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 Political سياسی

  
  شباھنگ راد

 ٢٠١٢جوالی ٢٣

 

 اتحاد از کدام منظر و در کدام بستر
 

جا شده ه ن وظايف ھم جابييھا و تع ھا و احزاب، مضامين واژه  سازمانئیجاه با جاب. ست  احکايت عجيب و غريبی

گرديد و امروزه از جانب  کمونيستی با طرح و بيان حقايق تعريف میۀ فلسفروز و روزگاری منطق و . است

  کمونيست مدافعۀ روز و روزگاری وظيف. شود ای ديگر نوشته می اپوزيسيون چپ خارج از کشوری، به گونه

 در حقيقت چپ و. کشان، مشکلی بر مشکل افزودن نبوده و امروزه، تلنبار نمودن مشکالت است کارگران و زحمت

ھای عملی  ابد و ھدفش پيشبرد کارھا و توجھی به يافتن راهيی اش معنا م ا صداقت و با صراحت لھجهبکمونيست، 

  توده–گوئی به مشکالت و معضالت پيش پای اعتراضات کارگری  چنين پاسخ رو در روی جنبش کمونيستی و ھم

گو و در پی  مبالغه. ا و گستردگی بحران نيستھ اش افزودن بر زخم  ست و انگيزه ا دنبال بن بست شکنیه ب. ست یئ

  .اندازی سر و صداھا ندارد مشغوليات سياسی نيست و باوری به راه

نيروھای کمونيستی، کار انقالب به پيش ۀ کاری دائم و روزان نياز به اتحاد دارد و بدون ھم(*) که چپ درست است

ت باال را خواھد داشت و بر تعرض خويش به جان و چپ، راست دسۀ پارچ که بدون اتحاد يک رود؛ درست است نمی

ھا، چپ نياز به آن دارد تا از قوانين کار جمعی و  اينۀ کشان خواھد افزود؛ و اّما و قبل از ھم مال کارگران و زحمت

زب آويزن نمودن پرچم اتحاد بر سر در سازمان و ح. ی اتحاد را به جا آوردئ ساز پيروی نمايد و مبانی پايه دگرگونه

کاری که تقريباً سه دھه، به . اتحاد نيستۀ ھم بدون به حساب آوردن رسم و رسوم آن، چيزی جز تخريب واژ و آن

 رژيم جمھوری  البته که اتحاد و اتئالف عليه. کار و بار بعضاً نيروھای کمونيستی خارج از کشور تبديل گشته است

گمان الزمه و تحقق چنين امری، منوط به عبور از  باشد و بی اسالمی در ھر سطح و شکلی ضروری و مفيد می

به عبارتی ديگر . ھم بدون کمترين اغراق و مبالغه است ھاست؛ منوط به توضيح جايگاه فعاليت خودی و آن شرط پيش

. اندازھای کاذب را در مقابل خود قرار داد غيرخودی، بر انجام وظايف خودی پای فشرد و چشمۀ توان در منطق نمی

ھای فعاليتی،  ، کارھا را به عقب خواھد انداخت و مخرب و نابجاست؛ چرا که جايگاهئیھا  چنين تصويرسازیاً ئنممط

  .مولّد وظايف روزمره است

دليل اين . ثمر خواھد بود ھدف و بی ھايش، بی مانند ديگر فعاليت البته که ناگفته نماند فعاليت چپ در اين عرصه ھم به
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ھای  يابی به ايرادات و رفع ناکرده يدان اصلی مبارزه حضور ندارد و ھدفش دستچرا که در م. امر روشن است

با اين اوصاف . چنين اتحادھای تاکنونی را مورد بازنگری دقيق و کمونيستی خود قرار نداده است خويش نيست و ھم

اند؛ معين نيست که نقدشان  ثمرشان آموخته نافرجام و بیۀ ن اتحاد امروزی از گذشتامعين ھم نيست تا چه اندازه مدافع

شان  اند که دليل ناپيشرفتی تجمعات سابق ھم روشن ننموده" اتحاد کلن"ھای درگير  از گذشته چيست و بعضاً سازمان

، از کدام منظر و با اتخاذ "اتحاد کلن"ھا معين نيست که نيروھای متشکله در   اينۀدر چه بوده است و مھمتر از ھم

بست  ھای اعتراضی داخل را دارند و در صدد بن احد، قصد تأثيرگذاری بر روی جنبشبه کدامين راه و روش و

