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  شفق- ع

 ٢٠١٨ اپريل ١٣

  

  و عضوگيری ھای جديد سازمان اکثريت" حزب چپ"داستان 
  

 وحدت ۀکنگربه نام  سه روزه ۀپس از يک کنگر)" ان خلقئيفدا(حزب چپ ايران "يک تشکل جديد به نام اعالم تشکيل 

  .ر دادبار ديگر ماھيت ضد مردمی سازمان اکثريت را در مقابل چشم ھمگان قرا ،لماناکشور در 

بود که " سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت" سازمان اکثريتی ھا موسوم به ، وحدتۀ کنگرۀنيروی اصلی برگزار کنند

.  ھم در کنار آنھا قرار داشتند) وحدتانطرفدار(" سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران"و " کنشگران چپ"جريانی به اسم 

تصميم گيری حول اساسی ترين مبانی وحدت کنگره که را آشکار ساخت در آنجا خود به خصوص سترونی اين کنگره 

 به خصوص تشخيص مرزبندی ھا و مواضع سياسی ھر چند -نمودبه آينده موکول را  حزب مذکور نظری - سياسی

 وحدت و  ۀپروسحتی پيش از يعنی اکثريت " سازمان مادر" با "سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران"اکثريتی  شبهجريان

 کنگره هبرگزار کننداز طرف ديگر نيروھای . )١. (بودبه سختی امکان پذير ھم  به اين سازمان  شانپيوستن رسمی

تشکيالتی دو جريان در يک حزب اکثريت  حل شدن اين کنگره ھر يک کوشيدند تا امر رغم آشکاری سترونیه ب وحدت

 از انحالل تشکيالتی ،اکثريت ضمن جذب متحدين تازهسازمان آنھا در حالی که  .جا بزنند" چپ ايران"ساخته را وحدت 

ی  سازمان رسوادرجريانات شبه اکثريتی ادغام سعی کردند ) ٢(سرباز زده " يک دوره گذار"خود با ادعای نياز به 

 کننده و ماندگار خواھد تعيينثيری أدر سرنوشت چپ در ايران ت که )فرزانه عظيمی ("شروع تازه"را  يک  اکثريت

، ) خليق رضا پور" (تالش برای غلبه بر پراکندگی چپ) "بھزاد کريمی" (پاسخ به يک نياز ملی"، )فرخ نگھدار( داشت

ميالد و ناميده ) مريم تنگستانی" (چپ قوی"ساختن يک ) مصطفی مدنی" (با دمکراسی بيگانه بوده"چپی که " رشد"

  .  مستتر سازندر از اين قبيل ديگۀھای فريبکارانادعاً اين حزب ماھيتا راست را با ۀورشکست

و (  کشتگر- تحت زعامت وارثان باند نگھدار" وحدت چپ"زير نام حزب سازی جديد اين  در باره مزايای سخن پراکنی

 در سازمان اکثريتکه که ھمگان می دانند در شرايطی صورت می گيرد که ) خود اين دو فردالبته در زير نظارت 

کارگران و منافع و عليه استثمارگران و سرمايه داران حاکم ام برداشتن در راه منافع گ جزطول حيات سياسی ننگينش 

 ه ایغدغاز طبقه استثمارگر حاکم ددنباله روی اتحاد با جمھوری اسالمی و   منافع ملی و جزوديگر ستمديدگان جامعه 

مبارزات مردم ما  تاريخ حيات ن دوراحداقل در يک مقطع از حساس ترين در چنين مسيری تا جائی که. استنداشته 
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  و ملین چپ و آزاديخواهابارزدستانش به خون کمونيستھا و م که تا آنجا پيش رفت ،داران خونخوار حاکمسرمايه عليه 

در فقدان کمترين که حال، ھر فعال سياسی دلسوز توده ھا می تواند از اين حزب سازان اکثريتی بپرسد . گشتآلوده نيز 

ويژه نسل جوان چپ و کمونيست ه  به مردم ايران و بئیپاسخگو عدمو  "حزب چپ"سازندگان ننگين نقدی به گذشته 

واقعيت اين است    است؟سازمان يافته" نياز ملی"يک  برای دادن پاسخ بهچنين اتحادی می توان باور کرد که چگونه 

مرگ بر جمھوری " که اين روزھا با شعار ويژه جوانان آگاه و مبارزیه در ميان مردم تشنه آزادی و بکه چنين حزبی 

