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 “كميتة اتحاد عمل براي دموكراسي”ارزيابي عملكرد 
 

و چهار سال از اعالم “ اتحاد عمل پايدار سياسي”اكنون كه حدود هشت سال از آغاز تالشهاي معطوف به ايجاد 
شود، ارائة يك ارزيابي واقعي  سپري مي“ كميتة اتحاد عمل براي دموكراسي”و تشكيل ) ١٣٧٧ارديبهشت (موجوديت آن 

 .رسد گيري راجع به آيندة آن، ضروري به نظر مي ملكرد آن، و تصميماز ع
مورد بحث ) در چارچوب نقد عملكرد سازمان( قبلي سازمان نيز  چنان كه رفقا به خاطر دارند، اين موضوع در كنگرة

 بيشتري يافته بود، ولي از آنجا كه در اين باره تدارك كافي نشده و مباحث ديگر كنگره نيز اهميت و اولويت. قرار گرفت
پس از كنگره و به دنبال بررسيها و تصميماتي كه در . بحث پيرامون اين موضوع به نتيجة روشن و مشخصي نينجاميد

جلسات كميتة مركزي و كميسيون روابط عمومي سازمان انجام گرفت، مقرر شد كه سازمان ما، در حد امكانات خود، 
از ركود، فعال ساختن و گسترش آن به عمل آورد و ارزيابي خود در “ كميته”بيشترين تالش را براي خارج كردن اين 

در زمينة به حركت درآوردن “ كميته”مورد آن را به بعد از صرف اين تالشها و جلب نظر و توافق دو جريان ديگر عضو 
در سطح كميتة “ كميته”اي در اين رابطه، عالوه بر اعالم آمادگي سازمان، و پيگيري مستمر فعاليته. آن، موكول نمايد

و جلب “ كميته”مركزي، هيئت اجرائي و كميسيون روابط عمومي، طرحهاي مشخصي هم راجع به چگونگي گسترش اين 
 .جريانات، شخصيتها و افراد ديگر به آن و تنظيم مناسبات دروني آن، تهيه و به ديگر جريانات عضو ارائه شد

 و همچنين تغييرات مثبت محسوسي كه در نحوة برخورد و همكاري ساير طي دو سال گذشته، در اثر اين پيگيريها
كاسته شد و فعاليتهاي آن نسبتاً “ كميته”شد، از ركود شديد گريبانگير  مشاهده مي“ كميته”جريانات عضو در مورد اين 

 پاية توافق مشترك سه ، بر“كميتة اتحاد عمل براي دموكراسي”هاي كشوري  در اين دوره، كه تشكيل كميته. افزايش يافت
درآمده بود، عالوه بر كانادا، در سه كشور ديگر هم “ كميته”جريان، به صورت محور عمدة گسترش فعاليتهاي اين 

دو . بيشتر شد“ كميته”صدور اعالميه در مورد رويدادها و يا به مناسبتهاي گوناگون، از جانب . هايي ايجاد شد كميته
يك حركت . هاي كشوري برگزار گرديد در سه كشور از سوي كميته) ١٣٨٠م خرداد پيرامون انتخابات دو(سمينار 

اعتراضي در رابطه با سركوبگريهاي رژيم، توسط نيروهاي سه جريان در چند كشور سازماندهي و در هشتم دسامبر 
 . انجام شد“ كلن” در ٢٠٠١

هم به “ ميتة اتحاد عمل براي دموكراسيك”در جريان ديدار رهبري سه جريان، در حدود يك سال پيش، كه موضوع 
تفصيل بحث و طي آن، نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي مختلف نيز مطرح شد، ضمن تأئيد و تأكيد بر طرح و تبليغ پالتفرم 

تأكيد بر : در اين مرحله، براي پيگيري و انجام تعيين گرديد“ كميته”، نهايتاً سه مسئله به عنوان وظايف اصلي “كميته”
و بررسي موردي جرياناتي كه امكان پيوستن ) و نه فعالًُ شخصيتها(از طريق جلب سازمانها و احزاب “ كميته”ترش گس

، بررسي نيازهاي مالي و پرسنلي آن، ارزيابي عملكرد “كميته”گسترش فعاليتهاي خود . وجود دارد“ كميته”آنها به 
اما چنان كه پيداست، بجز . تاكنون ارائه نشده است“ كميته”ود طي اين سال و يا در چهار سال گذشته، از طرف خ“ كميته”

عمالً نتوانسته است كاري پيش “ كميته”كه فوقاً اشاره شد، در بقية موارد، اين “ كميته”مورد گسترش نسبي فعاليتهاي 
ريانات تشكيل دهندة هم تا به حال محدود به درون و يا ميان ج“ كميته”به عالوه، بحث و جدل پيرامون مسايل اين . ببرد

