حمید تقوائی و مقولۀ اتحاد
مفهوم اتحاد فیمابین نیروهای درون چپ سالها و سالهاست که مورد بحث و مناقشه است .هر یک از ساازمانهاا و
احزاب دارند نگرشهای متفاوتی از اتحاد و یگانهگی چپ ارائه میدهند .جدا از اینکه ،اتحاد در کادام بتاتر و در چاه
شرایطی بار عملی و واقعی بهخود خواهد گرفت ،جدا از اینکه ریشهی بیفرجامی اتحادهای تاکنونی ناشی از چه باود
است ،و جدا از اینکه آیا میتوان بدون ورود به جامعه ،به اتحاد پایهای و هدفمند دسات یافات ،برخاورد باه نگاا و
انگیز ی بنادرست بعضاً "سازمانها" و "احزاب" خارج از کشوری  -و آنهم در حوز ی نظاری  ،-پیراماون مووهاهی
اتحاد میباشد.
بههر حال آنچه را که مهم است ،آن استکه اتحاد را نمیتوان و نمیبایتت خارج از چهارچوبههای روشن و همچنین
خارج از کنشهای طبوه و اقشار تحت ستم جامعه با طبوهی باال مورد بررسی و کنکاش قارار داد .باه ایان دهیا کاه
جامعه ،شاهد به انویاد کشیدن و استثمار افتار گتیختهی زورمداران و مفتخواران علیهی کاارگران و تماامی اقشاار
تحت ستم میباشد و پُر واضح است که هر انوالبی و از جمله انوالب ایران ،نیازمند درک و تبیین چنین ضرورتهاست.
متلماً فهم این موضوعات نمیتواند کار چندان مشکلی باشد و معین استکه پرش و تغییر هر مناسبات ناساهم حااکم
بر جامعه ،منوط به تشخیص همراهان طبوهی کارگر است .همچنین و تنها با درایت کمونیتتی و با مودم شامردن بار
منافعی عمومی جنبش است که میتوان پیشرفت انوالب و پس زدن اید های انحرافی را در صحن جامعاه دیاد و در
خالف درکهای بناصحیح و رایج  -بعضاً  -نیروهای درون چپ خارج از کشور قرار گرفات کاه ،اتحااد نیروهاای درون
جنبش چپ ،به معنای همسو شدن خط و خطوط پایهای و استراتژیک نیتت ،بلکه انطباق سیاستها و تاکتیکهاا  -و
آنهم در مرحلهی معینی از مبارز ی طبواتی  -در مواب طبوهی حاکمه و ظاهم است؛ به معنای تمرکز پائینیهاا علیاهی
باالئیهاست و معین است که بدون اتخاذ چنین امری ،امر مبارز و بتیج کارگران ناممکن میباشد.
در هر صورت نمیتوان ادعای کمونیتتی داشت و از تالش بهمنظور وص پائینیها در مبارز با باالئیهاا ،سار بااز زد؛
نمیتوان سخن از یکتانی منفعت اقشار پائینیها بهمیان آورد و عمالً از اتحاد با دیگران فاصله گرفت و آنانرا به قباول
سیاستها و تاکتیکهای خودی ترغیب نمود .چنین نگا و نگرشی خالف افکار مارکتیتت – هنینیتتیست .نظری کاه
«حمید تووائی» مبلغ و مدافعی آن میباشد .اساساً "حزب" «حمید تووائی» ،فاقد یکتانی برداشتهای کمونیتتی باا
دیگر جریانات چپ – و آنهم در حوز ی نظری – است و اگرُ در این میان ،یکی از دغدغههاای تشاکالت و تعمعاات
خارج از کشوری را ،متئلهی اتحاد نیروهای چپ تشکی میدهد ،امّا و متأسافانه ،معضا و مشاغلهی فکاری «حمیاد
تووائی» و "حزب"اش ،اصالً و ابداً سامانبخشی فعاهیت مشترک با دیگران – و آنهم – حول سیاساتهاای معاین و
واحد نیتت؛ چرا که متئلهاش  -و بر خالف دیگران " ،-سیاسی"ست و باوری به نود "روانی" و "اخالقی" ناهدارد؛
چرا که این "حزب" مووههی اتحاد را دارد به معنای ورود دیگر "سازمان"ها و "احازاب" ،باه درون خاودی تعریا
میکند و عمالً مخاه همسوئی و نزدیکی پائینیها در مواب باالئیهاست.
«حمید تووائی» بهعنوان "هیدر حزب کمونیتت کارگری ایران" حاول جماعبنادی – و چاه بایاد کارد  -در برناماهی
بزرگداشت زندانیان سیاسی در سوئد میگوید .." :بنظر من چپ نمیتوونه خودشو سرزنش کنه ،به دهی اینکه طبوه
کارگر متفرقه ،اوّالً طبوه کارگر ایران خیلی متشک تر از دوران شا است ....وقتی ما از سیاست صحبت مایکنایم بایاد
نودمان سیاسی باشه ،نود روانی ،اخالقی ،خودخوا ایم ،ما دمکرات نیتتیم ،ما خودمانرا دوست داریم ،به مان مایگناد

