطــه بــا بقیــه اشــرتاکات از هــم جــدا 
کنــد، بلکــه مــورد اختالفــات جدیــد را نیــز بــه حــوزه اختالفاتــی کــه قبــال» برســمیت 
شــناختیم انتقــال بدهیــم و هــم چنــان اگاهانــه بــه همــکاری هــای عملــی در اشــرتاکات 

خــود ادامــه بدهیــم .
برخــی مــوارد فعالیــت مشــرتک عملــی مــا کــه ثابــت کــرد مــا توانایــی فعالیــت مشــرت ک 
را داریــم و همچنیــن ثابــت کــرد کــه فعالیــت مشــرتک جــواب گویــی بســیاری از نیــاز 
ــارزه و فعالیــت در جهــت حامیــت  هــای مــا اســت منظــور از فعالیــت مشــرتک :  مب
ــود و نشــان داد  ــی کمــک و همــکاری مشــرتک بســیار مثــر بخــش ب ــران زندان از کارگ
کــه ظرفیــت اقدامــات عملــی مشــرتک بیــن مــا بســیار گســرتده وجــود دارد، بــا تکیــه 
برچنیــن تجربــه ای از ایــن پــس مــی توانیــم بــا دقــت بیشــرت و ســازماندهی دقیقــرت در 

نقــاط مشــرتک خــود همــکاری و اقدامــات عملــی بیشــرتی داشــته باشــیم . 
در مــورد نقــد یکدیگــر نیــز تــا حــد ممکــن همدیگــر را تحمــل کنیــم. مــا مــی توانیــم 
صــدای بلنــد و قدرمتنــد کارگــران در بیــن خــود شــان و بیــرون از طبقــه باشــیم ولــی 
در ایــن رابطــه نیــز هــر چــه متشــکل تــر و ســازمان یافتــه تــر باشــیم بــه هــامن میــزان 

بــازده بیشــرتی خواهیــم داشــت . 
فعــال» بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه نظــرات خــود را در نرشیــه ، در جلســات و مباحــث 
تئوریــک بــرای دســت یابــی بــه نظــرات مشــرتک مشــخص و بیشــرت و رســام» ثبــت شــده 
پیــش برویــم تــا زمانــی کــه بــا دقــت ســاختار هــا ، اشــکال و ســبک کار الزم و تقســیم 
کار دقیــق و رفیقانــه و مشــرتک را جهــت انتشــار گســرتده نرشیــه ســازمانده و عمومــی 

را هــر چــه قویــرت پیــش بربیــم .
همچنیــن بحــث و کار در رابطــه بــا مشــخص کــردن چشــم انــداز و اهــداف مشــرتک 
کوتــاه مــدت ، و بلنــد مــدت باضافــه مشــخص کــردن اختالفــات موجــود و همچنیــن 
ــای  ــات مشــرتک و راهه ــردن اقدام ــی ک ــردن راه هــای ســازماندهی و عمل مشــخص ک
ــا و  ــزار ه ــا اب ــه ب ــث در رابط ــپس بح ــات ، س ــوارد اختالف ــات در م ــرد مباحث ــش ب پی
ــوه  ــه صــورت بالق ــه ب ــی ک ــم و امکانات ــه الزم داری ــای ک ــزار ه ــات موجــود ، اب امکان
ــی الزم  ــه امکانات ــه چ ــم و اینک ــا را داری ــب آنه ــیل کس ــه پتانس ــواردی ک ــتند و م هس
داریــم ولــی فعــال» پتانســیل کســب انهــا را نداریــم  همــه را مشــخص کــرده بــه صــورت 
یــک بــر نامــه ای کــه نیــاز منــد توجــه اســت، ثبــت مناییــم و برمبنــای چنیــن برنامــه 

هــای اقــدام بــه تقســیم کار مجــدد کنیــم.  

طرح بحث جدید : 

ــی کــه  ــارزات تئوریــک و ذهنیــت انقالب ــن اقــدام مشــرتک مــا کــه در حــوزه مب دومی
بــی نهایــت الزم اســت ، مــی توانــد در رابطــه بــا مقابلــه بــا تبلیغــات ضــد کارگــری و 

این جمع بندی هنوز صحت دارد.
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ضــد سوسیالیســتی باشــد کــه تحــت رهــربی رسمایــه داری بــه کارگــران و تــوده هــا و 
روشــنفکران کارگــری تحمیــل و تلقیــن مــی شــود عبــارت اســت از : 

