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 !انقالب از کدام راه و طريق
  ]ھا و نھادھای چپ و کمونيست ، احزاب، سازمانجلسۀدر حول و حوش دومين [

  

آفرينی ھر   را حول نقشجلسه ای، کميته، نھاد و ھسته، "حزب"، "سازمان" بيست و پنج ست که ا نزديک به يک سالی

 رفرميستی  ھای حل  بديل سوسياليستی و در تقابل با رژيم جمھوری اسالمی و تھديدات امپرياليستی و راه"تر و  چه بيش

  . اند ، سازمان داده"و ارتجاعی آن

ه ھدايتی سالم ب ھای اعتراضی را از سر در گمی و بی  بر آن بود تا ھم جنبشجلسهبرگزار کنندگان، مقصود ۀ بنابه گفت

خودی خود ناصحيح ه ترديد چنين نيت و نگاھی ب بی! در آورد و ھم جنبش کمونيستی را از اوضاع کنونی نجات دھد

 ۀو در کنار چنين ايداّما . اند تا جامعه را به مسير شکوفائی و بالندگی سوق دھند ھا آمده چرا که کمونيست. نيست

ھا و احزاب کمونيستی، صرفاً و   اصلی سازمانۀی، الزم است تا بر اين موضوع بديھی اشراف داشت که وظيفصحيح

بر مبنای . ھاست چون جمھوری اسالمی نيست، بلکه تغيير آن ای ھم ھای وابسته داری و رژيم صرفاً تفسير جھان سرمايه

گيرد که راِه اصلی و مرکزی انقالب کدام است و  شان قرار می ال کليدی در مقابلؤ سست که اين ا چنين باور و اعتقادی

گيرد که با کدامين  شان قرار می ال در مقابلؤديده را بسيج و سازماندھی نمود؟ اين س ھای ستم توان توده چگونه می

ھای محروم  ن، به جان و مال تودهدارا توان از تعرض سرمايه ھای عملی می  لنينيستی و فعاليت– یمتدھای مارکسيست

توان ھم جھت حرکت و وظايف  ست که می ا یئ االت پايهؤدست از س گوئی به اين جلوگيری نمود؟ مسلماً در پاسخ

  .محتوا دوری جست ھای بی گوئی و از طرح سياست کمونيستی را روشن نمود و ھم از مبالغه

، منجر به تحرکات ھر چه –و غيره " حزب"و " سازمان"د بيست و پنج ويژه اتحاه  و ب–ايم که ھر اتحادی  شنيده و ديده

ھم در مقابل تحرکات ضد  ھا و آن العمل ايم که کميت، نقش بسزائی در انجام عکس تر خواھد گرديد؛ شنيده و ديده بيش

ھای  يم که ميزان فعاليترو ديده و عميقاً بر اين باوانقالبيون، چه در درون جامعه و چه در بيرون از جامعه دارد؛ شنيده 

ھای سياسی  تر از فعاليت تر و وسيع مراتب، گسترده مراتب و به  عملی، بيست و پنج سازمان و حزب و غيره، به–سياسی 

را نشان  ھای اتحادھای تاکنونی خالف اين ست؛ اّما و متأسفانه، نمودارھا و چارت ا  عملی، تک سازمانی و تک حزبی–

چون  ی ھمئج از کشور، کمتر و يا در حقيقيت اصالً، شاھد تحرکات عملی از جانب اتحادھاخار" جنبش"دھد و  می

قادر " احزاب"ھا و "سازمان"راستی دليل اين امر در چيست و چرا اين ه ب. نبوده و نيست" کلن"نيروھای متشکله در 

ی تک سازمانی، و تک حزبی بوديم؟ آيا ھا که ما شاھد فعاليت نگرديدند تا کار عملی مشترکی را سازمان دھند، در حالی

نبايد و بايست  نمینيست؟ آيا " حزبی"و تک " سازمانی"و بنابه باور آنان، منفعت عمومی جنبش، سوار بر منفعت تک 
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و " حزب"و " سازمان"عملی از جانب بيست و چند ۀ ھم در عرص تر و آن خارج از کشور شاھد کار جمعی" جنبش"

