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  شباھنگ راد

  ٢٠١٨ اپريل ١٠
 

 ؟، موضوع بر سر چيست-ايران حزب چپ - " فدائيان"ِاتحاد 
  

لمان به گرد ھم آمدند، اُفاقد برش و اصالت انقالبی، در  مانده و در حقيقت چند روز قبل تعدادی از عناصر و نيروی باقی

سازمان اتحاد  ،)اکثريت( اين گردھمائی، سازمان فدائيان خلق ايران سردمداران اصلی!! انجام دھند، "دگر "تا کاری

که، در کوله " محبوب و درخشانی "ھای گران چپ بودند؛ سازمان داران وحدت چپ و کنش  طرف-فدائيان خلق ايران 

 کارگران و  فعچنين پشت کردن به منا خيانت به انقالب و انقالبيون و ھم عملی، بار سياسی خود، چيزی جز بدنامی، بی

  . کشان ندارند زحمت

در درون جامعه، ماھيت و معنای حقيقی اپوزيسيون سالم  ِدليل فقدان حضور و پراتيک انقالبی و کمونيستی شوربختانه به

 ، عناصر متشکله در کلن را، در پھنۀ نيروھایدباي توان و نمی در اين رابطه نمی اگرچه و. و چپ، وارونه شده است

گری  سياست نقد و روشن ،دنبال  چنين در محدودۀ چپ خارج از کشوری جای داد و به  و ھمھای مردمی آرمانمتعھد به 

ِعنوان نيروی انقالبی و يا سازمان چپ،  اکثريت نه به شان انتخاب نمود؛ به اين دليل مبرھن که، سازمان را در مقابل
عملی نظام  کاراش و تاکنون، ھم گيری ز زمان شکلساب آمده و اح سرمايه به   وابسته به منافعھای  سازمانۀبلکه از زمر

  .باشد ُبوده و می ی از حاکميتئھا جناح  چنين، پيرو سياست و مدافع جمھوری اسالمی و ھم

گيری  ی نموده و در صدد احياء، و پی"دگر "ی اکثريت، قصدئادعا" ِحزب چپ ايران "ھا در ھر صورت و جدا از اين

ًعضا جماعت متشکله در کلن و ب ھای ماند که سازمانناگفته ن.  است ھای چھل و پنجاه  اواخر و اوائل دھهفدائيان افکار

ھا بيرون بدر  شدن را تجربه کردند و ناموفق از ھمۀ آن و يکی گرائی ھای متفاوت ھم، روند ھم ورهتشکيل دھندۀ آن، در د

. است شان گير کرده بار سياسی ھای سراسر خفت ھا در داالن ت آنچنان علل و ايرادا که، ھم یئھا اند؛ ناموفقی آمده

خواھند  قول خويش، می اند و به داده ای را سازمان رغم چنين وضعيت و در پرتو چنين ثمرۀ نافرجامی، مضحکۀ تازه علی

نب اکثريت را، که موارد طرح شده از جا ُپر واضح است! رھنمون سازند.... و " آزادی و دمکراسی "جامعه را به سمت

در درجۀ نخست،  ھا ولهقگونه م بندی به اين به اين دليل که پای. حساب طنز سياسی نوشت  بهدباي و می نبايد جدی گرفت

مبارزۀ طبقاتی و وصل به پايگاه  نيازمند صداقت و حمل افکار انقالبی، و در ثانی مستلزم حضور در صحن

ھا در کارنامۀ سياسی خود دارد، قادر به  به آرمان توده اری ازخيانتب معلوم است سازمانی که کوله. ست اجتماعی

 ھا تودۀ دردمند نيست؛ چنين چنين برگرداندن چرخۀ سياست به نفع ميليون بالنده و ھم سو دادن جامعه به مسير و سمت

