
  » چپ بزرگ تشکل دهی شکل « پروژه نتيجه و روند

  جمعبندی و ارزيابی ما

  

پس از قريب به چهار سال بحث و گفتگو به منظور تالش برای غلبه بر پراکندگی چپ ميان سه جريان 
(سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و شورای موقت سوسياليست 

ايران)، در نهايت فراخوانی مشترک و سه جانبه تحت عنوان "برای مشارکت در روند شکل های چپ 
) منتشر شد. پس از انتشار اين ٢٠١٢نوامبر  ٥( ١٣٩١آبان  ١٥دهی تشکل بزرگ چپ" در تاريخ 

فراخوان، تعدادی از فعالين منفرد چپ با امضای "کنشگران چپ"، بدان پاسخ مثبت دادند و از آن پس 
  مشترک و چهارجانبه ای با هدف شکل دهی تشکل بزرگ چپ آغاز شد.تالش 

  اين پروژه بر اساس خطوط مشترک سه گانه زير شکل پذيرفت :
که طی چند دهه در شوروی و ” سوسياليسم واقعا موجود” گسست از سيستم فکری و عملکردی  - ١

  داد.ا تشکيل می تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونيستی ر
باورمندی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم و مبارزه برای تحقق آن ها در ايران.  -٢

بشر و مبارزه  آزادی با عدالت اجتماعی و سوسياليسم با دمکراسی پيوندی عميق دارند. دفاع از حقوق
  .و عقيدتى ، مذهبى، نژادى، جنسى، طبقاتىو تبعيض ملى ستم عليه هر گونه

اعتقاد بر اين که جمهوری اسالمی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پيشرفت و عدالت اجتماعی  - ٣
آميز به دست مردم و از ای ما رفع اين مانع از طريق مبارزه مسالمت  رو هدف برنامه است. از اين

بر جدايی دولت و دين در طريق گسترش جنبش همگانی و استقرار يک جمهوری دمکراتيک مبتنی 
  ايران است.

الزم به ذکر است که در فرخوان آمده بود : "وارد شدن به روند بحث و گفتگو و تدوين اسناد، لزومأ به 
معنی تصميم گيری قطعی از همان ابتدا در مورد امر وحدت نيست، اما به معنی تعهد به مشارکت در 

لين چپ و سازمان ها، با توجه به حاصل کارجمعی، خود در اين روند است. بعد از اتمام اين روند، فعا
  مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تصميم خواهند گرفت".

  

  ما ارزيابی و جمعبندی

  
١  

های متفاوت در درون هر سه جريان مطرح بودند، اما در ميان ها، که به نسبتصرفنظر از مخالفت
در داخل سازمانها و چه در ميان کنشگران چپ، برداشت  موافقان پروژه هم، چه در بين سازمانها، چه

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 از برداشتهای مختلف موجود تاثير ميگذاشت. با اين وجود 

رای ای زمانبندی شده بيعنی برنامه» نقشه راه«ژه به کار گرفته شد. تالشهای گسترده برای اجرای پرو
تدوين شد و به تأييد همه طرفهای فعال در آن » شکل دهی تشکل بزرگ چپ«اجرا يا پيشبرد پروژه 

رسيد. تهيه و تصويب نقشه راه، سازمانيابی کنشگران چپ و تعيين نمايندگان (رابطان) آنها در گروه 
پروژه آغاز  ٢٠١٣نيز حدود هفت ماه زمان برد و، درنهايت، در اواسط ژوئن » دهیتدارک و سازمان«

  گشت.
در مورد مدت زمان الزم برای اتمام "پروژه"، اختالف وجود داشت و نظرات در مورد ادامه آن بين 



  ) تعيين شد.٢٠١۵تا ژوئن  ٢٠١٣يک تا سه سال متفاوت بود که در نهايت دو سال (از ژوئن 
٢  