  اند؟  شکنی چپ

 ٢٢ تدارکاتی خود را در روزھای جلسۀ، کميته، شورا، کانون و غيره "حزب"، "سازمان"ايم که بيست و پنج  خوانده

ھم به اين ميزان و  رج از کشوری و آنھا و احزاب خا مسلماً دور ھم جمع شدن سازمان.  پايان دادندجون ٢۴الی 

، بايد ديد که عيار و ئیھا اّما جدا از چنين کميت و گردھم آمدن. باشد می" کم سابقه"و " نظير بی"کميت، از نوع خود 

دست اتحادھا، حکايت از کدامين  که از اين باشد و مضافاً اين  کلن تا چه اندازه میجلسۀکيفيت کار سازماندھندگان 

ھای  گوئی به کدامين نيازھای عملی جنبش ھم قصد پاسخ" اتحاد کلن"کند و نيروھای متشکله در  دازھا میان چشم

  .ی داخل کشور را دارندئ  توده–اعتراضی کارگری 

چنين  ھای اعتراضی بسيار و بسيار عقب است و ھم ست با اين باور بيگانه باشد، که از جنبش در حقيقت کمتر چپی

اند توجه بخش کوچکی از  کمونيستی در اين سی ساله، نه تنھا نتوانسته" احزاب"و " ھا سازمان"که  عينه ديده است به

خود را ھم، ۀ خود جلب نمايند، بلکه در ابعادی بسيار گسترده، نيروھای چندين دھه ھای اعتراضی داخل را ب جنبش

ھای  ھا و تاکتيک طور خاص سياسته ب اند و نه طور عام از خود نقدی بر جای گذاشتهه که نه ب ديده است. اند رمانده

گی گانبي. وضوح ديده ھا ب توان در اين عرصه فقر جنبش چپ را می. اند را به چالش کشيده شان سازمانی و حزبی

با اين تفاصيل سازمان و يا حزبی که طی سه دھه، بر . عجيب و غريبی با کار بست چنين متد و سياستی دارد

زاست؛ سازمان و يا حزبی که  باشد؛ سازمان و يا حزبی که خود بحران ھايش ناآشنا می و تاکتيکھا  نافرجامی سياست

تواند   جنبش کمونيستی را ايفاء نموده است، چگونه میۀکمترين رد پای مثبتی از خود بر جای نگذاشته و نقش دافع

  ز بحران کنونی بدر آورد؟ تر را پی گيرد و جنبش کمونيستی را ا تر، سياست عمومی در ابعادی گسترده

ھا پرداخت و  ھای ديگر، به يکايک آن ھا و در مناسبت توان در زمان دست بسياراند و می ی از اينئھا البته که پرسش

 انسانی و ۀنشان داد که افکار درونی و باطنی مدعيان امروزی اتحاد چيست و تا چه اندازه متعھد به حقوق اولي

منظور روشن نمودن افکار  چنين و تا چه اندازه، موافق برخوردھای اصولی و سازنده به اند، و ھم ن درونیامخالف

  اند؟  نادرست و جذب نيروھای انقالب و کمونيست

اند و ما پراکنده و بنابراين با  ھا جمع چون راست. گی، ھيچ اتحادی به ثمر نخواھد نشست از سر استيصال و درماند

چرا که . زاست توان پرچم اتحاد را برافراشت، ناصحيح و خسران ی و بنيادی میئ شهن و يا با ھر اختالف ريييھر تع

 آن  گردد و به تبع شان تعريف می  سياسی– اتحاِد فيمابين نيروھای کمونيستی، با انطباق و اشتراک تئوريک ۀمقول

است و دست باال را دارد دار، ميدان  الی نيست که راست ميدانؤشک و س. نمايند ھدف عملی مشترکی را تعقيب می

ی به صف شده است و در مقابل، چپ پراکنده ئ  توده–کارگری ۀ طلبان ھای حق جا و در برابر جنبش و عمالً و در ھمه

 درونی و  ر اوضاعييمنظور تغ چپ پراکنده و بی اثر است، به اين دليل که فاقد پتانسيل الزمه به. و بی اثر است

ش به پائين و رو به جلو نيست و عمالً و  نگاھبی اثر است، به اين دليل که اصالً و ابداً چپ پراکنده و . ست ا بيرونی

توان  مسلماً با چنين نگاھی نمی. گر جمھوری اسالمی فاصله گرفته است  با رژيم سرکوبئیآگاھانه از رو در رو
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غير عمليی را در مقابل خود ثمربخش بود و بيھوده ھم نيست که از سر ناعالجی و استيصال وظايف غير واقعی و 