«سوسیالیســم و کمونیســم شکســت خــورده اســت» و بــه دنبــال پذیــرش چنیــن 
تبلیغاتــی ســوی اســت کــه باعــث مــی گــردد کارگــران و انقالبیــون در نــا امیــدی جهــت 
بــر قــراری سوسیالیســم و کمونیســم از فعالیــت انقالبــی و همبســتگی ملــی و جهانــی 
نــا امیــد بــوده و بــرای مبــارزات خــود چشــم انــداز روشــنی نداشــته باشــند. بــا توجــه 
بــه اینکــه بــه صــورت جهانــی و داخلــی نیروهــای مســتقیم  رسمایــه داری  و بســیاری 
از نیــرو هــای مدعــی انقالبــی گــری بــا گســرتدگی تبلیــغ مــی کننــد کــه سوسیالیســم و 
کمونیســم شکســت خــورده اســت و متاســفانه جــواب تــا کنونــی کــه مــی گوینــد آنچــه 
ــی  ــم دولت ــه سوسالیس ــوده بلک ــم نب ــم و کمونیس ــت سوسیالیس ــورده اس ــت خ شکس
ــوز  ــوده و هن ــون نب ــا و انقالبی ــوده ه ــرای ت ــده ای ب ــع کنن ــواب قان ــت ج ــوده اس ب
ــر  ــورت غی ــه ص ــه ب ــد، بلک ــه کن ــه داری مقابل ــات رسمای ــا تبلیغ ــته ب ــا نتوانس ــه تنه ن
ــت.   ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــه کارگ ــه طبق ــه داری علی ــات رسمای ــت تبلیغ ــتقیم در جه مس
چــون بخــش بســیار ناچیــزی از واقعیــت را بیــان مــی کنــد . بــه هــر صــورت تبلیغــات 
رسمایــه داری بــا ایــن رو ی کــرد کــه سوسیالیســم و کمونیســم شکســت خــورده اســت 
باعــث شــده بســیاری از نیــرو هــای کــه دارای پتاســیل انقالبــی هســتند یــا نیروهــای 
ــد مــی شــوند و  ــاز تولی ــه دامئا»ب ــان کار و رسمای ــی می ــر تضــاد هــای درون ــر اث ــه ب ک
همچنیــن متامــی تــوده هــای کارگــری و روشــنفکران نزدیــک بــه طبقــه کارگــر نســبت 
بــه امــکان بــر قــراری سوسیالیســم و کمونیســم عمومــا» در شــک و تردیــد بــرس بربنــد 
، وجــود ایــن شــک و تردیــد نســبت بــه ممکــن بــودن بــر قــراری سوسیالیســم  و عــدم 
اعتقــاد بــه چشــم انــداز سوسیالیســتی باعــث شــده نیــرو هــای کــه روحیــه مبارزاتــی و 
پتانســیل حــق طلبانــه دارنــد بــه جــای جــذب شــدن بــه جریانــات سوسیالیســتی جــذب 
جریانــات تروریســتی کــه امکانــات و تبلیغــات بخشــهای از رسمایــه داری را در اختیــار 
ــن  ــه ممک ــد نســبت ب ــه شــک و تردی ــی ک ــا زمان ــم ت ــد، شــوند، الزم اســت بدانی دارن
ــوده هــا وجــود دارد امــکان  ــر قــراری سوسیالیســم و کمونیســم در اذهــان ت ــودن ب ب
ســازماندهی و جــذب تــوده هــا و نیروهــای دارای پتانســیل مبارزاتــی و حــق طلبانــه 
در جهــت انقــالب و پیــش رفــت بــرای بــر قــراری سوسیالیســم یــا قبــول سوسیالیســم 

بــه عنــوان چشــم انــداز مبارزاتــی عمــال» ممکــن نخواهــد شــد. 
بنــا برایــن پیشــنهاد مــی کنــم بحــث زیــر را بــه صــورت گســرتده و ســازمان یافتــه پیــش 
بربیــم : «آنچــه در قــرن گذشــته شکســت خــورد سوسیالیســم و یــا کمونیســم نبــود بلکه 
طبقــه کارگــر و انقالبیــون بودنــد کــه در جهــت بــر قــراری سوسیالیســم و کمونیســم 
ــزی خــارج از  ــا کمونیســم چی ــح کــه سوسیالیســم ی ــن توضی ــا ای ــد ، ب شکســت خوردن
خواســته هــا و علــم انقــالب و علــم بــر قــراری حکومــت کارگــری در واقــع علــم رهایــی 
مــردم بطــور عــام و طبقــه کارگــر بطــور خــاص نیســتند ، بایــد نیــرو هــای انقالبــی ویــا 
انهــای کــه پتانســیل انقالبــی شــدن را دارنــد اغنــا کنیــم کــه سوسیالیســم و کمونیســم 
هیــچ نیــازی بــرای حاکــم شــدن فــی نفســه بــرای ذات خــود ندارنــد و خــود بــه خــود 
نیــز امــکان حاکــم شــدن را ندارنــد بلکــه ایــن کارگــران و متامــی انســانها هســتند کــه 
بــرای رســیدن بــه آزادی ، زندگــی انســانی و مقابلــه بــا حاکمیــت نظــام اســتثامر انســان 
از انســان  احتیــاج دارنــد سوسیالیســم را بــر قــرار کننــد بــا ایــن تاکیــد کــه سوسالیســم 
ــر قــراری نــدارد بلکــه طبقــه کارگــر بــه خاطــر نجــات  ــه ب ــاز ب بــه خاطــر خــودش نی
خــود و متامــی برشیــت احتیــاج بــه سوسیالیســم و بــر قــراری حاکمیــت سوسیالیســتی 
دارد، وقتــی قبــول کنیــم و بــه تــوده هــا و انقالبیــون بقبوالنیــم کــه سوسیالیســم بــرای 
خــودش نیــاز بــه بــر قــراری نــدارد بلکــه مــا هســتیم کــه بــرای زنــده مانــدن و کســب 
ــر قــرار کــردن سوسیالیســم داریــم در ایــن صــورت منــی  ــه ب ــاز ب خواســته هایــامن نی
گویــم سوسیالیســم شکســت خــورده اســت بلکــه مــی گویــم طبقــه کارگــر و مــا کــه 
ــر  ــم در ب ــم داری ــت سوسیالیس ــه حاکمی ــاز ب ــامن نی ــته های ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ب