شما میخواهید همه به حزب توون به پیوندند ،من میگم معلومه ،اگر من میخواستم به حزب دیگهای به پیونادم ،مان
اوّل میرفتم تو اون حزب ،معلومه هر حزبی می خواد ،این جرم نه شد  ،این گنا کبیر نیتت ،این سکتاریتم نیتات،
گویا چپ متئلهاش اینطوری ح میشه ،بیاد فص مشترک بگیر روی نوطه اشتراکات ،من میگیم متائله سار ایان
نیتت ،متئله سیاسی ست ،اون سیاست ،اون خطی که از چپ انتظار داریم ،اون چیتت ....بر گردم باه اماروز ،اماروز
بنظر من هم در سطح در ایران و هم در سطح جهان ،از نظر اجتماعی چپ خیلی قویه" ....
اهبته "هیدر حزب کمونیتت کارگری ایران" پیرامون "انوالبات" رخداد در مصر و هیبی و غیار  ،توضایحاتی را ارائاه
داد است که فعالً جای برخورد با آنها نیتت و قصد بر آن است ،تا به نکات مطروحه در گیومه اشار شود و دریاابیم
که «حمید تووائی» و "حزب"اش تا چه انداز به مووهۀ اتحاد ،همکاری و یا اتئالف فیمابین نیروهای چپ باور دارد.
در حایشه و بر خالف نظر «حمید تووائی» باید تاکید ورزید که یکای از جلاو هاای سکتاریتام ساازمانی و حزبای در
بیباوری به نظرات دیگران و در باوری کام – و به عبارتی دقیقتر در خودخواهی  -به نظارات خاودیسات .جریاان
سکتاریتتی کمترین اعتوادی به وحدت طبوهی کارگر و محرومان – نهداشته و  -نهدارد؛ جریان سکتاریتتی هموار و
هموار در حال و هوای خودیست و عوب مانادن از تاود هاا ،جماود فکاری و تحریا

مارکتیتات – هنینیتات از

مشخصهی بارز آن میباشد و کاری به دنیای واقعی و به خواستههای اقشار ستمدید نهداشته و نهدارد .بنابراین ،بیاان
چنین احکامی از جانب این و آن ،به معنای نود روانی و یا اخالقی نیتت بلکه بر گرفته از رفتار و کردار سیاسی عناصر
و جریاناتیست که دارند در موام چپ ،به تخریب آرمان چپ میپردازند.
در هر صورت به بینیم که دنیای حویوی تا چه انداز همسو با نظرات «حمید تووائی»  -پیراماون وجاود تشاک بااالی
طبوهی کارگر و چپ  -میباشد و آیا آنچه بر فضای جامعهی ایران حاکم است ،نشان از پیشرفات طبواهی کاارگر و
رشد چپ دارد؟
قب از ورود به نظرات فوق ،از در ,پاسخ این سئوال بر آئیم که تعلی پیشرفت چپ و طبوهی کارگر  -و آنهم بهعنوان
طبوهی متشک  ،سازمانیافته و همچنین چپ "قوی" و تأثیرگذار  -را باید و میبایتت در کدامین کارکردها دیاد؟ آیاا
جامعه نباید و نمیبایتت بر تحرکات چپ اجتماعی – و آنهم از نوعِ قوی آن – روبرو گاردد و ماحصا آنارا در توابا
تعرضات رژیم بهعینه مشاهد نماید؟ مگر چپ قوی و باهغ ،چپ تأثیرگذار نیتت و حضور نهدارد؟ و ...
خوشبختانه جامعه پاسخ سئواالت فوق را داد است؛ چرا که کرد ها و ناکرد ها زمینیست و همچنین دارد اینموضوع
را در مواب هر انتان آزاد بهنمایش میگذارد که چپ کنونی نتبت به چپ گذشته و "سنتی" پیشرفتهتر ،باهند تار،
سر زند تر و عم گراتر نیتت! همچنین پذیرفتنیست که میزان اعتراضات کارگری نتبت به گذشاته قابا شامارش
نیتت و طبوهی کارگر علیرغم موابلهی رو در رو و روزانه با کارفرمایان و سرمایهداران ،همچنان پراکند  ،نامنتاعم و
نامتشک و آنهم به دهی قوانین حاکم بر نظام وابتته و سراسر خشن ایران میباشد .مضافاً اینکه قاب اذعان اسات
به دهی تحوالت جهانی و همچنین به دهی رشد تکنوهوژی و دسترسی به منابعی اطالعاتی ،اینروزها تفاوتهای بس
عظیمی با دُور های پیشین دارد ،امّا و متأسفانه و بهموازات آنها باید تاکید ورزید که نمودهای عملای داناش طبوااتی
روشنفکران و کمونیتتها قاب رویت نیتت؛ به این دهی که چپ امروزی از فهم و درک قانونمندیهاای حااکم بار
جامعه بتیار و بتیار ،عوبتر از چپ بدون "دسترسی" به منابعی آگا دهند ی چپ پیشین میباشد .ثمار ی چاپ

