
 

 

یاني پايهانيب  
»رانيست و چپ ايکمونی روهاينی اتحاد انقالب«  

  
ک ی يط) 2001ماه اوت ( 1380 شهريورماه در » نيروهای کمونيست و چپ ايران یاتحاد انقالب«

به تشتت ی گوئزۀ پاسخيبا انگست، يکارگران کمونيپشمار بسياری از درازمدت تالش ی نشست و در پ
پاسخ به و ی جاری و طبقاتی اسيسی دادهايته در روند روافيلت سازماندخا، هاستيکمونی و پراکندگ

-هيپاآنان قرارداده بود ی ش پايکشان جامعۀ ما پکارگران و زحمتی که جنبش رو به اعتالی فيوظا
  . شدی گذار

بر اصل در هم شکستن ی مبنی اسي سۀيانيک بيبا انتشار  ،ن نشست خودي در اول»انقالبیاتحاد «
ت يو اعمال حاکمی حکومت کارگری ن شرط برقراري به عنوان نخستی،دارهيسرمای تن دوليماش

م کرد و با يس را ترندهيحرکت آی خطوط اصل ی،سراسری ق شوراهايکشان از طرتکارگران و زحم
 مبارزات ۀيدر سود يکوش ی،دن خط و مرز روشن طبقاتيکشو  مشخص ساختن چهرۀ خود

 اهداف بزرگ آن دست به تالش بار نشستنبه ی  و در راستاارگيردقرران ي کارگر اۀطبقی ستياليسوس
  .ومبارزه بزند

در ی  انقالبپيشرو حرکتک ی يسازو چهرهی گذارهيپای بود برای  آغازۀنقطانقالبی   زالِلۀزين انگيا
بدان دل بستند و خود را در ی اريد بخش که بسيامی حرکت .یمبارزات جاری و طبقاتی اسيت سيذهن

ما را ی ستين مبارزات کمونينوی هارفت تا توانی مبود وی ابي به خودنوی شين گرايا . گذاشتندخدمتش
  . انجامديبکارساز و مبارزۀ ی ک همگرائيتازه ببخشد و به ی رخسار
 در پنج »انقالبیاتحاد «زها ست و روند حرکت يفت و خ پر از ُاهموارهی طبقاتخ مبارزات ياما تار

 ست وينی دن به اهداف اعالم شده کافيرسی براها ینگرهمن حد از يد که ا نشان دا،سال گذشته
 در استراتژی واحد سياسی که مبتنی برتحليل واحد از شرايط مبارزه طبقاتی باشد نداشتن يک

از ی  و درک مشابهاستن اتحاد گوناگون يشات شرکت کننده در ايروها و گراي نۀزيکه انگی طيشرا
به بروز بحران منجر تواند می، داردوجود ن افتن اهداف اعالم شدهيتحقق ی هاکارو راهی استراتژ
  . شود
ی کارهاه که حرکت و راگشترسوخ کرد و سبب » انقالبیاتحاد « شد و بحران به درونز ينن يچن
  . رون روبرو نشودياز درون و بی  با استقبال چندانن اتحاديا

 .متمرکز کندسازماندهی و خود را ی روي ن،داف اعالم شده نتوانست بر سر تحقق اه»انقالبیاتحاد «
ی برخپراکنده شوند و سپس » انقالبیاتحاد « ازدوری اريروند سبب شد که ابتدا افراد بسن يا
  . خود را کنار بکشندگران يبدون مشورت با دز ين آن کننده در شرکتی اسيانات سيجراز

ی  شوراۀفه را به عهدين وظيا، 2005در دسامبر » بیانقالاتحاد  « نشست پنجمبحران موجود،ی پدر 
ها و گفتگوها در نشستی ، با برگزاريک دوره چهار ماههی منتخب خود گذاشت که طی هماهنگ
بندی گفتگوها، در  با جمعکند وی ن بحران را بررسيخروج از ای کارها، راه» انقالبیاتحاد«درون 

ی جه را به آگاهينتو  ن نهاد مبارزاتی را روشن سازدپرسی از فعالين اتحاد، سرنوشت اييک همه
  .همگان برساند

ران آغاز شده يا یانقالب ستيکمونپيکارگران   ازشمار بسياریو با شرکت  ،یبود که جمعی ن حرکتيا
 به صورت ،ميآن را به حال خود رها سازی مشابۀ تاکنونی که مانند روندهابدون آنست يبایمبود و 
  . ميگرفتیم مي بر سر سرنوشت آن تصم انقالبیتياس مسئولو با احس ،یجمع

های گوناگون و بررسی و نظرخواهی از فعالين سازماندهی نشست» شورای هماهنگی اتحاد انقالبی«
ی بندن جمعيبه ا» اتحاد انقالبی «کنندگان اکثريت شرکتنتيجه اينکه. را بعهده گرفت» اتحاد انقالبی«
ی گت دارد و تشتت و پراکندهيچنان فعل، همن اتحاديای گذارهيۀ پايزۀ اوليکه انگنيرغم ای که علندديرس

 1
 



 

-و کنارهرفعال شدن ي اما با توجه به غ،ابديپاسخ خود را باست  نتوانسته نوزست هيکمونی روهاين
ی هاها و برداشتزهي و با توجه به وجود انگ،»یاتحاد انقالب«روها از ين و نياز فعالی بخشگرفتن 

