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 ٢٠١٢ اکتوبر ٠٢

  

 کدام چپ و کدام سازمان؟
  )يدی شيشوانیۀ  نوشتۀ در حايش(

  

. که رژيم جمھوری اسالمی زندگی مردم و اقتصاد مملکت را به باد داده است، نيست گونه مخالفتی در اين ھيچ

ھا در درون نظام ھم بر سر چپاول   آن ضاع اقتصادی ايراِن تحت ھدايت سران حکومت بسيار وخيم است و به تبعاو

صحيح و اصولی، ۀ آجری بر روی آجر ديگر بند نيست و با يک تلنگر سازمانيافت. و غارت اموال عمومی دعواست

ۀ ترين نيازھای اولي  ابتدائیۀزاست و مردم در تھي فضا بسيار آغشته و تنش. به نفع انقالب و جامعه فرو خواھد ريخت

 ماه گذشته ٣٢عدم پرداخت حقوق کارگران از مرز . گو نيست اند و چند شغلی ھم ديگر پاسخ زندگی خويش باز مانده

. رسد گوش می دولت بهۀ گرايان ھای چپاول دليل سياسته  درصدی کارمندان ھم ب۵٠کاھش حقوق ۀ است و زمزم

 ايران سايه انداخته است و سران حکومت ھم به ۀست که فضای جنگ و حمله بر جامع ا ھا چند سالی عالوه بر اين

ايران برای ۀ طرف قضيه است، يعنی دنيا و جامع اين يک. افزايند خويش میۀ ھای متفاوت بر تعرض وحشيان بھانه

 درصدی شده ٩٩ و اعتراضات، تجمعات. کش تنگ شده است و صدای ھمه در آمده است ھا کارگر و زحمت ميليون

  .کند ی میئروا ر ميلياردھا انسان محروم حکم درصد از آحاد جامعه به يُمن زور و سالح، ب١است، و 

در حقيقت اگر طرف اّول غرق در بحران و ناتوان در . گردد و اّما طرف دّوم قضيه به اپوزيسيون، و به چپ بر می

و ھوای درونی خويش است و مشغول  ندارد و در حال چندانیتعريف ست، اوضاع طرف دّوم ھم   احکومتیۀ ادار

  .باشد اش می لنجار رفتن با اميال و آرزوھای درونیک

ھای ارتجاعی و جنگی خويش را به اين جامعه و به  تازد و نقشه رغم بحران می توھمی در آن نيست که راست علی

متأسفانه نه دنيا . تحرک است چپ، سر در گم، بی وظيفه و بیبه اين دليل که اپوزيسيون و . کند آن جامعه تحميل می

داران  ن حقوق مردمی در قبال تعرضات بی در و پيکر سرمايهاھای به جای مدافع العمل فت و عکسر گر پيش نظاره

حضوری . باشد کشان می ايران، شاھد جنب و جوش حاميان حقيقی کارگران و زحمتۀ ست و نه جامع  االمللی بين

وليت جريانی و ؤ و شانه خالی کردن از زير باز مسپرنسيبی زنی و بی  و در عوض غلو و اغراق، اتھامنيست

در سطح " يدی شيشوانی"ای از جانب  به عنوان نمونه ھمين چند روز قبل نوشته. شود وفور يافت میه سازمانی ب
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ال ؤراستی نه قابل تعمق بلکه سه ه بمنتشر گرديد ک» ھای اجتماعی تحريم اقتصادی و شورش«اينترنت تحت عنوان 

  .بر انگيز و قابل توضيح است

موضوع  ايران، اشاراتی به اينۀ رغم بر شماری صحيح بعضاً اوضاع وخيم اقتصادی جامع وی در اين نوشته علی

 پيشرو ھای انقالبی و کمونيست، کارگران آيا نيروھای انقالبی موجود، افراد و شخصيت".... : که داشت مبنی بر اين

ھای اجتماعی در داخل و خارج از کشور اوضاع حساس کنونی  و رھبران عملی جنبش کارگری و کليه فعالين جنبش

مدت روزمرگی و وقايع ريز و درشت، اجتماعی، سياسی و  را  در خواھند يافت؟ و از خواب سنگين و طوالنی

خواھند آمد و اين واقعيت را در نظر خواھند ھا تنيده شده است، به در  محيط زيستی سی سال گذشته بر دور آن

