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 نقدی بر يک بيانيه
کمونيست برگزار شد که در پايان آن سازمان ، حزب و  سازمان۶ با فراخوان ٢٠١٨مير  سپت٢٢کنفرانسی درتاريخ 

که  اين بيانيه و يا سند ۀ مطالع.انتشار يافت ،"يک آلترناتيو سوسياليستی ضروری و ممکن است "بيانيه ای تحت عنوان 

ی ئآنچنان به  عام گو. و خواھان سرنگونی رژيم اسالمی ، آلترناتيو  سوسياليستی است از تحليل اوضاع شروع می شود

ناتيو سوسياليستی  می توانند به متحد کردن و ايجاد آلترئیافتاده است که تھيه کنندگان اين سند فکر کرده اند با عام گو

  . کمک ھای شايانی کرده باشند

، ايجاد ، ايجاد کميته ھای کارگری، ايجاد تشکل ھای دموکراتيکد عملصورت اتحاه  حداقل سه دھه ھمکاری بۀتجرب

در فرمول بندی ھای ، شوراھای دموکراتيک چپ و غيره در خارج کشور نشان داده است که اين نوع ھمکاری ھا

 فکری و راھکارھای عملی و. و نيز اشکال متنوع ذکر شده نتوانسته است که جنبش کمونيستی را متحد کندگوناگون 

ما در سطح گسترده تر اتحاد چپ کارگری و . درستی در جھت برون رفت از پراکندگی جنبش کمونيستی ارائه دھد

اتحاد نيروھای چپ و کمونيست و نيز اتحاد نيروھای چپ و کمونيست انقالبی را شاھد بوديم که با عدم موفقيت در 

 ھا در لسهجاما آنچه که باعث تکرار مداوم اين  نوع .   شدند از ھم گسيختهًرو شدند و بعد از مدتی عماله ن روباھدافشا

ناشی از زمينه ھای مادی اجتماعی يک معضل است  که فقط و فقط جنبش .بين نيروھای جنبش کمونيستی شده است 

  نيست که اعتقاد نداشته" چپ" در بين نيروھای راديکال ئیامروزه ھيچ نيرو .کمونيستی قادر به حل آن است–کارگری 

 ئی، طرح خواست ھای دموکراتيک و برپا، سازماندھی جنبش کارگریباشد که حل مشکالت انقالب از سرنگونی رژيم

 کارگر و بالطبع جنبش کمونيستی ۀنه طبق. انقالب سوسياليستی با نيروھای پراکنده  و ضعيف موجود امکان پذير نيست

 پاسيويستی که در بزنگاھھای تاريخی ًآنھم  با درکی کامال .يندطور دائم خود را در حال تدارک انقالب ببه نمی تواند ب

  .انقالب می نشاندابزارھای جای ه تئوری انقالب را ب

 سالی که سازمان ھای جنبش کمونيستی در خارج ھستند، دھھا برنامه برای حل مشکالت جنبش ٣٠در طی حداقل 

يک آلترناتيو سوسياليستی "ز آنھا از جمله برخی ا .کمونيستی و ايجاد يک نيروی متحد پرقدرت مطرح شده است

 ارائه کرده اند که می ئیطور واقعی و عملی ارائه نداده اند و برخی ديگر که برنامه ھاه گونه راه حل ب چيھ......." و

که جنبش کمونيستی ھمچنان از  نتيجه اين .نشده اندآن خود بگيرد ولی در عمل قادر به  اجرای ه تواند خصلت عملی ب
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 سازمان ھای سياسی ۀ ھای گذشتلسهج . طبقاتی گير کرده استۀ سردرگمی در رابطه با اوضاع در مخمصپراکندگی و 

، را به حرکتی راديکال ترجيح دادندله باشند و خرده کاری أرا داشتند که حالل مس خواستند و موضع آنکه ن علت اينه ب

 ھای لسهجد و خود را موظف به جمع بندی از شکست ميه و يا اطالعيه به کار خود پايان دادن با دادن چند اعالًنھايتا

  .سازمان ھای چپ و کمونيست نديدند

  .داليل متعددی را می توان در رابطه با پراکندگی جنبش کمونيستی و سازمان ھای درونی آن ذکر کرد

 ژيک و تاکتيک يستراتمتحد نبودن بر سر خط مشی  -١

 م علمی عدم درک گوناگون  از تئوری ھای انقالب و کمونيس -٢

 پر بھا دادن به نيروی خود و خودمحور بودن  -٣

 عدم اعتقاد به ضرورت وجودی حزب کمونيست برای انقالب  -۴

صورت فکری و ه صورت عناصر چه به طور وسيع در جنبش کمونيستی چه به حضور خرده بورژوازی ب -۵

  کارگری ۀجدائی از جنبش زند

 اسی کشورھای پيشرفته بر آن ثير سوسيال دموکرأحضور طوالنی مدت در خارج از کشور و ت -۶

  در رھبری سازمان ھای موجود ئیشخصيت گرا -٧

  از ھمديگر جداگانه به لحاظ فکری و نظریً کامالۀزمينه ھای گذشت -٨

 با ئی اکثر سازمان ھای سياسی برای حفظ وضع موجود خود را راضی به اتحاد عمل ھاً نکات باال تقريباۀدر نتيج

ی ئبرنامه کرده و حاضر به وحدت تشکيالتی بر سر خط مشی ..... تحاد انقالبی و، ااسامی گوناگون اتحاد پايدار

