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 دوره پسا جنگ سرد 

 و 
 پوالریزاسيون طبقاتی در ایران

 بررسی انقالب و ضد انقالب در ايران بر متن شرايط جهانی
 

اين نوشته بر مبنای سخنرانی در 
 پلنوم بيست و دوم تنطيم شده است

 

ما در دوره ای کامال و اساسا متفاوت از گذشته، متفاوت از دوره آخـریـن انـقـالبـهـا،                      
باید روشن کنيم مشخصات ایـن دوره چـيـسـت و               .   ، به سر ميبریم   ٥٧نظير انقالب   

انقالب در این دوره چه خصوصياتی دارد؟ روشن است که هر انـقـالبـی ویـژگـيـهـای               
انـقـالب آتـی      .   انقالب اکتبر شبيه انقالب فوریه در خود روسيه نـبـود           .   خودش را دارد  

هـمـه   .    هم شبيه انقالب مشـروطـه نـبـود          ٥٧ نيست و انقالب     ٥٧ایران مثل انقالب    
ولی انقالبی که در ایران در حال شکل گيری است بـه ایـن               .   انقالبها با هم متفاوتند   

. معنای مشخص هم ویژه است که در متن شرایط جهانی جدیدی اتـفـاق مـيـافـتـد                   
جدید از نظر توازن نيروهای طبقاتی در کل دنيا، از نظر افقهای سياسی و الگـوهـای                 

جـدیـد از لـحـاظ         .   حکومتی و الگوهای اپوزیسيون و الگوهای مـبـارزه و مـخـالـفـت                 
جنبشهای سياسی که پا گرفته و جلو آمده اند و روندهائـی کـه مـد شـده انـد و                          
آرمانها و چشم اندازها و توقعاتی که عوض شده اند و تبيينات مختلفی که طبقات از   

انـقـالب ایـران      .   ایران یک جزیره مجزا از بقيه دنيا نيست.   وضعيت سياسی دنيا دارند 
، و   ٥٧ویژه است نه تنها به این معنی که با انقالبهای قبلی در خود ایران، با انقالب    

بلکه ویژه است بخصوص به این معنی که در سطح جهـانـی،             .   با گذشته فرق ميکند   
 .در یک دوره جدید اتفاق ميافتد

 .برای بررسی انقالب ایران باید ابتدا خصوصيات این دوره را بشناسيم

 
 فروپاشی شوروی و گذار به قرون وسطی

دوره گذشته که از جنگ جهانی دوم آغاز شد و دوره جنگ سرد ناميده ميشود دوره    



 

 

 

 حميد تقوايی  

بلوک سرمایه داری بازار آزاد و بـلـوک          .   رقابت و تقسيم جهان بين دو بلوک رقيب بود        
این تقسيمبنـدی در نـهـایـت از یـک               .   سرمایه داری دولتی تحت نام سوسياليسم     

گرچه انقالب اکتبر در نهایت به شکست کشيـده         .   قطبندی طبقاتی ریشه گرفته بود    
شد و به سرمایه داری دولتی در روسيه منجر شد ولی در هر حال ظاهر و شـکـل                     
رسمی قضيه مقابله بين بلوک سوسياليستی و بلوک سرمایه داری بود و هـر جـا              
کشمکشی بود از آمریکای التين تا خاورميانه تحوالت سياسی مهر این بلوک بنـدی               

همه دنيا بين این دو بلوک تقسيم شده بود و مبارزات و انقالبـهـای               .   را برخود داشت  
آزادیبخش در جوامع جهان سوم غالبا به مقابله بين این دو بلـوک و جـابـجـائـی در                       

اغلب این مبارزات و انقالبها نيز تحت نـام    .   کشورهای عضو این دو بلوک منجر ميشد 
. سوسياليسم و طبقه کارگر و یا خلـق تـحـت سـتـم و غـيـره صـورت مـيـگـرفـت                              

مارکسيسم و ایده ها و آرمانهای چپ، و انقالب تحت نام این آرمانها و ایده ها، یـک                   
انقالبهای ضد استعمـاری و ضـد         .   گرایش و جریان سياسی قوی در جهان سوم بود        

فئودالی و ضد سلطه و نفوذ آمریکا و غـرب تـحـت نـام کـمـونـيـسـم و بـا پـرچـم                                  
 .مارکسيسم صورت ميگرفت

 ساله جهان سـومـی       ١٨-١٧یک جوان   .   آن دنيا طور دیگری درباره خودش فکر ميکرد       
که در آن دوره با سياست آشنا شده بود و افکار چپی پيدا کرده بـود، تـحـت تـاثـيـر                         
روندها و جنبشها و جریانات فکری و سياسی رایج در آن دوره بـه اسـتـعـمـار و بـه                     
آمریکا اعتراض داشت که نميگذارد صنایع ما رشد کند و منابع ملی را چپاول ميکند و                

جهان سوم، جهان عقب مانـده، مـيـخـواسـت            .   ما را عقب نگاهداشته است و غيره      
صنعتی بشود و فرد مبارز و ميليتانت که بخودش کمونيست ميگفت، حـاال بـعـنـوان                   
مائوئيست و یا کمونيست روسی و یا چریک و یا هر گرایش دیگری، ميـخـواسـت بـا         
غرب بجنگد تا این عقب ماندگی را جبران کند و به تمدن امروز، به جهان اول، برسد،           

