
 ، موضوع بر سر چیست؟- حزب چپ ایران-  "فدائیان"اتحاِد 
 

 شباھنگ راد

، در آلمــان بــه گــرد ھــم انقالبی ُبرش و اصالت فاقدمانده و در حقیقت چند روز قبل تعدادی از عناصر و نیروی باقی

ایــران (اکثریــت)، ســازمان فــدائیان خلــق ، ایــن گردھمــائی اصــلی آمدند، تا کاری "دگر"، انجام دھند!! ســردمداران

محبــوب و " ھــایســازمانگــران چــپ بودنــد؛ داران وحــدت چــپ و کــنشطــرف -سازمان اتحــاد فــدائیان خلــق ایــران 

 چنــینھم و ، خیانت به انقالب و انقالبیونعملی، بیجز بدنامیچیزی  در کوله بار سیاسی خود، ،درخشانی" که

 . ندارند کشانکارگران و زحمت یپشت کردن به منافع

 ماھیــت و معنــای حقیقــیپراتیــک انقالبــی و کمونیســتی در درون جامعــه،  حضــور و دلیــل فقــدانِ بــه شــوربختانه

عناصــر متشــکله در  بایســت،تــوان و نمــیو در این رابطه نمــی . اگرچهاستده شو چپ، وارونه  سالم اپوزیسیون

 و جــای دادچــپ خــارج از کشــوری  محــدودۀچنــین در ، و ھمھای مردمینیروھای متعھد به آرمان ۀدر پھن ،کلن را

 نــه ســازمان اکثریــت ،کــه به ایــن دلیــل مبــرھن ؛شان انتخاب نمودگری را در مقابلسیاست نقد و روشن دنبالهبه

و  آمــدهحســاب سرمایه به یھای وابسته به منافعاز زمره سازمانچپ، بلکه و یا سازماِن انقالبی  یعنوان نیروبه

 یو مــدافعسیاســت ، پیــرو چنــینکار عملــی نظــام جمھــوری اســالمی و ھــم، ھمتاکنون و اشگیریاز زمان شکل

 .باشدحاکمیت ُبوده و میھایی از جناح

 

گیــری و پــی ،و در صــدد احیــاء ی نمــوده"دگــر"قصد  ،اکثریت ادعایی ""حزب چپ ایرانِ  ھاو جدا از این در ھر صورت

بعضــاً کله در کلــن و ھــای متشــماند که سازمانناگفته نه .است پنجاه ھای چھل ودھهئل ااواخر و اوافکار فدائیان 

 ھمۀ شدن را تجربه کردند و ناموفق ازیگرائی و یکروند ھم ،ھم ھای متفاوتدر ُدوره ،آنجماعت تشکیل دھندۀ 

بــار خفــتھــای سراســر در داالن ھــاعلــل و ایــرادات آنچنــان ھــم ،ھــایی کــهنــاموفقی انــد؛آمــده بــدر بیــرون ھــاآن

ســازمان را ای مضحکۀ تازه ،ثمرۀ نافرجامی در پرتو چنینرغم چنین وضعیت و شان گیر کرده است. علیسیاسی

ُپــر واضــح  !رھنمــون ســازند " و ....جامعــه را بــه ســمت "آزادی و دمکراســی خواھنــدمی ،قول خویشبهو  اندهداد

بــه . نوشــت طنــز سیاســیحساب به بایستگرفت و مینباید جدی  ،را از جانب اکثریت طرح شده که موارداست

ثــانی  و در ،افکــار انقالبــی حمــل صــداقت و نیازمنــد ،در درجــۀ نخســتھا مفولهگونه اینبندی به این دلیل که پای

بــاری ســازمانی کــه کولــه معلــوم اســتســت. حضور در صحن مبارزۀ طبقاتی و وصل به پایگاه اجتمــاعی مستلزم

و  ســو دادن جامعــه بــه مســیر بالنــدهوقــادر بــه ســمت، در کارنامــۀ سیاســی خــود داردھــا تــودهخیانت به آرمان از

ھای سازمانو از جمله  یچنین سازمان ؛نیستھا تودۀ دردمند به نفع میلیون چنین برگرداندن چرخۀ سیاستھم

