
 »شکل دهی تشکل بزرگ چپ«ارزيابی ما از روند آغاز، پيشرفت و حاصل کار پروژه 

 

گزارش چگونگی پيشرفت کار پروژه «گزارش خود را زير عنوان » تدارک و سازماندهی«گروه 
منتشر کرد. دراين گزارش، شرحی اجمالی از فعاليتهای انجام گرفته » ” شکل دهی تشکل بزرگ چپ“

وحدت و «رطرف شرکت کننده در اين پروژه در مورد طی دو سال و نيم گذشته، و پاسخهای چها
درج شده، ولی اين گروه، که مسئوليت عمده پيشرفت پروژه را طی اين دوره » شرکت در سازمان واحد

برعهده داشته، نخواسته و يا نتوانسته است که ارزيابی مشترک و يا يک جمعبندی از حاصل کار آن را 
انتشار يافته است، هرکدام از افراد و يا » تدارک و سارماندهی«ارائه بدهد. اکنون که گزارش گروه 

جريانات فعال در اين پروژه می توانند، و چه بسا وظيفه دارند، که ارزيابی خودشان را از اين روند و 
سرانجام آن، در اختيار ديگر شرکت کنندگان و عموم عالقه مندان قرار بدهند. اين ارزيابی ها راجع به 

جديد تالش و فعاليت مشترک، می توانند نکات آموزنده ای برای همه فعاالن اين پروژه و  اين تجربه
  .ديگران دربر داشته باشند

ما هم، به سهم خود، ارزيابی مان از اين پروژه را، در سطور زير، با همه شرکت کنندگان و عالقه 
ری کوتاه برسابقه اين امر، که همواره مندان در ميان می گذاريم. اما، پيش از آن، الزم می دانيم که مرو

 .طوالنی شدن بيش از اندازه آن مورد سئوال يا ابهام بوده است، داشته باشيم

  

  پيشينه مقوله وحدت

ای را با عنوان ) قطعنامه٢٠٠۶تا جائی که به سازمان ما برمی گردد، کنگره هفتم سازمان (تابستان  ‐١
در «درصد آرا) تصويب کرد که درآن، با اشاره به اينکه  ٩٧(با » درباره ائتالفها و وحدت حزبی«

چند سال اخير زمينه تفاهم و نزديکی برنامه ای و بويژه توافق برسر يک برنامه سياسی در درون جنبش 
مه کو -چپ ايران و بويژه چهارسازمان سياسی چپ يعنی سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ايران

 »اکثريت و ما، ديده می شود -چپ ايران، سازمان فدائيان خلق ايران له، شورای موقت سوسياليستهای
و همچنين بر » لزوم همکاری و اتحاد نيروهائی که برای سوسياليزم می رزمند«و با تأکيد بر 

 :، آمده بود»ضرورت مشارکت نيروهای فعال سياسی چپ غيرمتشکل«

از نيروهای سياسی چپ و سازمان ما  در زمينه وحدت، درچند سال گذشته تمايالتی در بين بخشی«
برای غلبه بر پراکندگی و لزوم تالش در جهت وحدت حزبی شکل گرفته است. تحوالت سياسی ايران 
و تحوالت درونی بخشی از نيروهای سياسی چپ نيز چشم اندازهای مثبتی را گشوده است. سازمان 

بويژه چهار سازمان سياسی چپ  ها بين سازمانهای سياسی چپ وضمن تالش برای گسترش همکاری
فوق الذکر، به مسئله وحدت در چپ توجه داشته و هرآينه فعاليتها و اقدامات مشترک با ديگر سازمانهای 
سياسی به سطحی رسيد که زمينه وحدت سازمانی را مهيا کرد، کميته مرکزی سازمان تالشهای خود 

  .»را برای رفع موانع پيشاروی آن متمرکز خواهد کرد

ای بود از جانب سازمان ما برای غلبه بر پراکندگی در جنبش چپ و ين قطعنامه سرآغاز تالش تازها
گشودن راهی برای شکل گيری يک چپ بزرگ. دراين راه اقداماتی صورت گرفت، ولی وقوع انشعاب 