جای سازمان دادن ه نمايد، و ب خود را تعريف می" حزب"و يا " سازمان" غير کمويستی ۀگون دھد و يا به قرار می

حمايتی از ۀ چون افشای رژيم جمھوری اسالمی، مبارز ھم[ ،   خارج از کشوریۀھم در قد و قوار کار مشترک و آن

ھای تاريخی و در حدی فراتر  ل کشور و متعاقباً برگزاری روزھا و مناسبتی داخئ  توده-اعتراضات کارگری 

ۀ ، از مبارزه و سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و برقراری جامع]ايدئولوژيک سالم و پربارۀاندازی مبارز راه

  !!گويد سوسياليستی سخن می

 حاد و رو در رو با ۀوری به مبارزخارج از کش" احزاب"ھا و "سازمان"تر ناباوری عظيم عملی  به بيانی روشن

ن درونی، باعث گرديده است تا اچنين سرکوب مخالف رژيم جمھوری اسالمی و ھمۀ ھای سراپا مسلح و وابست ارگان

شدت آلوده به سکتاريسم است؛ ھمواره ه گرا، صبور و از خود گذشته نيست و ب چپ ايران واقع. چپ، پس بماند

مگر بی دليل است که به چنين روز و روزگاری افتاده است و .  جمعی شمرده است ع گروھی را مقدم بر مناف منافع

  کند؟  گی را طی می مسير اضمحالل و پاشيد

 –ھای اعتراضی کارگری  از کدام منظر و در کدام بستر قصد تأثيرگذاری بر روی جنبش" اتحاد کلن"حال ببينيم که 

 جلسۀ پايانی ۀ در اطالعي. جنبش کمونيستی ايران فائق آيد" بحران"ر خواھد ب چنين چگونه می ی را دارد و ھمئ توده

در فضای ملتھب سياسی ايران و جھان برای ايجاد يک بديل انقالبی و کارگری و سوسياليستی : "کلن آمده است

 جمھوری  و تبادل نظرھا، در مسير يک آلترناتيو سوسياليستی در ايران در تقابل با رژيمجلسهھدف . کنند تالش می

  "..ست  رفرميستی و ارتجاعی ھای حل  اسالمی و تھديدات امپرياليستی و راه

ھا و نيروھای انقالبی را به   کارگر، کمونيستۀ طبقجلسهما نيروھای شرکت کننده در اين "آيد  و در ادامه می

  ".کنيم ھمکاری و تشريک مساعی در تقويت اين روند دعوت می

اّما قبل از رد و يا . توان به رد و يا به تأئيد آن نشست توان استنتاجات متفاوت نمود و می فوق میۀ مسلماً از اطالعي

و کميته " حزب"و " سازمان"پنج  و بيست" مبارزاتی"ال را مطرح نمائيم که ابزار واحد ؤتوافق با آن، اين س

و يا " چه چنان"ام است؟ عالوه بر اين سوسياليستی کدۀ منظور سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و برقراری جامع به

خود را داشته باشد، " نمايندگان سياسی"کاری و يا تشريک مساعی با  کارگر قصد ھمۀ طبق" روز و روزگاری"

ھمراه  برقرار نمايد، تا به" اتحاد کلن"ھای متشکله در   ارتباط خود را با کمونيستدباي چگونه و در کدامين ميادين می

و سر آخر آيا نيروھای ! داری را درب و داغان نمايد؟ سرمايهۀ ، جامع"صفی واحد"و در " چهپار يک"آنان و 

  ھای يکی با ديگری، بنيادی و از زمين تا آسمان است؟ ھا و راه دانند که، تفاوت نگاه می" کلن"متشکله در 

ا نگاه و راه انتخابی حزب ب) مارکسيست، لنينيست، مائوئيست(به عنوان مثال نگاه و راِه حزب کمونيست ايران 

 –رغم اختالفات فاحش تئوريک  باشد؟ چگونه اين دو حزب و علی اتحاد کمونيسم کارگری بسيار و بسيار متفاوت می

ۀ که به عرص اند؟ تا آنجائی کار خويش قرار دادهۀ اند و سرنگونی رژيم را در سرلوح شده" متحد"سياسی و تاکتيکی 

پيداست، نگاه و راه و روش اين دو " حزب"که از اسناد اين دو  ردد، و تا آنجائیگ  بر می- و نه عملی –نظری 

 از لوله تفنگ بيرون قدرت سياسیيکی بر اين باور است که . خارج از کشوری، کامالً در تقابل ھم قرار دارد, تجمع

