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 Iran's M ايران آئينۀ

  
   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ جوالی ٢۴

  

  آزموده را آزمودن خطاست
  وحدتی که برھيچ اصول مارکسيستی لنينيستی متکی نباشد محکوم به شکست است

   جون٢۴ الی ٢٢درحاشيۀ کلن کلن 

  

 جلسۀيک  ، آنطور که منتشر شد،١٣٩١ ]سرطان[رماهي ت۴ ی ال٢ برابر با ٢٠١٢ جون ٢۴ ی ال٢٢ ی روزھادر

  .لمان برگزار شداکلن شھر  در ستي چپ و کمونیاحزاب و سازمانھا و نھادھااز  یتدارکات

  : اعالم کردندجلسهشرکت کنندگان در اين 

 تالش کي ی برای را سر آغازین کنوجلسۀ و مي ھستراني در اسمي چپ و کمونعي وسیروي از نی که ما بخش"...

 .ميکنی  می ھا و تبادل نظر تلقی کردن ھمکارنهي نھادی برای و انقالبستي کمونیروھاين  هي کلعتريمشترک وس

 :دي رسري به توافقات زجلسه کرد، دي بحثھا حول چه بادنباله ب

 ی ماھھای دوم طجلسۀو تدارک  تھاي فعالی ھماھنگۀفي مختلف با وظاناتي از جرندگاني نمای شوراکي ليتشک -١

 .یآت

 . روندني اتي تقوی براني معیاسي اقدامات سیسازماندھ -٢

 یستيالي و سوسی و کارگری انقالبلي بدکي جادي ای و جھان براراني ایاسي ملتھب سی کرد که در فضادي تاکجلسه

 ی جمھورمي در تقابل با رژراني ا دریستيالي سوسوي آلترناتکي ري و تبادل نظرھا، در مسجلسهھدف . کندی تالش م

 . آن استیتجاع و اریستي حل رفرمی و راه ھایستيالي امپرداتي و تھدیاسالم

 کي و تشریرا به ھمکار ی انقالبیروھاي و نستھاي، کمون کارگرۀطبق، جلسه ني شرکت کننده در ایروھاي نما

  ).تکيه از توفان است".(ميکنی  روند دعوت مني اتي در تقویمساع

سياسی به عنوان .. عدد نھاد، کميته، شورا، شبکه و۵.  عدد حزب و تشکيالت حزبی٩اين سند را در بھترين حالت 

 جلسۀ عدد تشکل و يا نھادھائی که جمعی از چپ ھا را که به خاطر ھمبستگی و يا حمايت و يا ١١ناظر در آن و 

ياری از نھاد ھا و مجامع، اساسا خودشان ھمزمان  بسیالبته اعضا. گرد آمده اند، در بر می گيرد... مطالعاتی و
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دوش می کشند، به ھمين جھت عدد ه  تشکلھای ديگری ھم محسوب می شوند، که بار مشترکی را ھمزمان بیاعضا

  .  تا حدودی غلط انداز است و گويای واقعيت موجود نمی باشد٢۵

 جنبش کمونيستی ۀز راه رسيده اند و رد پائی در سابقاين مجمع با اين امضاءھا، که پاره ای از آنھا جريانھای تازه ا

می " را به ھمکاری و تشريک مساعی در تقويت اين روند فرا... ؟؟ و!! کارگرۀطبق"از خود باقی نگذارده اند، 

مجمعی که ھنوز سر . فرا می خوانند که به آنھا بپيوندند"  کارگر ايران راۀطبق"آری درست خوانده ايد . خواند

 بعدی کلن شرکت کند و با آنھا تشريک مساعی نمايد و جلسۀ؟؟ می خواھد که در !! کارگر ايرانۀطبقاز نگرفته 

"  کارگر ايرانۀطبق "ما از خود نمی پرسيم که آيا واقعا محل مجمع در کلن، گنجايش پذيرش. رھبری آنھا را بپذيرد

که اين چگونه تشکلھای کمونيستی ھستند که ھنوز ولی از خودمان می پرسيم . را بعد از مسافرت به کلن دارد يا خير

 کارگر و موازين اصولی وحدت ۀ پيوند با طبقۀ حزب و توده، رابطۀ طبقه و سازمان پيش آھنگ، رابطۀرابط

