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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ سپتمبر ٢١

  

  وحدت اصولی يا وحدت بر سر اختالف نظر
  

 اين تفرقه را بايد در بروز رويزيونيسم در جنبش ۀريش.  طوالنی داردۀامر پراکندگی در جنبش کمونيستی ايران سابق

با بروز رويزيونيسم، آن يگانگی و وحدت قبلی در ميان کمونيستھا از ميان رفت و اين . جو کرد و ی جستکمونيست

رويزيونيسم . تفرقه در انديشه و اصول، سراپای جنبش کمونيستی در سراسر جھان و نه تنھا ايران را در بر گرفت

- و با تکيه بر اعتبار و حيثيت شوروی لنينی مارکسيسم لنينيسمۀبا خيانتش به مارکسيسم لنينيسم، در داخِل خان

بدون پاک کردن . ستا و رويزيونيسم دشمن کمونيسم بود.   ھولناکی به جنبش کمونيستی وارد آوردۀستالينی ضرب

مارکسيسم لنينيسم از آلودگيھای رويزيونيستی و خط کشی روشن با اين ايدئولوژی بورژوائی ھيچ وحدتی در جنبش 

  .وجود آيده  ب،ندکمونيستی نمی توا

 کارگر ستاد ۀبروز رويزيونيسم و سقوط احزاب کمونيستی به منجالب رويزيونيسم به آنجا منجر شد، که طبق

خوِد ۀ  اين نفاق به تفرقۀفرماندھی خويش را در مبارزات سياسی و حتی صنفی و دموکراتيک از دست داد و دامن

 ضد حزبی و انحرافات تروتسکيستی و ليبرالی در ۀی و روحيجنبش کارگری و بروز انحرافات آنارکو سنديکاليست

 ۀکه مبارز که مارکسيسم لنينيسم از وجود اين انحرافات پاک نشود، تا زمانی تا زمانی. ميان فعاالن اين طبقه کشيد

 پراکندگی  انحراف وۀثر نرسد، از دامنؤ مۀآشتی ناپذير و مستمر کمونيستھا برای پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم به نتيج

 اصولی و آشتی ناپذير برای تثبيت اصول است و نه مصالحه و سازش ۀپس شرط ھر وحدتی مبارز. کم نخواھد شد

از راه مبارزه سرسختانه، آشتی ناپذير با ايدئولوژی بورژوائی می توان به کسب وحدت نايل آمد و نه . غير اصولی

عمرشان کوتاه مدت و به خوی ُخلق رھبری خرده از طريق مصالحه و سازشھای گنديده و غير اصولی که 

  .بورژوائی اين جريانھا بستگی دارد

ست ر برج می رھب د قاس ق احم ارزۀرفي ازمان ۀ مب ذار س ران و بنيانگ وده اي زب ت ستی در درون ح د رويزيوني  ض

ورد نوشت ن م ان در اي ار: "... مارکسيستی لنينيستی توف ستی و ک بش کموني ه امروز در جن اتی ک ان اختالف گری جھ

ه روی داده اختالفاتی اصولی است، بش ا مربوط ب ومی جن سم دارای تستراتژی عم ثير أست، در سرنوشت سوسيالي

د، ۀوظيف. قطعی است ا دقت کامل غوررسی کن ات را ب  ھر مارکسيستی و ھر حزب مارکسيستی است که اين اختالف
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ددرست را از نادرست باز شناسد، با صداقت و صراحت کامل در جان ارزه کن رای آن مب رد و ب رار گي . ب درست ق

   فوق را از دوش ھيچ فردیۀفتوای ھيچ آتوريته ای نمی تواند وظيف. ھيچ مصلحتی باالتر از مصلحت اصول نيست

وان ه فقط در صورتی که مارکسيست ھای جھان اين وظيفه را ب. و ھيچ حزبی بر دارد وجه شايسته انجام دھند، می ت