 از سازمان ما برای وحدت دوجانبه» اکثريت«از يک سو و درخواست سازمان » کومه له«در سازمان 
و تمايل برخی از اعضای سازمان به اين وحدت دوجانبه از سوی ديگر، باعث بروز اشکال و تأخير 

  .در اجرای قطعنامه گرديد



، کميته مرکزی وقت سازمان ما، برمبنای قطعنامه فوق، قراری را تصويب کرد ٢٠٠٧در ماه اکتبر  ‐٢
های ثريت)، شورای موقت سوسياليستشروع بحث وحدت با سازمان فدائيان خلق ايران (اک«که طبق آن 

در دستورکار » چپ ايران و با هر فرد و يا جريان سياسی که آمادگی شرکت دراين پروسه را دارد
ای با اين دو جريان انجام گرفت. قرار گرفت. در ماه ژانويه سال بعد، ديدارها و گفتگوهای جداگانه

هاد استقبال و آمادگی خود را برای مشارکت در از اين پيشن» شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران«
، ضمن ابراز تأسف از عدم »اکثريت -سازمان فدائيان خلق ايران«آن را اعالم کرد. هيأت سياسی 

پذيرش طرح آنها برای وحدت دوجانبه، از پيشنهاد سازمان ما استقبال کرده و مهلت خواستند تا آن را 
، طی »اکثريت«، شورای مرکزی سازمان ٢٠٠٨ماه ژوئن با شورای مرکزی خود درميان نهند. در 

ای به کميته مرکزی سازمان ما، موافقت خود با اين پروژه و آمادگی برای شرکت در کميسيون سه نامه
  .جانبه را اطالع داد

خطوط مشترکی که «برگزار و طی آن تصميم گرفته شد تا  ٢٠٠٨اولين جلسه سه جانبه درماه سپتامبر 
تدوين شود و بعد از تدوين خطوط » راساس آن تصميم دارند مباحثات وحدت را پيش ببرندسه جريان ب

مشترک، مراجعه به ساير سازمانهای چپ صورت بگيرد. در اين جلسه، همچنين هيأت نمايندگی سازمان 
و » وحدت دوجانبه«اعالم کرد که اين سازمان دو مصوبه در زمينه وحدت دارد، يکی » اکثريت«

و اين پروژه، نه اين است و نه آن، و به دليل نداشتن مصوبه، در رابطه » حزب فراگير چپ«ديگری 
با اين پروژه، مشکل حقوقی در آن سازمان وجود دارد. اين مشکل حقوقی نيز در کنگره بعدی سازمان 

 .حل شد. از آن پس، جلسات سه جانبه، با افت و خيز و تأخيرهای طوالنی، ادامه يافت» اکثريت«

ی مشترک آن، چهارسال سپر» فراخوان«از تاريخ اولين نشست سه جانبه درباره اين پروژه تا انتشار ‐٣
شد. طی اين مدت، اگرچه پروژه کامال متوقف نشده بود ولی، در عمل، دچار فترت گشته بود، به طوری 

ود دو سال پيش که حتی متن فراخوان مشترک هم که از ابتدا اختالف چندانی برسر آن نبوده و از حد
هم آماده انتشار بوده، عمأل منتشر نگرديد. اين تأخير طوالنی ناشی از داليل گوناگون بوده که در اينجا 

 ١٣٨٨مجال پرداختن به آنها نيست. تنها می توان اشاره کرد که برآمد جنبش اعتراضی مردم در سال 
م های رژيبش و نسبت به جناح بندیو اختالف نظر و مواضع متفاوت جريانات در ارزيابی از اين جن

، مسئله تعويق و ٢٠١٢حاکم، از عوامل عمده اين فترت بوده است. کنگره دهم سازمان ما، در ژوئيه 
درصد  ٩١بالتکليفی اين پروژه را مورد بحث و بررسی قرار داد و برطبق قراری که دراين زمينه (با 

ا جهت انتشار فراخوان مشترک تعيين کرد. اين ر» مهلت زمانی حداکثر سه ماهه«آرا) تصويب کرد، 
 .قرار، به نوبه خود، نقش مؤثری در تسريع انتشار بيرونی فراخوان در آن هنگام داشت