  ! بود؟ غيره می

مانند   به-گذارد که خشت اين اتحاد  بار ديگر بر اين حقيقت صحه می ی ، يکئحال فقدان و نبود چنين کارکردھابه ھر 

نشان از آن . تر نيست چنين انجام کار وسيع ھا و ھم  بد چيده شده است و ھدف، تجمع و آزادسازی انرژی- مابقی اتحادھا 

باروی درونی و باطنی، به کار  ت، و در عوض، رفع تکليف و بیدارد که مقصود اصلی، سازماندھِی کاری گسترده نيس

 و در حقيقت به –کردھای تاکنونی  مان، به ميزان عمل  در کار نيست و مالک و عيار سنجشیداوري پيش. تر است جمعی

" کلن"ۀ  متشکلبر اين اعتقادم که ايراد اساسی و بنيادی نيروھای. گردد ، بر می"کلن"ۀ  نيروھای متشکل-عملی  ميزان بی

شان پيرامون  گردد؛ به درک ناصحيح شان از مبانی و مفاھيم اتحاد بر می ، به عدم درک کمونيستی"فرانکفورت"و 

تفاوتی سياسی و  بی. گردد عنوان سازمان جدی کمونيستی بر می ھم به گری اعتراضات مردمی و آن دخالت

ۀ دھد و ھم اطالعي را نشان می شان اين  اولیۀھم اطالعي.  ديدجلسهتوان مابين، اين دو  را، می شان ھای عملی گیيفوظ بی

اند تا به معضالت جنبش و چپ، پاسخ  شدهکه اين دوستان، جمع ن  شان مبين اين واقعيات است جلسۀ پايانی و دومين 

دليل ھم نيست که فاقد بی . شان صحه بگذارند ھای باوری اند تا رفع تکليف نمايند و بر بی گويند بلکه برای اين جمع شده

بندی و  تفسير سياسی، جمع. ستا کمونيستیۀ ھای اولي شان ھم، در خالف پرنسيب اند و گزارش کمترين ثمره

مابين " ثمربخشی"و " دستآوردھا"دانند تا  خود ھم نمیۀ شان تفاوتی ندارد و وظيف آغازينۀ شان، با اطالعي رھنمودھای

چنين بيان  ناکرده و اتالف وقت زياد دارند و در عوض ادعاھا بسيار و ھمکار . اين دو جلسه را، توضيح دھند

اند يکی  شت که تاکنون، توانستهگذ" انصاف"و " حق"اگر چه جايز نيست و نبايد از !! اند فراوان" روشن"اندازھای  چشم

فردی ۀ احبر، و چندين مصشت من- روز جھانی زن – چمناسبت بازگشائی مدارس و ھشت مار دو اطالعيه به

  !!ھای قبلی خود بنويسند ھا را، به پای فعاليت آنۀ دھند و ھم"سازمان"

 برخوردارند و به جرأت ی "ھای عملی فعاليت"و غيره از چنين پشتوانه و " حزب"و " سازمان"آری، بيست و پنج 

بار ديگر بر اين نکته صحه  کتواند کار چندان مشکلی باشد، بلکه و ي توان گفت که بررسی کارکرد آنان نه تنھا نمی می

  ست که ما شاھد آنيم؟  اتر از آن چيزی مراتب، وخيم گذارد که اوضاع چپ خارج از کشور، به می

که، افکار نيروھای درون اين  ی داشتم مبنی بر ايناشارات کوتاھ اتحاد از کدام منظر و در کدام بسترپيشاپيش و در 

ی ئھا ی آن با رژيم ھای امپرياليستی و رابطه  از سرمايهترين مسائل سياسی، درک اتحاد، پيرامون ريزترين تا درشت

نوشته و بر اين اعتقادم که شباھت و . چنين آلترناتيوھای حکومتی متفاوت است چون جمھوری اسالمی و ھم ھم

ھم در  توان و آن ام که چگونه می ال را طرح نمودهؤاين س. وجود ندارد" حزب"و " سازمان"ھمه  ای مابين اين ديکیزن

کشان نمود؟ طرح نمودم و  سوسياليستی را پی ريخت و اقدام به بسيج کارگران و زحمتۀ خارج از کشور بنای جامع