درست مـانـنـد دهـقـان          .   مستقل بشود و صنعتی بشود و روی پای خودش بایستد         
کوت تـپـالـه      "   و  "   احشام خودش " و  "   زمين خودش " مورد اشاره مارکس که در آرزوی       

" صنعت خـودش  " و  "   کشور خودش " بود، چپ تيپيک جهان سومی هم برای        "   خودش
دوره نفوذ و محبوبيت جهانی کمـونـيـسـم     .   مبارزه ميکرد"   منابع زیر زمينی خودش " و  

. پس از پيروزی انقالب اکتبر بود و هر جنبش اعتراضی خود را کمونيست مـيـنـامـيـد                   
بورژوازی صنعتگرا و خرده بـوژوازی اسـتـقـالل طـلـب جـهـان سـومـی خـودش را                            

و سرمایـه  "   چپاولگری بيگانگان" مارکسيست ميدانست و اعتراض اش به استعمار و   
های بزرگ جهانی را در لباس چپ بيان ميکرد، بورژوازی ميليتانت و ضد فـئـودال در                   
چين، کمونيست ميشد و خرده بورژازی ایران هم بر عليه آمریکا و سگ زنجيری اش               

بـطـور   .   این لباس تنها یک پوشش سياسـی آرمـانـی نـبـود              .   خودش را چپ ميناميد   
واقعی یک بلوک جهانی، بلوک شرق، وجود داشت که در تقسيم بندی آن دوره دنيا               
با این نوع ایده ها و آرمانگرائی ها تداعی ميشد و الگو و اردوگاه و مـدل اقـتـصـادی              
خاص خودش را برای جهان سوم داشت و یک نيـروی حـامـی و مـدافـع ایـن نـوع                           

 .جنبشهای جهان سومی در رقابت با اردوگاه رقيب بود

در آن دوره طبقات حاکم و بورژوازی جهانی دعواهای داخليشان را هـم تـحـت نـام                     
مارکس و انگلس در مقدمه مانيفست مينـویسـنـد    .   مارکسيسم حل و فصل ميکردند  

در .   کدام دولت و حزب حاکمی است که مخالف خودش را به کمونيسم متهم نـکـنـد                
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 چند نوشته از

جهان سومی که پس از پيروزی انقالب اکتبر شکل گرفت ایـن دیـگـر تـنـهـا اتـهـام                       
حکومتها به مخالفينشان نبود بلکه هر حزب اپوزیسيون نـيـز خـود را کـمـونـيـسـت                    

هر کس به وضعيت موجود اعتراضی داشت خود را چپ و کـمـونـيـسـت                  .   ميدانست
ناصر در مصر چپ بود و جبهه ملی هم شاخه چپ داشت و مـبـارزات ضـد                   .   ميخواند

استعماری و رفرميستی تحت نام سوسياليسم آفریقائـی و آسـيـائـی شـنـاخـتـه                     
. در اروپای غربی هم سوسياليسم بورژوائی در بستر اصلی سياست بـود           .   ميشدند

در اسکاندیناوی احزاب سوسيال دموکرات در حکومت بودند، حکـومـتـهـائـی کـه در                   
پيشرفته ترین جوامع سرمایه داری غربی با دو حلقه خود را به مـارکـس مـنـتـسـب          

سوسياليستهای آلمانی و فرانسوی نيز جنبش و احزاب مهم و مـطـرحـی              .   ميکردند
 .بودند

امروز ظاهرا دیگـر    .   این دوره با همه ویژگيهایش با فروریختن دیوار برلين به سر رسيد           
گـویـا دوره     .   نه انقالبی در کار است و نه چپ و سوسياليسم محلی از اعـراب دارد              

دوره انتخابات و رژیم چنج از باالست و اگر هم صحبتی از انـقـالب هسـت، از نـوع                        
گویا بقول فرانسيس فوکویاما پایان تاریخ است و مبارزه طبقاتی تمام  .   مخملی است 

گویا طبقات دیگر به هم برخورد نميکنند، انگار به سـپـرهـایشـان نـمـد                   .   شده است 
بسته اند، بهم ميسایند و رد ميشوند و همه چيز نرم و مسالمت آميز حـل و فصـل                     

گویا با انتخابات ميشود قدرت را از دست یک طبقه گرفت و به طبقه دیگـری   .   ميشود
گویا طبقات دیگر تضاد منافع ندارند و دنيا دیگر به طبقات تقسيم نميشود، بلکـه               .   داد

گویا نيروی سـيـاه تـنـهـا        .  به تروریسم اسالمی و دموکراسی غربی تقسيم ميشود 
این درک  .   اسالم سياسی است و دموکراسی غربی برای تمدن و انسانيت ميجنگد          

دنيا از خودش است، درک رسمی که ميخواهند به افکار عمومی بقبوالنند و حـتـی                 
 .درک جریانات سياسی اپوزیسيون حکومتها نيز همين است

در دنيای پسا جنگ سرد، تفکر رایج در مورد انسان و سياست و جامعـه، مـدلـهـای                    
اقتصادی، الگوهای حکومتی، روندها و جـریـانـات و بسـتـر اصـلـی سـيـاسـی در                          
پوزیسيون و اپوزیسيون، الگوهای مبارزه و اعتراض اینها همه عوض شده، به راسـت              