وهای مقدماتی ميان سه جريان، توجه به فعاالن منفرد چپ و جلب مشارکت آنان از اهميت در گفتگ
زيادی برخوردار بود در عين وجود توافق اصولی و رسمی هر سه سازمان در مورد ضرورت شرکت 
آنها به عنوان يکی از چهارطرف تشکيل دهنده اين پروژه، اما درعمل، تحرک کافی برای جلب مشارکت 

شتری از آنها انجام نگرفت. درچند شهر اروپائی نشستهائی برای اين کار برگزار گرديد ولی عده بي
برخی جاها که ظرفيت باالئی هم داشتند، عمأل ناديده گرفته شد. درنهايت، چند ده نفر از کنشگران چپ 

ند ی جلب چبودند)، در حالی که زمينه برا» فدائی«در اين پروژه شرکت کردند (که غالبأ هم از طيف 
برابر اين تعداد، وجود داشت. اما نبايد ناديده انگاشت که 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 

عاالن غيرمتشکل براين باور بوده ای تازه و مثبت بوده است. بسياری از احزاب و سازمانها و همچنين ف
و يا هنوز هم هستند که اساسأ امکان همکاری و مشارکت بين سازمانها و منفردين در يک کار جمعی، 
در چارچوب مناسبات دموکراتيک، وجود ندارد. پيشبرد اين پروژِه هرچند ناکام نشان داد که همکاری 

  اتيک، امکان پذير است.مشترک سازمان ها و منفردين مستقل، به شيوه دموکر
بر سر تشکيل سه گروه کار (عالوه بر گروه تدارک و سازماندهی و گروه ديگری برای اداره سايت و 
تبليغات) متشکل از دو نفر از هر سازمان و دو نفر از کنشگران چپ در هر گروه، توافق حاصل 

هم » اساسنامه«سياسی و «ماه و دو گروه  ٩برنامه ای، تقريبأ  -گرديد. درهرصورت، گروه نظری
حدود يک سال پس از اعالم بيرونی فراخوان، تشکيل و مشغول کار شدند. در طول اين مدت، روند 

ها و کنفرانسهای عمومی، استقبال و ای و يا ساختاری در گروه های کار، پالتاکمباحث نظری، برنامه
رد. در بين بخش بزرگی از شرکت شور و شوق چندانی در ميان بسياری از شرکت کنندگان ايجاد نک

و » يهنس«ای، موضوعاتی کنندگان، اين گرايش و يا روحيه حاکم بود که اکثر بحثهای نظری و برنامه
ما نمی توانيم به «بودند و يا اينکه برخی مطرح می کردند که: » نا الزم«و » بی مورد«يا بحثهائی 

اما متقابأل، بحث روی مسائل ». ، جواب بدهيممسائلی که حتی جنبش جهانی چپ نتوانسته جواب بدهد
سياسی، خط مشی و يا استرتژی سياسی (روی عناوين معينی از استراتژی سياسی) نسبتأ داغ بود. 

های کار و چند نفر ديگر، کس ديگری از شرکت واقعيت مسئله اين است که جدا از خود اعضای گروه
های کار مربوطه ارائه ه و يا منشور مکتوبی به گروهکنندگان هيچ طرح و برنامه و پيشنهاد اساسنام

 ها ساماندهینکرد، در حالی که طبق آئين نامه مصوب گروه تدارک و سازماندهی، وظيفه اصلی آن گروه
های و تدوين پيشنهادهای واصله از سوی شرکت کنندگان پروژه بوده است. در نهايت، خود اعضای گروه

به تهيه و عرضه طرحها و منشورهای سياسی، ساختاری و يا برنامه ای  کار دست به کار شدند و رأسآ
  مبادرت کردند.