 لنينيسم نگھداشت، وحدت اردوگاه سوسياليستی و وحدت احزاب –ی را در شاھراه مارکسيسم جنبش جھانی کمونيست

  .برادر را حفظ کرد و به پيروزی رسيد

  !رفقای عزيز

ا سرنوشت ۀتوجه به مسائل مورد اختالف جنبش کمونيستی جھانی يکی از مھمترين وظائف کميت  مرکزی ماست و ب

دۀاذ شيواز اين جھت اتخ. حزب ما پيوند دارد سائل اھميت بزرگی کسب می کن ن م وام .  صحيح در بر خورد به اي ق

وروی کميت. وحدت حزب ما وابسته به مراعات اصول مارکسيسم است ای ب ه رفق  مرکزی حزب ۀمن آرزو دارم ک

ازندۀ ايران تصميمات خود را در اين امر خطير برپايۀتود ی س ل از."( اصول مارکسيسم و حفظ وحدت حزب مبتن  نق

شار بھمن" سندی در مبارزه با رويزيونيسم" اريخ انت و[ت ا ف١٣۵٣ ]دل روری، مطابق ب اريخ نگارش ١٩٧۵ ب  ٨ و ت

  ).١٩۶۴ بروریف

وجود آورد تا از دستآوردھای جنبش کمونيستی جھانی و جنبش ه  اصولی بود که حزب ما را بۀھمين مبارز

 احمد قاسمی، غالمحسين فروتن، ءرفقا. م لنينيسم بپردازيمکمونيستی ايران در گذشته دفاع کنيم و به تبليغ مارکسيس

عباس سغائی بدون ھراس، بدون توجه به خطراتی که جان آنھا را تھديد می کرد، برای نجات جنبش کمونيستی و 

  . کارگر به دفاع از اصوليت پرداختند و به مارکسيسم لنينيسم وفادار ماندندۀوحدت طبق

حسن " ليبرالی و ضد کمونيستی برای بيان ۀ اختالفات با روحيۀکرد و از کنار ريش برگذار جلسهمی توان صدھا 

خوش و "صرفنظر کرد، می توان بدون دورنما و طرح روشن، برای نيل به وحدت در کنار ھم نشست و " نيت

ابق ادامه کرد، ھمديگر را در آغوش کشيد، بوسيد و بوئيد و با خروج از محِل ازدواج موقت، به ھمان کار س" بش

 را مبنائی ساخت برای تثبيت جريانھای بی ھويت که با تکيه بر وجود نامبارک اين جلسه ھاداد، می توان اين 

 برای خويش ھويتی دست پا می کنند تا به تشتت در جنبش کمونيستی ضربات بيشتری وارد آورند، می توان جلسات

ندگی و اخالل در جنبش کمونيستی و دامن زدن به آشفته مدعی شد که کار ما کارستان بوده و پس از سالھا پراک

 بی جلساتیفکری به اين نتيجه رسيده ايم که بر سر اختالف نظر وحدت داريم و بايد با حفظ اختالف نظرھا به 

  .سرانجام و دلخوشکنک ادامه دھيم

شه د ه ري ت ک ستی اس د کموني ورد ض ست، برخ ستی ني ورد کموني ا برخ ه برخوردھ ن گون ی اي رده ول ت خ ر ماھي

ا . بورژوائی و بورژوائی اين جريانات دارد ون ب ستی"ھر جريان و گروھی که اکن ی " ھويت کموني خويش را معرف

  امروز توسل به مارکس و انگلس برای فرار از انقالب و برای دامن زدن به. می کند، الزاما کمونيستی نيست
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جنبش کمونيستی جھانی بيش از يک . صورت می گيردپراکندگی و برای صدور شناسنامه ھای تقلبی کمونيستی 

 تزاری بزرگترين انقالب تاريخ بشری به وقوع ۀدر روسيھ.  تئوريک و عملی آموخته استۀقرن است که تجرب