  انتشار فراخوان

سازمان «، با امضای »فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ«سرانجام،  ‐۴
شورای موقت سوسياليست های «و » اکثريت -ن خلق ايرانسازمان فدائيا«، »اتحاد فدائيان خلق ايران

)، منتشر شد. يک ماه بعد از آن، جمعی از فعاالن ١٣٩١آبان  ١۵( ٢٠١٢نوامبر  ۵، در »چپ ايران
، به آن پيوستند و به عنوان يکی ديگر از طرفهای اين پروژه، به »کنشگران چپ«منفرد چپ يا 

  .مشارکت و فعاليت در آن پرداختند

 

سه گانه زير شروع » خطوط مشترک«مان طور که در فراخوان مشترک آمده، اين پروژه براساس ه ‐۵
 :شد
که طی چند دهه در شوروی و » سوسياليسم واقعأ موجود«گسست از سيستم فکری و عملکردی  ‐

 .تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونيستی را تشکيل می داد



دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم باورمنديم و برای تحقق آنها در ايران مبارزه  ما به آزادی، ‐
می کنيم. از نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی و سوسياليسم با دموکراسی پيوند عميقی دارند. ما مدافع 

بارزه محقوق بشر هستيم و عليه هرگونه ستم و تبعيض ملی، طبقاتی، جنسی، نژادی، مذهبی و عقيدتی 
  .می کنيم

اعتقاد براين که جمهوری اسالمی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پيشرفت و عدالت اجتماعی است.  ‐
ای ما، رفع اين مانع از طريق مسالمت آميز به دست مردم و از طريق گسترش از اين رو، هدف برنامه

 .دولت در ايران استجنبش همگانی و استقرار يک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دين و 

ی آن هم قيد شده است، فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی »خطوط راهنما«چنان که در  ‐۶
شکل گيری چنين تشکلی از يک سو نيازمند تبيين پايه های نظری، «تشکل بزرگ چپ برآن بود که 

ن حال، و در عي» يکای و تشکيالتی است و از سوی ديگر پيشبرد بحث، گفتگو و همکاری نزدبرنامه
وارد شدن به روند بحث و گفتگو و تدوين اسناد، لزومأ به معنی تصميم گيری قطعی «تأکيد داشت که 

از همان ابتدا در مورد امر وحدت نيست، اما به معنی تعهد به مشارکت در اين روند است. بعد از اتمام 
ی، خود در مورد وحدت و شرکت در اين روند، فعالين چپ و سازمان ها، با توجه به حاصل کارجمع

  ».سازمان واحد تصميم خواهند گرفت

نقشه «تری به منظور آغاز اجرای پروژه به کار گرفته شد. بعد از انتشار فراخوان، تالشهای گسترده ‐٧
دوين ت» شکل دهی تشکل بزرگ چپ«ای زمانبندی شده برای اجرا يا پيشبرد پروژه يعنی برنامه» راه

يد همه طرفهای فعال در آن رسيد. تهيه و تصويب نقشه راه، سازمانيابی کنشگران چپ و شده و به تأي
نيز حدود هفت ماه زمان برد و، » تدارک و سازماندهی«تعيين نمايندگان (رابطان) آنها در گروه 

  .کليد اجرائی پروژه زده شد ٢٠١٣درنهايت، در اواسط ژوئن 

برد پروژه و مسائل مربوط بدان، الزم به يادآوری می دانيم پيش از پرداختن به بررسی چگونگی پيش ‐٨
که در مورد اين پروژه، از همان ابتدا، درک يکسانی در ميان همه شرکت کنندگان در آن وجود نداشته 

های متفاوت در درون هر سه جريان مطرح بودند، در ميان ها، که به نسبتاست. صرفنظر از مخالفت
ر بين سازمانها، چه در داخل سازمانها و چه در ميان کنشگران چپ، برداشت موافقان پروژه هم، چه د

حاکم نبود. فراز و فرود پيشبرد …) واحدی راجع به آن (هدف، ترکيب، کيفيت، ساختار، نحوه اجرا و 
پروژه هم، گاهی به نزديکی و يا دوری برداشتهای مختلف موجود کمک می کرد ولی، درهرحال، اين 

