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  شباھنگ راد

 ٢٠١۴ مارچ ١٨

 حميد تقوائی و مقولۀ اتحاد
  

ھا و  زمانھر يک از سا. مورد بحث و مناقشه است ھاست که ھا و سال مابين نيروھای درون چپ سال مفھوم اتحاد فی

شرايطی  که، اتحاد در کدام بستر و در چه جدا از اين. دھند گی چپ ارائه می ناتحاد و يگا ھای متفاوتی از احزاب نگرش

فرجامی اتحادھای تاکنونی ناشی از چه بوده است، و جدا  بیۀ که ريش خود خواھد گرفت، جدا از اين بار عملی و واقعی به

بنادرست ۀ مند دست يافت، برخورد به نگاِه و انگيز ی و ھدفئ رود به جامعه، به اتحاد پايهبدون و توان که آيا می از اين

 .باشد اتحاد میۀ نظری، پيرامون مقولۀ ھم در حوز آن خارج از کشوری و" احزاب"و " ھا سازمان"بعضاً 

چنين  ھای روشن و ھم چھارچوبه خارج از دباي و نمی توان که اتحاد را نمی چه را که مھم است، آن است ھر حال آن به 

جامعه،  به اين دليل که. باال مورد بررسی و کنکاش قرار دادۀ تحت ستم جامعه با طبق ھای طبقه و اقشار خارج از کنش

تحت ستم  کارگران و تمامی اقشار  خواران عليه زورمداران و مفتۀ شاھد به انقياد کشيدن و استثمار افسار گسيخت

مسلماً . ھاست درک و تبيين چنين ضرورت  است که ھر انقالبی و از جمله انقالب ايران، نيازمندباشد و پُر واضح می

که پرش و تغيير ھر مناسبات ناسالم حاکم بر جامعه،  باشد و معين است تواند کار چندان مشکلی فھم اين موضوعات نمی

عمومی   مقدم شمردن بر منافع مونيستی و باچنين و تنھا با درايت ک ھم. کارگر استۀ راھان طبقھم منوط به تشخيص

ھای  ھای انحرافی را در صحن جامعه ديد و در خالف درک ايده رفت انقالب و پس زدنتوان پيش جنبش است که می

نيروھای درون چپ خارج از کشور قرار گرفت که، اتحاد نيروھای درون جنبش چپ، به  -  بعضاً -بناصحيح و رايج 

ۀ ھم در مرحل و آن - ھا ھا و تاکتيک ژيک نيست، بلکه انطباق سياستيی و ستراتئ  خطوط پايهسو شدن خط وھم معنای

است  ھاست و معين باالئی  ھا عليه معنای تمرکز پائينی حاکمه و ظالم است؛ بهۀ  در مقابل طبق- طبقاتی ۀ معينی از مبارز

 .باشد که بدون اتخاذ چنين امری، امر مبارزه و بسيج کارگران ناممکن می

ھا، سر باز  ھا در مبارزه با باالئی وصل پائينی منظور توان ادعای کمونيستی داشت و از تالش به در ھر صورت نمی 

 را به ميان آورد و عمالً از اتحاد با ديگران فاصله گرفت و آنان ھا به اقشار پائينی توان سخن از يکسانی منفعت زد؛ نمی

نظری . ست  لنينيستی–مارکسيست  چنين نگاه و نگرشی خالف افکار. ترغيب نمودھای خودی  ھا و تاکتيک قبول سياست

کمونيستی با  ھای ، فاقد يکسانی برداشت»حميد تقوائی«" حزب"اساساً . باشد يآن می مبلغ و مدافع» حميد تقوائی«که 

 تشکالت و تجمعات ھای  در اين ميان، يکی از دغدغه است و اگر–نظری ۀ ھم در حوز  و آن–ديگر جريانات چپ 

» حميد تقوائی«فکری ۀ معضل و مشغل دھد، اّما و متأسفانه، اتحاِد نيروھای چپ تشکيل میألۀ کشوری را، مس خارج از

نيست؛  ھای معين و واحد  حول سياست–ھم   و آن–بخشی فعاليت مشترک با ديگران  ابداً سامان ش، اصالً و"حزب"و 

" حزب"دارد؛ چرا که اين ن" اخالقی"و " روانی" ست و باوری به نقد"سياسی "،-  خالف ديگران - اش  لهأچرا که مس
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سوئی کند و عمالً مخالف ھم ی تعريف میبه درون خود ،"احزاب"ھا و " سازمان"اتحاد را به معنای ورود ديگر  ۀمقول

 .ھاست باالئی ھا در مقابل و نزديکی پائينی

ۀ در برنام  - و چه بايد کرد–بندی  حول جمع" ايران کارگریليدر حزب کمونيست "عنوان  به» حميد تقوائی« 

  :گويد می يدنزندانيان سياسی در سو داشتبزرگ

که طبقه کارگر متفرقه، اّوالً طبقه کارگر ايران خيلی  کنه، به دليل اين توونه خودشو سرزنش نظر من چپ نمیه ب ".. 

