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  شباھنگ راد

 ٢٠١٣ جون ٠٨
  

 در کجای اتحاد ايستاده است؟) اقليت" (سازمان فدائيان"
  

شد حدس زد که ھدف  ور را حدس زد؛ میمابين نيروھای چپ خارج از کش شد داستان و سرنوشت اتحاِد فی پيشاپيش می

شد به اين  گوئی به نيازھای عملی جنبش نيست؛ می چنين پاسخ  چپ و ھمیھا ھا و نھادھا، رفع ايرادات و کاستی سازمان

چپ خارج از کشور، بلکه، ۀ مانده و پراکند ھای باقی دادن انرژی گان، نه سامان استنباط دست يافت که مقصوِد تجمع کنند

شد با  بينانه، اگر و از آغاز می به بيانی ديگر و خوش.  است-  و در حقيقت تکراری - " تازه"ندازی مشغوليات ا راه

به موضوع اتحاد نيروھای چپ خارج از کشور نگريست، اّما با عمر نزديک به " مشکوک"و " نامطئمن"نگاھی 

ھا، نھادھا و بعضاً   سازمانۀر داشت، که انگيزتوان به اين امر اصرا  آن، میجلسۀ دّومين یبند ساله، و با جمع يک

تر  به بيانی ديگر ھر چه بيش. گوی حقيقت، با مردم و يا با نيروی جوان جنبش نيست و اندازی و باب گفت ن، راهاناظر

 پی درون اتحادۀ متشکل" احزاب"و " ھا سازمان"پرنسيبی  گی و به بیماي  به بیتوان تر می گذرد، آسان بر عمر اتحاد می

 .ھا را سنجيد آنۀ والنؤبُرد و رفتار غير مس

، به حکايت و تاکتيک ای دزد، ای دزد تبديل گرديده است؛ به "احزاب"و " ھا سازمان"ماند که حکايت اين ناگفته ن

حکايت ھم ھستيم و ھم نيستيم، ھم خوب است و ھم بد مبدل شده است، فرھنگِ بنادرستی که در ميان نيروھای چپ 

چنين نگاھی مضر و مأيوس کننده . کشور نھادينه شده است و طبعاً با فرھنگ و آرمان کمونيستی يکی نيستخارج از 

 ترين ايرادات چپ نيست، بلکه نيروھای درون آن گوئِی پائين اين فرھنگ و متِد کاری، نه تنھا در خدمت به پاسخ. است

که با چنين فرھنگ و با چنين متدی  ال اين استؤس. تر سوق خواھد داد را به مسير اضمحالل و پاشيدگی ھر چه بيش

ھای بعضاً  سو ارزيابی توان از يک که آيا می ال اين استؤچپ خارج از کشور، سر از کجاھا در خواھد آورد؟ س

روی و ثمربخشی کار  ديگر انتظار پيش درون اتحاد، پيرامون نافرجامی کار را ناديده گرفت و از سویۀ نيروھای متشکل

گی را حال ادعای يگان  نمود و در ھماننظر صرف" ھا سازمان"بعضاً ۀ توان از برخورد دو گان تر را داشت؟ آيا می وسيع

  داشت؟

ای  ال تازهؤکنيم و س ھای نيروھای درون اتحاد را به خود آنان واگذار می گوئی ھا و تناقض به ھر حال توضيح ناروشنی

با حمل تناقضات آشکار در درون، به کجا خواھد رفت و » کلن«که اتحاد  ايندھيم، مبنی بر  شان قرار می را در مقابل

  ھا را دارد؟ گوئی به کدامين خواسته قصد پاسخ

و " حزب"، و يا اين "سازمان"و آن " سازمان"گوئی اين  طور عموم، و تناقضه ب» اتحاد کلن«اّما و خارج از ارزيابی 

يک از نيروھای درون اتحاد،  که نگاه ھيچ باشد و آن اين است ناسبت نمیم کيد يک نکته بیأطور خاص، ته ب" حزب"آن 

و " ھا سازمان"کاری  پرنسيبی و ندانم گی، بیدر ھم ريختچه از شواھد پيداست، ابعاد  آن. سر راست و بی ابھام نيست
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در واقع . ويرش در آوردتوان به تص ست، که با قلم، نمی  آنقدر بی اندازه و وسيع ست که چپ خارج از کشوری" احزاب"

 و ابداً، کاری به وفاداری و تبديل گرديده است و اصالً شان  ۀ والنه به کار روزانؤانتخاب سياست چند گانه و غير مس