ريزمای سياسی و فاقد ًاساسا فاقد کا شان، ، بنابه ماھيت"حزب چپ ايران "ھای متشکله در سازمانی و از جمله سازمان
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و  ُرا نه تنھا نبايد جدی گرفت، بلکه بايد آگاه بود که حنا" فدائيان" اتحاد اند؛ به طور قطع جلسات کلن و پتانسيل مبارزاتی

به ھر حال . واھد شدۀ آن خوانده خحتفا ،ورباخته است و در زمانی نه چندان د، پيشاپيش رنگ "حزب چپ ايران "حيات

 ی که، در توشۀئھا ُاالت پاسخ داد که موضوع و ھدف فسيلؤ، بايد به اين س"فدائياناتحاد  "ورنمای سياسیبا توجه به د

توان اين جماعت را، در  می ًساسااھا دارند، چيست؟ آيا  ھای انقالبی و کمونيست سياسی خود، انبانی از خيانت به جنبش

  ؟ای نوشت جدی گرفت و به حساب کار تازه ا،ر رسميت شناخت و سر و صدای چند ده نفرۀشانه دايرۀ چپ ب

ھای متفاوت در آن، و  نسبت به حاکميت و بافت شان توان گفت که وضعيت کنونی و نگاه خالصه و در يک کالم می

ِحق مردمی، تکرار کار و ھمان ھای اعتراضی و مطالبات ب ر جنبشبراب شان در ھای تاکنونی العمل چنين عکس ھم
ِو شمايل  ھم با شکل ِدنباله از سنخ اتحاد سال نود و يک، و نود و پنج، و آن سازمان اکثريت، و به گيری ِسياست شکل
 حکومت کارگری بيگانه است؛ سازمان و گزينی ِکه با آرمان مردمی و با جای" حزب چپی "سازمان و. ديگری است

ياری با جنبش  سوئی و ھم ھم. رده استُاز وفاداری به طبقۀ پائين نب ه باالست و بوئیبش که تعلق" حزب چپی"

ن و امبارز جناح معتدل نظام، شرکت در انتخابات کذائی رژيم جمھوری اسالمی و ھدف قرار دادن طلبی و اصالح

که " حزب چپی "دھد؛ سازمان و را تشکيل می" حزب چپ ايران "سسينؤھای م ھا و امثالھم، از زمره فعاليت کمونيست

  .حکومتی و به سيستم و به مناسبات گنديدۀ سرمايه وصل استطلبان  حسر و افکارش، به اصال

فال نيک گرفت و بر چپ پراکنده و فاقد جايگاه حقيقی،  گويند، بايد روند انتخابی پيشارو را به باری، آمده است و می

ريخی خود که ھمانا جنبش تا بتواند در امتداد اجتماعی و" )يان خلقئفدا(حزب چپ ايران " که«به اين اميدند ! فائق آمد

يانی که از سياھی جنگلھای سياھکل با اميد به ئھمان فدا .يان خلق است، گسترش و پيوند يابدئاجتماعی و تاريخی فدا

  وھاب انصاری،-» ... مبارزه را حتی بدون برنامه و سياستی تدوين شده آغاز کردند،  ی و خوشبختی مردم ايرانئرھا

  .- " حزب چپ ايران "زیيکی از اعضای شورای مرک

، خشت کار را بد - شان  سياق ھميشگی  و بنابه-توان فھميد که اين جماعت  با حمل چنين نظر و ادعای دروغين، می

ويژه برنامۀ در پس سياھکل، بر ه ھای راستين و ب و افکار کمونيست ِبا تحريف تاريخ بخشی از منشاند و  ريخته

بازی،  و دغل دروغ با توسل بهخواھند رو راست باشند و آگاھانه  نمی. گذارند رپوش میخويش س موقعيت نامتعادل فکری

ِھای سياه  ھم در دھه کشان و آن کارگران و زحمت ِرا، با آغاز کار بھترين فرزندان" حزب چپ ايران "ِآغاز کار
باشند، سياھکل حاوی سياست و برنامۀ که اشراف داشته  بدون اين. دھند می سان جلوه ديکتاتوری رژيم شاھنشاھی يک