  .ند اجرای پروژه و سرانجام آن تأثيرگذار بوده استواقعيت بر رو

  

  پيشبرد پروژه و مسائل آن

يکی از مسائل مهم در اجرای اين پروژه، مدت زمان آن بود که در نقشه راه، دو سال (از ژوئن  ‐٩
) تعيين شده بود. اهميت و حساسيت اين مسئله، بيشتر از آن رو بود که به واسطه ٢٠١۵تا ژوئن  ٢٠١٣
های طوالنی پيش از انتشار فراخوان و کندی نسبی در پيشرفت کارها، پس از آن و همچنين با تأخير

توجه به سرعت تغيير و تحوالت در جامعه ما و در جهان، طوالنی شدن مدت اجرای پروژه می تواند 
ين مها دامن زده و خود به عاملی برای به شکست کشاندن آن تبديل شود. به هبه خستگی ها و دلسردی

دليل، سازمان ما پيشنهاد دوره يک ساله را داشت و ارزيابی می کرد که بسياری از شرکت کنندگان و 
تر را ندارند. درهرصورت، به دليل عدم توافق دو جريان ای طوالنیبويژه کنشگران چپ، کشش دوره

  .ديگر، مدت زمان دو ساله تعيين شد و ما هم به آن گردن نهاديم



های اصلی اين پروژه بوده است. فعاالن منفرد چپ، از همان آغاز، يکی از ويژگیجلب مشارکت  ‐١٠
اما با وجود توافق اصولی و رسمی هر سه سازمان در مورد ضرورت شرکت آنها به عنوان يکی از 
چهارطرف تشکيل دهنده اين پروژه، درعمل، تحرک کافی برای جلب مشارکت عده بيشتری از آنها 

ند شهر اروپائی نشستهائی برای اين کار برگزار گرديد ولی برخی جاها که ظرفيت انجام نگرفت. درچ
باالئی هم داشتند، عمأل ناديده گرفته شد. درنهايت، چند ده نفر از کنشگران چپ در اين پروژه شرکت 

بودند)، در حالی که امکان جلب چند برابر اين تعداد، دور از » فدائی«کردند (که غالبأ هم از طيف 
  .دسترس نبود

اما حضور فعال تعدادی از نيروهای منفرد چپ در اين کار و فراهم شدن امکان مشارکت دموکراتيک 
آنها در بحثها و تصميم گيری ها، فی نفسه، تجربه ای تازه و مثبت بوده است. بسياری از احزاب و 

که اساسأ امکان همکاری  سازمانها و همچنين فعاالن غيرمتشکل براين باور بوده و يا هنوز هم هستند
و مشارکت سازمانها و منفردين در يک کار جمعی، در چارچوب مناسبات دموکراتيک، وجود ندارد. 
 .پيشبرد اين پروژه نشان داد که اين کار، به شيوه دموکراتيک، امکان پذير است

 هر طرف دراختالف نظر پيرامون تعداد گروه های کار و ترکيب و چگونگی تعيين نمايندگان  ‐١١
آنها، موجب شد که کار تشکيل گروه های کاری، که قاعدتأ وظيفه تدارک و سازماندهی کارهای 
مضمونی اصلی پروژه را برعهده داشتند، به درازا بکشد. سرانجام بر سر تشکيل سه گروه کار (عالوه 

رد ترکيب آنها، بر گروه تدارک و سازماندهی و گروه ديگری برای اداره سايت و تبليغات) و در مو
متشکل از دو نفر از هر سازمان و دو نفر از کنشگران چپ در هر گروه، توافق حاصل گرديد. 