قــراری سوسیالیســم دچــار شکســت شــدیم، بــا قبــول چنیــن موضوعــی شــک و تردیــد 
نســبت بــه ممکــن بــودن بــر قــراری سوسیالیســم از اذهــان پــاک مــی شــود و جــای ان 
را الرتناتیــو بــودن سوسیالیســم در مقابــل رسمایــه داری مــی گیــرد و تبدیــل بــه چشــم 
انــداز مبارزاتــی کارگــران و تــوده هــا مــی گــردد و کارگــران و تــوده هــا و انقالبیــون 
مــی پذیرنــد کــه جهــت رســیدن بــه خواســته هــا و مطالبــات انســانی خــود نیــاز بــه 
ــزی نیســت  ــه سوسیالیســم چی ــد ک ــی پذیرن ــد و م ــراری آن دارن ــر ق سوسیالیســم و ب
کــه خــود بــه خــود بــر قــرار شــود بلکــه بایــد نیــروی ان را بــر قــرار کنــد و بــاز مــی 
ــد آن  ــراری سوسیالیســم دارد و مــی توان ــر ق ــه ب ــاز ب ــروی کــه نی ــا نی ــد کــه تنه پذیرن
را بــر قــرار کنــد خــود تــوده هــای انقالبــی بخصــوص طبقــه کارگــر اســت در نتیجــه 
خواهنــد پذیرفــت کــه بــر قــراری سوسیالیســم وظیفــه خودشــان اســت بنــا برایــن حتــی  
اگــر بــرای بــر قــراری سوسیالیســم ده بــار هــم کــه شکســت بخورنــد بــرای بــار یازدهــم 
مجبورنــد و بایــد دســت بــه مبــارزه و انقــالب بزننــد چــون هیــچ چــاره ای جــز برقــراری 
سوسیالیســم در جهــت نجــات خــود و متامــی برشیــت ندارنــد. ایــن چیــزی اســت کــه 

مــا بایــد بــه تــوده هــای کارگــر و انقالبــی بقبوالنیــم. « 
به صورت دیگر نیز می توان این موضوع را بیان کرد :

ــم و  ــدون ظل ــد ب ــی خواهن ــانها م ــی انس ــران و متام ــر کارگ ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی «ب
ســتم و بــدون اســتثامر انســان از انســان زندگــی کننــد. چــاره ای جــز بــر قــرار کــردن 
سوسیالیســم ندارنــد ، در نتیجــه سوسیالیســم فــی نفســه بــرای موجودیــت خــود هیــچ 
ــر اســت  ــه کارگ ــن انســانها بخصــوص طبق ــدارد بلکــه ای ــرار شــدن ن ــر ق ــه ب ــازی ب نی
ــت  ــم دارد از کلی ــراری سوسیالیس ــر ق ــه ب ــاج ب ــش احتی ــه اهداف ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک
ــرن گذشــته شکســت خــورد سوسیالیســم  ــم آنچــه در ق ــن بحــث نتیجــه مــی گیری ای
یــا کمونیســم نبــود بلکــه طبقــه کارگــر و انقالبیــون بودنــد کــه در جهــت بــر قــراری 
ــه پذیریــم  ــد. تفــاوت ایــن دو در ایــن اســت کــه اگــر ب سوسیالیســم شکســت خوردن
سوسیالیســم و کمونیســم شکســت خــورده اســت یعنــی قبــول کردیــم کــه در مقابــل 
رسمایــه داری هیــچ آلــرت ناتیــوی وجــود نــدارد و رسمایــه داری ابــدی اســت ایــن چیــزی 
اســت کــه فعــال» رسمایــه داری بــه تــوده هــا قبوالنــده اســت امــا اگــر بپذیریــم کــه 
ــون  ــر و انقالبی ــه کارگ ــن طبق ــه ای ــورده بلک ــت نخ ــم شکس ــا کمونیس ــم ی سوسیالیس
هســتند کــه در بــر قــراری سوسیالیســم و کمونیســم شکســت خــورده انــد، یعنــی ایــن 
کــه سوسیالیســم هنــوز آلــرت ناتیــوی در مقابــل رسمایــه داری اســت و کارگــران جهــان و 
کشــور هــا مــی تواننــد و چشــم انــدازی دارنــد، کــه بــرای نابــود کــردن نظــام اســتثامری 
ــد. اگــر مــا  ــه انقــالب کنن ــاره اقــدام ب ــا صــد ب ــاره و ی ــر قــراری سوسیالیســم دو ب و ب
ــم کــه سوسیالیســم شکســت نخــورده اســت بلکــه  ــه قبوالنی ــوده هــا ب ــه ت ــم ب بتوانی
ــام  ــت انج ــدم را در جه ــن ق ــن و بزرگرتی ــم اولی ــراری ان شکســنت خوردی ــر ق ــا در ب م
ــه انجــام رســاندیم. در ایــن صــورت ضمــن اینکــه توانســتیم  وظیفــه طبقاتــی خــود ب
ــم  ــه داری در بیاوری ــت رسمای ــری را از دس ــد کارگ ــی ض ــم تبلیغات ــوژه مه ــزار و س اب
ــر قــراری  ــودن ب ــه ممکــن ب ــم اعتــامد بنفــس ، و ایــامن ب در همیــن حیــن مــی توانی
حکومــت کارگــری و بدنبــال آن ممکــن شــدن بــر قــراری سوسیالیســم در اذهــان تــوده 
هــا را دوبــاره زنــده کنیــم کــه رس چشــمه جوشــان انقالبــات آتــی خواهــد بــود و در 
چنیــن صورتــی اســت کــه نیروهــای کــه پتانســیل انقالبــی دارنــد و اکنــون دســته دســته 
ــات رفرمیســتی، ســکوالر ، ســبزها و اصالحــات ، تروریســتی ، ضــد  ــه صفــوف جریان ب
انقالبــی و یــا اراذل و اوبــاش و در بهرتیــن حالــت بــه انارشــی جــذب مــی شــوند بــه 