که  ُوره نبود؛ بدون اينآن د گان ِی، در حرکت انتخابی رزمندگيفھمی و يا چندگان ترين کج مُکمونيستی بود و ک ِروشن

ه ترين زمان ممکن ُدليل ھم نبود که، در کم بدرستی شناخت و بی ِخود بقبوالنند، سياھکل ھدف اصلی خود را خواھند بهب

 ھای سد کنندۀ ای در مقابل ارگان و جوانان را به سمت خود جلب و نقش بس تعيين کننده  افکار جامعههتوانست، توج

ست  گفت که تفاوت بسيار عظيمی بنابه چنين عالئم واضح و مدللی، بايد. فکری ايفاء نمايد ھای اعتراضی و روشن جنبش

ش به باال و به ، نگاھ"چپ "ُاش به مردم بود و اين تکيه  آن چپ،چرا که! بين آن چپ و حزب به اصطالح چپ ايران ما

نام آن  گان سياسی، در سوءاستفاده از ِتنھا اشتراک نوشتاری فرسود. ست نظام جمھوری اسالمی ھای مختلف جناح

  .، بر طاق خود چسبانده است"حزب چپ ايران "ست که، فدائيانی

، بسيار ھم" حزب چپ ايران" جماعت متشکله در گی سياسی عناصر وماي و بیًحقيقتا که کار اين جماعت، مردم نيست 

ًمطئمنا بدون  اند و ای را باز کرده ِدکان تازه. بنيادشان داشت" نو "انتظاری از تشکل توان،که ب آشکارتر از آن است

 خود، تصفيه حساب سياسی بار سراسر نکبت به اين دليل که با گذشتۀ. تر، بسته خواھد شد ه با مشتری تازهھمواج

سپاه پاسداران را به . خود را توجيه نمايند گی و استيصال سياسی جويند تا درماند از نام فدائی سود میاند و رندانه  کردهن
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اندازی دفاتر در نھادھای سپاه  گر نظام، راه ھای سرکوب عملی با ارگان ھای کاری ھای سنگين مجھز کنيد، ھم سالح

اتحاد و يا جھت  موضوع اينان،. دھد را تشکيل می شان  کارنامۀ سياسیۀاز زمر... ديگر دوائر سرکوب  ران وپاسدا

ھای  ُنيازھای درونی و دم تکان دادن، به جناح  به ُ طبقۀ حاکم بر جامعه نيست، بلکه پاسخهدادن اعتراضات مردمی علي

مداران  چنين قدرت ھای متفاوت نظام و ھم  بخشهشان، در جلب توج آرزوی ھمۀ ھدف، اميد و .متفاوت نظام است

ًمردم، و متعاقبا  ِعنصر و نيروی طرف  با اين تفاصيل، موضع.  است-در آرايش سياسی آتی جامعۀ ايران  - المللی  بين

ًگی برخورد با چنين تجمعاتی کامال روشن استِنوع چگون ھای سياسی انتخابی  بازیُاساس ھرگونه ورود به  بر اين. ُ

ی، چيزی جز عدول از مبارزۀ ايدئولوژيک ئ  انتخاب ديالوگِ سياسی و برنامهو يا آنان مبنی بر به نقد کشاندن افکارشان،

، نه تنھا "حزب چپ ايران " اقناعی با-به دنباله ھرگونه گفتمان انتقادی . درون نيروھای کمونيستی نيست سالم در

شان  ھا و حاميان فکری مھدی فتاپور، فرخ نگھدار و ديگر دار و دسته چون  چھرۀ کثيف امثالی ھمبناصحيح، بلکه تطھير

به طبقۀ  گری و زنده نگه داشتن حافظۀ تاريخی پيرامون چنين جريانات و عناصر متعلق ِمتد روشن يگانه. باشد می