. را نمی دانند و برايشان ناروشن است...  کارگر وۀ طبقۀمين سرکردگی در مبارزأکمونيستی و ماھيت رھبری و ت

اگر چنين بود که مشکالت .  کسی نمی رود و رھبری وی را نمی پذيردجلسۀ دعوتنامه به  که با" کارگرۀطبق"

 ۀطبق"جنبش کمونيستی با دعوتنامه حل می شد، حتما کسان ديگری بودند که دعوتنامه ھای استخواندارتری برای 

 بعدی جلسۀدر "  کارگرۀبقط"البته اگر .  بفرستند و آنھا را به ھمکاری در ايران و نه در کلن دعوت کنند"کارگر

کلن شرکت نکرد، بايد پذيرفت و اعتراف کرد، که وی رھبری اين جمع را نپذيرفته است و حسابش را از آنھا جدا 

 . فعاليت اين مجمع ضروری نيستۀساخته است و ادام

ت که چنين تالشھا و  جنبش کمونيستی ايران آشنا باشد، مطلع است، که اين برای نخستين بار نيسۀ   کسی که با سابق

 بی سرانجامی که بر ھيچ اصول مارکسيستی لنينيستی متکی نيست و ديد روشنی از ھمان بدو امر نداشته و جلسه ای

 که نه درک روشنی از جلسه ھائیتشکيل چنين . وجود می آيد و از بين می روده  معينی برای وحدت ندارد، بۀبرنام

ترکيب تشکيل . روسته  پذيرا می باشند، از ھمان آغاز با شکست روبوحدت دارند و نه اصولی را برای وحدت

ھر چه مضمون ايدئولوژيک و سياسی را بی حد و . دھندگان اين مجمع، خود بھترين بيان ماھيت اين مجمع است

ھر . دافزوده می شو" کشتگان و مردگاِن سوسياليسم بی در و پيکر"مرزتر و ناروشنتر سازيم و بيان کنيم، بر تعداد 

  . چه بيشتر از کيفيت زده شود، کميت می تواند افزوده شود

، امضای ھواداران تئوری ھای ارتجاعی منصور حکمت، که متحدين جلسهاين را ديگر ھمه می دانند که در اين

ستند، در کنار ليسم و دشمن نظريات مائو تسه دون ااسرائيل در منطقه و نافی وجود و ماھيت ارتجاعی امپريا

ای مائوئيستھا و ساير تشکلھائی آمده است، که مدعی مخالفت با صھيونيسم و امپرياليست بوده اند و شايد ھم در امض

ئيد می کند، يعنی أپاره ای از اين تشکلھا تجاوز به عراق و افغانستان، تجاوز به نوار غزه و لبنان را ت. آينده باشند

بزرگی از آنھا حاضر نيست، تحريمھای غير قانونی و ضد بشری بخش . ستۀ انسانی و دموکراتيک افاقد حداقل نشئ

 ضد ايران هبخش مھمی از آنھا در جبھه ھای بزرگ ضد جنگ و تجاوز ب. امپرياليستھا عليه ايران را محکوم کند

من در آوردی خود را " سوسياليسم"مريکا به ايران است که با تجاوز ا" فرصت مناسب"ت نمی کند و منتظر شرک

 انرژی اتمی از منظر منافع امپرياليسم و ألۀبخشی از اين تشکلھا به حق مسلم ايران در مس. ران مستقر کنددر اي

آنھا فقط . صھيونيسم می نگرد و دخالتگری امپرياليستھا و زورگوئی آنھا را نسبت به ايران محکوم نمی کند

بخشی از آنھا به سوسياليسم در .  می نمايندتکرار" چپ"دروغھای امپرياليستھا و صھيونيستھا را آنھم به عنوان 

شوروی، چه برسد به بروز رويزيونيسم، اعتقادی ندارد و ليبراليسم بورژوائی را به جای سوسياليسم نشانده است، 
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 بی ضرر ۀ آنھا ھراس دارند تا از ايدئولوژی مارکسيسم لنينيسم به دفاع برخيزند و خود را پشت واژۀھم

 ... پنھان می کنند و"کثرت گرائی چپ"وری و يا تئ" سوسياليسم"

