
یان خلق( یک حزب نابهنگام)فدائ چپحزب   

اکثریت دیرین  اتحاد چپ و تشکیل حزب و سازمان فراگیر چپ در ایران یکی از اهداف و آرزوهای 

می تواند اتحاد بخشی از نیروهای منشعب فدائی  آیا   ت کهسوال این اساما   ست.مطلق چپ ایران بوده ا

مثبت و یا منفی بودن این  به؟ پیش از پرداختن چپ ایران تلقی گردد واقعی گامی در سوی تشکیل حزب

ا دالیل عینی این کنیم و ببینیم آی مکث درون این سازمان انشعابات پی درپی تی بر روی دالیلبایستالش 

 ریان این انشعابات تغییر کردهعامل ذهنی طراحان و مج آیا و  تغییر کرده اندیا رفته و  انشعابات از میان

سال  40این انشعابات از  .باشدآری  می تواند سطحی ی. یک جواب کلی به این سوال در نگاهاست یا نه

  ه اند و بزرگترین این انشعابات یعنی انشعاب اقلیت و اکثریت در ایران روی داد. محلی کهیش آغاز گشتپ

نیست.  نظام سابق نیز همان جمهوری اسالمیاین سازمان نیست. فعالین هر دو جناح گاه زیست دیگر

رهبر تبهکار آن مرده است و این حکومت علیرغم ژست قدر قدرتی در بحران عمیقی فرو رفته است و 

اعضای جناح های گوناگون این سازمان نیز  . گشته اندمخالف این رژیم  وزامر اکثریت مطلق ایرانیان

 دیگر آنو  بازنشستگی قرار دارندانه ورود به دوران شده و یا در آست عمدتا وارد دوران کهنسسالی

اکثریت جمعیت ایران   و طاقت و تاب شنیدن حرف مخالفین خود را دارند. دسابق نیستن کله داغ انجوان

حضور را هم دیگر کسانی تشکیل می دهند که نه دوران پیش از حکومت اسالمی را دیده اند و نه 

 د وندار حکایات راداستان و و  ا وهمه  ادعاهای فدائیان برای آنها حکم روایتاِیی در ایران رسازمان فد

اکثریت نه اکثر  سازمان گردانندگان برخالف نظر ت. متعلق به تاریخ پیش از تولد آنهاس هاهمه این ماجرا

مردم ایران که تنها بخشی از بازنشستگان در ایران خاطره ای از این سازمان دارند و از کسی پنهان 

. اما گذارده استبر جای نایران در جامعه  از خود ان دلچسبیدچنره سازمان خاطنیست که  این 

 هر لحظه است که اسالمی زیر پاهای فرتوت استبداد آتشفشان غرشصدای شنیدن   ین تغییرزرگترب

 می توان واند  ادهدروی  ی هستند که. بی شک اینها تغییرات شگرفبگوش می رسد واضح تر از گذشته

بخشی از افزود. اینها  ا نیز و تکنولوژی ر ز چپ به فرهنگ و زبان خارجی آشنایی بخش وسیعی ا

.آن انشعابات و گسست ها روی داده اند زمان تغییراتی هستند که از  

که در سازمانهای دیگر ه تنها در جنبش فدائی شعابات مکرر نانعللی که موجب اما علیرغم این تغییرات  

در رابطه با انشعابات آنها از  و تشکیالتی فدائیان تالشی . تحلیل رونداز میان نرفته اند ه استنیز شد

 وجود دارنددالیل عدیده ای  هنوز نیست. متفاوتدان انی چنی ایردیگر سازمانهای سیاس درون انشعابات

کند و بی شک روند انشعابات و جدایی ها ادامه  ند سازمان های چپ ایران را دچار انشعاباتکه می توا

. باید دالیل رویداد انشعابات سیاسی را شناخت و همزمان با انشعابات سیاسی در راه وحدت خواهد داشت

بدون درک  تقبیح آن کافی نیست.و همکاری نیروهای همگن و همسو کوشید. تنها مقابله با انشعابات و 

ق بی رون بی رمق و اتحادها از سویی دیگر موقتی و سطحی وبرای وحدت  هاتالش دالیل این انشعابات

د.بوخواهند   

و  ین سازمانهایش ادر بطن پیداباید لحظه انشعاب که  شرایط موجود دردلیل اصلی این انشعابات را نه در

این سازمانها دید  ردی را سل نظرگ از ییرگه ها می توان  جست. در طی زندگی روزمره این سازمانها

اره شدن ها و تکه پ سلعی موجب ژرفش این گهای شدید اجتمادندباحوادث و ت هنچگو پی برد کهو

این یک روند طبیعی در حیات سیاسی است و تا هنگامی که جنبش های  .ندسیاسی می گرد سازمانهایی

ادامه خواهد  بیفتنداز نفس سیاسی  -های عظیم اجتماعیتندبادسیاسی به همگنی بیشتری رسیده باشند و یا 

  داشت.