پيوسته است، تئوری مارکسيسم با تئوری لنينيسم تکامل يافته است، در شوروی ساختمان سوسياليسم در زمان ستالين 

نمی شود مانند يک روشنفکر ضد کمونيسِت برج ... س با بروز رويزيونيسم درھم پاشيده شده است وبنا گرديده و سپ

ن را برای ادعاھای غير وليت چاک دھانشاؤدر آمده و بی مسعاج نشين، روشنفکران خائنی که ھر روز به رنگی 

باز می کند تا ھر روز با  آنھاست، ۀنباآاموالنه، که ناشی از بی سوادی و خود بزرگ بينی خرده بورژوؤمس

تئوريھای دروغ و مسخره خودی نشان دھند، تاريخ پرافتخار جنبش کمونيستی ايران و جھان را مورد ارزيابی قرار 

  .داد

که ھدفش ايفای نقش سريشم باشد تا جلساتی . وجود نخواھد آمده ھرگز وحدتی ميان کمونيستھا و ضد کمونيستھا ب

ند با اين انگيزه که طول عمر تفرقه و انشقاق در جنبش کمونيستی افزايش يابد، در ھم بچسباه ھمه منحرفان را ب

  .خدمت جنبش کمونيستی نيست، در خدمت تثبيت تفرقه است

پس شرط نخست . وقتی از وحدت سخن می رود بدان مفھوم است که اختالف نظرياتی وجود دارد که بايد حل شود

نخست بايد حدود و ثغور اختالفات و ماھيت اختالفات . الف استھر وحدتی روشن کردن خطوط و موارد اخت

وقتی مرزھا و ماھيت اختالفات روشن شد تازه می توان گام بعدی را برداشت و برای رفع اختالفات به . روشن شود

نھا، گام با برنامه و ھدفمند با آۀ تنظيم صورت اختالفات برای انجام مبارز.  شديد و اساسی و ھدفمند دست زدۀمبارز

 خويش را بر سر ۀ کمونيستی، نھالی بارور شود، که با رشد خود سايۀ صميميانۀ نخستی است تا از درون اين مبارز

روشنائی بخشيدن به خطوط و موارد اختالف، روشن می سازد که اين .  کارگر بيفکندۀتمام رھروان راه آزادی طبق

 دارای چگونه ماھيتی ھستند و اساساً ... افراد، مدعيان، گروه ھا، کانونھا، انجمنھا، سازمانھا،  تشکيالتھا، احزاب و 

فات و کشيدن مرزھا، در تکيه بر ھمين بيان اختال. علت وجودی و حضورشان در جنبش کمونيستی در چيست

تکليف جريانھائی که اختالف نظرياتشان تنھا شخصی و بر سر غصب کرسی وزارت و صدرات است روشن می 

ھر تشکلی برای حضور خود در جنبش کمونيستی بايد يک توجيھه سياسی تئوريک داشته باشد و تنھا به . شود

در غير اين صورت ھر کس .  اين حضورندۀه شايستجريانھائی احترام بگذارد و حضورشان را به رسميت بشناسد ک

ما از . سيس حزب و تشکيالت می داندأمی کند، خود را مجاز به ت" ننه اش قھر"که در اثر دعواھای شخصی از 

 دشمنان بشريت نظير سازمانھای جاسوسی که تا به چه حد می توانند از چنين وضعيت بيمارگونه ۀنقش خرابکاران

 تمايل ألۀامروزه مس.  اين حرکتھا تکيه می کنيمۀنابآسخن نمی رانيم، ولی به ماھيت خرده بورژوامای استفاده کنند، 

قدری مسخره شده است، که حدی بر آن متصور نيست و حتی به صورت اسلحه ای برای تقويت ه به وحدت ب

 جلسۀ جدا می شوند و در  مجازی،ۀشش نفر از جريانی با داد و قال کر کننده به پاس شبک. انشعاب در آمده است

کسی از آنھا نمی پرسد که اگر شما آن دشمن ديروزی را . بعدی برای وحدت با ھمان جريان حضور فعال دارند