ھای سرمايه، آلترناتيوھای حقيقی و مردمی را به جامعه نشان  توان در برابر آلترناتيوسازی اصرار دارم که چگونه می

و دسته و غيره، " حزب"و " سازمان"د نمود؟ آيا بيست و چند ھای محروم را ترغيب به آرمان و اھداف خو داد و توده

کشان، بدون حضور و  اند که انقالب کارگران و زحمت بار و در خلوت خود به اين انديشيده ھم، برای يک فقط و فقط و آن

ند که اتحادھای ا باشد و ريموت کنترلی نيست؟ آيا بر اين امر آگاه بدون ارتباط مستقيم نيروھای کمونيستی ناممکن می

ی دارد و بدون رعايت قواعد آن، کاری به پيش نخواھند بُرد؟ آيا به سھم خود ئھا شرط ھا و پيش زمينه کمونيستی، پيش

خواھند در مقابل اتحاد نيروھای وابسته به سرمايه، قدعلم  ھای مبارزاتی می اند که با اتخاذ کدامين روش روشن ساخته

  عمل بپوشانند؟ۀ خويش جام" یکمونيست"نمايند و بر وظايف 

ھای سياسی و  که نه ارزيابی گر اين واقعيات است ن، نمايانا از جانب منتقد االت طرح شدهؤبی پاسخی آنان در مقابل س

ست، و  ا ھا، يعنی جمھوری اسالمی يکی ھای امپرياليستی و رژيم وابسته به آن شان از کارکردھا و ماھيت سرمايه نگاه
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شان خارج ۀ از مباحث و موارد ناگفت. ھا دارند کتيکگيری راه انقالب و انتخاب ت ن پیواحدی پيرامونه کمترين درک 

ط با داخل، مدت اتحاد بيست و سه، چھار و يا پنج نيروی کمونيستی بدون ارتبا شويم و به گزارش و به ماحصل اين

  حال، به کجاھا، به پيش رفتند؟  شان به چه ميزان است و تا به که جديتفکنيم، تا بھتر دريابيم نظری بي

 گزارشی کوتاه از ئۀت ھماھنگی با اراأھي... "خوانيم که   نود و يک می]دلو[وشش بھمن بيستۀ رخؤپايانی مۀ در اطالعي

وظايف  جلسۀه در فاصله دو و قدردانی از شورای نمايندگان اين نيروھا ک.......  دوم، جلسۀ ۀکرد و تشريح برنام عمل

 فعال ھمه ۀی صميمانه و با مداخلئ در فضاجلسه.  را به تصويب رساندجلسه را به پيش بردند، دستور کار محوله

 و تدقيق ھای بعدی گام، تدارک  قبلۀھای دور فعاليتشرکت کنندگان مباحث خود را حول اوضاع سياسی، ارزيابی از 

ھا و نھادھای چپ و کمونيست بعد از دو روز با   احزاب، سازمانجلسۀدومين . دھای ساختاری متمرکز کر مکانيسم

  -کيدات از من أ ت–"!! موفقيت به کار خود پايان داد

ھم  به دنيای بيرونی و آن" حزب کمونيست"و " سازمان"اين کار و بار، و اين گزارش و فعاليت بيش از بيست و چند 

ۀ ھای ُدور فعاليترا توضيح دھند؛ نه نيازی به توضيح  شان ۀ وظايف محول تا نه بر آنند!!  استجلسهدر فواصل دو 

ھای  ُدورهھم در  شان در مقابل رژيم جمھوری اسالمی و آن بدانند که وظايف عملی" مردم"ست، و نه الزم است تا   اقبلی

!! پنھانی نيست" مردم" بارشان با اند، و يا، کار و قول خود، با مردم خود سر راسته ی که بئھا کمونيست!!!  چيستآتی

مان از بيان حقايق  ھا و احزاب، آيا نگاه و تعاريف مان، با اين سازمان  تئوريک–ھای سياسی  راستی و فارغ از تفاوته ب

دانند که  و صراحت لھجه متفاوت و از زمين تا آسمان نيست؟ آيا، اين دوستان بعد از چندين دھه فعاليت کمونيستی نمی

