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  رفقا
این نامه قبل از تصميم یکجانبه اخير رفيق حميد تقوائي دایر بر گذاشتن منتخب اسناد در اختيار 

  .در سمينار یکشنبه در این مورد صحبت خواهم کرد. اعضا نوشته شده است
  کورش مدرسى 

2004وت 1 20
  
  

  !حزبى کميته مرکزى رفقا
  !ى دفتر سياسى رفقا

  !ىحزب کمونيست کارگرى کادرها
  

  مهمى قرار گرفتهدر بوته آزمایشى و از آن مهمتر کمونيسم کارگرى حزب کمونيست کارگر
. که در حزب باز شده است سرنوشت این جریان را در ابهام فرو برده استى شکاف. است

نگران از ى د دارد و عده بيشترجودو جبهه فعال و  یا جناحوروشن است که در حزب د
  .  هستندجناح این دو شاهد کشمکش حادسرنوشت حزب 

  
همه ى تحليل ما از خصلت و مضمون این اختالف هر چه که باشد آنچه که بيش از هر چيز برا

 پلنوم یا کنگره حزب  بعد ازفرداىدر در جامعه ى ما باید مهم باشد موقعيت کمونيسم کارگر
د و آینده خود را که اميى از انسانهائى که ما از خود به جامعه و به تعداد کثيرى تصویر. است

ميز ى آنچه که رو. به ما گره زده اند، ميدهيم دامن هر دو طرف این کشمکش را خواهد گرفت
است نه سرنوشت این یا آن جناح، بلکه سرنوشت کل جنبش ما و شانس این حرکت در ایجاد 

  .بهتر استى به تضمين دنياى مردم و در دادن شانسى در زندگى تغييرى واقع
  

  !رفقا 
این یک واقعيت است که امروز دیگر محتاج . دو شقه شده است ى  کمونيست کارگرحزب

 جریانهاى درون این حزب، هردو، بخش آنچه که ما بر آن تاکيد داریم این است که. گفتن نيست
و ى  واحد تاریخي، سياسپدیدهیک ى  حزب کمونيست کارگر.هاى انتگره این پدیده هستند

  اى را بشيوهبخشنميتواند هيچ یک از این دو ى تشکيالتهيچ جراحى . استى تشکيالت
کل جریان ما، ى در چنين مسير. حذف کنداز حزب  ،که مشخصه سنت ما بوده است، متمدنانه

در چنين . بعنوان یک سنت متفاوت با آنچه چپ به جامعه ایران داده است از ميان خواهد رفت
دیگر از احزاب متعارف چپ ى ،  به یکبماندى ، اگر هم باقىحزب کمونيست کارگرصورتى 

مان را از دست  سياشانس سي. مردم به آن مهر غير اجتماعى خواهند زد. تبدیل خواهد شد
  .ميدهيم

  
   !رفقا

 با. داردى راه حل تشکيالت  نه با اندرز ممکن است و نهکنونى در حزبشکاف فائق آمدن بر 
بن حل ى براى ن راهنميتوا، نگره فوق العاده در کیاو ى  در دفتر سياس، در پلنومراى اکثریت 
ميتوانيم با اتکا به نه ما . نميپذیردرا  چنين راه حل هائىجامعه و تاریخ . پيدا کردى  کنونبست
این ى مبنا.  جناح مقابل را کنار بزنيم و نه جناح مقابل ميتواند با ما چنين رفتارى کندىرا

که ى مردم. جامعه این را نميپذیرد. حزب نيستى  اساسنامه یا اصول سازمانحقوق نتوانستن
   را با همه ما شناخته اند این را  و این جریاناميدشان را به این حزب بسته اند و این حزب

 از دست  قطع اميد از ما، درشدن حزب، درى نپذیرفتن جامعه خود را در حاشيه ا. پذیرندينم
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. کمونيسم خود را نشان خواهد دادى وزایران و شانس پيرى سياسى دادن شانس تاثير در فضا
  . ماى نه در ماندن و یا نماندن تشکيالتو 
  

   !رفقا
به دو ى تبدیل صف تا دیروز واحد کمونيسم کارگر.  نداردبرندهکه در جریان است کشمکشى 

که ى تبدیل صف، که بيش از هرچيز نفرت غير قابل فهم آنها را از هم جدا کرده استى صف
چنين به جان هم افتاده این که ى به دو جریان، تمایز آنها هنوز روشن نيستعه جامبراى امروز 

 فائق آمدن بر اینى باید برا. پذیرفتنخواهد آنرا  جامعه  به شدت غير اجتماعى است واند
  اصولى و قابل دفاعتوافق بر ىمبتنباید ى راه حل سياس. پيدا کردى وضع یک راه حل سياس