  ؟"ای بيش نيست ھا بدون عمل کاغذ پاره گرفت که تئوری

 کارگر نيست و به تجربه ۀھا و احزاب مدعی رھبری طبق  درد مزمن سازمان ای چندين بارهۀ مخالفتی در اشار

ھا و کارکردھای   يا بر تغيير روند نگاهآن ھم، ھيچ اثری بر قبول واقعيات وۀ کيد ھزار بارأکه ت دريافته شده است

 –شان را با تحريف حقايق خودی  فکری و درونیۀ به اين دليل که، ھويت و تغذي. تاکنونی آنان نخواھد گذاشت

ت عنوان يک واقعي بهرا  توان آن بند خوشآيند مذاق آنان نيست ولی به جرأت می مطئمناً اين جمع. جويند سازمانی می

کيد ورزيد که کتمان آن چيزی أ آن تۀدنباله چنين و ب جويان قرار داد و ھم  در برابر جامعه و حقيقتبار تلخ و تأسف

طبقاتی به ۀ گری مستقيم آنان در تغيير روند مبارز ھا و دخالت جز پشت پا زدن علنی، به نقش و وظايف کمونيست

يدی  "ۀنوشتۀ ھای روشنی و با مطالع فرض با طرح و با قبول چنين پيش. ترين اقشار جامعه نيست نفع محروم

آورد و  خود را ھم، در اين رديف به حساب می" سازمان"بندد که آيا وی  ھا نقش می االت در ذھنؤاين س" شيشوانی

 عميق فرو رفته ھا و احزاب، در خواب مانند ديگر سازمان به" سازمان اتحاد فدائيان کمونيست"که  بر اين باور است

  ؟"ای بيش نيست ش کاغذ پارهھاي است و تئوری

  

ش بلکه به ديگر جريانات و "سازمان"خود و نه به ه نه ب" يدی شيشوانی"شک و ترديدی ندارم که منظور و خطاب 

که منظورش، کدام سازمان و  ساخته استميان روشن ن البته که وی در اين. ست ا احزاب موجود خارج از کشوری

ست مابين افراد بدون تعلق تشکيالتی با سازمان و حزب  ا که آيا تفاوتی  استساختهچنين روشن ن باشد و ھم حزب می

  مدعی کسب قدرت سياسی؟ 

وليت عنصر و کادر سازمانی و ؤتشکيالتی با وظيفه و مسوليت عنصر بدون تعلق ؤر اين نظرم که وظيفه و بار مسب

درست، نگاه مردم ھم ه ھا و ب اينۀ  از ھمانتظارات و توقعات يکسان نيست و مھمتر. حزبی از زمين تا آسمان است

به ھر حال جدا از درستی و يا نادرستی نگاه مردم به افراد و . ھا و افراد، برابر گونه نيست نسبت به سازمان

کند و مازاد بر  خود را چگونه ارزيابی می" سازمانی"موقعيت " يدی شيشوانی"که  موضوع طرح است جريانات، اين

 ،" کردستانۀکميت"چون  ھای متفاوتی ھم"کميته"رغم داشتن  را علی" مان فدائيان اتحاد کمونيستساز"ھا، آيا  اين

بی قرار ز ح–سازمانی گان ديگر به خواب رفتۀ ، در جرگ" آذربايجانۀکميت"و " کميته کرج "،" تھرانۀکميت"

  باشد؟ عمل می ش بی"سازمان"که  آن بر اين نظر استۀ دنباله دھد و ب می

ھا و احزاب  رديف با ديگر سازمان سازمان خود را، ھم" يدی شيشوانی"که  اوصاف و کامالً واضح استبا اين 

سازمان اتحاد فدائيان "که  که، اگر وی بر اين عقيده است اّول اين. به چند دليل ساده!! داند خارج از کشوری نمی

خود ۀ تا نگاه ديگری نسبت به تجمع چند نفربود  ھم در خواب سنگين و طوالنی فرو رفته است، الزم می" کمونيست

ھم  ھای متفاوت و آن"کميته"ورزيد تا قبل از چيدن ھر برنامه و علم نمودن   بايست تالش می داشت و بعد از آن می می
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آورد که با قد و قواره  ميان می چنين از شکل و فرمی سخن به ايران، سازمان خود را بيدار نمايد و ھمۀ در چھار گوش

تواند صحيح باشد تا سازمانی که بساط   که نمی دّوم اين. خوانی داشته باشد اش، ھم ھای انتخابی فعاليتی با حوزهو 