يک از آنان سر مشق ديگری نيستند و در عوض سرشار از بی صداقتی و رفتارھای  ھيچ. تعھدپذيری کمونيستی ندارند

که " سازمانی"منتسب نمود؛ ) اقليت" (سازمان فدائيان"توان به،  را می" ھا سازمان"اين دست يکی از . اند بی پرنسيبانه

چنين   عملی جنبش و ھم–ست که به معضالت تئوری "يگانه سازمانی"ست؛ "سازمان پرولتری"بنابه ادعای خود، يگانه 

و " تازه"کارھای  راهۀ ا ارائست که ب"سازمانی"به مشکالت رو در روی چپ خارج از کشور پاسخ داده است، و 

  !!ر دھدييبار چپ خارج از کشور را تغ قصد دارد، اوضاع اسفب" جديد"

 کارھای آن توان راه ش را جدی گرفت و نه، میھاي گوئی ُگندهتوان  باشد و نه، می ھا ادعاھای اقليت می در ھر صورت اين

 اقليت نيست که به چنين دردھای بی درمانی مبتال البته، اين فقط. حساب يک سازمان کمونيستی جدی گذاشت را به

فعاليت اکثريت نيروھای خارج از کشور قرار ۀ توان گفت که ناصادقی گفتاری، در سر لوح باشد و به جرأت می می

خواھند انقالب ايران را از دور ھدايت نمايند و  ھمه می. گرفته است و کسی حاضر به بيان حقيقی درونی خودی نيست

ھا روشن و سر راست است، و نه  نه سياست. کار جمھوری اسالمی نجات دھند را از شر رژيم سراسر جنايتجامعه 

ست و ھمه در  نقدھا ھم فاقد پتانسيل و بار کمونيستی. اند  ايرانۀحاضر به بيان ابزار متناسب با قوانين حاکم بر جامع

  !!خود را تزئين نمايند" حزب"و " سازمان " درِ يت خودی، سرِ اند تا با توسل به دروغ و با وارونه جلوه دادن موقع تالش

 ١٣٩٢ ]حمل[اّول فروردينۀ نيمۀ رخؤم) اقليت" (سازمان فدائيان "۶۴٢ۀدر بستر چنين تفکری اخيراً در کار شمار

ھا و نھادھای چپ  در نقد و نگاھی به  نشست مشترک احزاب، سازمان " تحت عنوان ای منتشر گرديده است نوشته

د را بازگو نمايد و از طرف ارزيابی و بی سر انجامی اتحا  در اين نوشته اقليت سعی نموده است تا از يک".کمونيست

آور نيست بلکه  موضوعی که نه تنھا تعجب. عنوان جريان و عنصری از اتحاد، به کنار کشد ديگر پای خود را به طرف

چنين بر اين  ھد و ھم را در معرض ديد ھمگان قرار می" سازمان"وليتی اين ؤمس پرنسيبی و بی بار ديگر دارد، بی يک

فرجامی کارھا را بر عھده  و بیوليت ؤشده است تا بار مسن، زاده "سازمان"ساً اين گذارد که اسا واقعيت صحه می

ۀ عنوان ايد  خود را بهۀطلبان غايت تسليمه کارھای ب ھای کج و سراسر انحرافی و راه گيرد، بلکه آمده است تا ايدهب

گامی در  که ھنوز ھيچ اقعيت اين استو: "خوانيم اقليت می" نقد"در . به ُخورد ديگران دھد" ساز رھائی"و " پرولتری"

با .... باشد گيری از تجارب گذشته نمی نشست بدنبال درس.... بر نداشته است... راستای وظايفی که در اولين نشست 

در حقيقت برخی از جرياناتی که آنرا امضاء کرده .... سال بازده بيرونی اين نشست بسيار ناچيز بوده است گذشت يک

نشست نه تنھا حاصل تجارب گذشته را در خود ... اليت، نقشی در اين کارزار و در عمل بر عھده نگرفتندبودند، ھيچ فع

تر از اتحاد انقالبی نيروھای چپ و  ھا عقب توان گفت حتا در برخی از عرصه بازتاب نداده، بلکه به صراحت می

  "...باشد کمونيست می

اّما و جدا از حقايق طرح شده از جانب اقليت ". ده که خان ھم فھميدهقدر شور ش آش آن"ست و  حکايت غير قابل توصيفی

 یبند رغم باوری به چنين جمع علی" سازمان"ال طرح است که چرا اين ؤمانده، اين س پيرامون اتحاد بی سر انجام و عقب