ســمت و صفــوف انقــالب و انقالبیــون جــذب خواهنــد شــد . «

محمد ارشفی 
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ــیم وآب  ــد نس ــو هامنن ــی ،   ، ت ــا و پویای ــن زیب ــک ذه ــه ی ــو ....اندیش ت
جــاری شــدی در پهنــای  دشتســتان تشــنه بــە وســعت آســامن ، تــو پیکــرە 
ای زریــن را در اعــامق تاریکــی برافراشــتی، تــو ارزش دادی بــه آنچــه آزادی 
مــی خواننــد ، تــو ( فــار ) شــدی بــر بلنــدای ســاحل امیــد .... هــامن عشــق 
شــدی کــه جــان بــازی کننــد بــراش ، گــر امــی تــر از جــان شــدی . ســخت 
تــر از املــاس شــدی ، تــورا باهــزاران واژه از جنــس پــوالد منــی تــوان نوشــت 
،  تــو آمــدی تــا بهــار وگل و شــکوفە گیــالس رانویــد دهــی  ، تــو خــوِد آزادی 
شــدی ، تــو بــرای دســتان کوچــک کــودک کار پینــه شــدی  ، تــو کارگــری ،  
مــوج شــدی ،شــور شــدی ، بــرای رهــا شــدن از یــوغ جــور واســتثامر    تــو 

معلــم رهایــی شــدی ،  تــو شــکفته شــدی در رە آزادی وآبــادی ...

 تداعــی شــد بــا تــو ..!!؟باتــو تداعــی شــد صبحهــای شــهریور..؟!..  فصلــی 
ــلول   ــی س ــای آهن ــه ه ــود میل ــار و پ ــان وت ــی در ج ــای رهای ــه فریاده ک
عجیــن شــد ، خورشــید شــدی دربلنــدای افــق ،گــوش کــوه وقلــه را شــهر و 
کوچــه را پــر از فریــاد کــردی پــا بپــای زمزمــه اعــرتاض ،  تــو زمزمــە یــک 
انقــالب ......شــدی ، راە تــو توانفراســا وســخت اســت اماتــو رفتــی در افــق 

ایســتادی وفریــاد بــرآوردی کــە رس انجــام پیــروزی ازآن ماســت....
 شــاهرخ هــامن انســان وارســتە پــر از اعتقــاد واعتــامد و انــرژی و بــاور ، 
از هســتی خــود جــان شســت . متــام وجــود خــود را وقــف هدفــی واالکــرد 

ــاک . مــا  ــر شــتای خشــن چــه ب ودر واپســین فردایــش ، گفــت : از زمهری
زنــدە بودیــم کــە زنــدگان رانویــد  زندگــی دهیــم و بــا ایــن کالم خورشــید 

وجــودش خامــوش شــد..
ــور و  ــود ته ــرش ب ــی نظی ــت ب ــرد صداق ــز ک ــاهرخ را متامی ــە ش ــزی ک چی
ــری  ــرات پیگی ــه ج ــود ک ــاهرخ  ب ــن ش ــود . ای ــش ب ــال زدنی ــارت مث جس
مطالبــات کارگــری را از داخــل زندانهــای مخــوف نهادینــه کــرد  نــام او را 
ــام اورادر  ــت ن ــم نوش ــتین راه آزادی خواهی ــان راس ــف قهرمان ــا در ردی م
ــرای  ــه ب ــواد ک ــوارا وف ــد وچگ ــن . صم ــار ُرزا و لنی ــزرگان ، در کن ــار ب کن
پایــان دادن بــه ســتم انســان برانســان جــان باختنــد خواهیــم نوشــت . بــا 
آنــان کــه بــر تــارک تاریــخ مهــر و ارزش انســانی زده انــد ومســیر تاریــخ را 
بــه ســمت خوشــبختی انســان تغییــر داده انــد..  شــاهرخ زمانــی ،، گریــالی 
ــد در عــرص  ــه بودن ــه جنگــش رفت ــه شــیخ وشــاه و شــیطان ب شــجاعی ک
حــارض رسآمــد بــود یکــی از رهــربان برجســته کارگــری نظیــرش بــه ســختی 
ســاخته خواهــد شــد . شــاهرخ در عمــر مبارزاتــی خــود تاثیــری بســزا در 
اذهــان جامعــه کارگــری گذاشــت . بــرای اتحــاد عمــل قرشهــای اجتامعــی 
ــان شــدن  ــال قهرم ــز دنب ــە هرگ ــرد . انســانی ک ــالش میک جــان ســختانە ت
ــاور داشــت متــام هســتیش تــالش اســت  ــود او ب وچهــره شــدن کذایــی نب
در راه هدفــش بــدون چشــم داشــت ، در افــکار وبــاور او منیّــت و خــود 

شــیفتگی وخــود محــور قــراردادن پــوچ وبــی معنــی بــود..

کمیتــه پیگیــری در یــک دهــه اخیــر بیشــرتین خســارتها را متحمــل شــده 
اســت ســالها فعالینــش درحبــس بــوده انــد وکــامکان در درزنــدان هســتند 
ــه  ــار اعضــا کمیت ــا ب ــن اعضــای خــود را ازدســت داده ودهه شــاخص تری
ــد ..ولــی در راه متحقــق کــردن خواســته هــای  تهدیــد ومرعــوب شــده ان
ــکلهای  ــای تش ــرای برپ ــئوالنه ب ــه ومس ــته ومرسان ــای ننشس ــران از پ کارگ

ــد.. کارگــری در محیــط کارکارگــران بــی وقفــه تــالش میکن
گرچــە نبــود شــاهر خ خرسانــی جــربان نــا پذیــر اســت و جــای خالــی اورا 
منیتــوان پــر کــرد امــا رهنمودهــا یــش بــرای دنیایــی بهــرت ورهایــی طبقــه 

کارگــر همــواره چــراغ راه آینــده مــا خواهــد شــد..
یادش همیشه گرامی باد.