ولی واقعيت سرسخت همچنان سر جـای خـودش          .   چرخيده، و به قهقرا رفته است     
تا وقتی استثمار هست، طبقات هم وجود دارند و تا وقتی طـبـقـات وجـود                   :   هست

دارند هر مبارزه و تحول و پيشروی و پسروی و تعرض و عقب نشينی ای در عـرصـه                    
های مختلف سياسی و اجتماعی و فکری و فرهنگی خواه ناخواه امری طـبـقـاتـی                  

این نمدها و پنبه هائی که وانمود ميکنند به سپر طبقات بسته شده تخيلـی               .   است
مبارزه طبقات با حدتی بيشتر از گذشته ادامه دارد حتی اگر تـمـام          .   و تصنعی است  

فقط باید اندکی عميق شد تا فهميـد        .   سياستمداران و متفکرین حاکم آنرا انکار کنند      
که در پس ظاهر قضایا چگونه طبقه سرمایه دار و طبقـه کـارگـر، کـاپـيـتـالـيـسـم و                         

 .سوسياليسم و راست و چپ در برابر هم قرار گرفته اند

هيچ حزبی نميتواند روی انقالب ایران متمرکز بشود و نقشه عمل و اسـتـراتـژی و                    
تاکتيکش را تعيين کند بدون اینکه این تغييرات اساسی را در سطح جهانی ببيـنـد و               

باید بر بستر این شرایط جدید و بيسابقه به سراغ انقالب ایران رفـت              .   بحساب بياورد 
کمونيسم کارگری اساسا در مقـابـل و در نـقـد               .   و این برای ما نکته جدیدی نيست      
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 حميد تقوايی  

ما جـنـبـش کـمـونـيـسـم             .   دنيای سرمایه داری بعد از جنگ سرد خود را تعریف کرد          
بـا  .   کارگری هستيم و کمونيسم کارگری در مقابل فروپاشی دیوار برلين سـر بـرآورد              

و جـنـبـه     .   فروپاشی بلوک شرق، بلوک غرب هم دیگر بی معنا ميشد و فرو ميریخت            
مثبت این تحول، همانطور که منصـور حـکـمـت پـيـش بـيـنـی کـرد، ایـن بـود کـه                                 
کمونيسمهای طبقات و اقشار دیگر، کمونيسمهای غير کارگری، جـاذبـه خـود را از                   
. دست دادند و با زبان واقعی طبقه خود حرف زدند و بدنبال امـر خـودشـان رفـتـنـد                       

امروز دیگر از طبقات حرف زدن مـد        .   منتهی رفتند و گفتند مبارزه طبقاتی تعطيل شد       
درست در زمانی که در سراسر جهان عميقترین شکافهای طبقاتی را داریم            .   نيست

و باال ترین نرخ استثمار را داریم و وحشيانه ترین جنگها و بيشترین فجایـع انسـانـی                   
وسياسی و اجتماعی را داریم، درست در این شرایط وجود طبقات و اینکه دنيا تحت               

 .سلطه مطلق العنان طبقه سرمایه دار به اینجا رسيده است، انکار ميشود

امروز نقد طبقاتی جهان ما وظيفه ای تاریخی است که در برابر کمونيسـم کـارگـری           
امروز بيشتر از هر زمان دیگر این گفته معنی دارد که رهـائـی کـل                 .   قرار گرفته است  

جامعه بشری در گرو سوسياليسم است، این بيش از هر زمان دیگر معنی دارد کـه       
و سوسياليسم بيش از هر زمـان  .   طبقه کارگر با رهائی خودش کل دنيا را رها ميکند      

چرا چنين است؟ خصوصيات    .   دیگر به یک نياز عاجل جامعه بشری تبدیل شده است         
این دوره تازه کدامست و چه عواملی جنبش چپ و سوسياليسم را در محور مبـارزه         
برای تمدن و انسانيت در جهان امروز قرار ميدهد؟ اجازه بدهيد قبل از بررسی مـورد              

 .مشخص ایران در خصوصيات جهان امروز بيشتر دقيق بشویم

 
 الگوهای حکومتی و اپوزيسيون راست و چپ

پوزیسيون و اپوزیسيون در وضعيت امروز و به معنی نظم نوینی اش چيست؟ من بـه    
 ميالدی، چپ در    ٧٠ و   ٦٠این اشاره کردم که در دوره جنگ سرد، بویژه در دهه های             

دنيا پرچم مبارزات مختلف بود و حتی دعواهای درون خانوادگی بورژوازی هم تـحـت                
هر جریان معترضی با هر آرمان و هـدفـی تـحـت نـام چـپ                    .   لوای چپ انجام ميشد   

چپ غير کارگری که امرش مبارزه با استعمار و عقب ماندگی صنعتـی             .   مبارزه ميکرد 
چـپ  .   و استقالل ملی و کال از جهان سوم خارج شدن و پيوستن به جهان اول بـود                  

. پوششی بود برای این اهداف و آرمانهای اجتماعی بـورژوائـی و خـرده بـورژوائـی                    
مضمون اجتماعی این چپ چه در روایت اروکمونيستی و سوسيال دموکراسی و چه 
در شکل کاستریتی و چریکيستی و یا سوسياليسم نوع روسی و چينی، اعـتـراض        
به نقائص سرمایه داری و تالش برای رشد سرمایه داری و بویژه در کشورهای جهان 