به  اند؛پتانسیل مبارزاتیفاقد  کاریزمای سیاسی و فاقد اساساً  شان،بنابه ماھیتمتشکله در "حزب چپ ایران"، 

"حزب چــپ  باید آگاه ُبود که حنا و حیات را نه تنھا نباید جدی گرفت، بلکه اتحاد "فدائیان" جلسات کلن و طور قطع

توجه به  با شد. به ھر حال ر، فاحتۀ آن خوانده خواھدنه چندان ُدورانی در زم و پیشاپیش رنگ باخته استایران"، 

 توشــۀھــایی کــه، در موضوع و ھدف فسیل پاُسخ داد که تسئواالاین باید به  ،"اتحاد فدائیان" ُدورنمای سیاسی

تــوان ایــن انــاً مــیینب ھــا دارنــد، چیســت؟ آیــاانقالبــی و کمونیســت ھایسیاسی خود، انبانی از خیانت به جنبش

 ایتــازه و به حساب کارجدی گرفت  ،دایرۀ چپ برسمیت شناخت و سر و صدای چند ده نفرۀشانرادر  ،جماعت را

 نوشت؟

 

 ،آن در ھــای متفــاوتشان نسبت به حاکمیت و بافتتوان گفت که وضعیت کنونی و نگاهکالم می خالصه و در یک

و کــار  تکــرارِ حــق مردمــی، ھای اعتراضــی و مطالبــات بــهجنبششان در برابر ھای تاکنونیالعملعکسچنین و ھم

ھــم بــا و آن، پــنجنــود و و  ،ســال نــود و یــکاتحــاد از ســنخِ  دنبالهبه اکثریت، وگیری سازمان شکل سیاستِ ھمان 



گزینی حکومت کارگری بیگانــه جایبا و  مردمی که با آرمانِ  "حزب چپی" سازمان و .شکل و شمایِل دیگری است

سوئی و ھم است.ی به طبقۀ پائین نُبرده اربوئی از وفاداش یه باالست و تعلقکه  "حزب چپی"سازمان و  است؛

طلبی و جناح معتدل نظام، شرکت در انتخابات کــذائی رژیــم جمھــوری اســالمی و ھــدف یاری با جنبش اصالحھم

؛ دھــد" را تشکیل میھای موسسین "حزب چپ ایرانھا و امثالھم، از زمره فعالیتقرار دادن مبارزین و کمونیست

 ســرمایهگندیــدۀ مناسبات  به به سیستم و و حکومتی انطلببه اصالح ،شو افکار سر "حزب چپی" کهسازمان و 

 .وصل است

 گویند، باید روند انتخابی پیشــارو را بــه فــال نیــک گرفــت و بــر چــپ پراکنــده و فاقــد جایگــاهو می آمده است باری،

خــود " بتواند در امتداد اجتمــاعی و تــاریخی )"حزب چپ ایران (فداییان خلق که«به این امیدند  ، فائق آمد!حقیقی

که ھمانا جنبش اجتماعی و تاریخی فداییان خلق است، گسترش و پیونــد یابــد. ھمــان فــداییانی کــه از ســیاھی 

جنگلھای سیاھکل با امید به رھایی و خوشبختی مردم ایران مبارزه را حتی بدون برنامه و سیاستی تدوین شده 

 .- "زب چپ ایرانح"وھاب انصاری، یکی از اعضای شورای مرکزی  - ... » آغاز کردند،

 

 خشت کار، -شان بنابه سیاق ھمیشگیو  -این جماعت  کهفھمید توان ، مینظر و ادعای دروغین با حمل چنین

برنامــۀ در پــس بــویژه و  ی راســتینھــاکمونیســتمــنش و افکــار تــاریخ بخشــی از  تحریــفِ با  اند و دارندرا بد ریخته

بــا دارنــد آگاھانه اھند رو راست باشند و خونمیگذارند. سرپوش می بر موقعیت نامتعادل فکری خویش ،سیاھکل

 ھمو آن کشانبھترین فرزندان کارگران و زحمت با آغاز کارِ  ،کار "حزب چپ ایران" را بازی، آغازِ دروغ و دغلتوسل به