هم حدود يک » اساسنامه«سياسی و «ماه و دو گروه  ٩برنامه ای، تقريبأ  -درهرصورت، گروه نظری
  .سال پس از منتشر شدن فراخوان، تشکيل و مشغول کار شدند

ای و که در جريان پيشبرد پروژه بروز يافت، اين بود که مباحث نظری، برنامهمسئله مهم ديگری  ‐١٢
ها و کنفرانسهای عمومی، استقبال و شور و شوق چندانی در يا ساختاری در گروه های کار، پالتاک

ميان بسياری از شرکت کنندگان برنمی انگيخت. در بين بخش بزرگی از شرکت کنندگان، اين گرايش 
ی ب«و يا بحثهائی » نسيه«ای، موضوعاتی حاکم بود که اکثر بحثهای نظری و برنامهو يا روحيه 

ما نمی توانيم به مسائلی که حتی جنبش جهانی چپ نتوانسته «هستند و يا اينکه » نا الزم«و » مورد
اما متقابأل، بحث روی مسائل سياسی، خط مشی و يا استرتژی سياسی ». جواب بدهد، جواب بدهيم

اوين معينی از استراتژی سياسی) نسبتأ داغ بود. واقعيت مسئله اين بود که جدا از خود اعضای (روی عن
های کار و چند نفر ديگر، کس ديگری از شرکت کنندگان هيچ طرح و برنامه و پيشنهاد اساسنامه گروه

وب گروه های کار مربوطه ارائه نکرد، در حالی که طبق آئين نامه مصو يا منشور مکتوبی به گروه
ها سازماندهی و تدوين پيشنهادهای واصله از سوی شرکت تدارک و سازماندهی، وظيفه اصلی آن گروه

های کار دست به کار شدند و رأسآ به تهيه و کنندگان پروژه بوده است. در نهايت، خود اعضای گروه
 .عرضه طرحها و منشورهای سياسی، ساختاری و يا برنامه ای مبادرت کردند

که مسئوليت و نقش بسيار مهمی در پيشبرد اين پروژه » تدارک و سازماندهی«اعضای گروه کار  ‐١٣
داشتند، بيشترين زحمات را طی اين دوره متقبل شدند و همواره اين حساسيت و نگرانی را داشتند که 

کنند.  گيریاين پروژه را، طبق برنامه زمانبندی شده در نقشه راه، پيش ببرند و از طوالنی شدن آن جلو
اما از نقطه نظر درس آموزی از اين تجربه، نحوه کارکرد اين گروه نيز يکی ديگر از مشکالت اين 
پروژه بود. شرح وظايف طوالنی، تراکم کارها و مسائل و اختيارات در اين گروه و بعضأ، غالب شدن 

ها موجب کندی تصميم گيریديدگاه تمرکزگرا و بوروکراتيک بر آن، تا اندازه ای بوده است که در عمل 



و فعاليتها می شد، در حالی که اين گروه می توانست با واگذاری بخشی از وظايف و اختيارات خود به 
  .ديگران، از فشار برخود بکاهد و بر بازدهی کارها بيفزايد

ق شتيااين پروژه، به رغم تمايل و تالشهای همه فعاالن آن، طی دوره دو ساله، نتوانست شتاب و ا ‐١۴
هائی را نسبت به الزم را کسب کرده و آن را حفظ کند. انتشار فراخوان و کوششهای اوليه، اميدواری

امکان موفقيت آن، در درون و بيرون افزايش داد و در مقابل، کندی و طوالنی شدن انجام کارها و يا 
هاد. تدريج رو به نقصان نبارز شدن اختالف نظرات موجود، نوميدی را تقويت کرد و اقبال نسبت بدان ب

، در هر ٢٠١۵کنفرانس چهارم در مارس  -تا سمينار ٢٠١٣در فاصله نخستين کنفرانس در نوامبر 
کنفرانس از تعداد شرکت کنندگان کاسته شد و در آخرين نشست نيز بخش عمده صحبتها نه متوجه نقد 

اينکه حاال با وجود چهار طرح  بود، يعنی» چه کنيم؟«و بررسی اسناد ارائه شده و بلکه معطوف به 
منشور نظری و سياسی و دو طرح اساسنامه، چه کاری می شود کرد و يا چگونه می توان اين پروژه 

  .را از اين بن بست بيرون آورد

های سياسی و در طول مدت اجرای اين پروژه مشترک، ديگر همکاری ها، فعاليتها، موضعگيری ‐١۵
يا صدور اعالميه های مشترک از سوی چهار بخش شرکت کننده در آن، در قياس با قبل از انتشار 
فراخوان، هم گسترش نيافت، در صورتی که زمينه و سوژه فعاليتهای مشترک هم کم نبود و برای 