همه اینها از نوع سوسياليسم هائـی بـونـد           .   سوم رشد صنعت و صنعتی شدن بود      
اگـر مـارکـس در دهـه هـفـتـاد                .   که مانيفست کمونيست با نقد آنها شروع ميشود      

مانيفست را مينوشت حتما از اینها هم در کنار سوسياليسم دهقانی و در لـيـسـت                 
این جریانات بودند که اساسا دنيای موجـود و          .   سوسياليسمهای بورژوائی نام ميبرد   
بویژه در جهان سوم اپوزیسيون به معنی چـپ          .   حکومتهای موجود را چالش ميکردند    

اپوزیسيون حکومتهای جهان سومی عموما این نوع جنبشها و جـریـانـات چـپ                 .   بود
 .بودند
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اما پوزیسيون چه بود؟ الگوهای حکومتی بورژوائی برای کشورهای جهـان سـومـی               
چه بود؟ شاهان و خانواده های سلطنتی، خونتاهای نظامی و حکومتهای ارتشـی،             
و جمهوریهای دیکتاتوری و رئيس جمهورهای مادام الـعـمـر، ایـنـهـا مـدلـهـای رایـج                        

اینها همه جزء بلوک دموکراسـی غـربـی بـودنـد، از            .   حکومتی در جهان سوم بودند   
پينوشه تا اعليحضرت همایونی تا پاپادوک همه اینها نـمـایـنـدگـان جـهـان سـومـی                      

در برابر این نوع حکومتها جـنـبـش اسـتـقـالل              .   دموکراسی غربی محسوب ميشدند   
طلب شرقزده صنعتگرای ضد خارجی در لباس چپ در آفریقا و آسيا و آمریکای التيـن             

 .مدل اپوزیسيون را تشکيل ميداد

مدلهای حکومتی امـروز چـيـسـت و چـه              .   امروز هر دو این مدلها عوض شده است       
جریاناتی چالش اش ميکنند؟ مدلهای که با ریختن دیوار برلين در جمهوریهای سابـق    
شوروی و در اروپای شرقی مد شد حکومتهای قومی و مذهبی و نژادی اسـت کـه                  
عمدتا با شيوه های جدید و بيسابقه ای که به انقالب مخملی و رژیم چـنـچ از بـاال                      

این مدل بعدا به کشورهای دیگر هم بسـط یـافـت و                .   معروف شد روی کار آمده اند     
این مدل بر خالف .   فعال دو نمونه آنها در عراق و افغانستان سر کار گذاشته شده اند   

قـبـال   .   دوران گذشته با ظاهر و پرچم دموکراسی غربی و جامعه مدنی کار نمـيـکـنـد      
دیکتاتوریها در آسيا و افریقا و آمریکای التين ظاهر پارلمانی داشتند، به اسم جامعـه               
و ملت حکومت ميکردند و اگر هم جائی پارلمانی نبود و یا پارلمانی بستـه مـيـشـد                    
این یک ضعف حکومت بحساب ميامد و در هر حال مدل مقبول و پـذیـرفـتـه شـده،                        

امروز دیگر از ایـن      .   مبتنی بر دموکراسی پارلمانی بشيوه غربی بود      "   حاکميت ملی " 
حکومتها مستقيما و صریحا و علنا بر پایه قوم و نژاد و قبایل و مذاهب            .   خبرها نيست 

بنا شده اند و گرچه هنوز هم ميکوشند لباس دمده شده دموکراسی غربـی را بـه                   
ولی مبنا و اساس آن   -باالخره باید معلوم باشد آمریکا سرور دنياست        -تنشان کنند   

مذهبی که  -از این پس به این نوع حکومتهای قومی       .   جامعه و حکومت مدنی نيست    
بر جوامع مرکب از اقوام و مذاهب و نژادها حکومت ميکنند، و باالنسی از این نيروهـا                 

نوع و مدل حکومت از این پس قـرار          !   را نمایندگی ميکنند دموکراسی اطالق ميشود     
البته این هدف عامدانه بـورژوازی آمـریـکـا و یـا غـرب                    .   مذهبی باشد -است قومی 

نيست، اینطور نيست که استراتژیستهایشان آگاهانه این هدف را دنبال مـيـکـنـنـد،                 
دول غربی پراگماتيست اند و از ماتریال موجود و آماده در جـوامـع بـرای پـيـشـبـرد                         
اهدافشان استفاده ميکنند و در دنيای امروز این ماتریال موجود اسـاسـا مـذهـبـی،                  
قومی، نژادی و قبيله ای و عشيرتی اند، ماتریالی که خود حاصل سياستهـای دول                

این پراگماتيسم تئوریزه ميشود و بـا       .   غربی پس از پيروزیشان در جنگ سرد بوده اند        
در استراتژی غرب و اسالم سياسی هر دو مورد استـفـاده قـرار               "   برخورد تمدنها " تز  

 .ميگيرد

در آفریقا ميبينيد جنگ قبایل چه آتشی بر پا کرده است، در جـمـهـوریـهـای سـابـق                      
شوروی نظير گرجستان و چچنيا و قرقيزستان و غيره هم می بينيد که مليت و نـژاد       
و مذهب چه نقش برجسته ای در تحوالت ایفا ميکند، خاورميانه ميدان تاخـت و تـاز                 