٣  
که » تدارک و سازماندهی«عليرغم صرف انرژی و تقبل زحمات فراوان، اما اعضای گروه کار 

مسئوليت و نقش بسيار مهمی در پيشبرد اين پروژه داشتند، نتوانستند که نحوِه فعاليتهاِی اين گروه را 
رستی به پيش ببرند.، وجود تراکم در کارها و مسائل مرتبط با اختيارات و وظايِف فردی و گروهی بد

های و در عين حال تداوِم شيوه هاِی فعاليتِی بوروکراتيک، در عمل موجب کندی فعاليتها و تصميم گيری
ات خود به ديگر سازنده شد، در حالی که اين گروه می توانست با واگذاری بخشی از وظايف و اختيار

  فعاالن عالقمند، از فشار برخود بکاهد و بر بازدهی کارها بيفزايد.

۴  
اين پروژه، به رغم تمايل و تالشهای همه فعاالن آن، طی دوره دو ساله، نتوانست شتاب و اشتياق الزم 



ای ششهرا در ميان فعاالن و عالقمندان جلب نموده و بطور خالق پيشرفت کند. انتشار فراخوان و کو
هائی را نسبت به امکان موفقيت آن، در بيِن فعاالِن در گير و اطرافياِن عالقمند به آن اوليه، اميدواری

بوجود آورد،، اما بخشا بخاطر روند کند و طوالنی شدن پروسه، و همچنين بارز شدن اختالف نظرات 
 ت رسيد. در فاصله نخستينغير قابل حل، موجود، انگيزه ها بتدريج کاهش يافت و نهايتا به بن بس

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

جود چهار طرح منشور نظری و بود، يعنی اينکه حاال با و» چه کنيم؟«ارائه شده و بلکه معطوف به 
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 يا در طول مدت اجرای اين پروژه مشترک، ديگر همکاری ها، فعاليتها، موضعگيری
کننده در آن، در قياس با قبل از انتشار صدور اعالميه های مشترک از سوی چهار بخش شرکت 

فراخوان، فروکش نمود، در صورتی که زمينه و سوژه فعاليتهای مشترک هم کم نبود و برای بسياری 
از فعاالن هم اين سوال مطرح بود که در حال حاضر که همه اين جريانات در راه وحدت و شکل دهی 

های بيشتری با همديگر داشته توانند همکاریکنند، چگونه است که نمیتشکل بزرگ چپ تالش می
باشند. فعاليتها و اقدامات عملی نيروهای درگير دراين پروژه نيز اوقات زيادی از انرژی آنها را به خود 

گذاشت. اما مهمتر از اختصاص داده و نتيجتأ، زمان کمتری را برای پرداختن به ديگر کارها باقی می
های مشترک ميان جريانات سياسی فعال در اين پروژه را ترش همکاریهمه اينها، آنچه پيشرفت درگس

  محدود يا دشوار می کرد، اختالف مواضع و نظرات سياسی در بين آنها بود.

۵  
وجود اختالف نظر در ميان نيروهای شرکت کننده در اين پروژه، چه در ميان سازمانها و چه در بين 

پوشيده برای آنها و ديگران نبود. اما اين نيروها، از ابتدا، با فعاالن منفرد چپ، از همان ابتدا، امری 
علم به وجود اين اختالفات و برای غلبه بر پراکندگی و ضعف چپ بود که تالشهايی را شروع کردند 

ترجمان آن خواست مشترک در آن زمان بود. اين » شکل دهی تشکل بزرگ چپ«که فراخوان برای 
ان غالب بود که به رغم وجوِد تفاوت هاِی جدی در مورد چگونگی کنندگاميدواری در جمع شرکت

پيشبرِد ميارزه در قبال جمهوری اسالمی و سرمايه داری، امکاِن آن وجود داشت که از طريق بحث و 
جدل و اقناع، گسترش همکاريهای فيمابين و با ورود و مشارکت نيروهای بيشتر در اين پروژه و در 

کل گيری تشا واقعيات عينی و تأثيرپذيری از تحوالت جاری، امکان شکلعين حال، روبرو گشتن ب
جديد و بزرگتری در اين طيف چپ وجود دارد. ولی با وجود همه کوششها، عمدتأ به دليل ناکافی بودن 
اشتراکات و برجای ماندن اختالفات مهم، آن اميدواری در عمل برآورده نشد و اين پروژه با ناکامی 