ياری از فعاالن هم اين سوال مطرح بود که در حال حاضر که همه اين جريانات در راه وحدت و بس
ر های بيشتری با همديگتوانند همکاریکنند، چگونه است که نمیشکل دهی تشکل بزرگ چپ تالش می

رک، تداشته باشند. نحوه مشارکت، نمايندگی و يا امضای کنشگران چپ در فعاليتها و اعالميه های مش
يکی از موانع اين گونه همکاريها بود که پس از مدتی و با توافق طرفهای ذيربط مرتفع شد. فعاليتها و 
اقدامات عملی نيروهای درگير دراين پروژه نيز اوقات زيادی از آنها را به خود اختصاص داده و نتيجتأ، 

متر از همه اينها، آنچه گسترش گذاشت. اما مهزمان کمتری را برای پرداختن به ديگر کارها باقی می
های مشترک ميان جريانات سياسی فعال در اين پروژه را محدود يا دشوار می کرد، اختالف همکاری

  .مواضع و نظرات سياسی در بين آنها بود

)، ٢٠١۴پس از حدود يک سال از آغاز اجرای عملی پروژه، يازدهمين کنگره سازمان ما (تابستان  ‐١۶
را نيز به بحث و بررسی گذاشت و با تصويب قراری در اين باره » از روند وحدت ارزيابی«موضوع 

اجرای هرچه سريعتر و نقشه مند اين پروژه، يکی از «درصد آرا)، ضمن تأکيد به اين نکته که  ٧٩(با 
اين » فراخوان«، مقرر داشت که برپايه منشور »عوامل مهم موفقيت اين پروژه محسوب می شود

و کميته مرکزی » پيش رفته و سرانجام آن روشن شود» نقشه راه«هلت تنظيم شده در پروژه، در م
  .سازمان را نيز موظف به پيگيری اين روند کرد

  

  حاصل کار

های کار، برگزاری جلسات بحث و گفتگو در جريان پيشبرد اين پروژه، عالوه بر فعاليتهای گروه ‐١٧
ت بسيار زيادی پيرامون اين پروژه و مضامين مورد بحث و و يا پالتاکها و کنفرانسهای عمومی، مقاال

جدل در آن نوشته و منتشر شد. گذشته از اينها، حدود پانزده طرح مشخص يا منشور در زمينه های 
سياسی، برنامه ای و ساختاری نيز، در راستای مضمون و مقصود اصلی اجرای پروژه که مطابق 

تشکل بزرگ چپ مورد نظر بود، تهيه و » مه ای و تشکيالتیتبيين پايه های نظری، برنا«فراخوان، 
های های کار مربوطه و نويسندگان طرحها، نهايتأ مجموعه طرحهای فراوان گروهارائه گرديد. با تالش



ای و سياسی به چهار منشور، و مجموعه پيشنهادهای مربوط به ساختار به دو طرح مختلف برنامه
  .اساسنامه تقليل يافت

های کار و با درنظر گرفتن تعدد منشورها، که به نوبه خود نشان ا توجه به پايان مهلت کار گروهب ‐١٨
ای برجای مانده بودند، گروه تدارک و سازماندهی دهنده دامنه وسيع اختالف نظرهای سياسی و برنامه

را از ژانويه  گرفت و اين گروه هم کار خود» منشور«تصميم به ايجاد گروه کار جديدی به نام گروه 
آغاز کرد. تشکيل چنين گروهی در نقشه راه پيش بينی نشده بود ولی به عنوان راهی برای  ٢٠١۵

خروج از بن بست موجود، در آن مقطع، در پيش گرفته شد. اين گروه با مراجعه به متون منشورهای 
ا نار چهارم ارائه کرد. اممختلف و مقايسه بين آنها، فهرستی از اشتراکات و اختالفات موجود را به سمي