ويژه رھائی ه ان و بھای اعتراضی اير آيد و ديگری چنين افکار و منشی را در خالف رشد و شکوفائی جنبش می

اتحاد ۀ آيا با وجود چنين اختالفات فاحش و عريانی، محتوای واژ. داند  کارگر از زير قيد و بندھای سرمايه میۀ طبق

 گذرا و فاقد ئیتوان گفت که چنين پيوندھا برگردانده و بد تعريف نشده است؟ آيا می" کلن"ۀ از جانب نيروھای متشکل

  ھاست؟  ترين پيشرفت پائين
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را   سازمانی، پرچم آن–توان بنابه ھر دليل و يا بر اساس تمايالت شخصی  مفھوم اتحاِد کمونيستی معين است و نمی

 سازمانی با سازمان دادن کار مشترک و دفاعی در –ست بين اتحادھای سياسی   اتفاوت بسيار عظيمی. بلند نمود

اند که نه   ھسته، در شرايطی به پای ميز اتحاد رفتهو" حزب"و " سازمان"پنج  و متأسفانه بيست. خارج از کشور

اند و  خود بر جای گذاشتهۀ اند، و نه کمترين نشانی از برخورد سالم با گذشت مضامين و محتوای اتحاد را به جا آورده

خود ه خواھند ب تر اصالً و ابداً نمی يعنی و به بيانی ساده. نه حاضراند، به توضيح موقعيت فعلی خود بپردازند

خود ه خواھند ب ای ندارد؛ نمی گونه پايه ست و در درون ھيچ شان از محتوا تھی"حزب"و " سازمان"بقبوالنند که 

بقبوالنند که نوع وظايف و سازماندھی عنصر و نيروی خارج از کشوری، با نوع وظايف و سازماندھی عنصر و 

خودی خود به ه ای، ب پيش پا افتادهألۀ ھضم چنين مسمتأسفانه درک و . باشد نيروی داخل کشوری، کامالً متفاوت می

  . جريانات خارج از کشوری تبديل گشته استۀمعضل اساسی و چندين دھ

ھم بدون کمترين  و آن" احزاب"و " ھا سازمان"ای انداخته شده است و بعضاً افراد و  از شواھد پيداست که تيله

 تشکيالتی و –ھای سياسی  واقب آن، بدون دقت به کدورتھای اعتراضی و فھم ع توجھی به نيازھای عملی جنبش

منظور پس نماندن از ديگری، وارد چنين کارزار کوری شوند؟ به عنوان نمونه  ھا به اينۀ شخصی و مھمتر از ھم

" کميته مرکری"، نام دو سازمان کارگران انقالبی ايران با پسوند و پيشوند "حزب"و " سازمان"پنج  و در ميان بيست

 –ھای سياسی  ھمين چند وقت قبل و بدون حمل تفاوت" سازمان"اين دو . خورد به چشم می" ت اجرائیيأھ"و 

ھای سياسی و تئوريک اين دو  ھای اعتراضی از کم و کيف و کدورت تئوريک، دست به انشعاب زدند، که نه جنبش

ود امر نشان آيا خ. مجزا از ھم، آشناست" سازمان"ھای اين دو  بر تفاوت" اتحاد کلن"باشند و نه  مطلع می" سازمان"

  پيرامون اتحاد فيمابين نيروھای کمونيستی نيست؟ " اتحاد کلن"و " سازمان"وليتی اين دو ؤمس جديتی و بی از بی

ھم بدون داشتن اختالفات اساسی   و آن- ھا فعاليت  جريانی که بعد از سال, ال اين است، عناصرؤراستی سه ب

واحدی، فعاليت مشترک خود را ادامه دھند، چگونه و به چه دليل، " سازمان"اند در  وانسته نت-تئوريک، سياسی 

تر و گل و  خواھند در جمعی وسيع اند و می در کنار ھم قرا گرفته" اتحاد کلن"ھم تحت عنوان  بار، و آن دوباره و اين

  !!خود را پی گيرند؟" کمونيستی"گشادتر، کار 

وليتی بعضاً نيروھا و جريانات ؤمس ا بگشائيم تا بيشتر به عمق بیبا ھم ورق ديگری رکمی فراتر از اين رويم و 

) ئیت اجراأھي( خارج از کشور اقليت پيرامون دفاع شرمگينامه راه کارگر ۀدر اطالعيه کميت.  کلن پی ببريمجلسۀ