امروز ایـن یـک      .   این نيروهاست و تروریسم اسالمی همه جا دارد عرض اندام ميکند          
واقعيت سياسی است که در جهان سوم مذهب و قوم پرستی و نـژاد پـرسـتـی و                     
ناسيوناليسم در افراطی ترین شکلش جزء جریانات پـایـه ای شـکـل دهـنـده هـم                       
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 حميد تقوايی  

حـکـومـتـهـا در کشـورهـای            .   حاکميت و هم نيروهای اپوزیسيون این حکومتها است       
جهان سوم بيشتر و بيشتر شکل قومی مذهبی به خود ميگيـرنـد و در غـرب ایـن                       
برسميت شناخته ميشود و تزها و نظراتی مـثـل نسـبـيـت فـرهـنـگـی و مـالـتـی                            
کالچراليسم و غيره مطرح ميشود که در فلسفه سياسی برای این نوع حکومتـهـای               

و آنوقت در مـقـابـل ایـنـهـا نـيـز، در                    .   غير مدنی جا باز ميکند و آنها را توجيه ميکند         
اپوزیسيون غرب و این نوع حکومتهای غربی، باز ميبينيم کـه اسـالم سـيـاسـی و                      

عراق یک نمونه روشن این وضعيـت       .   ناسيوناليسم و قوميگری یکه تاز ميدان ميشود      
سيستانی در کنار آمریکاست و مقتدی صدر در اپوزیسيون او، ناسيوناليـسـم             .   است

عرب پرو آمریکائی در حکومت است و ناسيوناليسم بعثيستی در مقابلش، نيروهای            
نـيـروهـای کـرد در         .   شيعه دورن حکومتی داریم، و نيروهای سنی مقابل حـکـومـت         

این نمونه تيپيک وضعيت سـيـاسـی در          .   حکومت شریکند و ترکمنها مخالفند و غيره      
 .دنيای امروزست

بر متن این شرایط سياسی شيوه های دخالتگری غرب و آمـریـکـا در انـقـالبـهـا و                         
بـورژوازی غـرب قـبـال بـا کـودتـای                .   تحوالت جهان سوم و دوم نيز تغيير کرده اسـت         

ارتشی، با سازماندهی نيروهای مزدور نظير کنترا، و با حمایت نظامی از حکومتهای             
اما امروز شيوه   .   وابسته به خود در انقالبها دخالت ميکرد و یا از آنها پيشگيری ميکرد            

رایج دخالت مستقيم نظامی است نه به شيوه ویتنام، چون کسی با جنبـش تـوده                 
حتی برای چپهای غير کـارگـری هـم           .   ای نظير ویت کنگ حکومتها را چالش نميکند       

شيوه نظامی دخالت آمریکا حمله پيشگيرانه و رژیم چنـج از    .   دیگر انقالب مد نيست   
را با بمب ميبرند و ميزنند توی سر مردمی کـه مـيـخـواهـنـد                  "   دموکراسی.   " باالست

و ميتوانند این کار را بکنند چون رقيبی در کـار             .   این شيوه جدیدی است   !   کنند"   آزاد" 
روسيه که هيچ کاره است و قـطـبـهـای            .   نيست، چون جهان یک قطبی شده است      

بخصوص چين غول اقتصـادی کـه        .   اقتصادی مثل ژاپن و چين هم فعال ادعائی ندارند        
پيش بينی ميشود تا چند سال دیگر به یک قدرت بالمنازع اقتصادی تبـدیـل خـواهـد                   

بنابراین ميدان برای یکه تازی آمـریـکـا بـاز             .   شد از لحاظ سياسی فعال ادعائی ندارد      
حـملـه پـيـشـگـيـرانـه           .   است، آمریکا ميتواند مستقيما با ارتش خودش دخالت کـنـد          

ميکنند، حمله پيشگيرانه یعنی به هر کشوری زورمان برسد و منافعمان ایجاب کـنـد               
شاکی و قاضی و صادر کننده حکم و مجری حکـم هـم خـود دولـت                    .   حمله ميکنيم 

. نه ناتو را قبول دارد و نه شورای امنيت را و نه سازمان مـلـل را                  .   فخيمه آمریکاست 
اگر اینها ميخواهند وارد بازی شوند باید در مناسبات و با مقررات جدیدی که آمـریـکـا         

هدف و شيوه رسيدن به هدف کامال منطبق است بـا            .   تعيين ميکند وارد بازی شوند    
. استراتژی نظم نوین و تبدیل شدن به تنها قطب جهان یک قطبی بعد از جنگ سـرد                

ميخواهد ضـعـف نسـبـی اقـتـصـادیـش در                 .   این کاریست که بورژوازی آمریکا ميکند     
مقایسه با رقبائی مثل چين و ژاپن و اروپای واحد را با قدرت نظامی اش بپوشانـد و                   

 .بعنوان رهبر دنيای صنعتی بر دنيا حکومت کند

 
 خصلت طبقاتی اسالم سياسی

در این ميان اسالم سياسی که آمریکا را چالش ميکند و ميخواهد با قوانين اسالمی 
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حکومت کند محصول سياسی و حتی نظری و فلسفه سياسی خود آمریکا و غـرب                
در ایران و افغانستان و عراق خود دول غربی اسالميها را علـم کـردنـد و بـه                      .   است