، تدوين منشور و اساسنامه واحدی ميسر نشد، تمديد چند »منشور«با وجود کوششهای اعضای گروه 
های دو سال و نيمه، پروژه به پايان راه ماهه مهلت فعاليت اين گروه هم ثمری نبخشيد. در پی تالش
سياسی و تشکيالتی مشخص و مشترک  رسيد ولی نتيجه مورد نظر، يعنی تهيه پايه های برنامه ای و

  .برای ايجاد سازمان واحد، حاصل نگرديد

صرفنظر از مسائل مربوط به پيشبرد اين پروژه، نقاط قوت و ضعف آن و يا دستاوردها و نارسائی  ‐١٩
های آن، عامل عمده ای که پروژه مورد نظر فراخوان را به پايان راه رساند، دامنه و عمق اختالفات 

ای و ساختاری بلکه مواضع مشخص و ملموس سياسی را ست که نه تنها مقوالت متعدد برنامهموجود ا
گيرد. وجود چهار منشور متفاوت، در پی همه مباحثات طوالنی دوره گذشته، خود بازتاب نيز در بر می

اوت تفدهنده وسعت اختالفات است. از اين منشورها، اگر نه چهار، دستکم دو استراتژی سياسی کامأل م
شود. اختالفات فعلی بيش از آن هستند که بتوان آنها را در چارچوب تفاوتهای تاکتيکی استخراج می

های متفاوتی را برای اين مرحله از تغيير و بندی کرد. اين اختالفات، در مجموع، اساسأ خط مشیدسته
  .کنندتحول در جامعه ايران ترسيم می

های شرکت کننده در اين پروژه، چه در ميان سازمانها و چه در وجود اختالف نظر در ميان نيرو ‐٢٠
بين فعاالن منفرد چپ، از همان ابتدا، امری پوشيده برای آنها و ديگران نبوده است. اما اين نيروها، با 
علم به واقعيت اين اختالفات، برای غلبه بر پراکندگی و ضعف چپ، تالشهايی را شروع کردند که 

ترجمان آن خواست مشترک در آن زمان بود. اين » ل دهی تشکل بزرگ چپشک«فراخوان برای 
کنندگان غالب بود که از طريق بحث و جدل و اقناع، گسترش همکاريهای اميدواری در جمع شرکت

فيمابين، با ورود و مشارکت نيروهای بيشتر در اين پروژه و جا به جائی های احتمالی، برخورد با 
گيری تشکل جديد و بزرگتری در اين طيف ذاری تحوالت جاری، امکان شکلواقعيات عينی و تأثيرگ

چپ وجود دارد. ولی با وجود همه کوششها، عمدتأ به دليل ناکافی بودن اشتراکات و برجای ماندن 
های اختالفات مهم، آن اميدواری در عمل برآورده نشد و اين پروژه با ناکامی مواجه گرديد. پاسخ

شرکت کننده در اين پروژه به گروه تدارک و سازماندهی و ناتوانی اين گروه در  گوناگون چهار طرف
 .ارائه يک جمعبندی مشترک از چگونگی پيشرفت پروژه نيز براين واقعيت گواهی می دهند

پس از آنهمه تالشها و فعاليتها، رفت و آمدها، نشست و برخاست ها، گفتگوها، بحثها، نوشته ها و  ‐٢١
، در واقع، جائی ندارد. اختالف »اراده الزم برای وحدت وجود نداشته«از اينکه  ، صحبت کردن…

اصلی بر سر حضور اين يا آن سازمان سياسی يا فرد نيست. پيداست که هرکدام از سازمانها و هريک 
از افراد شرکت کننده در اين پروژه، به خاطر نحوه برخوردشان به اين پروژه و به نسبت ميزان 

مسئوليت شان در اجرا و پيشبرد آن، در حاصل کار و سرنوشت آن هم سهيم بوده و هستند،  مشارکت و
» بیمقصريا«اين يا آن جريان و فالن و بهمان نيست و اساسأ نيازی به » تقصير«لکن سخن بر سر 

وجود ندارد. آنچه سرنوشت کنونی اين پروژه را رقم زده، در اساس، اختالف مواضع و نظرات نيروهای 