خ . حسینی 
٢٢ .٠٦ .٩٥

در رسای شاهرخ



٢٧

چگونــه رفتنــت را بــاور کنــم؛ هجمــۀ ســنگینی اســت کــه در وجــودم منــی 
گنجــد. بــا کدامیــن واژگان اشــک آلــود، حــزن خــود را بگویــم و غــرورم از 
ــای ننشســت  ــا آخریــن نفــس از پ آن کــه رفیقــی چــون تــو داشــتم کــه ت
ــه  ــو جاودان ــد، ت ــته ان ــه نکش ــتند. ن ــرده ای. کُش ــه من ــرد، ن ــتاده م و ایس
ای بــه ابدیــت تاریــخ، نــو نرفتــه ای، راهــت، رســمت، خطــی بــه ابدیــت 
ــود،  ــر لبانــت جــاری ب تاریــخ اســت و هــر واژه ات، هــر کلمــه ای کــه ب
دریچــه ای اســت رو بــه فرداهــای روشــن، زندگــی ات چراغــی اســت بــرای 
ــد، اســتوار  هــر آنــی کــه مــی خواهــد بیاندیشــد، برزمــد و انســان وار بزئی
چــون دماونــد در بدتریــن رشایــط همــواره تبّســم بــر لبانــت جــاری بــود. 
آری تــو سازشــکار نبــودی، آشــتی پذیــر نبــودی بــا دشــمنانت، و تــا شــامرۀ 
آخریــن نفــس هایــت رسود زندگــی رس دادی. تــا دو روز قبــل از جنایــت 
بــی رشمانــه بــا ایــن کــه در زنــدان بــودی بــاز از ســازماندهی و دخالتگــری 
ــی زدی. آری  ــری حــرف م ــی کارگ ــش و ایجــاد هســته هــای مخف در جنب
درســت دو روز قبــل از ایــن اتفــاق بــود. آرامــش عجیبــی در صدایــت بــود. 
صدایــی کــه همــواره عزمــم را بــرای رزم، جــزم تــر مــی کــرد. راســتی خــربت 
بدهــم ایــن زرد رویــان و سازشــکاران کــه تــا دیــروز لگدپرانــی مــی کردنــد، 
اکنــون صفحــۀ مجــازی خــط خطــی مــی کننــد بــا نامــت و یــادت. انــگار 
یادشــان نیســت کــه همــواره از تشــکیل حــزب حــرف زده ای و نوشــته ای 
و … حتــی از داخــل زنــدان ســازماندهی مــی کــرده ای. آری، رژیــم مــی 
دانســت شــاهرخ کیســت. اســتوار بودنــت، مقاومــت و ایامنــت بــه مبــارزۀ 
ــت،  ــره خون ــر قط ــود. از ه ــمن ب ــوی دش ــنه ای در گل ــر، دش ــه کارگ طبق
شــاهرخی دیگــر را زمیــن خــزآب گرفتــه آبســنت اســت. التیــام ایــن زخــم، ها 
انتقــام خــون توســت و بــدان تــا آخریــن لحظــه از پــای نخواهیــم نشســت. 
ــر رهــرو اســت و جــاودان. اکنــون وقــت  بــدان منــرده ای، چــون راهــت پُ
بــر رسکوفــنت نیســت، دســت تهــی بــرای کوفــنت بــر رس نیســت، رفتنــت مــا 
ــود،  ــرای جنبــش ب ــرد و فاجعــه ای اســفناک ب ــه حــزن و بهــت فــرو بُ را ب
ــر رهــرو اســت و زندگــی ات چــراغ راهــامن، رو بــه  ولــی راهــت هنــوز پُ

بــرج زمرّدیــن آتیــۀ فرداهــای روشــن، کــه در آن دیگــر اندوهــی نیســت.
٢٤ شهریور١٩٩٤

برگزينم برايت كدامني را

از ميان انبوه واژه گان كه در ذهنم صف كشيده اند

اي انسانهای واال ، ای  رنجربان مبارز

اي كه به راهي انساين و راستني قدم نهاده اي

راه همه بزرگان و خوبان

تو فهميده اي درد مشرتك ما را

درد پدري كه براي سري كردن شكم كودكش

سگدو ميزد

از بوق سگ تا قري اندود شامگاهان

درد مادري كه عفت ميفروشد براي نان شبش

درد كوديك كه به جاي كالس درس

دل به كار و خيابان

تن داده است به استثامر

آري راه تو راه مبارزه با درد مشرتك است

وتو فرياد كرده اي اين درد را

چون كوه

گهي مقاوم و استوارو خموش

گهي پر خروش

چون آتشفشان

كه خروش تو خروش كارگر است

روزي خواهد آمد كه فوران گدازه هايت

به آتش خواهد كشيد همه پليدي ها را

اي سمبل مبارزه

اي مناد استقامت

دل نوشته ای از اسامعیل فتاحی دربارۀ 
شاهرخ زمانی

تقديم به شاهرخ زماين و ديگر 
كارگران در بند
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و بدان همه كودكان وكارگران

چون رشته كوهي دست به دست تو خواهيم داد

كه اتحاد و همبستگي حرف توست

اي زنان، مردان، كودكان كارگر جهان بيايد متحد شويم

براي تو مينويسم

تو را ميشناسم

تو را كه لبانت فرياد كرده اند درد مشرتك ما را

تو را كه دستانت سالحي ساخته است از قلم

براي پيكار با نابرابري ها

آري تو نويد بخش راه و روزي

كه بايد مبارزه و مطالعه كرد برايش

روز و راهي كه فرجامش

روزي است كه واژه اي به نام استثامر با لبان همه نا 

آشناست

روزي كه انساين هم نوعش را به بردگي و بندگي مني گريد

روزي كه از صداي شكم كوديك نتوان سمفوين و تراژدي 

ساخت

روزي كه هر كوديك بتواند بگويد و بنويسد

بابا نان داد

ديگركوديك به اسم كودك كار وخيابان نيست

وپدر و مادري رشمنده كودكش

آري تو مبارز و نويد بخش اين راه و اين روزي

اي كارگر مبارز

راهت پر رهرو و دستت متحد

( اسامعيل فتاحي   ١٣٩٣ /١/٣    تربيز)

در رفنت ات

درختان خاموش اند،

برگ ها

در سکوِت باد

از حرکت باز ایستاده اند،

پرندگان منی خوانند

رسود امیدواری را،

گل ها 

در فقدان آفتاب شان 

سوگواری می کنند ...