) ئیت اجراأيھ(ه کارگر از ديدگاه ما، را: "خوانيم  ضد امپرياليستی میۀاز جمھوری اسالمی زير پوشش مبارز

ناپذير  داری جدائی ھای آن از مبارزه عليه سرمايه که مبارزه عليه امپرياليسم و سياست گاه درک نکرده است ھيچ

چه  آن". "..  نيستاست؛ زيرا که اساسا سوسياليسم اين سازمان، چيزی فراتر از سوسيال دموکراسی و پارلمانتاريسم

ضد ۀ دار شدن مبارز ھا از خدشه به صدور اين اطالعيه واداشته نه نگرانی آنرا ) ئیت اجراأھي(راه کارگر 

ھای انقالبی و  ھا از رشد روزافزون ديدگاه بست نظری و سياسی اين جريان و نگرانی آن امپرياليستی بلکه بن

  ".راديکال در جنبش چپ و کمونيستی ايران است

خواھد در فضای ملتھب  سو می از يک" اتحاد کلن. " ديدئیاتوان در حول و حوش چنين اتحادھ طنز سياسی را می

سياسی ايران و جھان برای ايجاد يک بديل انقالبی کارگری و سوسياليستی تالش کند و مخالف ھرگونه راه 

 دراز ئیھا و نيروھا سوی سازمانه کاری ب ، دست دوستی و ھم ديگر و در ھمان لحظه ست و از سوی ا رفرميستی

چنين  رود و ھم اش، فراتر از سوسياليسم دمکراسی و پارلمانتاريسم و رفرميستی نمی د و حدود مبارزهکند که ح می

  !ست؟ ھای انقالبی و راديکال در درون جنبش چپ و کمونيستی گاه نگران رشد روزافزون ديد
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اند و   مذاکره رفتهپای ميز تکليف چيست؟ دو سازمان به. باالخره قسم حضرت عباس را قبول کنيم يا ُدم خروس را

خواھند، ھم رژيم جمھوری اسالمی را  اند و می را امضاء نموده شان" مبارزاتی "–ياری سياسی  کاری و ھم ھمۀ ورق

بر اين باور است که ] سازمان اقليت[حال يکی  سوسياليستی را برقرار نمايند و در ھمانۀ سرنگون کنند و ھم جامع

ست و   ا شرمگين جمھوری اسالمی ، مدافع)]راه کارگر(البی ايران رگران انق سازمان کائیت اجرايأھ[آن ديگری 

بست نظری و سياسی  ی و کمونيستی نيست و به بنئ  توده–ھای کارگری  قصد و مقصودش سوسياليسم و رشد جنبش

  !!رسيده است

، مجازيم چنين تجمعات و "اتحاد کلن"آيا با وجود چنين تفکرات نامنسجم، در ھم ريخته و تناقضات آشکار در درون 

ھا دھيم؟   آنئیصدا  حکم بر ناموفقيتی و بی-مان  رغم ميل باطنی  و علی-اکنون  سر و صداھا را جدی نگيريم و از ھم

توانيم اعالم نمائيم که  خراش است؟ آيا می نوع کارھا شکننده، مأيوس کننده و گوش کيد ورزيم که اينأتوانيم ت آيا می

گوئی معضالت رو در روی جنبش  ھا، نه تنھا در خدمت به پاسخ دست، گرد ھم آمدن  از اينگونه افکار و اين

توانيم از  ھای درون چپ و معضالت آن خواھد افزود؟ آيا می پراکندگیۀ کمونيستی و بسيج نيست بلکه بر دامن

گی و شکست  ش، پاشيدقبت و عاشان ھم نخواھد خورد و نتايج ھای درد خودیه ب" اتحاد کلن"اکنون بگوئيم که  ھم

  . است

ھم  که نيروھا از منظری حقيقی به واقعيات خودی و آن توان اعالن نمود تا زمانی در يک کالم و با صراحت تمام می

که تالش نورزند با مردم خود صادق و سر راست باشند و تا  عنوان تجمعات خارج از کشوری ننگرند؛ تا زمانی به

. ترين وظايف کمونيستی نخواھند بود گشای مبارزاتی را نيابند، قادر به انجام پائين راهکه بسترھای صحيح و  زمانی

کنند و نافرجامی  با خود حمل می" اتحاد کلن"متشکله در " احزاب"ھا و "سازمان"ست که   امتأسفانه اين دردی

  .اکنون پيداست شان از ھم سياسی

  

  ٢٠١٢ جوالی ٢١

  ١٣٩١ ]سرطان[ تير٣١

  

  لينک ھا
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