 .آن بوده و هنوز، در سطح جنبش، مطرح نشده است
در هر حال، با وجود همة كوششهايي كه در اين زمينه، بويژه در دو سال اخير، صورت گرفته و با وجود آن كه اين 

اصد اصلي مورد در تحقق مق“ كميته”اين  به افزايش تفاهم ميان سه جريان كمك كرده است،“ اتحاد عمل پايدار سياسي”
به يك نهاد سياسي مؤثر در ميان نيروهاي اپوزيسيون، جلب همكاري و مشاركت “ كميته”نظر، يعني شناساندن و تبديل 

اي از آلترناتيو دموكراتيك ـ انقالبي در مقابل  ساير نيروهاي چپ و دموكراتيك، و نهايتاً حركت در جهت ايجاد هستة اوليه
 .رژيم، ناكام مانده است

طي چهار سال حيات رسمي و بيروني خود، جدا از سه جريان تشكيل دهندة آن، نتوانسته است نيروهاي “ كميته”ن اي
ديگري اعم از سازمانها و شخصيتهاي سياسي را به همكاري و تشريك مساعي جلب كرده و در مجموع نيروي نسبتاً 

چنان كه نه تنها ساير جريانات، بلكه حتي بخشي .  دهدقابل توجهي را در ميان اپوزيسيون دموكراتيك و ترقيخواه تشكيل
هاي جمعي هم، عمالً، آن را ناديده  رسانه. اند از اعضاء و هواداران سه رجيان هم، موجوديت و فعاليت آن را جدي نگرفته

. بوده است“ ميتهك”تنها راه برونرفت از اين تنگنا، گشودن اين جمع بسته و جلب و جذب نيروهاي ديگر به اين . اند گرفته
و هم به منظور افزايش اهميت، ثقل و “ كميته”يعني هم براي رفع يا تعديل و تخفيف تناقضات دروني گريبانگير 

بايست براي گسترش آن اقدام كرد كه  تأثيرگذاري آن در بين مجموعة اپوزيسيون و نهايتاً در تحوالت داخل كشور، مي
 .تأسفانه اين كار هيچگاه به صورت جدي دنبال نگرديد سال پيش، م٤-٥بعد از تالشهاي اوليه 
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در دو سال گذشته نيز، كه به نوبة خود ضروري و مفيد بوده، نتوانسته است “ كميته”گسترش نسبي فعاليتهاي خود 
هاي كشوري كه اقدامي الزم براي پيشبرد  تشكيل كميته. اي در رفع آن تنگناي اساسي پديد آورد تغيير قابل مالحظه

ها در هر جا،  زيرا كه تشكيل اين كميته. ساز باشد مورد چارهتوانست در آن  فعاليتها در مناطق مختلف بوده است، نمي
آن بوده كه “ كميته”در حالي كه مقصود از گسترش . توانست نيروهاي سه جريان را در همانجا بسيج نمايد حداكثر مي

ها، رفقاي ما از سازمان ما انتقاد شده كه در برخي از كشور. (ساير نيروها را نيز به همكاري و مبارزة مشترك بكشاند
اين انتقاد بجاست اما اين نيز . اند تالش الزم را براي تشكيل و يا فعال كردن كميتة كشوري مربوطه به عمل نياورده

بود، رفقاي ما هم تالشهاي بيشتري در  انداز بهتري برخوردار مي مورد بحث از چشم“ كميته”واقعيت دارد كه هرگاه 
 ).دادند انجام مي“ كميته”ليتهاي هاي كشوري يا ديگر فعا مورد كميته

در اين دوره مفيد بوده است ولي اين كار كمك زيادي به شناساندن و “ كميته”هاي بيشتر از جانب  انتشار اعالميه
زيرا كه جدا از اين مسئله كه هنوز بعد از چند سال، در ذيل . نكرده است“ كميته”تقويت مشي و هويت سياسي خود 

بايد اسامي جريانات تشكيل دهندة آن را هم رديف كرد، اين مسئله همچنان “ كميته”ر عنوان و امضاي ها، عالوه ب اعالميه
باقيست كه در اغلب موارد، حتي در مواردي كه مواضع سه جريان كامالً نزديك به هم بوده است، هر كدام از آنها 

آيا اين مسئله، خود . اند هاي خود كرده اعالميهمبادرت به انتشار “ كميته”جداگانه، و چه بسا پيش از صدور اعالمية 
 اند؟ را جدي نگرفته و يا از آن قطع اميد كرده“ كميته”اي از آن نيست كه همه يا اكثريت اين جريانات،  نشانه