 .شرکت کننده در آنست که در قالب منشورها و با اسناد مختلف ديگر خود را نشان می دهند

بايد بر اين واقعيت دقت کرد که باوجود تنوع نظرات و بروز آن از همان ابتدای کار، اما تالش ‐٢٢
فتگو گکمی در دوره هيجده ماه، عليرغم آن که برای بحث و تبادل نظر پيشبينی شده بود، برای بحث و 

و کنکاش پيرامون تفاوتها و بررسی و نقد نظرات و مختلف صورت گرفت. بسيار کم بحث بين نظرات 
درگرفت و بيشتر انرژی به توضيح مواضع اختصاص داده شد، بدون آن که تالش شود تا اختالف اين 

 آن سو تفاوتها برجسته شود و دوری و نزديکی آنها به يکديگر روشن شود. جمعی اين سو و جمعی
  .يکديگر را يافتند و منشورها نوشته شد

اکثريت قريب به اتفاق شرکت کنندگان در اين پروژه اکنون اذعان دارند که اشتراکات موجود  ‐٢٣
(اشتراکاتی که از طريق مقايسه منشورهای مختلف به وسيله گروه منشور استخراج شده) برای ايجاد 

مورد نظر ما …) محتوای منشور (برنامه يا پالتفرم و يا  سازمان واحد کافی نيست. هرگاه چارچوب و
، اشتراکات موجود »ها برسيمخواهيم به خواستهخواهيم و چگونه میما که هستيم، چه می«اين باشد که 

هويت و سيمای مشخص و روشن يک سازمان واحد و خط مشی سياسی معين آن را ترسيم نمی کند و 
ای وجود مانع از شکل گيری تشکل جديدی است که بتواند بر مبنای برنامهيا به عبارت ديگر، اختالفات م

ين، ای معمعين و منسجم، فعاليت مؤثری را در عمل پيش ببرد. در درون يک سازمان سياسی، با سابقه
تواند حتی مسائل استراتژيک هم شامل کند و میهم طبعأ اختالف نظرات سياسی يا ساختاری بروز می

جاد يک تشکل جديد سياسی با دو استراتژی کامأل متفاوت سياسی، اگرنه بی معنی، مسلمأ شود. اما اي
بيهوده است، زيرا که در اولين گام پراتيک خود، به واسطه ابهامات و تناقضات درونی خويش، زمينگير 

  .می شود

انی ه ما از پريششکست اين پروژه، با همه صدمات و تبعات آن، البته به معنی پايان کار نيست. هم ‐٢۴
يات گيری از تجربکوشيم. با بهرهبريم و در حد توان خود برای غلبه بر آن میو پراکندگی چپ رنج می

تواند و بايد برای طرحهای ديگر در راستای همگرائی و وحدت چپ و دستاوردهای اين پروژه، می
شور برنامه ای و سياسی، دو انديشيد. حاصل کار جمعی يا دستاورد مکتوب آن پروژه، يعنی چهار من

طرح اساسنامه و فهرستی از اشتراکات و اختالفات، به هر کيفيت، نشان دهنده توان و ظرفيت اين جمع 
شرکت کننده در اين پروژه بوده است. تهيه و انتشار اين اسناد، به سهم خود، به روشنی بخشيدن به 

بنديها و گرايشهای تر کردن صفخصهويت، مبانی نظری و استراتژی سياسی اين طيف چپ و مش
انتشار يافته، اکنون هم در  ٢٠١۵درون آن، ياری رسانده است. (اين مطالب که در فوريه و مارس 

 برخی از سايتهای اينترنتی و از جمله سايت سازمان، برای مراجعه عالقه مندان قابل دسترسی است)
های دقيق، صريح و روژه، مستلزم ارزيابیدر هر حال استفاده از آموزه ها و دستاوردهای اين پ

منصفانه، از جوانب گوناگون، از اين تجربه طوالنی است و ما ضمن ارائه اين ارزيابی، از ساير 
کنيم که ارزيابی خودشان را در اين باره عرضه مندان آن پروژه هم دعوت میشرکت کنندگان و عالقه

 .بدارند

  خلق ايرانکميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان 

 ٢٠١۵دسامبر  - ١٣٩۴ديماه  ٨