ھم با صراحت تمام با  ھای سياسی و عملی بعدی خود را و آن چنين برنامه  و ھمجلسهکردھای مابين دو  ست عملباي می

، مابين آلترناتيوھای امپرياليستی، به آلترناتيوھای خودی روی "مردم"گذارند، تا در اين ميان، خود در ميان ب" مردم"

ۀ کرد چندين ماھ نمايند که عمل  انقالبی اعالم نمی-مونيستی چرا بيست و چند سازمان و غيره به صراحت ک!! آورند؟

چون  شان چه بوده است و تکرار مواردی ھم ھا و ناموفقيتی  چه بوده است؟ موفقيت- حال با ھر تبيين و تفسيری –شان 

 ديگر  دوم نيروھای چپ و کمونيست با عطف توجه به حساسيت اوضاع سياسی کنونی بارجلسهما شرکت کنندگان در "

ی و جوانان انقالبی و مردم زحمتکش ايران را به وحدت و ئی زنان، جنبش دانشجوئجنبش کارگری ايران، جنبش رھا

خوانيم و دست ھمکاری و  تشکل در سطوح مختلف و بسيج حول يک راه حل کارگری، سوسياليستی و شورائی فرا می

ھای  ن سوسياليست و راديکال جنبشنيستی ايران و فعاالن و نيروھای موجود در جنبش چپ و کمو فعاالۀاتحاد عمل ھم

 در چيست؟ آيا بنابه باور ،"فشاريم مين ملزومات و رفع موانع آلترناتيو سوسياليستی را به گرمی میأاجتماعی برای ت

ھای اعتراضی، سوسياليستی،  نبايد در دسترس، جنبشو بايست  نمیھا و احزاب کمونيستی  آنان و مگر سازمان

، خوب و مدافعين حقيقی خود "بدتر"و " بد"ھای راديکال، از ميان  شجوئی و اجتماعی باشند، تا در اين ميان، جنبشدان

  !را انتخاب نمايند؟

 –ت سياسی اختالفا. باشد ھای آن می از روشنیبيشترھای اين اتحاد، بسيار و بسيار،  که ناروشنی واقعيت اين است

به ھمين دليل . مانند دو رنگ سياه و سفيد است ، به- شان   و بنابه ادعاھای-ن اظرکتيکی بعضاً شرکت کنندگان و نات

باوری به  بحث بر سر نفی و يا بی. جا نيست  گونه اتحادھا، بی ھا ھم، حول اين ی نخواھد رسيد و مخالفتئکارشان به جا

مونيستی نيازمند نگاِه واحد  اتحاد ک.ھاست ھا و واقعيت يکی شدن نيروھای کمونيستی نيست، بلکه طرح و بيان ناممکن

تا . کشان است گری و پيشاپپيشی مبارزات کارگران و زحمت ھای مبارزاتی و مھمتر از آن نيازمند دخالت کتيکاز ت

سياسی در خارج از کشور لنگر انداخته است و کمترين گامی در جھت وصل به داخل " حزب"و " سازمان"که  زمانی

سو  و ھا و احزاب کمونيستی از ميدان غير خودی کنده نشوند، قادر به ثمربخشی و سمت که سازمان دارد؛ تا زمانی بر نمی

شود و اپوزيسيون و  ور می به بيانی واقعی آتش و انقالب در ميدانی ديگر شعله. دادن اعتراضات مردمی نخواھند بود
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ۀ حقيقتاً که جمع بيست و چند نفر. باشد  آن می"سوسياليستی"ھم از نوع  چپ خارج از کشور، در فکر بديل حکومتی و آن

چنين بنادرست ، اعالم  ھای عملی دارند و ھم گیوظيف ھا و بی از ناکرده، در دستان خود، پُر "فرانکفورت"و " کلن"

  :کنند که می

 شدن بر ی، سوارئھای بورژوا تا کنون تالش برای آلترناتيو سازی" کلن" اول نيروھای چپ و کمونيست در جلسۀاز  "

ھای اعتراضی و مطالباتی توسط نيروھای ارتجاعی و امپرياليستی به   جنبشۀی و مصادرئ دريای عظيم نارضائی توده