و غيره پھن نموده است را به حساب سازماِن در " کرج"، "آذربايجان"، "تھران"، "کردستان"فعاليتی خود را  در 

ھا چرا  اينۀ که و مھمتر از ھم سّوم اين. با عمل نيستاش منطبق  خواب فرو رفته نوشت و اعالم نمود که تئوری

اند که در  ھا و احزابی دراز نموده ش در اين سی ساله، دست اتحاد به سوی سازمان"سازمان"و " يدی شيشوانی"

، کميته و ھسته و غيره در "حزب"، "سازمان "٢۵وجور کردن  اند که آخرين آن، جمع خواب سنگين فرو رفته

  !!دباش می» کلن«

مانند   و بهءاز ھمان ابتدا" يدی شيشوانی"که  چه از شواھد و قرائن پيداست، اين است بی پرده بگويم و مضافاً آن

ز اوضاع چپ ايران و با ھا و احزاب خشت را بد چيده است و با طرح انتقاد حقيقی و واقعی ا ديگر سازمان

که  وی قلباً بر اين باور است. ز مابقی جدا نمايدش را ا "سازمان"ی در صدد است تا حساب خود و ئنما مظلوم

ھای "کميته"ھا با  باشد و خالف ديگر احزاب و سازمان ش نه تنھا بيدار، بلکه ھوشيار و خالق ھم می"سازمان"

اگر چه وی با صراحت و با روشنی تمام اعالم !! کند ھای اعتراضی را راھنمائی و ھدايت می ش بخشاً جنبشمتفاوت

اند؟ اگر چه آشنا نيستيم که دالئل وی  ھا و احزاب به خواب سنگين و طوالنی فرو رفته که کدام سازمان تننموده اس

که چگونه  ساخته استچنين معين ن در چيست و ھمھا و احزاب  سازمانۀ گی چندين دھ پيرامون رکودی و خمود

عمل،  ھای ُمرده، نيمه جان و بی ھا و ھسته هکاری جريانات، کميت خواھد در اين دوره از تاريخ، با ھم ش می"سازمان"

اند و ما پاسخ  االت، فراوانؤبه ھر حال از اين دست س! سوسياليستی را در سرتاسر ايران بر افرازد؟ۀ پرچم جامع

چنين سياست سر در گم و   چنين مدافع گذاريم که مبلغ و مروج و ھم سازمان و کسانی میۀ ھا را بر عھد  آنۀ ھم

  .اند نافرجام

ست که چپ    ا توان گفت که بيش از دو دھه ت میأخواھيم بگوئيم سی سال و اندی، ولی و به جرحقيقتاً که اگر ن

دادھای  ، در خارج از کشور لنگر انداخته و در انتظار از نوع رخ-ھم با ھر نوع نگرش و باوری   و آن–ايران 

ۀ ، بر وظايف کمونيستی خويش جام"انقالب"اورميانه نشسته است تا در فردای بعد از خۀ ديگر کشورھای منطق

کند که قصدشان بسيج کارگران و ديگر  شان حکايت از اين ايده می ھا و پراتيک تاکنونی نشان!! عمل بپوشاند

اند و  گو و خوش خيال مبالغه. اشندب اندازی انقالِب از راه دور می  کنترل و راه چنين مدافع ديده نيست و ھم ھای ستم توده

خود بقبوالنند و ه که بخواھند ب بخشند، بدون اين ثمرشان رنگ و جالء می ھای بی ی، بر فعاليتواھيبا چنين آرزوھای 

دادھای بنيادی بدون  کشان، ما شاھد رخ ای از تاريخ مبارزات کارگران و زحمت نشان دھند که در ھيچ برھه

ھا ھم موجود  تک نمونه. ترين اقشار جامعه نبوديم ھم به نفع محروم وھای کمونيستی و آنگری مستقيم نير دخالت

  .آوری باشند گير و خالق چنين حوادث مھم و تحول توانند، پی ھا و احزاب ايرانی ھم نمی نيست و بنابراين سازمان

  

. کشان دارد البات کارگران و زحمتن مطااز مدافعھای ديگری  در حقيقت جامعه و آرمان کمونيستی، توقع و خواسته

ھای عملی  چنين اتحادھای بدون پشتوانه ھای رنگارنگ و ھم که طرح آرزوھا و چيدن پالتفرم به اثبات رسيده است

يق حتی اپوزيسيون و نياز به بيان حقاۀ جامعه و انقالب ايران، نياز به صراحت لھج. زاست کاربُردی ندارد و خسران