  کارگر ايران را پشت سرخود ۀبرخی از اين سازمان ھا به نحوی خود را معرفی می کنند که گويا طبق .نيستند

با نگاھی به سازمان ھای موجود  .دارند و يا از خط مشی برخوردارند که به قول معروف مو الی درزش نمی رود

ی بسيار نزديک ھستند اما وقتی پای وحدت و ئبرنامه  را می بينيد که به لحاظ خط مشی ئیبسياری از سازمان ھا

 سازمانی خود نبوده و ترجيح می دھند ۀگذار به تشکيالتی بزرگتر  می شود حاضر به ترک چھارچوب تنگ و بست

آنھا به پای تشکيالتی فراگير رفتن   . به کار انقالب بپردازندًبا شعارھای پر طمطراق در سازمان ھای خود ظاھرا

جالب .  انقالبۀ خود را رھبر آيندۀتشکيالت کوچک و از نفس افتاداما ت و نامناسب اوضاع می دانند را  بی وق

 به لسه ایجو ھر   سازمان ھا ھم حاضر به وحدت تشکيالتی نشدند ترين، نزديکاست که در تمام اين سال ھا

  . بيشتر انجاميدئیپراکندگی و جدا

وجود آورد اما  ه ن کمونيست ب شوق و شوری در بين فعاالء، در ابتدا که طی اين سال ھا برگزار شدئی ھالسهجدر 

 واقعيت اين است که کمونيست  ھا نمی توانند به اتحاد با يک .واقعيات سرسخت تر از آمال و آرزوھای ماست

 انقالبات کارگری و سوسياليستی در جھان نشان داده ۀتجرب .با بوروژوازی دست بزنند متحد ۀديگر برای مبارز

 کارگر برای انقالب است و کمونيست ھا بايد با متشکل شدن در اين حزب و ۀ کارگر ابزار طبقۀ که حزب طبقاست

اين نکته که اوضاع و شرايط عينی برای انقالب  . طبقاتی را جلو ببرندۀصورت گروھھای پراکنده مبارزه نه ب

تقابالت طبقاتی نيست، ضرورت يک در به رھبری آماده است ولی شرايط ذھنی از اوضاع عقب افتاده است و قا

  يک راھکار عملی را جلودآلترناتيو سوسياليستی را اجتناب ناپذير کرده است و برای اين کار برای ايجاد آن باي

 عملی ۀتوصيه  ای که ھيچ برنام .را ارائه کرد پيشنھاد  گران گذاشت و نه تنھا يک توصيه و ياپای خود و دي

 خصلت دله که اين برنامه ھا چگونه بايأ و ھمه چيز گفته که ھيچ چيز  و به اصل مسمشخص از ملزمات آن نيست

باالخره  . بگيرد و برای آن چه تدارک و ملزومات عملی پيش پای جنبش کمونيستی است چيزی نگفته  استعملی 
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 جنبش کمونيستی  ساخته شود و نقش کمونيست ھا و سازمان ھای درونداين الترناتيو سوسياليستی چگونه باي

 اين کنفرانس که تا اين حد به ضرورت و ۀکه رفقای تشکيل دھند  آخر اينلۀأو مس .چيست ھيچ جوابی نداده است

امکان پذيری يک آلترناتيو سوسياليستی اعتقاد دارند چرا حاضر به  تشکيل عملی آن در يک تشکيالت واحد نيستند 

که امر اتحاد ن آ بيش از ئیما از يک چنين اعالميه ھا.  کرده اندءفاو فقط ھمچون گذشته به  دادن يک اطالعيه اکت

وليت وحدت کمونيست ھای ايران را ؤ و وحدت عينی و عملی را ببينيم نوعی خالی کردن از زير بار مسپايدار

  . تا سيه روی شود آنکه در او غش باشد**به قول معروف خوش بود گر محک تجربه آيد به  ميان. درک می کنيم

اگر .  می گويند اين يک کنفرانس است و از يک کنفرانس نمی توان انتظارات انقالب کردن داشتءخی از رفقابر

در يک کنفرانس سمت انقالب کردن موجود نباشد در نتيجه کنفرانس به محلی برای خود بزرگ بينی و يا جدال 

يچ بھره عملی و آينده سازی از آن ھای روشنفکری تبديل خواھد شد که نه جنبش کمونيستی و حتی دموکراتيک ھ

  . نخواھد برد 

وظايفی که نه تنھا انقالب  . به خرده کاری خاتمه داد و رفقای کمونيست خود را برای کارھای اساسی آماده کننددباي

ت را به جلو براند بلکه با تئوری ھای انقالب وفق داشته باشد و بتوان از آنھا به نتايج مشخص و ملموس طبقاتی دس

  . يافت

فرقه گرائی و شخصيت  .طور جدی می خواھد از اين موانع فکری و ذھنی عبور کنده جنبش کارگری در ايران ب

 که اين بيانيه را صادر کرده اند در کمک به رشد بيشتر جنبش ئیآيا رفقا. گرائی ديگر به گذشته تعلق دارد 

در غير اينصورت . ی يک وحدت تشکيالتی بروند  کارگری قادر خواھند بود فرقه گرائی را درھم بشکنند و به پا

  "تجربه را تجربه کردن خطاست"اين مثل فارسی دارد که می گويد بيانيه نشانی از 

  غ.ع

   

  