ھای گوناگون اپوزيسيون  ھای آلترناتيوسازی از جانب بخش ھا، پروژه بازار کنفرانس. ای تشديد شده است سابقه شکل بی

  ".ای يافته است بورژوائی ايران تحرک تازه

چرا که کار و بار . ھا ھم نخواھد ُخورد درد خودیه توان جدی گرفت و ب که بيان چنين موضوعی را نمی پر واضح است

ھای متفاوت  ھم در ُدوره خود و آن جات وابسته به اندازی باندھا و دسته ھا، از ديرباز و ھمواره و ھمواره، راه امپرياليست

ھا،  اينۀ توان با کدامين ادله سنجيد و مھمتر از ھم ی را میبندي زيابی و جمعيست که چنين ارباشد؟ معين ن بوده و می

" کلن"ورزند که از زمان  کيد میأ عملی ثمربخش ت- ھای نظری  بر مبنای کدامين فعاليت" کلن"ۀ نيروھای متشکل

ھای  شور بر فعاليتچپ خارج از ک" حزب"و " سازمان"ند چمنظور، به عقب راندن اتحاد بيست و  تاکنون، سرمايه به

  !! افزوده است؟-ھا   حول آلترناتيوسازی- خود، 

" جنبش"گوئيد، نيست؟ ھمين  چه را که خود می تان ھم، آن دھيد، و نشانی واقعی باور کنيد و طبق معمول آدرس غلط می

ھا انسان دربند و ندار  تان، تغيير زندگانی ميليون گيريد و به خيال خود بر آنيد که ھدف خارج از کشور را به بازی می

کنيد و کاری   شخصی خود تعريف می–ترين اصل کمونيستی را بر اساس تمايالت حقير گروھی  باور کنيد بديھی. است

 حزبی و ھمچنين از –ھاست که از وقت تعيين و تکليف سازمانی  دھه. به بيان حقايق و برشماری موقعيِت خودی نداريد

چنين  تان و ھم  حزبی–گی سازمانی ماي طرح ناتوانی و بیجام گذاشته است و حاضر به  و بی سرانءمحتوا اتحادھای بی

خالف نظر . ست  ایئتان، گويای ھرگونه ادعا نتايجی عملی، بی سر و صدائی و بی بی. گونه اتحادھا نيستيد ثمری اين بی

ن تغيير دنيای کنونی ا مدافع،روشنھای راديکال و اعتراضی نياز به صراحت لھجه و ادبيات   جنبشیشما، رشد و نمو

مراتب و  تان، به ۀ دليل ھم نيست که دافع تان بيگانه شده است و بی سياستی که با ُخلق و خوی. ھا دارد ويژه کمونيسته و ب

که از منظر يک کمونيست حقيقی به نقش و وظايف خودی پی نبريد؛ تا  تان است؛ تا زمانی ۀ مراتب بيش از جاذب به

بار  ی را از وضعيت اسفبئ  توده–ھای کارگری  توان جنبش ھا می ھا و راه  اعالم ننمائيد، با اتخاذ کدامين سياستکه زمانی

مند و  ارزش و شکل را منطبق با ھم نمائيد، نه تنھا قادر به کار ءکه تالش نورزيد محتوا کنونی بدر آورد؛ تا زمانی

  . از زمره مخربين آرمان کمونيستی به حساب خواھيد آمدھا و خواھيد بود بلکه معرف بدآموزیتأثيرگذار ن

ھای  يا تصفيه حساب. خارج از کشور قرار دارد" حزب"و " سازمان"که دو راه در مقابل بيست و چند  خالصه اين

در توان  بی شک اّولی را می. زای تاکنونی ھای بی سرانجام و توھم سياسی جدی و خانه تکانی بنيادی، و يا تداوم سياست

خدمت به وفاداری و پايداری به اصل کمونيستی يعنی برخورد صادقانه و جدی با مسائل توضيح داد و دّومی را از 

توان گفت کمترين  أت می فردی بر شمرد؛ سياستی که به جر–گرائی و منفعت گروھی  زا، ذھنی ھای توھم  سياستۀزمر

  .کشان ندارد انقالبی و کارگران و زحمتۀ ی با منفعت جامعخواني ھم

  ٢٠١٣ چ مار٣٠
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