کــه اشــراف داشــته باشــند، بــدون ایــندھنــد. مــیجلــوه سان یکھای سیاِه دیکتاتوری رژیم شاھنشاھی در دھه

 در حرکــتِ  ای،گــیفھمــی و یــا چندگانــهتــرین کــجکــمکمونیستی ُبــود و  برنامۀ روشنِ  سیاست و ویسیاھکل حا

بدرســتی را  خــود سیاھکل ھدِف اصــلیخود بقبوالنند، خواھند بهکه بهبدون اینآن ُدوره نُبود؛ گان انتخابی رزمنده

ود جوانــان را بــه ســمت خــو جامعــه افکــار  ، توجۀتوانست ممکنه ترین زماندر کم ،که دلیل ھم نُبودبیو  شناخت

 د.فکری ایفــاء نمایــھای اعتراضی و روشنسد کنندۀ جنبش یھادر مقابل ارگان ایجلب و نقش بس تعیین کننده

چــپ  ت مابین آن چپ و حزب بــه اصــطالحستفاوت بسیار عظیمیباید گفت که ، واضح و مدللی بنابه چنین عالئم

ھــای مختلــف نظــام جمھــوری جنــاحبــه اش به باال و اش به مردم ُبود و این "چپ"، نگاهتکیه ،آن چپ چرا که ایران!

"حــزب  ،ســت کــهاز نام آن فدائیانی سوءاستفادهدر  گان سیاسی،نوشتاری فرسوده تنھا اشتراکِ ست. اسالمی

 .است چسباندهخود  بر طاقچپ ایران"، 

 

 "جماعت متشکله در "حــزب چــپ ایــران گی سیاسی عناصر ومایهبیمردم نیست و  ،جماعتکار این حقیقتاً که 

انــد و دهرا بــاز کــرای داشت. دکاِن تــازه بنیادشان "نو"، انتظاری از تشکل توانکه بهبسیار آشکارتر از آن است ،ھم

 تصــفیه ،بار خودسراسر نکبت گذشتۀبه این دلیل که با  .بسته خواھد شد ،ترری تازهمشت مطئمناً بدون مواجه با

سیاسی خــود را  و استیصال گیهتا درماند جویندمیاز نام فدائی سود  دارند رندانهاند و کردهحساب سیاسی نه

گــر ھــای ســرکوبعملی با ارگــان ھایکاری، ھمکنید جھزسنگین م ھایرا به سالحپاسداران . سپاه توجیه نمایند

را تشــکیل شــان... از زمره کارنامۀ سیاسی دیگر دوائر سرکوب و در نھادھای سپاه پاسدارانتر ااندازی دفراه نظام،

بــه  م بر جامعه نیست، بلکه پاُسخجھت دادن اعتراضات مردمی علیۀ طبقۀ حاک یا موضوع اینان، اتحاد و دھد.می

در جلــب توجــۀ شــان، امید و آرزوی ھمۀ ھدف، است. ھای متفاوت نظامبه جناح، و ُدم تکان دادن نیازھای درونی

با ایــن است.  - جامعۀ ایرانآتی سیاسی  در آرایش - المللیمداران بینقدرتچنین ھمھای متفاوت نظام و بخش

 کامالً روشن است. یبا چنین تجمعاتبرُخورد  گینوعِ چگونهمتعاقباً و عنصر و نیروی طرِف مردم،  یموضع ،تفاصیل

 و یــا انتخــاب ،دن افکارشــانآنان مبنی بر به نقــد کشــان انتخابی سیاسی ھایرود به بازیوُ ھرگونه بر این اساس 

بــه . درون نیروھای کمونیستی نیستدر  سالم ژیکعدول از مبارزۀ ایدئولو چیزی جز، ایسیاسی و برنامه دیالوگِ



تطھیــر چھــرۀ کثیــف امثــالی  بلکــهنه تنھا بناصحیح، "حزب چپ ایران"،  با یاقناع -ی انتقاد ھرگونه گفتماندنباله 

گــری و روشــن یگانــه متــدِ  .باشــدمیشان و حامیان فکری ھاچون مھدی فتاپور، فرخ نگھدار و دیگر دار و دستهھم