صفوف نيروھا و عناصر وابسته به طبقۀ  نان، ازدنباله طرد آ گيری سياست افشاءگری و به ھا، در انتخاب و در پی باالئی

  .ھاست پائينی

بارشان  ِو افکار آنان، بار ديگر ماھيت سراسر خيانت جای به نقد کشاندن برنامه ست تا به بدين ترتيب، الزم و ضروری

گر نظام  ھای سرکوب راه ارگان آموخت، که چگونه سازمان اکثريت، به ھم را گوشزد کرد و به نسل جوان امروزی

 چنين در پس زدن و ھا و ھم ن، کمونيستانقش بس عظيمی در به خاک و خون کشاندن مبارز جمھوری اسالمی،

ھای  کاری ُکردستان، ھم صحرا، ُراھی در سرکوب جنبش خلق ترکمن ھم. ھای اعتراضی داشته است سرکوب جنبش

ُگر نظام در کشت و کشتار مردم و تعرض ی با نيروھای سرکوبعمل  سال ]دلو[انه به سربداران در پنجم بھمنحمسل ُ

ھا در  ن و کمونيستابا ضد انقالبيون، در تعقيب و دستگيری مبارز راھی ، ھم- ھای مازندران   در آمل و جنگل- شصت 

واقعيت اين  .دھد را تشکيل می" حزب چپ ايران" ھای سازمان متشکله در  فعاليتۀاز جمل...  ھای ايران و خيابان

 بايست و میاند  کمونيستی ايران، بسيار بدنام - ش، در تاريخ جنبش اعتراضی ھای متفاوت زمان اکثريت با جناحکه سا است

مبارز  اھ اين جريانات با اتخاذ سياست ضد انقالبی، ده. بازخواست و محاکمه قرار گيرند ، در فردای انقالب موردو بايد 

ھا در  ام گذراندند؛ اين سازماننظ ھای مخوف جمھوری اسالمی نمودند و از دم تيغ جالدان و کمونيست را روانۀ زندان

اند و نقش  ِطلب، جنبش سبز و اعتدال حکومتی برخاسته اصطالح اصالح به ھای ھای متفاوت، به حمايت از جناح ورهد

قرار " چپ ايرانحزب  "چنان در دستور کار اند؛ موضوعاتی که ھم ء نمودهنظام امپرياليستی را ايفا سوپاپ اطمينان

اين جماعت در . ی از آن نيستندئھا با نظام و بخش گيری، و يا قطع مراوده و مصاحبت سياسی دارد و حاضر به فاصله

نظام، کسب " رامآ "ھای شان، وحدت و مدارائی با جناح اصلی و محوری خط و در صفوف مردم قرار ندارند و انگيزۀ

در آرايش سياسی  المللی مداران بين  قدرتهچنين جلب توج ِتر در ميان اپوزيسيون خارج از کشوری و ھم معقول ِجايگاه

و " حزب چپ ايران "گان اصلیگفت که گردانند توان بر مبنای چنين حقايقی و به يقين می. اند بعد از جمھوری اسالمی

طلبان و معتدلين حکومتی ندارند و ھمۀ آنان، سوار بر قطار  ی با اصالحئتفاوت ماھو نتري ويژه سازمان اکثريت، کمه ب

چيزی جز ترويج  گری، ِبه ھمين منظور ھرگونه مھربانی و سازش گفتاری، و يا انتخاب ديالوگ به نيت روشن .ند اواحد

ِی جز تطھير چھرۀ سخيف و شنيع چيز چنين، ِو تبليغ بنادرست مبارزۀ ايدئولوژيک مابين نيروھای انقالبی، و ھم
  .چون فتاپورھا و نگھدارھا نيست عناصرئی ھم

  ١٣٩٧ ]حمل[ فروردين٢٠ -٢٠١٨پريل ا ٩

  