 ی دشمن،چالھارشادت ھايشان در خيابانھا و سياھ و با " آزادی، کار،نان" و " ھاسته  جشن تودانقالب" ،"اسالمی

  .به لرزه درآورده اند، نمی تواند کمترين مشروعيتی داشته باشد شزمين را در زير پای جمھوری اسالمی و اربابان

ً اظاھرب کنگره وحدت اين حزب نشان می دھد که عالوه بر نيروھای سازمان منحط اکثريت و رھبران نگاھی به ترکي

بخت برگشته از ميان راست سازشکاران از عده ای سيس در برگيرنده أديروز و امروزش، حزب جديد التبازنشسته 

ھای متعدد در سازمان شعابھا و شکستکه پس از انمی باشد نيز به اصطالح اپوزيسيون جمھوری اسالمی ترين نيروھای 

 ،شورویحاکم بر  حکومت رويزيونيستھای پاشیفروبا مشاھده و ھمچنين   و غيره تحت رھبری امثال نگھدارھائیفدا

چپ  ۀ و خود به دشمنان نقاب بر چھره زدپيوسته واقعی چپ خيانت کاران به به صف توابان سوسياليزم و  از مدتھا قبل 

  . ر ما تبديل شده بودندھای واقعی کشو

 اصرار دارند که خود را وارث سازمان پر  ھمانند سابقدست اندرکاران حزب جديد ، اين سابقه خيانت کارانهۀاما با ھم

در تمام طول حيات سياسی شان کمترين قرابتی با خطوط نظری و که آنھا  .جا بزنند خلق ايران ئیافتخار چريکھای فدا

 حفظ گوشه ای از آن نام پر افتخار کوشيده اند تا به ھر شکلی باولی  نداشتند  خلق ايرانئیفداچريکھای مواضع سياسی 

  .  را دستمايه کسب و کار نامقدس خويش قرار دھندچريک فدائیی ئاحترام و اعتبار و پايگاه اجتماعی و توده 

 نه تنھا در يک کمونيستھاود که اين  خلق اين بئیاز مشخصه ھای بارز ھويت سياسی چريکھای فدابه شھادت تاريخ، 

 چپ و کمونيسم را از زير ،د در نبرد با دشمن طبقاتیر آمدن جمھوری اسالمی موفق شدندوره تاريخی پيش از روی کا

، بلکه دنکسب نمايی ئحزب توده خارج کرده و برای آن اعتبار توده و خيانتھای آوار تفکرات و سنتھای ضد انقالبی 

 در دوران جمھوری اسالمی نيز  ايران خلقئی چريکھای فدا تشکل يعنی،ی که آنھا پايه گذاشتندمانپيروان صديق ساز

 پرچم چپ و کمونيسم را در مقابل رھبری ،) در حد توان خودبيشک (خويشموفق شدند با مواضع و تحليلھا و پراتيک 

به امروز اما حزب سازان . از نگه دارندکشتگر ھمچنان در اھتز -   يعنی باند نگھدارئیفداغاصب نام منحط سازمان 

ھويت سياسی ی در پوست و گوشت و خون آنھا جريان دارد و ئتفکرات توده آلودگی به رغم آن که خود خوب می دانند 

 خلق در ايران ئی چريک فدااز آنجا که آگاه ھستند قرار دارد اما ئیدر تضاد کامل با ھويت فداچندين دھه است که  شان

  ،)مريم تنگستانی" (ھنوز طرفداران بسياری دارد"چند دھه و با وجود گذشت ) بھروز خليق(ست "  تاريخیجريان"يک 

امری که اين روزھا .  کرده اند نصبخويشجديد  دکان سياسی ر تابلویب" در پرانتز"را البته " نام"فريبکارانه اين 

  .  می آيند مواجه شده استھم  ئیر فدا که از سنتھا و نحله ھای فکری غيئی نيروھاحتی با سخرۀ ًمکررا

برای معرفی مواضع و خطوط سياسی خود پرچمی ست که اين جريان حزب جديد اکثريت، و نام اما مھمتر از ترکيب 

که جريانھای تشکيل دھنده حزب چپ اکثريت  اول آن. به دو نکته توجه کرددر اين مورد بايد . به جامعه بلند کرده است

در مورد و  سالھا در حال بحث و جدل حول اساسنامه و برنامه و منشور سياسی مورد توافق ،ان کنگرهبه قول گردانندگ