و دریاها

در فقدان شاهرخ زمانی، کارگر مبارز و قهرمان که رسانجام 
جان خویش را در راه ُرسخش فدا کرد.

«سکوت، پیش از فریاد»
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در بی پناهی

موج در موج

از سطح تا به ژرفا

ارغوانی رنگ گشته اند.

ای یگانه رسود

کارگر زندانی

همچو کوه ها استوار..!

در نبودنت

زمین رسارس در سکوت نشسته – 

تا انسان

به رسالت خویش

عمیق تر بیاندیشد؛

به روز رسنوشت ساز آخرینش..

تا برخیزد!

باید که انسان

برخیزد..!

(زهره مهرجو)

سپتامرب ٢٠١٥

آه  -
شاهرخ  !

ضجه های خواهرت
ُمستاجِر سمجی ست

که خالی منی کند؛
اتاقش را  -

در گوش های کِر من؛
سواراِن دشِت قدرت به سکوت میتازند

وکوروش -
 دسِت هزار کارگِر حادثه در دستانش

لبخندمیزند؛
من هراسان ُو شتابان باشدِت متام -

 دست هایم را می رقصانم دربرابر چشم
سایه ی وهم آلوِد زندانی در بلفاست ،

چسبیده به صورتم  ؛
نه  !

چه خواب
چه بیداری

منی خواهمش ،منی خواهمش
چیزی منانده است

گراهِت جهانی دهگده ای
در اوین -

زندانی ست .

«فلزبان»  ۹/۴/۹۵

با یاِد شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده 

دلش می گیرد
می گرید ؛

وقتی -
ستاره هایش را

به خاک می کشند ۰
                                                 

«  فلزبان  «،

آسامن هم
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«بیاد رفیقم»
مرگ شاهرخ

مرگ تاریخ وزمانه
مرگ مه،شید
مرگ سوسن

باد وامواج گالله
مرگ طغیان
رود   رهرو

غرش امواج ودریا
غرّه الربز،دماوند

آی جالد
قاتالن هرزمانه

قاتل عشق وزمانی
مرگ هیچیک

در توان نیست
گلنب عشق بهاران

گل دهد درهر زمانه
گل دهد صدها زمانی

در بهارو هرزمانه
آسامن و هرکرانه

گرمی انوار روِیش
قلب گلهای بهاری

قلب انسان های عاشق
مرگ دژخیامن ظامل

مرگ قاتل های گلزار
نو بروید صد به گلزار

نو بروید  هرزمانه
الله زاران چون رفیقم

الله زاران هر کرانه
گل دهد صدها زمانی

گل دهد صدها زمانی

شعر از : « نادر»

یــادی از شــاهرخ زمانــی در مراســم رومنایــی کتــاب شــعری از علــی اکــرب 
درویشــیان

ــرب  ــی اک ــعری از عل ــاب ش ــی کت ــم رومنای ــرداد در مراس ــنبه ۱۴ م ــج ش روز پن
ــی از  ــا یک ــده شــد ت ــون فراخوان ــه تریب ــی ب ــر و جوان درویشــیان، شــاعر کارگ
رسوده هــای خــود را خطــاب بــه حضــار بخوانــد. او ســخن خــود را کوتــاه، امــا 

ــن جمــالت آغــاز کــرد: ــا ای ــده، ب کوبن

«تو

حرمت واژه ی رفیقی

در ذهن پینه بسته ی یک کارگر....

تقدیم به رفیق شاهرخ زمانی به مناسبت سالگرد قتلش»

و سپس با سالم به حضار، رسوده ای را تقدیم کرد به کارگران کارخانه ی لنت 
سازی اراک:

«پنجه ای نفس بریده ام

نفسی تاول زده

اینجا

غلظت وحشیانه ای جریان دارد

هم گرمای کوره

هم رسمای اَِستون

آخر اینجا

استثامر پاچه ی ماشین ها را هم میگیرد

رفقایم سالهاست

آب به شیره جانشان بسته اند»

(کارگر)

به این کارگر شاعر و جوان که می داند چگونه شعر، اعرتاض و تعهد را درهم 
آمیزد، درود می گوییم. همین یک جمله ی کوتاه او کافی بود تا نشان دهد 

که تعهد و جسارت هنوز زنده 

«بیاد رفیقم»
«تو

حرمت واژه ی رفیقی

در ذهن پینه بسته ی یک کارگر....
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آینه بود شکست

یا واقعیت دروغ می گفت.

چشم های تو بود که دیگر ننگریست

یا جهان نابیناتر از ما بود.

کشتزار سوخت

یا دست های تو 

دیگر بخشنده نبود

یا که گندم نان نشد
.

نان پخنت نیازمند لبخندت بود.

قدم ها  امتام یافتند

یا کوچه قبای کوتاهی پوشید.

یک خشم مانده در خاطره ات

یک ستاره مانده در سنگرت

یک پرچِم رسخ چکیده از تنت.