بارها در سازمان ما مورد بحث و بررسي واقع شده است كه در اينجا “ كميته”داليل گوناگون ركود و عدم موفقيت 
 :توان، به اختصار، به ترتيب زير يادآوري كرد عمده داليل ناكامي آن را مي.  شرح مجدد آنها نيستنيازي به

و آيندة آن دارند و “ كميته”، برداشتهاي متفاوت و حتي متناقضي نسبت به اين “كميته”ـ جريانات تشكيل دهندة اين 
ز ديدگاه سازمان راه كارگر، كه در درون آن هم نسبت مثالً ا(اين مسئله، همچنان به عنوان مشكل اصلي باقي مانده است 

“  كميته”به اين شكل، مفيد و بهتر از نبودن آنست، ولي گسترش “ كميته”به اين موضوع اختالف نظر وجود دارد، بودن 
آن، اين از نظر حزب دموكرات كردستان، با توجه به موقعيت و تركيب . ساز باشد آفرين و مسئله تواند براي آن تناقض مي

از ديدگاه سازمان ما، طبق مصوبة كنگرة . آيد هم يكي از دهها زمينة فعاليت و اولويت آن در حزب بشمار مي“ كميته”
رو  از همين. دهد حلقة اصلي سياست ائتالفي ما با نيروهاي چپ و دموكراتيك را تشكيل مي“ كميته”چهار سال پيش، اين 
در تمامي نشستهاي كميتة مركزي مطرح گرديده و بيشترين وقت و انرژي كميسيون تقريباً “ كميته”نيز مسايل مربوط به 

 ).روابط عمومي را هم به خود اختصاص داده است
 .با فعاليتهاي تبليغي و سياسي ضروري همراه نبوده است“ كميته”ـ تشكيل، معرفي و شناساندن 

تكاء به نيروهاي خودش، ناتوان و ناپيگير بوده در سازماندهي اقدامات و حركتهاي سياسي مستقل با ا“ كميته”ـ 
 در بن، و  ١٩٩٩ در لوكزامبورگ، تابستان ١٩٩٧آوريل :  مورد از اينگونه حركتها برگزار شده است٣تاكنون تنها (است 

 ).  در كلن٢٠٠١دسامبر 
در درون جريانات و  سال گذشته، با دامن زدن به اختالف و تشتت آراي بيشتر ٤ -٥ـ تحوالت سياسي در داخل، در 

، “كميته”در بين جريانات مختلف، و در ميان نيروهاي اپوزيسيون بطور كلي، به نوبة خود، به ركود و ناكامي اين 
تر شدن  بايد افزود كه رويدادهاي يكي دو سالة اخير و مشخص. غاز فعاليتهاي آن، كمك كرده است خصوصاً در مرحلة آ

اما . اي خنثي و حتي معكوس كرده و گرايش به همكاري را تقويت نموده است ا اندازهصف بنديهاي سياسي، آن روند را ت
كه به داليل برشمرده در باال، از ابتدا زمينگير شده بوده، متأسفانه در دورة اخير هم نتوانسته است از اين گرايش “ كميته”

، بيش از هر چيز، در گرو گسترش آن و “ميتهك”ادامة حيات و حضور مؤثر . گيري نمايد اخير، در جهت توسعة خود بهره
 .جلب نيروهاي ديگر بوده، كه تاكنون نيز قادر به انجام آن نشده است

 
، با وجود تالشهاي تاكنوني جريانات تشكيل دهندة آن، در تحقق “كميتة اتحاد عمل براي دموكراسي”: جمعبنديجمعبنديجمعبنديجمعبندي

ت و اهميت فزايندة همكاري گسترده بين نيروهاي چپ با توجه به ضرور. اهداف اصلي خود با شكست روبرو شده است
تواند همچنان خود را در اين طرح ناكام محصور ساخته و بيشترين توان و تالش خود را  و دموكرات، سازمان ما نمي

مورد بحث، تنها شكل و تركيب ممكن همكاري نيست و اشكال ديگري از همكاري بين آن نيروها “ كميته”. صرف آن نمايد
سازمان ما بايد طرح يا شكل ديگري از همكاريهاي دموكراتيك را كه متناسب با مقتضيات جنبشهاي اجتماعي . ود داردوج

در جامعه و مطابق با اهداف و سياستهاي عمومي سازمان باشد، مطرح ساخته و، در وهلة نخست، با جلب نظر و توافق 
 . در جهت تحقق عملي آن بكوشد، و ديگر نيروهاي دموكرات،“كميته”ساير جريانات عضو 
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