وليت کمونيستی و ؤمس کمونيستی و قابل وحدت می دانيد، به چه مناسبت از آن انشعاب کرده ايد؟ پس احساس ماھيتاً 

 يکه که ب طوریه نسيپی به اصلی مھم در ميان اين جريانھا بدل شده، ببی پر. حتی ميھنی شما کجا رفته است؟

ھر کس اقدامات غير اصولی ديگران را به رسميت می شناسد، زيرا خودش محصول . ديگر نان قرض می دھند

  . کارگر و مردم ايران بوده استۀيک اقدام غير اصولی در ايجاد تفرقه در جنبش طبق
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اگر .  اول ماھيت ھر سازمان و داليل منطقی حضور وی را روشن می سازدۀدر درجما گفتيم روشن کردن مرزھا 

ند، بايد قبل از وحدت با ديگران با خودشان وحدت کنند تا ادو سازمان در اين بررسی ھا در تمام زمينه ھا ھم نظر

ست که چرا آنھا وحدت حقيقتا پرسش اين ا. سرانجام با َسَرند اين ناخالصی ھا روشن شود که اختالف بر سر چيست

بانه و ضد کمونيستی نيست؟ آخود را موکول به وحدت سايرين کرده اند؟ آيا اين روش، يک برخورد خرده بورژوام

بايد ديد کدام تضاد اساسی است و کدام تضاد . ما بر آنيم که بايد تضادھا را ساده کرد تا توانست به حل آنھا نايل آمد

بر شمردن صدھا تضاد و کنار ھم قراردادن آنھا حالل ھيچ مشکلی . ابل حل استحتی در داخل يک سازمان نيز ق

  .نيست

 حتی برای مذاکره با دشمنان ١٩۴٩ سال چرفيق مائو تسه دون در ماه مار. حزب ما ھوادار وحدت اصولی است

که  ظر از اينما بايد برای مذاکرات صلحجويانه آماده باشيم، صرف ن: " کارگر و ھمدستان چانکايچک گفتۀطبق

علت ترس از زحمت و تلف کردن وقت از اين مذاکرات امتناع ه ما نبايد ب“. اين مذاکرات کلی و يا جزئی باشد

ما . ، در مذاکره شرکت کنيمکه تشخيص دھيم برای چه به مذاکره می پردازيم بدون آندر عين حال ما نبايد . ورزيم

، ما بايد تمام نرمش مجاز و الزم را از خود نشان ات اين اصوليتبايد دارای اصوليت استواری باشيم و ضمن مراع

  ).تکيه از توفان).(چاپ چينی١۴٣٧ صفحه ۴جلد » آثار منتخب مائو تسه دون«(” .دھيم

تنھا بر اين اساس . گام بعدی در امر وحدت، مبارزه با اختالفات بر اساس پذيرش اصول مارکسيستی لنينيستی است

وحدت ايدئولوژيک و سياسی شروط نخست ھر وحدتی ھستند که . دت جنبش کمونيستی رسيدمی توان به احياء وح

اين سه . با تشکل در يک سازمان واحد با پذيرش اصول سازمانی حزبی به وحدت سازمانی نيز تکامل می يابند

  .ندا کارگرۀشرط ارکان تشکيل حزب طبق

رو ھستيد، بخش ه رد، شما با جريانھای فکری زير روبمه ای که امروز در جنبش مدعی کمونيستی وجود داغدر مل

بزرگی از آنھا لنينيسم را اساسا قبول ندارند و به دامن مارکس و سوسياليسم علمی فرار می کنند، بخشی از آنھا 

ستالينی را قبول ندارند، برخی از آنھا ديکتاتوری پرولتاريا را نه می -ساختمان موفق سوسياليسم در شوروی لنينی

نظر آنھا ديکتاتوری پرولتاريا استبداد شاه و خمينی را به ذھن ه ھمند ونه می خواھند بفھمند و نه قبول دارند، زيرا بف