 حتی که چپ ایران سازمانهای میانموجود  از میان مرزهای تنها نظری نه - گسل های سیاسی ها ورگه 

ازمانهای موجود چپ ایران می گذرد و این علت اصلی انشعابات سیاسی ستمامی  نیروهایاز میان 

 است. 



 بندی هایبلوک  اتحادها و تشکیل  اما همزمان در جهتو انشعاب قعیت موجود چپ را در راه تجزیه  او

روبرو هستیم  منفرد انبوه فعاالن سیاسی  و در این میان متاسفانه بااست  ر داده نظری قرا-جدید سیاسی

نیستند. خود در راه انسجام نظری جمع که دیگر خواهان همراهی با  

  :زیر تقسیم کرد هایبلوک  تا می توان بهچپ ایران را امروز عمد

 فراتر نرفته است و کماکان با استالینیستیو سنت  از مواضع کماکان  که  است چپ سنتی بلوک اول

از طریق حکومت  تاسیس ای حکومتی و حقبرای انتخاب باالترین نهاده مدمکراسی و رای مستقیم مرد

ای بقدرت آشکارا اعالم می کند حاضر است برمخالفت می کند و  برآمده از انقالبمجلس موسسان 

به نام  مردم  با موج سواری بر امواج انقالب و حق رای مردم را دور زده وسیاسی رسیدن دمکراسی 

 آنگونه به مردم اجازه رای دهی دهد که خودشآنگاه و  خود را تشکیل دهد و  شورایی چپ حکومت

 و ه باشد. چرا که خود را ذوب شده و متجلی در طبقه کارگر می بیند آوردن و پیروزی داشترای  امکان

. یعنی استحکومت یکدست خود خواهان برقراری هرمی بمانند بلشویک های روس شوراهای  شکل از

ی این خط نیروها اگر چه راهی که بسیاری پس از سقوط شوروی از آن فاصله گرفتند. همان دقیقا 

ه تشنه به آزادی و آگاه به منافع خود در حال اضمحالل وتالشی هستند و در جامع نظری به لحاظ نفری

ضربات جبران  رد آنها می تواندطجدی تلقی نخواهند شد اما وجود آنها و و عدم مرز بندی قاطع و 

وارد کند. از اینرو گسست و انشعاب از چنین جریاناتی نه تنها منفی  ایران ناپذیری بر حیثیت سیاسی چپ

. اتیک و چپ ایراندر جهت استحکام جنبش دمکر الزم نیست که گامی است  

  

این  . داد ایران را که دیگر نمی توان به آن نام بخشی از جنبش چپ در منتهای راست  ی استدوم بلوک

با سقوط سوسیالیسم روسی و سوسیالیسم واقعا موجود و با پذیرفتن "واقعیت موجود" دست از هر  طیف

و با تالشی  در ایران شسته  است. نوین گرایی سیاسی و تاسیس نظام سیاسین و نوساخت برایتالشی 

و نظام  مدهبی استبداد جنبش سیاسی چپ ایران را دعوت به تسلیم در برابر و وصف ناپذیر ویرانگر

و با  نه در خفا که در روز روشن  این طیف تبلیغات د. سالهاست که دیگرمی کن در ایران سرمایه داری

 .سخن گفتیم اسالمی فارت رژس در برابر آنهاسران  نمایشمی توان از   برای مثالهیاهو همراه است. 

در صف رای دهندگان به مجلس استبداد و یا دست ب ورتاسپپ یعنی در جایی که رهبران این طیف

در مقابل  بقیه را نیز به کرنش ی وصف ناپذیرین ریاست جمهوری می ایستند و با وقاحتکاندیدای دست چ

جامعه >> طبیعی<<  حفظ وضع موجود و اجازه به روند رشد طیف  . هدف  ایناستبداد فرا می خوانند

تسلط مطلق سرمایه داری  ر از آن حفظستبداد و فراتبه دیگر سخن این جمع مستقیما مدافع بقای ااست. 