" وحدت"تشکيل دھنده  مسير دو انشعاب در ميان نيروھای طی اين در  که البتهژی سياسی واحد خود بوده انديسترات

 به دليل ھمين پروسه به دو بخش تقسيم شد و  درستسازمان اتحاد فدائيان خلق ايران برای نمونه .اتفاق افتاده است

با اين وجود و به رغم ارائه چند   ؛ شودبخشی که در کنگره وحدت حضور داشت با نام طرفداران وحدت شناخته می
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 بايد تولد يک جريان سياسی جديد را با ًسس که قاعدتاؤاصطالح مه بيا کنگره ، کنگره وحدت و  به کنگره کلن منشور

 تمامی اين امور مھم ، اعالم کند، به دليل ادامه اختالفات نظریء اعضایأری و تاکتيک ھای آن از طريق ژيستراتد ئيتا

 شبه مخاطباننظری خود را –مبانی سياسی بتواند حتی يعنی حزب جديد ساخته شد بدون آن که . را به آينده موکول کرد

  .توضيح دھد

شور کار شد يک منشور پايه تھيه شد روی دو موضوع اختالف نظر بود  من۴ن نامه و ئي اساسنامه و آدر کنگره روی  "

و "  مورد ولی وقت کنگره اجازه نداد و اين به کنگره بعد محول شددويک کميسيون تشکيل شد برای کار روی آن 

شورای  بخش سند سياسی ھم که قبل از کنگره تھيه شده بود وقت نبود رويش در کنگره کار شود بنابراين به اولين "

 مصاحبه سايت ايران گلوبال با مريم تنگستانی عضو شورای مرکزی حزب چپ نقل از.( "مرکزی حزب چپ محول شد

وانند می ت داده اندبا کاری که صورت  در اين زمينه ءاکثريت و شرکاجريان ضدمردمی  هالبت ).ان خلقئيفدا(ايران 

  . شته خويش بيفزايند گذ"افتخارات" سنت گذاری جديد را نيز به اينافتخار 

 تنگاتنگ با نکته اول می باشد اين است که فقدان وجود يک سند رسمی مصوبه کنگره اما به ینکته دوم که در ارتباط 

رجوع به اظھارات و مصاحبه ھای اعضای شورای . شناخت ھويت و خط سياسی حزب جديد نيستاز ھيچ رو مانع 

اگر چه به لحاظ  د که حزب چپ اکثريتنآشکار نشان می دھًکامال به طور و حاميان اين وحدت مرکزی حزب جديد 

ن اکثريت از طريق پوشاندن يک لباس جديد به جريان منحط سازمادگر ديسی در شکل  و برای است تشکيالتی تالشی 

ر انقالب که داست ی مردميضد  و مواضع  غير انقالبی اما به لحاظ سياسی دارای ھمان نظرات،جذب برخی شرکاء

  . اکثريت را تشکيل می دھدضد انقالبی سازمان جريان اصلی ايران مشخصه 

حزب جديد به ھيچ رو از ضرورت سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی که خواست قلبی ديرينه توده ھای تحت ستم 

 هسخن نمی گويد و بماست و در جريان خيزش دی ماه يکبار ديگر با بانگی صولتمند در سراسر کشور فرياد زده شد، 

در اين حزب،   از حاميان دو آتشهبنا به اعتراف فرخ رژيم نگھدار،. می باشد عليه چنين خواستی ، تمام قدعکس

به گفته او  . نيز پايگاه دارند۶٠ھمان جالدان دھه يعنی حزب چپ اکثريت ساخته، اصالح طلبان حکومتی   مرکزيت

کسانی حضور دارند که خود را اصالح طلب می نامند و تقويت د  نفره شورای مرکزی حزب جدي٢۵در ترکيب "

 البته بنا به وظيفه ھميشگی فرخ رژيم نگھدار. "اصالح طلبان در جمھوری اسالمی را نيز تحولی مثبت تلقی می کنند

ود  به حزب جديد رھنم،ننگ و جنايت جمھوری اسالمی عليه توده ھای به جان آمده اساس آن استرژيم اش که حفظ 

بعيد است مقابله با اصالح طلبان، يا "می دھد و با اطمينان پيش بينی می کند که با توجه به شناختش از ھمرزمان سابق 

ان ئيدر باره حزب چپ ايران  فدا" (.بدل شود) فدائيان خلق(تضعيف و انزوای آنان، به مشی غالب حزب چپ ايران 