نفس اين مجمع، .  چنين مجمعی از ھمان آغاز کار عقيم است و نمی تواند کمکی به جنبش کمونيستی ايران بکند

حقيقت اين است که رنج پراکندگی و سنگالخ بودِن راه وحدت . ئيد پراکندگی استأتداوم آشفته فکری، تداوم و ت

اين . يه گر برداشتن گامھای غير اصولی نيست، که نتايج شکستش بسيار منفی خواھد بوداصولی کمونيستی، توج

  .عمل اگر ناشی از دلمشغولی نباشد ناشی از ماجراجوئی نظری است

حزب .  پايانی منتشر کرد که ماھيت پيدايش اين مجمع را به ھمگان نشان دادۀاين مجمع ھنوز تولد نيافته يک اطالعي

مبانی وحدت و راه نيل به آن سخن براند، مجبور شد به ماھيت اطالعيه سرھم ء قصد داشت در مورد ما که در ابتدا

نام  چپ يا ه را بر سکوی تشريح قرار دھد تا مردم ايران ببينند که يک عده ب  اين مجمع بپردازد و آنۀبندی شد

  .  چه آشی می خواھند برای آنھا بپزند" کمونيست"

" ستي چپ و کمونی و سازمانھا و نھادھااحزاب  نشست مشترکني اولیاني پاۀياطالع"د برخورد انتقادی به سن

بسيار مشکل است، زيرا در اين سند انبوھی از مفاھيم و عقايد متناقض سرھم بندی شده است تا ھم بيانگر تفاھم و 

و ھم تداوم وضع آشفته  باشد و ھم تناقضات موجود آشتی ناپذير را بپوشاند جلسهھم سرپوش بر ورشکستگی اين 

  . اين موارد از حد يک مقاله خارج استۀپاسخ به ھم. فکری و سردرگمی گذشته را در آينده نيز تثبيت کند

کيست؟ چه ھويت سياسی دارد؟ کمونيست کيست و چه کسی حق دارد امروز خود را کمونيست بنامد و در " چپ"

يک اتحاد عمل در مورد موضوعات مشخص و يا اتخاذ يک  چيست؟ ايجاد جلسه شرکت کند؟ ھدف از اين جلسهاين 

"  کارگرۀطبق" تشکيل حزب واحد جلسهسياست راھبردی جمعی برای تعيين اتحاد عملھای دائمی؟ شايد ھدف اين 

در  "یاسي سیھاي آزادني ترعيوس"وجود آيد؟  منظور از  ه باشد که بايد از وحدت کمونيستھا و جريانات موجود ب

ليستی چيست؟، منظور از بديل سوسياليسم و درک از آن چيست؟ چرا از مارکسيسم لنينيسم سخنی در  سوسياۀجامع

 . ميان نيست؟

 پاسخ دھند و در مورد دهيچي اوضاع پني به ادانندی  خود را موظف مراني ایستھايکمون": منظور از اين عبارت

 اين است که در شرايط قبل از تجاور "د آورنداني را به می و کارگری راه حل انقالبرانيمشخص اوضاع ا

 خود تغييری ۀامپرياليستھا به ايران و در شرايط بعد از تجاوز امپرياليستھا به ايران، کمونيستھای ايران در برنام

نمی دھند و يکراست و با دنده خالص به سوی سوسياليسم می روند؟ منظور از بديل سوسياليستی چيست؟ آيا اين 

ن اين مجمع می خواھند سوسياليسم جديدی اختراع جود داشته و تجربه شده و يا فعاالون در جھان وسوسياليسم تا کن

ۀ کارگر کنند که سوسياليسم منصور حکمتی است؟ آيا برای رھبری انقالب به سوی سوسياليسم، به حزب واحد طبق

نقالب را در دست گرفت؟ می بينيد  کنونی ھم می شود، رھبری اۀست و يا با پراکندگی سازمانی و وضع آشفتنياز ا

ليکن در متن اين قطعنامه . که پرسش در پشت پرسش مطرح است، که بايد در ھر مورد آن به بحث پرداخت

 . عبارات دو پھلو و نا روشن برای فرار از اتخاذ موضع روشن بسيار ديده می شود که ما به آنھا می پردازيم

ند و ادوره  پراکنده اند و ھنوز نظر واحدی ندارند و از وحدت فرسنگھا بمعترف است که کمونيستھا"  کلنجلسۀ  "