  .استایران  در

 

تحوالت  از حتی واست  ی جمهوری اسالمیو سرنگون که خواهان دمکراسی است چپ از یسوم بلوک

شدت و حدت رفرم های مورد نیاز اقتصادی را با احتساب . اما سخن می گوید اقتصادی بسود تهیدستان

سیخ بسوزد و نه نه در آن  خواهان نوعی دولت رفاه است که واست باالنس نظم نوین جهانی تنظیم کرده 

خود را سوسیال  دیگر علناسوئد و انگلیس است و   <<رفاهجامعه >> در آرزوی  کباب. این طیف

پا و توانایی اقتصادی کشورهای سوسیال دمکراسی در ارو تاریخی عدم درک روند .دمکرات می نامد

می توانند این سیاست و نتیجه گیری  گویا کهود آورده است ین توهم را در این گروه بوجاروپایی ا

مواضع تاریخی مدافعان این نظریه و روش سیاسی کپی کنند. یک نگاه به هم اقتصادی را برای ایران 

نشان می دهد که در طول سلطنت نظام پهلوی مدافعان این نظر نه در سمت مردم که جایگاه محکمی در 

که در فرصت بحثی است  ه اند. حکومت استبداد داشت مدیریت سرمایه داری ایران و در میان نزدیکان

پرداخت. اما نکته مهم و قابل مکث در رابطه با این گروه مقاومت و مخالفت  آن ان بهی تومناسب م

است. بخصوص تکانهای شدید اجتماعی که منجر به اجتماعی  –قاطعانه آنها با تکانهای شدید سیاسی 



این نیرو مخالف صریح گذار از سیاست بازار  سخن. بدیگر شودتقال قدرت از طبقه ای به طبقه دیگری ان

 و سرمایه داری است.

 

  تاسیس نظام سیاسی توسط مردم رای مستقیم مردم در ه به دمکراسی و حقک استچپ  کی ازوچهارم بل

ود به دستجات مختلفی تقسمیم خاین بلوک هم  اما اعتقاد دارد و تشکیل مجلس موسسان  برآمده از انقالب 

عمق و سرعت د. اینجا اختالف بر سر دمکراسی و آزادی و حقوق مردم نیست. اینجا سخن ازمی گرد

گوناگون در رابطه با  گاههایدرک و دیداینجا سخن از است.  سوسیالیستی و اهداف پیشبرد شعار

   و جنبش های اجتماعی است. هبقن نقش حزب و طهم آمیختچگونگی در

 بایستی در  باشندباال یاد شده در بندیک بلو چندین  متعلق بههمزمان  هر سازمان سیاسی که اعضایش

 سیاسی انشعاب یک یا چند نه امکان انشعاب که تنها زمان. اینجا موضوع انشعاب سیاسی باشد انتظار

 ترژرف و تر نمایان سازمانها ایندر دید اجتماعی رگه کسل های نظری راتکان های ش . الجرمالجرم است

ن و از ای شکست خواهدو سرانجام در هم  ازدتر از پیش می س الت سیاسی را شکننده تشک این کرده و

با تالش و نصیحت و قابل پیشگیری نیست. بهیچوجه عگریزی نیست و موضو  

 این است که اعضای شما به کدامین بلوکفدائی  ه وحدت رسیدهبطیف از سوال با طرح بحث باال  حال 

ه طیف های گوناگون چپ جواب واضح است اعضای این سازمان بشده در باال تعلق دارند؟ چپ یاد  های

ت با گرایش میانه و راست. آیا واقعا سازمان اکثریت معتقد است در گرداب تحوالدارند با مرکزیتی  تعلق

شدید اجتماعی پیش رو می تواند گرایش خواهان سرنگونی استبداد اسالمی را با گرایش مدافعان اصالح 

طلبان دولتی و گرایش خواهان انجام رفرم های عمیق اقتصادی را در کنار سوسیال دمکرات ها و 

منفی است و  یخپاسخ تارروشن است که   طرفداران حفظ نظام اسالمی در یک تشکیالت نگاه دارد؟

از سیاسی در هم خواهد شکست.  -اعیبیشک کاروان ناهماهنگ و نا همگن در طوفان حوادث اجتم