 . سايت عصر نو.")خلق

برای حضور در مرکزيت ی را أ که بيشترين رمريم تنگستانی،، ر کنگره حزب چپ اکثريتفرد اول منتخب دھمچنين 

 با ؟است يا چه نظراتی دارد" سوسيال دمکرات"حزب شما " مشخص نيست"که  آورده در پاسخ به ايناين جريان 

" ی پرولتارياديکتاتور"و " انقالب قھری"به است که " سوسيال دمکرات"کيد می کند که يک أقاطعيت و روشنی ت

به جمھوری اسالمی چطور نگاه می کنيد  "مقابل اين پرسش که  در وضعيت سياسی ايرانمورد و در ا . اعتقادی ندارد

 از نظر او به ھيچ وجه برای مورد بحث که حزب  پاسخ می دھد"؟ رو سرنگون کنيدمھوری اسالمیمی خواھيد ج

. تجمھوری اسالمی س" اندنبه عقب نش"برای " فشار"ه عامل مبارزه نخواھد کرد بلک" سرنگونی جمھوری اسالمی"

موافق نيستم و .... من با جنگ و ھستش " گذار مسالمت آميز "راه برون رفت از جمھوری اسالمی " : وی می گويد

حزب "و ادامه می دھد که "  صورت بگيرهگذار مسالمت آميز"بايد . بتونه اينجا کاری بکنه" انقالب"فکر نمی کنم 
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را " تشکل بزرگی"يک بنشينند و  " سکوالريزمدمکراسی و و ت جمھوريديگر نيروھای خواھان در کنار "بايد " چپ

مسالمت آميز از اين "به شيوه  و "عقب برانند" به جمھوری اسالمی ايجاد کنند تا از اين طريق رژيم را به" فشار"برای 

  " جمھوری اسالمی گذر بکنند

 و آگاه می داند که چپ واقعی و شايسته ناميده شدن به اين صفت، حاصل يک روند تاريخی ھر کنشگر سياسی بی طرف

. بوده و با انقالب اجتماعی، قھر و مبارزه انقالبی عليه بورژوازی استثمارگر به منظور تحقق سوسياليزم معنی می دھد

بی ھر نامی را به تشکل جديد خويش بدھند،  که اکثريت و شرکاء آزادند که با بی پرنسيممکن است گفته شود با اين حال

با د ينطفه حزب جد که ويژه جوانان مبارز و آگاه داخل کشور باز می گردد بايد گفته اما تا آنجا که به افکار عمومی و ب

 سال گذشته با ۴٠اگر مردم ما با دادن خونھای بسيار در طول .  بسته شده استیچپچنين  عليه ًکامالحمل نام چپ ولی 

ت و پوست خود لمس کرده اند که برای رسيدن به آزادی نمی توان از جمھوری اسالمی جز از  راه اعمال قھر گوش

اين حزب .   کرده استئیسيس از ھم اکنون مقابل اين مردم صف آراأی گذر کرد، حزب جديدالتئسازمانيافته و توده 

يک بخش از رژيم يعنی  جنايتکارانی ست که زير نام  اعالم می کند که خواھان وحدت و تقويت با ًاکثريت ساخته، رسما

اکثريت حزب خالصه اين که، . اصالح طلب دستانشان تا مرفق به خون جوانان چپ و آزاديخواه مملکت ما آلوده است

 و در واقع جناحی از رژيم جمھوری  زائده ای از حاکميت سرکوبگر کنونیبه خاطر خط و ترکيب و برنامه و سياستش

  .و شکنجه می باشند آنھم در شرايطی که مردم در خيابانھا خواھان نابودی اين رژيم دار .است اسالمی

در جنبش توده ھا  ند که با چشمان خود ديد٩۶ ]جدی[زش دی ماهواقعيت اين است و اين واقعيت را ھمگان در جريان خي

 مدتھاست که و تسليم طلبی ئیاده گوبدون زيبا شعارھای روشن و اعمال انقالبی خود، سطح اجتماعی و در کف خيابان 

 به  شان ۀدر مبارزات آزاديخواھان  بنابراين مردم ستمديده. از جناح ھای درونی جمھوری اسالمی گذر کرده است 

به عنوان موانع و چه ھر نام ديگری " چپ"چه با نام دروغين  چنين احزابی چه در حکومت و چه در خارج از آن 