ولی، در عين حال مدعی "  کلنجلسۀ. "، خود برای سر و سامان دادن به وضع کمونيستھاستجلسهنفس تشکيل اين 

برای ما اين . قرار داد" سرنگونی رژيم را در دستور روز"قرار دارد و بايد "  انفجارۀآستان"است که ايران در 

 جلسۀ ايران، که تازه نخستين ۀ بر وحدت کمونيستھای پراکندانفجار ايرانپرسش مطرح می شود، چگونه است که 

ی گرفته و واکنش اين  شان نشسته اند، پيشۀبه دعوتنام"  کارگرۀطبق"خود را برگذار کرده اند و منتظر پاسخ 
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"  انفجارۀايرانی که در آستان"کمونيستھا عمال تنھا نظارت بر اين انفجار است، ولی ھمين کمونيستھای ناظر در 

ند ھمزمان و ھمراه با تجاوز امپرياليستی، رھبری را از اقرار دارد، قادر" سرنگونی رژيم در دستور روز"است و 

که چه کسی  سر می برد، بدر آورند؟ اينه پراکنده است و نه در سردرگمی بدست کل اپوزيسيون بورژوائی که نه 

 ۀطبق"آيا ھمان : ما می پرسيم. اين رھبری را از چنگ اپوزيسيون بورژوائی بدر می آورد؟ بر ما معلوم نيست

 یائ بورژوونيسي اپوزیروھايکل ن": ی که ھنوز تصميمش را نگرفته است منظور نظر است؟ اين حکم که"کارگر

 کنترل یستيالي امپری به کمک قدرتھای ئ و تودهی تا در ھنگام رشد اعتراضات کارگرکنندی  خود را آماده مرانيا

چگونه و بر چه مبنائی صادر  " را از تعرض انقالب مصون بدارندی دارهي و نظام سرمارندياوضاع را در دست بگ

دار تجاوز امپرياليستھا به ايران ھستند؟ منظور از اين  اپوزيسيون بورژوائی ايران ھواۀشده است؟ آيا واقعا ھم

عبارت بی سر و ته چيست؟ آيا منظور اين است که اپوزيسيون بورژوازی از ھمان بدو تجاوز با امپرياليستھا 

ھمکاری می کند و می رود که قدرت سياسی را در ايران به کف آورد؟ و يا اين است که اين بورژوازی نخست 

ی ئاست و در مقابل تجاوز استقامت می کند و تنھا زمانی که با رشد اعتراضات کارگری و توده مخالف تجاوز 

رو شد، مصمم می شود به امپرياليستھا متکی  شود؟ آيا رشد اعتراضات ه برای سرنگونی نظام سرمايه داری روب

 و تعرض قرار گرفته و در ی در ايران به حدی است که نظام سرمايه داری ايران مورد تھديدئکارگری و توده 

ياری امپرياليسم نياز داشته باشد؟ بورژوازی غير ه  سرنگونی است، تا اپوزيسيون بورژوازی ايران بۀآستان

اپوزيسيون در آن موقع چکار می کند؟ در مقابل امپرياليسم مقاومت می کند و يا با بورژوازی اپوزيسيون يکی می 

 .شما از اين ھمه سردرگمی در شگفت می شويد. را سرکوب می کند؟" یئ رشد اعتراضات کارگری و توده"شود و 

 ی جمھورمي رژني بی نزاع و کشمکشھاتي ماھراني ایستھاي کمونما" : منظورتان از عبارت زير چيست؟

آيا منظورتان اين است که چون رژيم ايران ارتجاعی است  ؟"ميدانی  می را ارتجاعیستيالي امپری و قدرتھایاسالم

امپرياليسم ھم ارتجاعی است، حتما ماھيت اين نزاع نيز ارتجاعی خواھد بود؟ آيا منظورتان اين است که شما به و 

علت ارتجاعی بودن ماھيت اين دو رژيم در نزاع بين ارتجاعی ھا شرکتی نداريد و ھر دو را محکوم می کنيد؟ پس 

؟ آيا ماھيت نزاع آنھا نيز ارتجاعی بود و نظرتان در مورد صدام حسين ارتجاعی و جرج بوش ارتجاعی چيست