در هم شکننده ای است. اینروست که حزب چپ سازمان اکثریت یک حزب نابهنگام و   

سیاسی است با غلظت باالی کادرهای سازمان اکثریت.  شکننده تشکل یک  در عمل حزب چپ فدائیان

برای  دارد وندانی به آن نیت اطمینان چپروژه است که حتی خود نیروی غالب در آن یعنی سازمان اکثر

خود ادامه می سازمان  حتی پس از کنگره متحد باز به حیات مستقل سیاسی  همین هم عجیب نیست که

و خود  و تحویل داده  هقرار داداخالص  سینیند در شته بقیه متحدان اکثریت هر آنچه دادهد. در حالی ک

کماکان به فعالیت مستقل سازمانی  اکثریت بمثابه یک روح در دو کالبد سازمان اما ند ه ارا منحل کرد

 ل و بساط دیگر سیاسیفی دهد و این در سیاست معنای دیگری ندارد جز ایجاد  محخود نیز ادامه م

و ثبات و اعتماد به فردای سیاسی.  این نشان دیگری نیست جز عدم اعتمادبموازات حفظ موقعیت کنونی. 

 یکسالی است آزمایشی برای تالشی و برای پروژه ای که بگیر یا نگیر دارد.

تشکیل شود که نیروهای سیاسی   -و نه در روی کاغذ - در ایران زمانی می تواند در عمل  حزب چپاما 

به اعتقاد راسخی دست بیابند. لزومی ندارد که توافق بر تشکیل دهنده آن بتوانند بر سر مفاد عمومی آن 

اینها هستنداین کلیات  به نظر من .حاصل شودسر جزئیات   

رآمده مجلس موسسان ب از با استفاده دمکراسی یعنی حق مردم در تاسیس حکومت و اعتقاد به ازادی -

اعتقاد به حکومت اکثریت مردم بر اکثریت مردم از راه گسترش هر چه بیشتر قدرت  .از انقالب

 قاد بهسیاسی و خودگردانی به پایین, اعت تدره بیشتر قهر چ گانهای  توده ای و کارگری و تفویضار

  ه پایین که از پایین به باال که در آنت و ساختار حکومتی نه از باال بفدرالیسم و تالش برای ساختن قدر

 ما از توافق جمعی تولیدی بخشی در بخشساختارهای خود گردان محلی و کارگری انتقال قدرت به 

 باشد.

ی در تمامیت خودجمهوری اسالم تالش برای سرنگونی واعتقاد    



و کنترل بازار و  ی سوسیالیستییق ترین اصالحات قابل اجرات با سرمایه داری از راه انجام عممخالف 

و تالش برای سوسیالیسم از امروز تجارت خارجی  

 زب چپ ایران. قرار نیست حدنبرای چنین اتحادی و تشکیل حزب چپ ایران کفایت می کن همین شروط

نیروهای  به  بدون اتکایرا  یک حزب یکدست به لحاظ سیاسی و نظری باشد. اما نمی توان چنین حزبی 

در من عمیقا اعتقاد دارم می توان گذشته و قضاوت  دمکراسی و سوسیالیسم ساخت., آزادیوفادار به 

و در این میان سازمان  د و از امروز با هر نیروی همسویی همکاری کردبه تاریخ سپر رارابطه با آن 

جناح های کوناگون  در کل ا سازمان اکثریت وآی اکثریت یک استثنا نیست. اما سوال اساسی این است که

م برای تشکیل و اخالقی الز نظری-موازین سیاسی آن پایبند به ترین جناح راست چپ ترین تا فدائی از

منفی است. از به این سوال  هستند؟ متاسفانه در شرایط کنونی پاسخ  در ایران متحد یک حزب چپ

یک حزب نابهنگام از لحاظ تاریخی است و نمی توان حیات  (ان خلقحزب چپ ایران )فدائی اینروست که 

. بودتصور مسیاسی طوالنی برای آن   

برندی نیست که بتوان کپی رایت آنرا به نام خود ثبت کرده و آنرا فرقه ای   "ایران حزب چپ"نام 

بایستی پیگیرانه در راه  از اینرواست  و قوی یک حزب چپ متحد نیازمند یراناجامعه . نمودصاحب ت

  اتحاد هواداران سوسیالیسم در ایران تالش کرد.
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