خالقی، ا کنيم بايد نقدمان سياسی باشه، نقد روانی، وقتی ما از سياست صحبت می.... دوران شاه است تر از متشکل

پيوندند، ن بخواھيد ھمه به حزب تو می گند شما را دوست داريم، به من می يم، ما دمکرات نيستيم، ما خودمانخودخواھ

رفتم تو اون حزب، معلومه ھر حزبی  پيوندم، من اّول میای ب ديگه خواستم به حزب گم معلومه، اگر من می من می

ميشه، بياد فصل  طوری حل اش اين لهأ، اين سکتاريسم نيست، گويا چپ مستشده، اين گناه کبيره نيسن خواد، اين جرم می

ست، اون سياست، اون خطی که از  له سياسیأمس له سر اين نيست،أگيم مس روی نقطه اشتراکات، من میمشترک بگيره 

ر سطح جھان، از نظر من ھم در سطح در ايران و ھم ده به امروز، امروز ب بر گردم.... چپ انتظار داريم، اون چيست

 .... "خيلی قويه نظر اجتماعی چپ

 و غيره، توضيحاتی را ارائه اداده در مصر و ليبي رخ" انقالبات" پيرامون" ليدر حزب کمونيست کارگری ايران"البته  

بيم رياشود و د ھا نيست و قصد بر آن است، تا به نکات مطروحه در گيومه اشاره که فعالً جای برخورد با آن داده است

 .مابين نيروھای چپ باور دارد کاری و يا اتئالف فیھم ش تا چه اندازه به مقولۀ اتحاد،"حزب"و » حميد تقوائی«که 

باروی  ھای سکتاريسم سازمانی و حزبی در بی از جلوه کيد ورزيد که يکیأبايد ت» حميد تقوائی«در حايشه و خالف نظر 

جريان سکتاريستی . ست  به نظرات خودی-تر در خودخواھی  رتی دقيقو به عبا – به نظرات ديگران و در باور کامل

واره در حال و سکتاريستی ھمواره و ھم دارد؛ جريان ن- نداشته و –کارگر و محرومان ۀ به وحدت طبق کمترين اعتقادی

باشد و  آن می بارزۀ  لنينيست از مشخص–فکری و تحريف مارکسيست  ھا، جمود ست و عقب ماندن از توده ھوای خودی

بنابراين، بيان چنين احکامی از جانب اين و آن،  .دارد نديده نداشته و  ھای اقشار ستم به خواستهکاری به دنيای واقعی و 

ست که در مقام  جرياناتی بلکه بر گرفته از رفتار و کردار سياسی عناصر و  به معنای نقد روانی و يا اخالقی نيست

 .پردازند چپ، به تخريب آرمان چپ می

ۀ  پيرامون وجود تشکل باالی طبق- » حميد تقوائی«نظرات  سو با که دنيای حقيقی تا چه اندازه ھمبينيمدر ھر صورت ب 

 کارگر و رشد چپ دارد؟ۀ رفت طبق ايران حاکم است، نشان از پيشۀ چه بر فضای جامع باشد و آيا آن  می-کارگر و چپ 

 عنوان ھم به  و آن-کارگر ۀ رفت چپ و طبق شکه تجلی پي ال بر آئيمؤخ اين س پاسقبل از ورود به نظرات فوق، از درِ 

بايست در کدامين کارکردھا ديد؟ آيا جامعه   را بايد و می-و تأثيرگذار  "قوی"چنين چپ  يافته و ھم متشکل، سازمانۀ طبق

 را در تقابل دد و ماحصل آنرو گره  روب–ھم از نوِع قوی آن   و آن–بر تحرکات چپ اجتماعی  دباي نبايد و نمی

 ... دارد؟ ون عينه مشاھده نمايد؟ مگر چپ قوی و بالغ، چپ تأثيرگذار نيست و حضور تعرضات رژيم به

را در  موضوع اين چنين  ست و ھم ھا زمينی و ناکرده ھا االت فوق را داده است؛ چرا که کردهؤبختانه جامعه پاسخ س خوش

تر  تر، سر زنده تر، بالنده رفته پيش" سنتی" گذارد که چپ کنونی نسبت به چپ گذشته و مینمايش  مقابل ھر انسان آزاده به

ۀ که ميزان اعتراضات کارگری نسبت به گذشته قابل شمارش نيست و طبق ست چنين پذيرفتنی ھم! گراتر نيست و عمل

ھم  ان پراکنده، نامنسجم و نامتشکل و آنچن داران، ھم کارفرمايان و سرمايه رو در رو و روزانه باۀ رغم مقابل کارگر علی

است به دليل تحوالت جھانی  که قابل اذعان مضافاً اين. باشد قوانين حاکم بر نظام وابسته و سراسر خشن ايران می به دليل