اء ھای گوناگون اتحاد را امض پای اطالعيهکه  چنان در ميان آنان قرار گرفته است و مھمتر از آن، اين روشنی، ھم

 وقت، خود بقبوالنيم، آن اقليت را پيرامون اتحاد نيروھای چپ به" نقد"زور ه خواھيم، بکند؟ در اين ميان و اگر ب می

اين نيروھا که در فاصله دو نشست وظايف محوله را به پيش .. "که  مبنی بر اين، .. پايانی نشست نيروھای چپ ۀاطالعي

با ھای بعدی را تدقيق نمودند و در پايان بعد از دو روز  تدارک گام... بردند، دستور کار نشست را به تصويب رساند

 و دو یبند زعم اقليت، اين دو جمعه آيا ب! توانيم جمع و جور نمائيم؟ ، را چگونه می"موفقيت به کار خود پايان دادند

" سازمان"معنای عدم جديت اين  داند که انتخاب چنين سياستی به سياست، در مقابل ھم قرار ندارند؟ آيا اقليت نمی
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باشد؟ براستی چرا اقليت آشکارا به چنين سياست غير  مابين نيروھای چپ می رامون مسائل متفاوت و از جمله اتحاد فیيپ

   چيست؟  ھای سياسی و مخرب ش، از ورود به چنين بازیشود و ھدف متوسل میای  والنهؤمس

جايگاه و نقش خود را در " سازمان"که اين  باشد و آن، اين است گمان و در اين ميان، يک موضوع کامالً مبرھن می بی

تر به   مرغوب و با دوامئیعنوان کاال اش بر آن است تا کاالی خود را، به  سعیۀکند و ھم ز چنين وضعيتی کتمان میبرو

ھا  روئی و پيروزی اتحاد، در گرو قبول سياست گونه القاء نمايد که تضمين و ضامت پيش خواھد اين می!!. فروش برساند

ماند و پر  ناگفته نالبته!! باشد ، نھاد و غيره می"حزب"و " سازمان"کارھای اين جريان، از جانب بيست و چند  و راه

. مابين نيروھای خارج از کشور، کار دشواری نبود ی از جانب اقليت پيرامون اتحاد فیچنين ارزيابيۀ که ارائ واضح است

که ھمه  ن واقعيات استگر اي خود نمايانۀ نوبه تجمعات کمونيستی، بۀ دخالتی نزديک به سه دھ تحرکی و بی چرا که بی

ر و تحول از باال و در پی آن، انجام وظايف کمونيستی در يياند، و در انتظار تغ به تدوام چنين اوضاع و وضعيتی راضی

داند که از اين قاعده  خوبی می ت و اقليت ھم بهس عمومی شده ا-المجموع  حيث  من- چنين نگاھی!!! اند"انقالب"فردای 

انگيز است و نقش بس  ، بسيار غم"احزاب"و " ھا سازمان"مانند مابقی  اش به اند اوضاع درونید مستثنی نيست، و می

ش ھای ناصحيح ھا و تاکتيک ل سياستدليه داند که ب ھا و در تلف نمودن نيروھای چپ دارد؛ می عظيمی، در شکست

جھت  از جمله اقليت، بیست و ھمه و  عملیۀ داند که امضای وی ھم، فاقد کمترين پشتوان تر از روز قبل است؛ می عقب

  . داند که قصدشان، شفاف سازی نظرات و بيان حقايق با دنيای غير خودی نيست اند؛ می  خيمه زدهئیور چنين اتحادھاد

. در حقيقت ناصادقی گفتاری و اين درد و افکار ناسالم، مزمن شده است و کسی حاضر به سر راست سخن گفتن نيست

ترديد ايراد اقليت نه در  گردد و بی معرفی میبد  و رسم و رسوم آرمان کمونيستی ، به دنيای بيرونی متأسفانه متد، راه

 غلط و ھای گيری سياست ش، بلکه در فرار و در ناديدهبرد وظايف ثمری آن در پيش  و بیبيان واقعيات اتحاد نيروھای چپ

  . باشد  میھم در بروز چنين اوضاع دردناکی ش و آنرفتارھای بغايت مخرب

گردد و اساساً،  گی گفتار اقليت، به يکی دو مورد و در اين زمينه خالصه نمیکاری، بی پرنسيبی و دو گان دانمالبته که ن

فاکتورھا زياداند و موضوع . چنين با بی تعھدی کمونيستی بسته شده است اش با بی صداقتی و ھم ، نطفه"سازمان"اين 