در و  انتخــاب در ،ھــامتعلــق بــه طبقــۀ بــاالئیزنده نگه داشــتن حافظــۀ تــاریخی پیرامــون چنــین جریانــات و عناصــر 

 ھاست.نیروھا و عناصر وابسته به طبقۀ پائینی صفوف از ،آنانطرد  دنبالهبه افشاءگری و سیاست گیریپی

 

ماھیــِت سراســر  ، بــار دیگــرافکــار آنــانبرنامــه و جــای بــه نقــد کشــاندن ســت تــا بــه، الزم و ضــروریبــدین ترتیــب

ھــای ارگــانراه که چگونــه ســازمان اکثریــت، بــه ھــم ،زی آموختورو به نسل جوان ام کردگوشزد ن را بارشاخیانت

ھــا و کمونیســت کشــاندن مبــارزین،نقش بــس عظیمــی در بــه خــاک و خــون ، جمھوری اسالمی گر نظامسرکوب

راھــی در ســرکوب جنــبش خلــق ھــمداشــته اســت.  ھــای اعتراضــیپــس زدن و ســرکوب جنــبشچنــین در ھــم

تعــرض  و مــردم ُکشــتارگــر نظــام در ُکشــت و عملــی بــا نیروھــای ســرکوب ھــایکــاریھم صحرا، ُکردستان،رکمنتُ 

 ،بــا ضــد انقالبیــون راھــی، ھم-ھای مازندران در آمل و جنگل - سربداران در پنجم بھمن سال شصتمسلحانه به 

ھای سازمان متشــکله در فعالیت ھای ایران و ... از جملهھا در خیاباندر تعقیب و دستگیری مبارزین و کمونیست

در تــاریخ  ،اشھــای متفــاوتســازمان اکثریــت بــا جنــاحکــه واقعیت این اســتدھد. "حزب چپ ایران" را تشکیل می

مــورد بازخواســت و در فــردای انقــالب  ،بایســتو بایــد و مــی انــدکمونیستی ایران، بسیار بدنام -جنبش اعتراضی 

ھــای مخــوف ھا مبارز و کمونیست را روانۀ زندانبا اتخاذ سیاست ضد انقالبی، ده اتد. این جریاننمحاکمه قرار گیر

بــه حمایــت از  ،متفــاوتھــای در ُدوره ھــاگذراندند؛ این سازماننظام از دم تیغ جالدان و  ندجمھوری اسالمی نمود

و نقــش ســوپاپ اطمینــان نظــام  انــدهبرخاســت حکــومتی و اعتــدالِ  ، جنــبش ســبزطلــباصطالح اصالحھای بهجناح

و حاضــر بــه  پ ایــران" قــرار داردچنــان در دســتور کــار "حــزب چــی کــه ھــمات؛ موضوعاندامپریالیستی را ایفاء نموده

در ایــن جماعــت در خــط و  نیســتند. ھــایی از آنطع مراوده و مصاحبت سیاسی با نظام و بخشقیا و  ،گیریفاصله

کســب جایگــاِه ھــای "آرام" نظــام، وحدت و مدارائی با جناح ،شاناصلی و محوری انگیزۀفوف مردم قرار ندارند و ص

المللــی در آرایــش سیاســی مداران بــینچنین جلب توجۀ قدرتمیاِن اپوزیسیون خارج از کشوری و ھمر در تمعقول

گان اصــلی "حــزب چــپ توان گفت که گردانندهبه یقین میبر مبنای چنین حقایقی و  .اندبعد از جمھوری اسالمی

نــد و ھمــۀ آنــان، طلبــان و معتــدلین حکــومتی ندارای با اصالحتفاوت ماھوی ترین، کمسازمان اکثریتبویژه ایران" و 

گــری، روشن و یا انتخاب دیالوگ به نیتِ  ھربانی و سازش گفتاری،نه مھرگوبه ھمین منظور . ندواحدسوار بر قطار 

تطھیــر چھــرۀ چیــزی جــز  ،چنــینو ھم ،مبارزۀ ایدئولوژیک مابین نیروھای انقالبی نادرستِ و تبلیغ بجز ترویج چیزی 

 چون فتاپورھا و نگھدارھا نیست.عناصرئی ھم سخیف و شنیعِ 
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