های گوناگون چهار طرف شرکت کننده در پايان کار به گروه تدارک و سازماندهی پاسخ مواجه گرديد.
و ناتوانی اين گروه در ارائه يک جمعبندی مشترک از چگونگی پيشرفت پروژه نيز براين واقعيت 
گواهی می دهند. طی پروسه ديالوگ روشن شد که بين مجموعه انديشه ورزان در اين پروژه، بر روی 

جمهوری اسالمی و استنباط از سوسياليسم و چگونگی عبور از سرمايه داری موجود به جامعه  عبور از
  مورد نظر، اختالفات فاحش وجود دارند.

با وجود مشترکات مصرح در فراخوان، اما در روند پيش روِی پروژه، آشکار شد که درک و تلقی اين 
سان و سازگار نبودند بلکه در تک تک  مجموعه از خطوط سه گانه مندرج در فراخوان نه تنها هم

بندهای آن، دريافت ها و تلقی های متفاوت و گاه بسی متضاد و غير قابل توافق وجود داشتند. چهار 
منشوری که در پايان کار ارايه شدند بيانگر اين اختالفات می باشند. در طی بحث و گفت و گو های 

الت جديد، به تدريج و هر چه بيشتر، به رغم خوش درونی برای تهيه منشور و اساسنامه برای تشکي



بينی های اوليه در آغاز کار نسبت به امکان هم گرايی اين جريان ها، ثابت شد که امکان ايجاد تشکيالتی 
واحد، ، پايدار و اثرگذار که جايگزين سازمان های موجود گشته، بر اساس مبانی نظری، سياسی و 

ستی و سازمانی به واقع اپوزيسيونی عليه تماميت نظام جمهوری اسالمی تشکيالتی چپی به واقع سوسيالي
  و سرمايه داری مبارزه کند، وجود ندارد.

۶  
پروژه با وجود همه تالشهای قابل ارج، موفق به تبيين پايه های نظری، برنامه ای و تشکيالتی مورد 

 ساختارمشترک که الزمه ايجاد توافق چهار جريان تشکيل دهنده پروژه، برمبنای يک منشور و يک سند
يک "سازمان واحد چپ سوسياليستی" است نگرديد. با توجه به چنين وضعی، کنگره مشترک بطور 
  منطقی نمی توانست بر اساس پيش بينی نقشه راه برگزار شود.

به رغم ناکامی در رسيدن به هدف خود، پروژه اما توانست با سازماندهی گفت و گو و تعامل ميان 
از نيروهای سياسی کشور مان در خارج از کشور، آزمونی شود که ما آن را مثبت و آموزنده  بخشی

در راستای تالش های تاريخی و مکرر جنبش چپ ايران برای اتحاد و وحدت ميان خود ارزيابی می 
کنيم. حاصل کار جمعی يا دستاورد مکتوب آن پروژه، يعنی چهار منشور برنامه ای و سياسی، دو 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 روشن تر نمودن و ضرورِت 

و در  چپ آزاديخواهتاکيد بر مرزبندی، بلحاِظ هويت، مبانی نظری و استراتژی سياسی اين طيف وسيع 
  بنديها و گرايشهای آن، ياری رسانده است.تر کردن صفنتيجه مشخص

٧  
شکست اين پروژه، با همه صدمات و تبعات آن، البته به معنی پايان کار نيست. همه ما از پريشانی و 

ا م. بکوشيبريم و در حد توان خود برای غلبه بر آن میپراکندگی چپ راديکال و آزاديخواه رنج می
توان و بايد برای طرحهای ديگر در راستای گيری از تجربيات و دستاوردهای اين پروژه، میبهره

  همگرائی و انسجام ممکن در ميان اين بخش از چپ انديشيد.

  
  کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان حلق ايران

  شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران

  تعدادی از کنشگران چپ

  ٢٠١٧ماه می  ٢٧ - ١٣٩۶خرداد  ۶

  