حکومت رساندند و در خود آمریکا و اروپا هم در نظریات و دکترین های سـيـاسـی و                
اجتماعی با تزهائی شبيه نسبـت فـرهـنـگـی در را چـهـارتـاق بـروی مـذهـب و                              

الگوی دیکتاتوری جهان سـومـی بـرای      .   ناسيوناليسم و نژاد و قومگرائی باز کرده اند 
آمریکا الگوئی است که در آن مذهب و ناسيوناليسم و قوميگری نقش برجستـه ای            

همانطور که اشاره کردم هيات حاکمه آمریکا و دول غربی پراگماتيستـی            .   ایفا ميکند 
تصميم ميگيرند و برای پيشبردن اهدافشان از ماتریال سياسی و جـریـانـات قـومـی                  
مذهبی موجود استفاده ميکنند اما یک درجه که عميق تر بشویـم مـيـبـيـنـيـم ایـن                       
. ماتریال بنوبه خود محصول نظم نوین بـورژوازی غـرب پـس از جـنـگ سـرد اسـت                         

جنبشها و احزاب سوپر ارتجاعی در ميدان سياست فعال شده انـد چـون بـورژوازی                  
جهانی در خود غرب به قهقرا رفته است و در نظرات اجتماعی و فرهنگی و فلسفـه                 
سياسی خود و در سياست داخلی و خارجی خود صریحا و مستقيما ناسيوناليسـم   
و مذهب، و تز جامعه به مثابه موزائيکی از مذاهب و اقـوام ونـژادهـا، را وارد کـرده                        

در سياست خارجی پراگماتيسم سياسی . است و به این جریانات ميدان داده است
دول غربی ماتریالی را بکار ميگيرد که قبال خود آنرا ساخته و پرداخته است و هميـن                 
ماتریال حاضر و آماده از طرف نيروهای بورژوائی و خرده بورژوائی محلی و بومی نـيـز        

این بویژه در مورد جنبش اسالم سيـاسـی         .   بر عليه آمریکا و غرب بکار گرفته ميشود       
 .صدق ميکند

اسالم سياسی در نتيجه استيصال و بی آلترناتيوی بورژوازی جـهـانـی و بـورژوازی               
 در ایران بقدرت رسيد و به این مـعـنـا از بـدو تـولـد مـهـر                   ٥٧ایران در مقابل انقالب   

درماندگی و پوسيدگی بورژوازی در مقابل مبارزات آزادیخـواهـانـه مـردم را بـر خـود                    
با اضمحالل بلوک شرق این خصلت ارتجاعی اسالم سـيـاسـی مـحـمـل و                   .   داشت

کاربردی جهانی پيدا کرد و بویژه پس از یازده سپتامبر به یک جنبش تروریستی ضـد                 
جنگی که پس از یازده سپتامبر در سطح جهانـی بـيـن      . آمریکائی در دنيا تبدیل شد 

تروریسم اسالمی و آمریکا آغاز شد اساسا جنگی است داخلی و در درون کـمـپ                   
 .مذهبی بورژوازی جهانی-قومی-ملی

از نقطه نظر تاریخی و در یک سطح عمومی تر جنبش اسالم سياسی در نهایـت و                  
در جوهر طبقاتی خودش منعکس کننده اعتراض بورژوازی عرب در سهم خـواهـيـش               

بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی کشورهای عربی، .   در بازار جهانی سرمایه است 
بویژه کشورهای حاصل از تجزیه امپراتوری عثمانی، به حاشيـه سـيـاسـت و بـازار                    

بورژوازی عرب در این کشورها در آستانه تحول از دنيای کـهـنـه             .   جهانی رانده شدند  
فئودالی به دنيای صنعتی جدید متوقف ماند و بخصـوص بـا شـکـل گـرفـتـن دولـت                        
اسرائيل، هم از نظر سياسی و هم اقتصادی از جهان صنعتی غـرب و مـواهـب آن                     

بورژوازی عرب خود را ناگزیر یافت در مقابله با اسـرائـيـل و بـعـنـوان                   .   کامال بدور ماند  
پيروزی انقالب اکتبر به ایـن     .   اپوزیسيون غرب جائی برای خود در دنيای جدید باز کند         

از سوسياليسم عربی تا ناصریسم     .   تالشها برای چند دهه شکل و پوشش چپ داد        
و بعثيسم و رشد سازمانهای چپ طرفدار چين و شوروی در جنبش فلسطين هـمـه               

در ایـن    .   انعکاسی از این اعتراض بورژوازی عرب برای وارد شدن به دنيای جدید بـود             
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دوره اسالم سياسی نقشی ایفا نميکرد و اصوال به معنا و در ظرفيتی که امروز پيـدا         
 .کرده است در صحنه خاورميانه حضور نداشت

فرو ریختن دیوار برلين این ظاهر و پوشش را کنار زد و اجازه داد جنـبـش اعـتـراضـی                      
بورژوازی و خرده بورژوازی عرب به ایدئولوژیهای سنتی و طبقاتی خـودش مـتـوسـل                 