و از همه زیباتر

یک مانیفست در کلامتت:

«کارگران جهان متحد شوید»

علی_رسولی 

«شورشی در قرنطینه» (شعر مبناسبت شهادت رفیق 
شاهرخ زمانی رسوده شده است)

«شورشی در قرنطینه»
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 ”این یک شعر نیست”
برای شاهرخ زمانی

 خربسازی بیهوده:
 مرگ طبیعی یک زندانی

كدام واقعیت بود؟
نام: شاهرخ

فامیل: زمانی
شغل: کارگر، نقاش ساختامن

جرم: می دوید تا  کارگران بی تشکل چند روز بیشرت زنده مبانند
سه روز پس از زادروز من رفت

۲۲ شهریور ۹۴
 روز نامه  بی رحم  است
واقعیت را می سوزاند.

تنها  واژه       ي ”زندانی” در تیرتش  حقيقت داشت.
تا یادمان نرود که او بیهوده بود، طبیعی مرد و البته خربساز شد!

  شاید روزی فرودستان
نعش رفقیانشان را با شعرهای ”برشت” به گور بسپارند

و نه با صدای خداوندگاران مرگ
و در تیرتهای زرد بوق های مسلط

خربساز شدن یعنی تنبان بی بضاعت من
که آنقدر شهامت نداشتم تا غالف از آلت مبارک برکشم و ذولفقارم را 

همچون رفقایم
  با عشق و احرتام فراوان  به سیامی کریه  میهامن نامحرتم رسانه  پرت کنم.

 خربسازشدن یعنی  بازکاشت آن صدای ابتذال

شعری برای رفیق شاهرخ زمانی
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 تا نونهاالن رسدرگم،  کنار حرم و شمع  و کتاب باز خدای حاکم،
 به استغاثه بایستند

کفرتهای بیچاره ای  كه با اصواتی نامفهوم، رمه  وار
 آزادی مگس در بند را

 از عنکبوت گدایی  کنند.
 که البته به ناحق در زندان است

او را به سیرک بسپارید تا شادمان کند!
زندان چاهی ست عمیق

تا امامان زمان مان غرق شوند!
حجله ای ست تا دخرتان خدا

ـ چریک های باکره ـ اضاله شوند
 سینه هایی که با گلوله ها خوابیدند تا فردا کودکان خشم و هیاهو از حاشیه ها 

رسبرآورند
که کجایند مادران و پدرامنان، آن  روایتگران فردا؟!

بایِّ َذنٍب قُِتلَت   
دامادی را می شناختم
وقتی شعر می خواند

در حنجره اش عاطفه تیرباران می شد
 عاطفه که  بچه را زایید تا مبیرد!

 و گفت پیش از اینکه مبیری جاودانه می شوی
و هیچکس در انتظارمان نیست

آنها به ما وعده ای منی دهند
 وعده هایشان را در سوراخ های بخارآلود خیابان های نیویورک و در بوی گند شاش 

بچه های اعامق  ریخته اند
 در اوکلند و منایش شبانه پلیس های مهربان

و مردان غریبه ای در دستبند
با شلوارهایی گشاد و رهاشده

با لهجه ی برده ای که هنوز می خواهد فرار کند انگار
 بردگانی که از رس حادثه سیاه یا رسخند!

تا مکزیکی های خطرناک در رسزمین خویش غیرقانونی مبیرند
تا عرب ها از مبب به دریا فرار کنند

تا فلسطین فراموش شود
تا سومالی بسوزد 

آنقدر که
همیشه  یادمان باشد تنها دو راه می ماند:

یا با آنها ، یا با آنها!
و راهی که من می شناسم:
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کشتی را سوراخ کن!
و من چقدر شام را که در زندان می میرید دوست دارم!

 اندام تان سالها از شعورتان پیرتر،
عصب ها متالشی می شوند

امید نخي سیگار است.
 لب هایی ست که با اشک زمزمه می شود:

دوستت دارم
 مغز می نویسد

انگشتانت مشت می شود برای چه؟
 می روی که ما مبیریم و عنکبوت ها بگویند مرد؟

طبیعی مرد؟!
   کامال طبیعی ؟

مثل بچه های افغانستان؟
با گوش هایی پر از گوگرد و رسب و خاک؟

کامال طبیعی
 مثل خشم من در شعر

که فروغ بخوانم و رسدم شود و بگویم
 قرار است انگار بزودی با آتش گرم شوم

 کامال  طبیعی !
 برای همین شعر می نویسم

 تا همینجا مبیرم
تا دست کم  در شعرم برایت یک کیلو گوشت بیاورم

 با استخوان و دنبه
نخود و لوبیای کافی

 و پنهانی کُردی بپوشم
از مرز  تنم بگذرم

 آنقدر سیر که گرسنگي قصه شود
  والبته با آتش و لباس های الکچری تو! سفیدبرفی متوسط من!

با آتش و بوی پوست سفیدت!
 ”اون شلوارک کوتاهه رو بپوش

 دوستاتم بگو بیان”
 زعفرانیه چقدر گران است که منی شود روی برنج  تایلندی بریزم

 حاال مدیر  ارصار دارد که شاهرخ بیهوده بود
 فراموش شدگان بیهوده 

كه نود و پنج درصد مردم جهان اند
 تنها  هامن ۵ درصدند

 آنها که می توانند و می دانند که باهوده اند!
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تا اما گلدمن را سلب تابعیت کنند
 مایاکوفسکی دیوانه ای باشد در کوچه ها

تا گاوهای اسپانیا  به ایگلسیاس سقوط کنند
تا دالی از والت دیسنی لب بگیرد
و خروار خروار  فعال حقوق برش

با پرونده های باز تجاوز و توهین و تهدید
 از زنان مثل اسبی مرده روی دوش کولربان حامیت کنند