"قوی" مخفی و در خود نیتت و کامالً علنیست .چپ "اجتمااعی" ماورد نظار ،بایساازمان و سار در گام اسات و
خواستهها ،سیاستها و تاکتیکهایاش در خدمت به ح مبارز ی طبواتی درونِ جامعه نیتت.
این روزها دنیا و بویژ جامعهی ایران دارد به دهی فودان یک سازمان رزمند و کمونیتتی رنج مایبارد .جنابشهاای
اعتراضی طبوهی کارگر و دیگر اقشار ستمدید یکی پس از دیگری بپاخاستهاناد و دارناد توساط جریاناات و عناصار
وابتته به سرمایه ،به انحراف کشید میشوند .همهجا و از جمله در ایاران ،کعباهی آماال و آرزوهاای ماردم ،عناصار
اصالحطلب حکومتی و مدافعین نظام تبدی گردید اند و هیچ نیروی ساهمی نیتت تا بداد مردم دردمند برساد .کاارگر
جاناش به هباش رسید است و از این وضعیت زهه است و سرمایهدار ،دارد با هوشیاری تمام ،انرژی وی را در جهت
منفعت خود سمتوسو میدهد .میادین ایران درگیر ،تنشها و زد و خوردهای فیماابین کاارگران و زحماتکشاان باا
وابتتهگان به طبوهی سرمایهداریست و در اینمیان چپ "اجتماعی" و "قوی" ،کمتارین نوشای در ایان کشااکش
نهدارد .مگر بیهود و بی دهی است که رژیم جمهوری اسالمی همچنان  -و علیرغم تحلی های جریانات چپ و آنهام
در اوائ سالهای جابهجائی حکومت ،مبنی بر اینکه رژیم "رفتنی"ست" ،تثبیت" نه شد و "بحرانی"ست  ،-بر سر
کار ماند است و دارد ،مردم را سر کیته و سرکوب میکند؟ مگر بیدهی بود و میباشد که قربانیان نظام و مخااهفین
خود را دارد ،در اینور و آنور جامعه به دار میکشد و جان صدها نفر را میگیرد؟ در حویوت چرخهی تعرض دهاههاسات
یکطرفه شد است و در مواب جنبشهای اعتراضی کارگری – تود ای ،شاهد عکساهعم بهجا و موابلاهای از جاناب
مدافعین خود نیتت .متأسفانه حضور و دخاهتگری کمونیتتی و همچنین دیاهوگ سازند بهمنظور یگانهگی و پیشرفت
انوالب به یکی از مشکالت اساسی نیروهای کمونیتتی تبدی گردید است و جنبشهای خودجوش داخا  ،بار خاالف
اید ها و افکار بنادرست عناصرئی همچون «حمید تووائی» دارد ،را خود را پی میگیرد و علیرغم تفاوتهای منفعتای،
در مواب طبوهی حاکمه و مدافعین رنگارنگ رژیم جمهوری اسالمی به ص

– شد و – میشوند و یکصدا و یکزباان،

نظام امپریاهیتتی را به چاهش میکشند .نمونهها فراواناند و میتوان نشان داد که تاود صادها قادم از باه اصاطالح
نمایند گان سیاسی خود به پیش است.
بر مبنای چنین واقعیاتیست که چپ امروزی دارد مورد مالمت و سرزنش قرار میگیرد؛ چرا که بیش از سه دههایست
کوچکترین کار مثبت و عملیای از خود نشان نهداد است؛ چارا کاه از کاارگران و تاود هاا فاصاله گرفتاه اسات و
گفتههایاش فاقد پشتوانهی عملیست؛ چرا که همهی وظای اش را حول حمایت و پشتیبانی از جنبشهای اعتراضای
کارگری – تود ای و همچنین افشاءگری از رژیم سراپا متلح و خشن – و آنهم در خارج از کشور – پای ریخته است و
هیچ برنامه و نوشهی عملیای ،برای حضور ،دخاهتگاری و مباارز ی رو در رو باا ارگاانهاای حاافب بواای سالطهی
امپریاهیتتی نهدارد.
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