ناسيوناليسم عرب و بویژه اسالم سياسی، که جمهوری اسالمـی در ایـران               .   شود
زمينه قدرت گيری آنرا فراهم کرده بود، بجلو صحنه رانده شدند و بعنوان جنبشـهـای                

در جـنـگ اول خـلـيـج            .   اصلی مخالف نفوذ غرب و آمریکا در منطقه بمـيـدان آمـدنـد              
ناسيوناليسم عرب پرچمدار مقابله با امریکا شد و از این نقطه نظر اسالم سياسـی               

رجوع کنيد به نوشته درخشان منصور حکمت ، طلوع خونين نظم           .   ( را به حاشيه راند   
 سپتامبر اسالم سياسی بعنوان نيروی اصلی مقابله با         ١١اما پس از    ) .   نوین جهانی 

امروز یک شاخه اسالم سياسی در دولـتـهـای            .   آمریکا نقش برجسته تری پيدا کرد     
دست ساز آمریکا در افغانستان و عراق شریک شده و در کنار آمریـکـا قـرار گـرفـتـه              
است و این تاکيد دیگری بر جوهر طبقاتی مشترک اسالم سياسی و دمـوکـراسـی                

بيانگر این حقيقت است که مقابلـه دمـوکـراسـی غـربـی بـا اسـالم                      .   غربی است 
سياسی ربطی به نقد اسالم در حاکميت و تروریسم حکومت اسالمی در جامعه و               
بر مردم تحت حاکميت خود ندارد، از جنس دفاع دموکراسی کالسيـک بـورژوائـی از                
جدائی مذهب از کليسا، نيست، بلکه جزئی از کشمکش و مناسبات ميان بـوژوازی              
غرب و بورژوازی عرب است که ميتواند با بقـدرت رسـيـدن اسـالم سـيـاسـی پـرو                         
آمریکائی و با ادغام و جذب اسالم سياسی در چارچوب سياست خـارجـی غـرب و                

 .آمریکا در منطقه حل و فصل شود

اما از نقطه نظر مردم و کارگران، و از نقطه نظر جهان متمدن مساله با جـارو شـدن                     
اسالم سياسی، هر روایت و شاخه آن از دولتها و از حيات سياسی و اجـتـمـاعـی                     

حل اصولی مساله فلسطين و بویژ سرنگونی    .   کشورهای اسالمزده حل خواهد شد    
جمهوری اسالمی بقدرت یک انقالب چپ و توده ای به عمر اسـالم سـيـاسـی در                     

 .منطقه و در دنيا خاتمه خواهد داد

اجتماعی سرمـایـه داری اسـت، پـرچـم             -اسالم سياسی امروز یک اهرم سياسی     
بورژوازی عرب در سهم خواهيش از بازار جهانی و ابزار بورژوازی غرب بـرای اعـمـال                   
سلطه اش بر دنيا و شکل دهی به دیکتاتوریهای جهان سومی است، و این پرچم و                
ابزار سياسی کامال با ملزومات کارکرد و سود آوری سرمایه جـهـانـی در ایـن دوره                     

نظری بر سياست و مدل های اقتصـادی بـورژوازی در دوره پـس از                    .   منطبق است 
 .جنگ سرد مساله را روشن تر ميکند

 
 : نسخه جهانی رياضت اقتصادی

 پايان دوران مدلهای رشد و رفرمهای اقتصادی در جهان سوم
در دوره جنگ سرد برای کشورهای جهان سوم مدلهای مختلف رشد اقتصادی وجود         

جهان اول و دوم، سرمایه داری بازار آزاد و سرمایـه داری دولـتـی هـر یـک                 .   داشت
مدلهای اقتصادی خاص خود را داشتند و این مدلهای اقتصادی با تـوجـه بـه عـقـب                      
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ماندگی عمومی کشورهای جهان سوم یک رفرم و پيشرفت اقـتـصـادی مـحـسـوب                  
در ایران اصالحات ارضی که باالخره از باال و بر اساس طرح دولت آمریکا انجام . ميشد

شد ضربه نهائی را به مناسبات فئودالی در ایران وارد کرد و راه را بـرای تـوسـعـه                         
کار ارزان، کـارگـر       " گرچه دیکتاتوری عریان سرمایه، دیکتاتوری      .   سرمایه داری گشود  

بجای دیکتاتوری سنتی فئودالی نشست، ولی از نقطـه نـظـر اقـتـصـادی              "   خاموش
شوروی هم به نوبه خود مـدل  .   اصالحات ارضی یک رفرم و پيشرفت محسوب ميشد   

راه رشد غير سرمایه داری را در کشورهای تحت نفوذ خود پياده ميـکـرد و بـه ایـن                       
ترتيب آنها را با مدل سرمایه داری دولتی وارد جهان کاپيتاليـسـتـی قـرن بـيـسـتـم                       

کال در دوره جنگ سرد، از خاتمه جنگ دوم جهانی تا اواخـر دهـه هشـتـاد،                     .   ميکرد
کشورهای بسياری در آسيا و آفریقا با نظامهای فئودالی و یا با اصطالح آن روز نيمـه                 

نيمه مستعمره وجود داشتند که در مقایسه با نظامهای سـرمـایـه داری                  -فئودالی  
عقب مانده بودند و رشد سرمایه داری در این کشورها و پيوسـتـنـشـان بـه جـرگـه                       