ۀ رفت و صيقل يابی ھر جامعه و انقالبی با فعاليت سر راست و بی شيله پيل پيش. ش داردافعينناگوار، از جانب مد

ھا گره خورده است و  گری با برنامه، اھداف و سازماندھی کمونيستی و با دخالت. خورد اپوزيسيون آن رقم می

گونه پيداست که سازمان متعلق  نمتأسفانه از قرائن اي. ھاست روی گوئی ھم، در مسير تخريب و پس اغراق و مبالعه
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بدون ۀ چيند و معرف ناصحيح تجمع چند نفر خود برنامه میۀ ھم فراتر از اندازه و قد و قوار" يدی شيشوانی"به 

ايم که در  ھا ناپيداست؛ خوانده و ديده زند که نماد و فعاليت عملی آن باشد؛ از حضوری حرف می حضور خود می

ھا را  ھای آن العمل ھای سازمانی رديف شده را ديد؛ عکس"کميته"ھا و   عملی ارگانبايست نماد عالم سياست، می

گر رژيم جمھوری اسالمی مشاھده نمود و عمالً نشان داد که تفاوت است  ھای سرکوب بايست در تقابل با ارگان می

  !! یئ ھای محلی و منطقه"هکميت"ھا و  ھای داخل، با سازمان دارای ھسته ھا و کميته مابين اپوزيسيون بدون ارگان

مانند ديگر جريانات خود  ش ھم بيدار نيستند و به"سازمان"و " يدی شيشوانی"پرده بگويم و بنابه اسناد نوشتاری،  بی

پذير بوده و بدون  بينانه ممکن شکی در آن نيست که تغيير اوضاع چپ کنونی با نگاِه واقع. اند را به خواب زده

ھای نافرجام تاکنونی،  ھا و برنامه چنين رد طرح قد کشيدن واقعيات درونی خودی و ھمبرخورد جدی و بدون به ن

ست و بدون خاکروبی جدی و عملی  ا نياز به تکاندن خودی. ميان آورد رفت و اتحاد به توان سخنی از پيش نمی

ضم اين موضوع نيست که که ھيچ کمونيستی قادر به ھ مضافاً اين. توان تن غبارآلود چپ را پاک نمود درونی، نمی

  ھای در خواب فرو رفته پی گرفت؟  ياری جريانات و سازمان کاری و ھم توان امر انقالب را با ھم چگونه می

را  شان  ش داده شود تا ھم مواضع"سازمان"و " يدی شيشوانی"ست تا مجال ديگری به  ا به ھر حال الزم و صالح

ھای حقير با اين و يا با آن، اعالن نمايند و ھم جايگاه  بده و بستان شخصی و –ھای سياسی  بدون کمترين معذوريت

 شان ھا و جايگاه عمل"کميته"را با صراحت ھر چه بيشتری بر شمارند و تکليف " سازمان اتحاد فدائيان کمونيست"

  .را روشن سازند

چرا که . گيرد  و ابداً جدی نمیش را اصالً "سازمان"و " يدی شيشوانی"ھای  البته که ناگفته نماند کسی باور و گفته

درد مصرف داخلی خواھند ه حقيقی و بار عملی دارند و نه حتی بۀ شان، جنب ھای"کميته"ھا و نه  دانند نه گفته می

دھند و  گويند و آدرس درست به خواننده نمی دليل آن روشن است، چون بی آاليش و سر راست سخن نمی. ُخورد

و " بيدار"، "سازمان"عنوان يگانه  را به شان"سازمان"نادرست ه کنند و ب خاصيت می بیمايه و  ھای بی تراشی کميته

  !!کنند به بيرون معرفی می" ھوشيار"

بار  ، الزم است تا يک"سازمان اتحاد فدائيان کمونيست "ۀنادرست و ترسيم شده تصوير بۀ که خالف ارائ خالصه اين

تر  جھت کاالی خود را مرغوب  ھم در خواب عميق فرو رفته است و بی"يدی"کيد نمود که سازمان متعلق به أديگر ت

ھا و  سازمانۀ ھاست تاريخ مصرف ھم ام که نه تنھا مدت بر اين باور درونی. گذارد نمايش می از ديگر کاالھا به

ۀ ننداحزاب خارج از کشوری به سر رسيده است، بلکه محتوای تعريف شده از جانب آنان، آزار دھنده و تخريب ک