بی طرفی خويش را در اين نزاع دو طرف " انقالبی"مردم عراق بايد ناظر بر صحنه می شدند و با موضعگيری 

 چيست؟ پس نظرتان احفظ می کردند؟ پس نظرتان در مورد معمر قذافی ارتجاعی و تجاوز ناتوی ارتجاعی به ليبي

ھيونيستھای اسرائيل به نوار غزه و لبنان که رھبران مقاومت در آنھا دارای ايدئولوژی در مورد تجاوز ارتجاعی ص

  ارتجاعی ھستند چيست؟ اين مبارزات مبارزه بين دو قطب ارتجاعی است و به کمونيستھا مربوط نيست؟ 

ی  مرانيم ا به چشم کارگران و مردماي مستقی جنگداتي و تھدی اقتصادیمھاي تحراستيدود س" :شما می نويسيد

 کنگره ۀ که طبيعتا امر درستی است، ولی شما اظھار نظری در مورد ماھيت اين تحريمھا که تنھا مصوب"رود

شما اين .  خاصی برای ايران نيست، بلکه به دنيا تحميل شده و قانونی جھانشمول است، نمی کنيدۀمريکاست و قاعدا

آيا اين اقدام شما .  خود محکوم نمی کنيدجلسۀرا در   آنسياست تحريمھا را جنايتکارانه ارزيابی نمی کنيد و

 جلسۀ شما در ته دل موافق تحريمھاست و يا يک يا چند نيروی تعيين کننده در جلسۀ اين ظن نيست که يا ۀبرانگيزند

 کارگر موجب طغيان اين طبقه برای کسب سوسياليسم ۀشما اساسا با تحريمھا که رفتن دودش را به چشم طبق

 شما زورش بيش از اين نرسيده است که يک عبارت دم بريده برای خالی جلسۀ. بی می کند، نظر مثبت دارندارزيا

  .نبودن عريضه ارائه کند و از اظھار نظر صريح طفره رود
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 ی سرنگونی براارزه مبدي ضمن تشداني مني در ارانيکارگران و مردم ا" :شما در عبارت ديگری می آوريد

آيا منظور شما اين است  "..کنندی  و برمال مء را افشای غربی قدرتھااستي سیستيالي امپرتي ماھی اسالمیجمھور

 خود، برای عملی مشخص کلن، فعاليتھای جلسۀکه در زمان تجاوز امپرياليستی به ايران تشکلھای حاضر در 

ھيت امپرياليستی  برای خالی نبودن عريضه، ماحرف می کنند و در تشديدسرنگونی رژيم جمھوری اسالمی را 

سياست قدرتھای غربی را برمال و افشاء می کنند؟ پرسش اين است که مگر قبل از تجاوز امپرياليستھا به ايران شما 

 کيفی ديگری است، تنھا در پی ۀماھيت امپرياليستھا را افشاء نمی کرديد که با آغاز کشتار مردم ايران که يک مرحل

 مبارزه برای دفع امپرياليستھا را تشديد نمی کنيد؟ پرسش اين است که چرا شما در افشاء امپرياليستھا بر می آئيد و

 می کنيد و قبل از اين تشديدباره مبارزه برای سرنگونی را  يکه زمان تجاوز به ايران توسط جانيان جھانی، ب

 سرنگون کنيد تا رژيم راو چراغ سبز امپرياليستی بوديد " فرصت مناسب"تجاوز اين کار را نمی کرديد؟ آيا منتظر 

  ندازيد؟  و جنگ داخلی راه بي

 ضمن اني مني در ارانيکارگران و مردم ا" :را تکرار می کنيم چيست؟ منظور از اين عبارت بی سر وته که ما آن

ی  و برمال مء را افشای غربی قدرتھااستي سیستيالي امپرتي ماھی اسالمی جمھوری سرنگونی براارزه مبديتشد

نام آنھا اظھار نظر کردن، ه که ھيچ نمايندگی به شما نداده اند و ب" کارگران و مردم ايران"آيا نام بردن از  "..کنند

آيا بدين معنا نيست که شما شرم داريد نظرياتی را که خودتان بدان اعتقاد داريد و آن ھم ھمکاری روشن با 