ن اھا و رفتارھای بغايت غير کمونيستی و تشکيالتی اقليت، پيرامون مخالف ، تاکتيکھا فعلی، زير و رو نمودن سياست

به ھر حال و تا . ھای وابسته به سرمايه نيست ، آن با نھادھا و ارگان"گيری باج"چنين ارتباط و  درونی و بيرونی، و ھم

کيد شود که أموضوع ت بار ديگر بر اين گردد، الزم است تا يک که به اتحاد نيروھای چپ خارج از کشور بر می آنجائی

ھرز بُردن  ثمر نيست؛ شکی در آن نيست که سر انجام آن، گسست و به مايه و بی گی چنين تجمعات بی شکی در بيھود

مابين نيروھای کمونيستی در ميان نيروی  انرژی عناصر و پاشيدن تخم بدبينی، يأس و تعريف بنادرست از اتحاِد فی

کمترين اقدامات عملی و کار جدی نيستند ۀ داآم" احراب"و " ھا سازمان"د؛ شکی در آن نيست که اين باش جوان جنبش می

ر ييگشائی و تغ شان، راه ھای اعتراضی به سمت جلو نيست؛ شکی در آن نيست که ھدف و قصدشان جھت دادن جنبش

و نھاد " حزب"، "سازمان"يست و چند چنين ب کش در داخل نيست و ھم ھا کارگر و زحمت اوضاع وخيم زندگانی ميليون

ش، پيشاپيش  ندارند؛ اتحادی که تکليفئیبار چنين اتحادھا خارج از کشوری، کاری به نتايج مخرب و عواقب تأسف

باشد، سياست يک بام و دو ھوای آن  ميان، ناروشن و برای اقليت ُگنگ و مبھم بوده و می چه در اين روشن بود و آن

  . است

مردم غرق در . دھد کار مناسب ارائه می ، نه وظايف و سياست عملی اتحاد مشخص است و نه اقليت ، راهبه بيانی ديگر

گر نظام در امان نيستند و يگانه ابزار، و يگانه راه  ھای سرکوب ای از تعرض و يورش ارگان اند و لحظه فقر و بدبختی

" یئ ھای توده رسانه"تلويزيون و !! ست"یئ  تودهۀرسان "ای و ، ايجاد تلويزيون ماھواره"سازمان پرولتری"پيشنھادِی، 
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ھا ھم گذشته است و در خارج از کشور، از راست اپوزيسيون رژيم جمھوری اسالمی گرفته تا  که رقم آن از مرز ده

  !!!اند"بسيج کننده"و " تأثيرگذار"، "خطير"چپ آن، مشغول انجام چنين وظايف 

کار، عالج درونی  اين راه. گشا نيست و مشکل" نوين"، "تازه"کاری  ه چنين راهخالف نظر اقليت بايد اعالم نمود ک

چپ خارج از کشوری ۀ طلبان چنين در خدمت به شکستن فضای تسليم  و ھم-ی ئ  توده–ھای اعتراضی کارگری  جنبش

زا و آزاد  کار، انرژی ن راهاي. باشد تر می بار، با جمعی وسيع محتوا و اين کاری، تکراری و مشغوليات بی چنين راه. نيست

کننده نيست و در خدمت به رماندن عناصر چپ و به انحراف کشاندن راه اصلی مبارزه از شر نظام سراپا مسلح و ھار 

رخوت بر چپ، با بُرش و با جسارت کمونيستی گره ُخورده است و نياز به آن است تا ۀ غلب. ست جمھوری اسالمی

ھای وابسته به سرمايه را  ھا قرار گرفته و ارگان ياسی، پيشاپيش مبارزات تودهسازمان و حزب مدعی کسب قدرت س

 تشکيالتی، –ھای سياسی  داشت ر دھد و سر راست و بدون کمترين چشميينشانه گيرد؛ نياز به آن است تا گفتار خود را تغ

 ....با مردم خود سخن گويد

کند، که اين  رفع رخوت نيروھای کمونيستی تجويز میای را برای  که اقليت در شرايطی چنين نسخه خالصه اين

نموده " تلويزيون دموکراسی شورائی"ای تحت عنوان  ھاست، اقدام به راه اندازی تلويزيون ماھواره مدت" سازمان"

نيروھای چپ و کمونيست، در ۀ ھم تحت عنوان رسان موازی، و آنۀ اندازی رسان استً؟ براستی که ھدف اقليت از راه

  !! چيست؟

  

  ٢٠١٣ جون

  ١٣٩٢ ]جوزا[خرداد

  

 

 

 