و بکنند
ْح ِيل َصْدِري رَبِّ اْرشَ

ْ ِيل أَْمِري  َويَرسِّ
َواْحلُْل ُعْقَدًة ِمْن لَِسايِن

يَْفَقُهوا قَْوِيل

”پشت هرنشانه  آن خودانگیزنده، آن امر پنهان و مرموز
چندگانه ای حفر می کند

هر گزاره  دشنه ای ایست که فرمان ایست می دهد
كه دریده شویم

که دریده شویم…”
 ما بربرهای نامتمدن که هنوز بدبینانه به  انسان امیدواریم

تا هستی مان را
 کارمان را

 زنان و مردان و کودکان مان را بگیرند و به شهر زیبای مان لبخند بزنند
تا   لبخند بزنیم

تا يادمان نرود كه زنده ايم
كه همدست نيستيم

همسنگريم!
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من کارگرم

مثل همه ی کارگران

مثل همه ی انسانها

      زیر فشار

              سلطه

                   خفقان

                       استثامر رسمایه

                             استخوانهایم خرد میشود

 +    +    +          

         من آزادی

         برابری

        زندگی انسانی می خواهم

+     +     +          

          کفشهایم را پوشیدم .

          او پرسید :

          کجا؟

         گفتم :

               من آزادی می خواهم.

                        در پی آزادی ،

                          در به در شدم ،

                            به هر جایی رسزدم.

            همه نگاهم می کنند.

            دوستان  با حرست ،

تقدیــم بــه رفیقــم، شــاهرخ زمانــی، کــه چــون کــوه رسبلنــد و ســرتگ در 
مقابــل ظلــم ایســتاد و ایســتاد و ایســتاد ... هنــوز هــم در قلبهــای مــا 

ســرتگ و رسبلنــد ایســتاده اســت.

من آزادی می خواهم
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            دشمنان با کینه ،

            رفقا ،

                با شور و شوق.

+     +    +      

  پلیس نیش خندی زد :

      آزادی می خواهی ؟

       دستانم را بستند :

     جای تو زندان است !!!

           آنکه آزادی خواهد ،

           جور زندان   کشد.

+     +     +            

  اکنون مرا،

   زندان ،

      به زندان،

      می گردانند.

+    +    +  

زندانها ،

پر از، من است.

می بینم رد پا ،

         نشان آزادی خواهان،

می شنوم ،

         غریو غرش طوفان را،

می شنوم،

           صدای هلهله یاران را ،

پیروزی از آن من ،

           من بسیاران است.

چون من ،

          از بسیارانم.

م. اخگر ١٣٨٩/٩/٢٨
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مشتاق رهایی، از رسزنش سازشکار نرتسد.
  

عاشق آزادی از رسمایه دار و پاسدار نرتسد.
  

کارگری که سوسیالیسم را کند، هدف خویش،
  

از آخوند خونریز و کارفرمای فریبکار نرتسد.
 

شاهرخ که چو ارانی زند، دم ز آزادی و حق، 
  

از طعنه نا محرم ارسار کارگری ، نرتسد.
  

ای طالب حق و عدالت، ز جان و مال میندیش،
  

کارگری، به برابری رسد، که از رسمایه دار نرتسد. 

برداشــت آزاد از شــعر عــامد الدیــن  نســیمی شــاعر آزاده آذربایجانــی کــه بــه ســه زبــان شــعر گفتــه اســت 
ــار « اســت ، حاصــل  ــران رخ ی ــی شــعر  «حی ــام اصل ــرای ازادی گذاشــت، ن ــارزه ب و زندگیــش را در راه مب
ــران  ــه کارگ ــم ب ــه تقدی ــربد نرتســد» شــده اســت گ ــر آگاه از ن ــام «کارگ ــا ن برداشــت  آزاد از آن  شــعری ب

زندانــی و شــاهرخ زمانــی مــی شــود.

کارگر آگاه از نربد نرتسد!!!
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گر بی برصی می کند، انکار شاهرخ، ز نربد،

  
سهل است و چه غم ؟ کارگر آگاه از نربد نرتسد.

  
در نربد کار و رسمایه بیم رس و جان است ولیکن،  

  
ای رفیق مبارز، از این ها، کارگر آگاه  نرتسد.

  
اندیشه ندارم ز کارفرما و دولت بد اندیش،

  
از زندان و شکنجه، عاشق سوسیالیسم نرتسد.

  
در سایه اتحاد، ایمن از آ نست، کارگر مبارز،

 
که شاهرخ شیر دل، از آخوند کفتار نرتسد.

م. اخگر
  ١٣٩٣/٣/١٧
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طی سال گذشته اتفاقات بسیاری در رابطه با کشته شدن شاهرخ و مواضع مختلف در مورد کارها و اهداف و نظرات 

شاهرخ رخ داده است ، یکی از آنها جمع آوری و آرشیو کردن مجموعه آثار شاهرخ زمانی است که در اولین گام اقدام 

به تهیه کتاب ”آثار برگزیده شاهرخ زمانی و برخی اطالعیه های مشرتک“ شده است، که توسط جمع قدم اول تدارک 

حزب انقالبی طبقه کارگر و کمیته حامیت از شاهرخ زمانی چاپ و منترش شده است، و رومنائی این کتاب در شهر 

تورنتو در مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده  که توسط احزاب و تشکل ها روز یکشنبه ٢ اکترب 

٢٠١٦ مصادف با ١١ مهر ١٣٩٥ از ساعت دو و نیم تا پنج و نیم بعداز ظهر در نورث یورک سیویک سنرت ٥١٠٠ خیابان 

یانگ ، سالن کانسل چمرب انجام خواهد شد. پیشاپیش از رشکت همه رفقا در این مراسم  قدر دانی و تشکر می کنیم. 

جمع قدم اول

۱۳۹۵/۶/۱۷

یــک ســال پیــش در تاریــخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ شــاهرخ زمانــی کارگــر 
ــدان کشــتند. ــی را در زن کمونیســت انقالب
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