برخی حزبيت را قبول ندارند، برخی مفاھيم اجتماعی طبقاتی را از مضمون طبقاتی جدا کرده . متبادر می سازد

برخی با . د و شرط برای بورژواھا و بھره کشان ھستندھوادار آزادی ناب، دموکراسی ناب و آزادی ھای بی قي

 ايدئولوژی غير سوسياليستی حاکم بر رھبری اين مبارزات، به دشمنی بر می ۀ خلقھا برای آزادی، به بھانۀمبارز

جلوه می دھند، برخی اساسا نمی دانند " متمدنانه"خيزند، برخی استعمار کھن را مانند دوران قبل از انقالب اکتبر 

درد فرار کردن از زير بحث ه وسياليسم چيست و از سوسياليسمی دفاع می کنند که ذھنی و دروغين است و تنھا بس

را سرمشق خود قرار داده اند، " ھردمبيل"برخی به ھيچ انضباط کمونيستی تن در نمی دھند و احزاب . می خورد

رند و شناختنی از رويزيونيسم نداشته و نمی بخشی اساسا بروز رويزيونيسم در حزب کمونيست شوروی را قبول ندا

  ...خواھند داشته باشند و

آخر چگونه می توان مارکسيست لنينيست بود و لنينيسم را قبول .  آيا با اين آش شلقلمکار می توان به وحدت رسيد؟

ت؟، چگونه می  کمونيستی را قبول نداشنداشت؟ چگونه می شود کمونيست بود و بروز رويزيونيسم در احزاب سابقاً 

شود سخنان امپرياليستھا، فاشيستھا، رويزيونيستھا و مرتجعين را در مورد شخصيت ستالين و دوران پيروزيھای 

والنه بر بيش ؤ با يک گردش قلم با سادگی غير مسسوسياليسم تبليغ کرد و خود را کمونيست دانست؟ چگونه می شود

  تمان موفق سوسياليسم  پشت پا زد و خود را کمونيست ناميد؟از سی سال ديکتاتور پرولتاريا در شوروی و ساخ
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 اگر می شود چنين کرد و خونسردانه بنا به ھر مصلحتی از کنار اين رويدادھای تاريخی گذشت، پس چگونه می 

شود در آينده در مقابل اين خطرات مسلح و آماده بود و از بروز مجدد آنھا ممانعت کرد؟ در اينجا پای احساسات 

 معرفت اين و آن مطرح نيست، پای مصالح واالی جنبش کمونيستی و کارگری، ۀصی و خطاھای فردی و درجشخ

اين اصول است که باقی می ماند و در تاريخ ثبت می شود و نه نام . پای منافع انقالب و ضد انقالب در ميان است

 برای اين اصول و بر مبنای اين اصول وحدتی که. افراد که حتی با نام مستعار در شرايط مخفی زندگی می کنند

راه . صورت نگيرد، وحدت اصولی نيست، سازش گنديده وميرنده است و حزب ما را با آن سر کاری نخواھد بود

که شما تضادھا را  تا زمانی.  بی امان و تشديد تضادھا می گذردۀنيل به وحدت از طريق تکيه بر اصول و مبارز

. می مانند و حلوا حلوا خواھند کرد" رفيق"غده ھای چرکين را باز نکرده ايد، ھمه با ھم تشديد نکرده ايد و سِر اين 

راھی است که به . ديگر، تعريف و تمجيد متقابل است يکه اين راه ولی راه آسان اپورتونيسم، لم دادن، تعارف ب

ل را بر گزيده است و ھر روز تفرقه دامن می زند و فاقد ھر گونه اصوليت انقالبی است، راھی است که زندگی سھ

 .  اين بيراھه است. می تواند به رنگی درآيد

*****  

  ،  ارگان مرکزی حزب کارايران٢٠١٢مبر سپت ١٣٩١ شھريورماه ١۵٠بر گرفته ازتوفان شماره  
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