    . تپيشروی خود خواھد نگريس

 حزب جديد اکثريت و آنچه طبا توجه به مطالب فوق تا آنجا که به وزن و قد و قواره و پتانسيل و مواضع اعالم شده توس

 اين حزب چيزی جز يک وسيله جديد در ؛ باز می گردد، ارائه می کندن خود اکه اين جريان برای جذب نيرو و مخاطب

  . ضد خلقی خويش به نفع کليت رژيم منفور جمھوری اسالمی نمی باشداکثريت برای تداوم سياست ھای سازمان دست 

کمترين قرابتی دارای  نه يک حزب واقعی ست، نه )" ان خلقئيفدا(حزب چپ ايران "جريان دست ساز اکثريت زير نام 

نقالبی و ، استيزی و مبارزه با ارزشھای مردمی  ئیفداش ماھيت بر اساسکه   آنً مضافا. داردچپ   ھایسياستبا 

تالشی برای يک دگر ديسی از حزب چپ اکثريت  .اين حزب را تشکيل می دھدديگر يکی از اھداف  ئیفداکمونيستی 

که که زائده و دنباله رو طبقه حاکم  است که تا کنون نشان داده اکثريت يعنیسوی يک جريان منحط و ضد انقالبی 

 ليل ساختار نيرو، برنامه و خطوط سياسی اعالم شده خويش حزب چپ اکثريت به د. ، می باشدتوده ھاستدشمن 

نقش حلقه رابط بين مردم فريبی کرده  و  تالش می ورزد) لباس چپ( که با  پوشيدن لباسی جديد  ستئیبورژواجريانی 

ضمن بلند کردن پرچم سوسيال دمکراسی، با  کند و ءبا بخشی از جالدان اصالح طلب حکومتی را ايفافريب خوردگان 

اتحاد با جناحی از استثمارگران سرکوبگر يعنی اصالح طلبان، از انقالب تبليغ موذيانه موعظه گذار مسالمت آميز و 

جلوگيری ھائی جريان دارد اجتناب ناپذير و قھری توده ھا عليه نظام سرمايه داری که اکنون در جامعه با افت و خيز 

با اين وجود با توجه به .  در اين مورد چيز جديدی ارائه نمی دھداين نسخه جديدی نيست و حزب دست ساز اکثريت .کند

شرايط بحرانی و انفجاری  جامعه و تالش ھای بی وقفه دشمنان مردم ما يعنی امپرياليستھا و وابستگانشان به منظور 

زب جديد  ح،آلترناتيو سازی و رواج ايده ھای ضد انقالبی در صفوف جنبش اعتراضی با ھدف به انحراف بردن آن
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به ھمين خاطر است که انواع و اقسام ضد . ی باشدضد انقالبي برای پيشبرد چنين خطوط  تازه ایابزارمی تواند اکثريت 

انقالب ھای کارکشته از حزب توده خائن گرفته تا امثال نگھدارھا و کشتگرھا و شرکای رنگارنگشان به دفاع تمام قد از 

 .ت نمايندگی حزب توده پيش رفتأسس با حضور و سخنرانی ھيؤ نبود که کنگره مبی دليل .موجوديت آن برخاسته اند

 يک وظيفه انقالبی برای تمامی )" ان خلقئيفدا(حزب چپ ايران "اکثريتی موسوم به افشای ماھيت اين حزب در نتيجه 

  . حمايت می کنند توده ھای در زنجير مائی ست که از انقالب اجتماعی برای رھائیچپ ھای واقعی و کمونيستھا

    

    ١٣٩٧ ]حمل[دينر فرو٢٠

     

  

  :زيرنويس ھا

د می کند که در سالھای گذشته حتی برخی اعالميه ھا و ئيأبھزاد کريمی در مباحثات کنگره با افتخار ت  )١(

کيد می أ نوشته است و تًان خلق را خودش شخصائيقطعنامه ھای کنگره سازمان شبه اکثريتی  اتحاد فدا

 . يم و حال آمده ايم تا اتحاد خود را اعالم کنيمکند اتحاد کرده بود

. يک دوره گذار را در نظر گرفته استبرای انحالل تشکيالت خويش ) اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران   )٢(

دوره گذار بدين معنی است که اين سازمان بعد از وحدت، ھمچنان به حيات خود ادامه خواھد داد و در 

  .تصميم خواھد گرفتش گونگی حيات نسبت به چخود کنگره بعدی

   

  

 

  