ن ھای پيشي ورهھای بس عظيمی با د روزھا تفاوت ناطالعاتی، اي  عرسی به مناب چنين به دليل رشد تکنولوژی و دست و ھم

ھا  کمونيست فکران و کيد ورزيد که نمودھای عملی دانش طبقاتی روشنأھا بايد ت موازات آن و به دارد، اّما و متأسفانه
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 تر حاکم بر جامعه بسيار و بسيار، عقب ھای مندی يت نيست؛ به اين دليل که چپ امروزی از فھم و درک قانونؤقابل ر

مخفی و در خود نيست و کامالً " قوی"چپ ۀ ثمر. باشد چپ پيشين میۀ آگاه دھند  به منابع" رسی دست"از چپ بدون 

ش در خدمت ھاي تاکتيک ھا و ھا، سياست سازمان و سر در گم است و خواسته مورد نظر، بی" اجتماعی" چپ. ست علنی

  .نيست طبقاتی دروِن جامعه ۀبه حل مبارز

 ھای جنبش. برد  سازمان رزمنده و کمونيستی رنج میايران به دليل فقدان يکۀ ويژه جامعه اين روزھا دنيا و ب 

و توسط جريانات و عناصر وابسته به  اند ديده يکی پس از ديگری بپاخاسته کارگر و ديگر اقشار ستم ۀاعتراضی طبق

طلب  عناصر اصالح آمال و آرزوھای مردم، ۀو از جمله در ايران، کعب جا ھمه. شوند سرمايه، به انحراف کشيده می

ش کارگر جانش به لب. اد مردم دردمند برسدده تا ب اند و ھيچ نيروی سالمی نيست تی و مدافعين نظام تبديل گرديدهحکوم

 سو و دار، با ھوشياری تمام، انرژی وی را در جھت منفعت خود سمت است و سرمايه رسيده است و از اين وضعيت زله

ۀ گان به طبقبا وابست کشان مابين کارگران و زحمت فیھا و زد و خوردھای  ميادين ايران درگير، تنش. دھد می

بيھوده و بی دليل  مگر. دارد، کمترين نقشی در اين کشاکش ن"یقو"و " اجتماعی" ميان چپ ست و در اين داری سرمايه

جائی  ھای جابه ھم در اوائل سال جريانات چپ و آن ھای رغم تحليل  و علی- چنان  است که رژيم جمھوری اسالمی ھم

مردم را سر  ، بر سر کار مانده است و ،- ست "بحرانی"شده و ن" تثبيت" ست،"رفتنی"که رژيم  کومت، مبنی بر اينح

مخالفين خود را ، در اينور و آنور جامعه به  باشد که قربانيان نظام و دليل بوده و می کند؟ مگر بی کيسه و سرکوب می

طرفه شده است و در مقابل  ھاست يک تعرض دھهۀ  چرخدر حقيقت گيرد؟ کشد و جان صدھا نفر را می دار می

متأسفانه . نيست ای از جانب مدافعين خود جا و مقابله العمل به ی، شاھد عکسئ  توده–اعتراضی کارگری  ھای جنبش

يکی از مشکالت  رفت انقالب بهو پيش گیمنظور يگان ين ديالوگ سازنده بهچن گری کمونيستی و ھم حضور و دخالت

ی ھا و افکار بنادرست عناصر ف ايدهھای خودجوش داخل، خال جنبش يروھای کمونيستی تبديل گرديده است واساسی ن

حاکمه و مدافعين ۀ ھای منفعتی، در مقابل طبق رغم تفاوت گيرد و علی ، راه خود را پی می» تقوائی حميد«چون  ھم

نبرد فرا زبان، نظام امپرياليستی را به  و يک صدا شوند و يک  می– شده و –رنگارنگ رژيم جمھوری اسالمی به صف 

گان سياسی خود به پيش  نشان داد که توده صدھا قدم از به اصطالح نماينده توان اند و می ھا فراوان  نمونه.می خوانند

 .است

ست ا گيرد؛ چرا که بيش از سه دھه سرزنش قرار می ست که چپ امروزی مورد مالمت و بر مبنای چنين واقعياتی 

 شھاي ھا فاصله گرفته است و گفته داده است؛ چرا که از کارگران و تودهخود نشان ن ی ازترين کار مثبت و عملي وچکک

 ی وئ  توده–ھای اعتراضی کارگری  بانی از جنبش ش را حول حمايت و پشتیوظايفۀ ست؛ چرا که ھم عملیۀ فاقد پشتوان

ۀ است و ھيچ برنامه و نقش  پای ريخته–ھم در خارج از کشور  ن و آ–چنين افشاءگری از رژيم سراپا مسلح و خشن  ھم

 .داردامپرياليستی نۀ ھای حافظ بقای سلط رو در رو با ارگانۀ گری و مبارز ی، برای حضور، دخالتعملي

 ١٣٩٢دی  

 ٢٠١۴مارچ 

  

  بر گرفته از پيام سياھکل شماره بيست

  

 