  . شکستاین بن بست را نميتوان ى با را. هر دو طرف باشد
  

ى ئکمونيسم کارگرى و برمبنابر طبق سنت ، باید متمدنانهاگر قرار است در یک حزب بمانيم 
جدا ى  باید متمدنانه، باز هم مطابق سنت تاکنون هماگر قرار است جدا شویم. توافق کنيمى اصول
ماندن یا جدا شدن، هرکدام را که انتخاب کنيم، باید در . هم توافق کنيمبا در این مورد  و شویم

اصولى و باید توافق ميتوان و  جهتبر این . باشدى شان و در چارچوب سنت کمونيسم کارگر
  .کردقابل دفاع 

  
  !رفقا

 به که به آن پابند هستيم مطلع کنيمى  را از اصول کادرهاى حزبدر این راستا ميخواهيم همه
  : را باهم از این گرداب بيرون بکشيمکمونيسم کارگرى اميد که این

  
، در مورد کنگره یا هرچيز ى اکثریت در پلنوم هيچ پالتفرم یا روش راى ما با اتکا به– 1

 باید ى کار کردن در چارچوب حزبتوافق ما برا. را به طرف مقابل تحميل نميکنيمى، دیگر
کنار گذاشتن و یا ى پدر نتيجه مطلقا در . رف باشدهر دو ط  و اصولىىبه توافق واقعى متک

  .تصفيه جناح مقابل نيستيم
  
 ماندن ى متحدبراى است که نهایت تالش را در رسيدن به توافق اصولى ما جائى  پلنوم برا– 2

    .دهيم ميدر حزب، انجامى و همچنين تضمين یک پراتيک کمونيست
  
 شویم، تحزب کمونيستى ور به جدا کردن راهمان و اگر مجببه نتيجه نرسد اگر این تالش – 3

را " ىحزب و قدرت سياس"اجراى استراتژىو" یک دنياى بهتر"کارگرى براى تحقق برنامه 
در چنين شرایطى در راستاى یک افق و منفعت  .در قالب حزب دیگرى تعقيب خواهيم کرد

 صرف نظر خواهيم طوالنى مدت تر کمونيسم کارگرى از هر ادعائى بر نام یا اموال حزب
ما . هستند رسمىاز نظر ما  ، در چنين حالتى،ى و نهاد هاى آنحزب کمونيست کارگر. کرد

  .المقدور دوستانه را داشته باشيمى  و حتانسانىتالش خواهيم کرد که یک جدائى 
  
این حزب را نيز ابژکتيو و بر اساس ، ىحزب کمونيست کارگر از ماى در صورت جدائ– 4

در این حزب مادام که بر این مبنا . يت سياسى آن در جامعه قضاوت ميکنيمموضع و موقع
ى انقالبکمونيستيى و یک حزب از نظر ما خود ایستاده باشد، ى کنون  مصوب تاىموضع سياس

در نتيجه . خواهيم دانستخود ى نزدیک ترین متحد سياساز نظر سياسى در جامعه است، آنرا 
  . از آن داریمى راد و نه در افشاگردر کم اعتبار کردن افى نه نفع
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 تامين وحدت معطوف به تالش براى پلنوم باید  اجالسپلنوم و خوداز حاال تا  به اعتقاد ما – 5
اگر . شویم متمدنانهى حزب، اگر ممکن باشد، و یا تضمين و توافق در مورد یک جدائى اصول

ميتواند ، این کنگره را باشدداشته اصرار فوق العاده کنگره ى طرف مقابل ما بر برگزار
در این ما . نخواهيم شد کنگرهى در پلنوم مانع برگزارى اکثریت رااتکا به ما با . کندبرگزار 

   .کنگره شرکت نميکنيم
  
ى از اختالف در حزب و امکان جدائى و سياسى  جامعه و اعضا را باید به شيوه اصول– 6

و شماره انترناسيونال ویژه، هر طرف روایت پيشنهاد ما این است که در یک یا د. مطلع کرد
  . خود از اختالف و هدف یا راه حل خود را ارائه دهد

  
منتشر ى به پلنوم بصورت علنى پالتفرم ها و مصوبات پيشنهادهم اکنون الزم است از  – 7

  .برگزار گردندى در دفاع از این اسناد بصورت علنى مرکزى د و سمينارهانگرد
  

  رفقا
از حاال تا . که بر حزب مسلط شده است باید تغيير کندى حزب ميگذرد و فضائن ایآنچه در 

ماندن یا تا با هم تالش کنيم . از دست ندهيمهم اميدواریم که این فرصت را . پلنوم را وقت داریم
که چشم اميد به ما دوخته ى این را به همه کسان. باشدى در سنت کمونيسم کارگر مان جدا شدن
  .صور حکمت بدهکاریماند و به من
  با احترام
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