فت ن اتحاد و غلبه بر ُايای تحقق اهداف اعالم شده، بازسازی کارهاها و راهوهيشی چگونگگوناگون از
در  »انقالبیاتحاد  «د داشت کهيتوان امیامکان ندارد و نمی شکل کنونب و يبا ترک ،موجودی مبارزات

ی و طبقاتی اسيزات سروند مبار گذار برريگر و تاثان مداخلهيک جرين پس به ياز اوضعيت کنونی و 
  . کندی مبارزاتش را سازماندهران بدل شود و در راه تحقق اهداف خود يدر ای جار
های غم اختالفات و برداشتر ی که علبودنيز معتقد » اتحاد انقالبي«در عين حال، يک گرايش در     

انی اتحاد، بازسازی ها و بازنگری در مبتوان اين نهاد مبارزاتی را با بررسییگوناگون موجود، م
های جا ضرورت ندارد، به انگيزهسوسياليستی کرد و با اقدامات ديگری که شرح جزئيات آن در اين

  .ها پاسخ گفتگی و تشتت کمونيستگوئی به مسئلۀ پراکندهاوليۀ اين حرکت مبنی بر پاسخ
وبرو خواهد شد که با اين گرايش در عين حال معتقد است که اين راه حل، تنها زمانی با موفقيت ر

انجام پذيرد و چنانچه نظر اکثريت فعالين اين اتحاد بر » اتحاد انقالبي«فعالين کنونی تمام همکاری 
ُبرد و به ناچار بايد پذيرفت که پيشتوان و نبايست اين امر را بهیخروج از اين نهاد باشد، به تنهائی نم

ممکن نيست و برای يک حرکت تازه و به شکل » ياتحاد انقالب« حرکت تدر اين صورت ادامه فعالي
  . ديگری بايد اقدام کرد

  
 هایها و انگيزهزمينهها و روايتتوانند می» اتحاد انقالبی«فعالين و گرايشات تمام  است که روشن

 اين پرسش ؛با اين همه. از نظر خود بررسی کنند و به تحليل آن بپردازندهر يک جداگانه را بحران 
تا کنون نتوانسته اند به وظايف  آن ۀرغم ضرورت و شور اوليچرا اين گونه اتحادها علی«ه  کمرکزی

 با و  کنکاش کنيم آنگردر ب که داردوامی ما را ۀ پرسشی است که هم،»مورد نظر خود پاسخ دهند؟
  .زيم را هموار ساآيندههای رویراه پيش ،رسيد اين حرکت بستبن به سرانجام که هائیانگيزهنقد 

هائی از سوی فعالين اين اتحاد تشکيل خواهد شد تا به توضيح  به همين خاطر در آينده نزديک نشست
و بررسی اين مسئله بپردازند و سايت الکترونی اتحاد انقالبی، به مدت سه ماه آينده همچنان برپا 

  .خواهد بود تا محل بازتاب اين نقطه نظرات باشد
ی  ط،اتحاداين  که استن اعتقاد يبر ايافته، بندی از گفتگوهای انجاممعبر اساس ج ،»اتحاد انقالبی«

خود بار  و مبارزات ها، توانست با حرکاتزهيها و انگدگاهيرغم تفاوت در دیعلت خود، يدوران فعال
ی گرموجود و دخالتی غلبه بر پراکندگی ارادۀ واحد برای ن امر را روشن سازد که سازماندهيگر ايد

ست ی مبارزانهای کوشش تاثيرگذارِی هایراهترين يکی از مهم ،یو طبقاتی اسيسی رزات جاردر مبا
روابط و اعتماد . اندهدادقرار  پرولتاريایطبقاتبالندۀ هداف مبارزات سر در خدمت به اکيکه خود را 
-ستياليوساز سی  بزرگشماری ستي کمونۀبه عاطفی ان دوران، رنگ تازهيجاد شده در ايو عواطف ا

ی وندهائيو پی انسانی هانهي زم،هاینگرو همی ها و همدلران زد و نشان داد که رفاقتيای انقالبی ها
 شکل ک کوشش مشترکيدر ستند يو مبارزات مشترک نی ابيهستۀ سازمانجزی زيچی که به راست

ا يو ی التيتشکی هافترغم ُایست که علينی زي چان،ين ميبه وجود آمده در ااعتماد و روابط . رديگیم
ی عامله ن رابطه، اکنون خود بيا. ان بروديرد و از ميگی  خاموش»انقالبیاتحاد «ت يافتن فعاليان يپا

ی را برای اابد و کوشش تازهيباز را خود ی هایش، همونديها بهتر از پینگربدل شده است تا هم
  . گر آغاز کنديدی مبارزاتی هاحرکتبه شکل دادن 

را ی گريتوان سربرآورد و نبرد دیمی توان آموخت و از پس هر خاکستریمی فت مبارزاتُااز هر 
  . ستخ ايو آموزۀ تاری ن راز و رمز زندگيا. آغاز کرد

  
  »رانيست و چپ ايکمونی روهاينی اتحاد انقالب«

  1385 ارديبهشت برابر با 2006 مه
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