" کارگران و مردم ايران"را از زبان  بيان کنيد و لذا آن به زبان خودتان ،امپرياليستھا در زمان تجاوز به ايران است

  که مخالف تجاوز ھستند بازگو می کنيد ومی خواھيد نه از خودتان، بلکه از مردم ايران مايه بگذاريد؟ 

 عده ای گرد آمده اند که تنھا بر سر نکات معينی توافق جلسهدر اين .  می شود کتابھا سياه کردجلسهدر مورد اين 

 جلسۀ، جلسهاين .  و با عبارات دو پھلو و قابل تفسير تالش کرده اند بر اختالفات خويش سرپوش بگذارنددارند

 نکات زير است که جلسهھدف اين . کمونيستھا برای پايان دادن به پراکندگی نيست، ھدفش ھم اين امر نبوده است

و نه اين ھمه تناقض و پرسش برای خواننده طرح اگر با صراحت به آن تکيه می کردند نه به دو پھلو گوئی نياز بود 

  .می شد

 ی بر اشتراکات و بر ھمکار،یاسي و سی نگرشی با علم به تفاوتھاجلسه":  می خوانيمجلسهدر متن گزارش اين 

است، تکيه جلسه  اشتراکات اين ۀ و ما نيز بر آنچه به عنوان چکيد." کردديکأ تی کنونري مشترک در اوضاع خطیھا

  .می کنيم

 کلن فھميده و يا نفھميده بر آنيم که به علت وجود حکومت ارتجاعی رژيم جمھوری اسالمی جلسۀ در ما گرد آمدگان

ما حاضر نيستيم در جھان از حقوق قانونی ايران که . در ايران، کشور ايران در جھان دارای ھيچ حقوقی نيست

ه کشور ايران و عضو رسمی سازمان ملل متحد بربطی به جمھوری اسالمی ندارد، دفاع کنيم و ھيچ حقی برای 

  .نظر ما ايران يعنی جمھوری اسالمیه ب. رسميت نمی شناسيم

 ضد مردم ايران ماھيتی مترقی و قانونی دارد و به انجام ه در کلن بر آنيم که تحريمھای اقتصادی بما گرد آمدگان

 ضد اين هحکوم کردن آن مخالفيم و حاضر نيستيم ببه اينجھت ما با م. انقالب در ايران به طور عينی کمک می کند

  .تحريمھا به مبارزه برخيزيم

استفاده " فرصت مناسب" در شھر کلن بر آنيم که در صورت تجاوز امپرياليستھا به ايران بايد از اين ما گردآمدگان

زاع کنونی ميان ايران و ما بر آنيم که ماھيت ن. کرد و مبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی را تشديد کرد

  .امپرياليستھا ارتجاعی است و بايد جنگ بين دو نيروی ارتجاعی را به جنگ داخلی بدل کرد
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 در کلن معتقديم که در زمان تجاوز امپرياليستی به ايران ما يک تنه با سرنگونی رژيم جمھوری ما گرد آمدگان

ش، به سوی استقرار سوسياليسم که  اسرمايه داران خارجیاسالمی و بورژوازی داخلی ايران و متحد امپرياليستی و 

خودمان ھم بر سر ماھيت آن توافق نداريم با اعتقاد کامل پيش می رويم و اين بديل سوسياليستی و کارگری را در 

  .ايران مستقر می سازيم

 پی نبرده باشند و يا به  گرد آمده اند عده ای باشند که به مضمون عباراتجلسهشايد در ميان نيروھائی که در اين 

می شود خوش بين بود و مدعی شد که آنھا در اين دوران . استنتاجات از نوع عبارت پردازی ھا، فکر نکرده باشند

تحريم اقتصادی مردم ايران را محکوم  جنگ و تحريم، فراموش کرده اند ۀملتھب، بحرانی و قرار داشتن در آستان

می شود مدعی شد آنھا از فرط عالقه به .  تھديد ايران اقدامی به عمل آورند ضد تجاوز و جنگ طلبی وه و بکنند

جلسه ما اعتقاد واثق داريم که آنھا در . سوسياليسم ايران را فراموش کرده اند، ولی بايد جواب مردم ايران را بدھند

  .    حمايت کنند ضد ايرانهند به صراحت از تحريم و جنگ با مجبوربيايدوجود به   بعدی اگر اساساً ھای
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