ھای تاريخی پس نکشيدند و راه مبارزه و برخورد  گاه ست که در گره ای گرا و رزمنده ھای عمل اعمال آن سازمان

توان حدس زد بلکه گواه تاريخ  ھای امپرياليستی را در پيش گرفتند؛ نه تنھا می گر نظام ھای سرکوب عملی با ارگان

ھای فعال دوران گذشته با   باوری عملی و برخورد سازمانست مابين  اھم بر آن است که تفاوِت بسيار زيادی

  .ھا و احزاب امروزی سازمان

منطق تعرض در . کنيم به اين دليل روشن که ما عمالً دو منطق و دو سبک کار کامالً مجزا از ھم را مشاھده می

ی، و ديگری ئ  توده– ھای کارگری ن درونی جنبشاو بردباری در قبال مخالفگر نظام   ھای سرکوب مقابل ارگان

ھاست که منطِق تخريب  متأسفانه دھه. ن درونیامخالفنشينی دائم و خود محوربينی و سرکوب و تخريب  منطق عقب

چنان ، در ھمان روند به  رونده، بر جنبش کمونيستی ايران سايه انداخته است و ھم و سبک کار ناصحيح و غير پيش

دنبال آلوده ه  و گردگيری، گند و کثافات جنبش کمونيستی بود و اين يکی، بآن يکی در پی خانه تکانی. رود پيش می

ھا، و  ھا و سال توان و جايز نيست تا سال نمی. ست  اثمر جنبش کمونيستی رمق و بی نمودن ھر چه بيشتر، بر تن بی
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ل جوان امروزی را بو، جامعه و نس خاصيت و بی ھای بی"کميته"ھا و "گارد"رسم کشيدن ه ھا، با ب ھا و دھه دھه

ھای  توان و جايز نيست تا معانی بنيادی ارتباط با جنبش ھای حقيقی کمونيستی گمراه نمود؛ نمی گری نسبت به دخالت

چنين انجام وظايف کمونيستی را با تمايالت حقير خود تعريف نمود و بر نام خود،  ی و ھمئ  توده–اعتراضی کارگری 

خود انتخاب نمود و در ۀ عنوان سياست روتين و روزمر ان سياست دافعه را بهتو سازماِن کمونيستی گذاشت؛ نمی

توان از توضيح حقايق درونی خود به جامعه و مردم سر  تر بود؛ نمی حال در فکر جذب، بسيج و تجمع وسيع ھمان

  . تس چنين خواست و کاری محال و خود فريبی. حال در انتظار پاسخ مثبت آنان نشست باز زد و در ھمان

بينيم که چه بر سر عراق، طور خالصه مرور کنيم و به ھم ب بار ديگر و آن اخير را يکۀ با ھم اتفاقات چند دھ

مداران  ايم که چگونه قدرت ديده و خوانده. صف، آمده است, چنين سوريه در سر ، مصر و غيره و ھماافغانستان، ليبي

ايم که  مشاھده نموده. دھند ی پاسخ میئ ھای محلی و منطقه نگاندازی ج راهه گيرشان را با ب جھانی بحران گريبان

ای به  نمايند تا مبادا روز و روزگاری، لطمه مردم و جامعه تحميل می را به سازشان چگونه عنصر و اپوزيسيون دست

مترين ی کئھا گذاری چنين روندیکنيم که چگونه چپ بر تأثير به موازات آن ھم مشاھده می. شان وارد گردد منفعت

مگر بی . اندازی انقالب نيست چرا که حضور ندارد و قصدش بُرش کمونيستی و راه. نقشی ندارد و ناموفق است

ھای  مداران جھانی دوخته شده است؟ چرا که سازمان ساز قدرت که نگاِه مردم به اپوزيسيون دولتی و دست دليل است

که با  پر واضح است. اند اند بلکه خود را به خواب زده رفتهاند و نه تنھا در خواب فرو  چپ در ھم ريخته و بی عمل

رغم   و علی- ايران ۀ وجود آورده است، جامعه چنين اوضاع و احوالی و با چنين موقعيتی که چپ ايران برای خود ب

، -اشد ب تاکنونی متفاوت میۀ يافت" تغيير"که با ديگر جوامع   اين سازمان و آن حزب مبنی بر اينۀپاي ادعاھای بی

  . گی و بھبودی و رھائی را نخواھد ديد چنين روی سازند روی خوشی و سالمتی، و ھم
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