به ایـن تـرتـيـب در           .   کشورهای سرمایه داری یک پيشرفت و رشد محسوب ميشد        
جهان سوم سرمایه ميتوانست هنوز مدلها و الگوهای اقتصادی برای رشـد داشـتـه                

بر این زمينه واقعی و مادی برای دو بلوک شرق و غـرب ایـن امـکـان وجـود                        .   باشد
داشت که در رقابت با یکدیگر و با هدف بدست آوردن حوزه نفوذ بيـشـتـر در جـهـان            
سوم مدلهای رشد اقتصادی ویژه ای برای کشورهای جهان سوم داشته باشـنـد و                

دنيا از نظر واقعی هنوز برای رشد سرمایه داری . بتوانند عمال این مدلها را پياده کنند
و کشورهای آفریقائی و آسيائی و آمـریـکـای          .   بعنوان یک رفرم و پيشرفت جا داشت      

التين ميتوانستند با سياستهای اقتصادی نظير اصالحات ارضی و یا راه رشد سرمایه 
 .داری از نظر اقتصادی پيشرفت کنند

از یکسو تقریبـا  .   امروز این امکان رفرم و پيشرفت دیگر در هيچ گوشه دنيا وجود ندارد            
همه کشورهای جهان به توليد سرمایه داری گذر کرده اند و امکان عينی هيـچ نـوع                  
رشد و رفرم اقتصادی وجود ندارد و از سوی دیگر با شکست شوروی و پایان یـافـتـن                   
رقابت بين دو بلوک سرمایه داری بازرا آزاد و سرمایـه داری دولـتـی دیـگـر ضـرورت                        
سياسی پياده کردن سياستهای رشد اقتصادی برای بلوک غـرب مـنـتـفـی شـده                    

گفته ميشود گذار از سـرمـایـه داری دولـتـی مـدل                  "   رفرم" آنچه امروز به آن     .   است
در خود اروپای غربی به سرمایه داری لجام گسـيـخـتـه       "   اقتصاد رفاه " روسی و مدل    
 .بازار آزادست

سـيـاسـت    :   امروز یک نسخه اقتصادی وجود دارد که برای همه آنرا تجویز مـيـکـنـنـد                 
سياستی که بانک جهانی و صندوق بيـن الـمـلـلـی پـول،                 .   ریاضت کشی اقتصادی  

و در   "   توصـيـه  " یعنی عظيم ترین سرمایه های مالی دنيا، به همه دولتها و کشورها             
از دولتهای اروپائی و آمریکای شمالی تا دور افتاده ترین کشورها          .   واقع دیکته ميکنند  

در آمریکای التين و آسيا و آفریقا همه اگر ميخواهند در گردش سرمایه جـهـانـی بـه                    
این کليد ورود آنـان      .   بازی گرفته بشوند باید از سياست ریاضت اقتصادی تبعيت کنند         

سرمایه داری بازار آزاد از جنـگ سـرد پـيـروز         .   به دنيای سرمایه داری بازار آزاد است     
بيرون آمده است و دیگر نه امکان و نه ضرورتی برای پيشبرد مدلـهـای رشـد وجـود                     

سرمایه داری متعارف در جهان سوم و جهان اول و جهان دوم که دیگر امروز از                .   ندارد
سرمایـه داری بـازار آزاد بـا خصـوصـيـات و                   :   هم پاشيده است تنها یک شکل دارد      
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 حميد تقوايی  

امـروز هـر     .   سياستهای تعریف شده و مشخصی که بانک جهانی معين کرده اسـت           
کشوری بخواهد در پروسه گردش و انباشت سرمایه جهانی دخيل و شریک بـاشـد                
ناگزیرست سياستها و رهنمودها و توصيه های بانک جهانی را به کـار بـبـنـدد، اگـر                     
کشوری از این سياستها تبعيت کند ميتواند از وام صندوق بين الـمـلـلـی پـول نـيـز                 
برخوردار شود و در حوزه ها و بنا به مقررات توصيه شده بکار بياندازد و به این ترتيـب                   

در غير این صورت آن کشور در چرخه فعـل  .   به عضویت کلوپ سرمایه جهانی در بياید    
و انفعال جهانی سرمایه قرار نميگيرد و از لحاظ اقتـصـادی مـنـزوی و حـاشـيـه ای                         

 .ميشود

اساس این نسخه جهانشمول اقتصادی همانست که سالهای آخر جنگ سرد و در               
آستانه فروپاشی دیوار برلين خانم تاچر نخست وزیر وقت انگليس مطرح کـرد و بـه               

یعنی سرمایه داری بازار آزاد بدون هيچ محدودیت دولـتـی و              .   تاچریسم معروف شد  
ریاضت کشی اقتصادی برای کارگران و کل مردم کارکن غـيـر سـرمـایـه دار                   .   قانونی

بخشودگی ماليـاتـی بـرای سـرمـایـه داران، افـزایـش                  .   اساس این سياست است   
ساعات کار و ثابت نگاهداشتن و حتی پائين آوردن حداقل دستمزدها، زدن هـر چـه                 
بيشتر از بودجه های رفاهی و بيمه ها و خدمات درمـانـی و اجـتـمـاعـی، سـلـب                          
مسئوليت دولت در قبال جامعه، محدود کردن هر چه بيشتر حق اعتصاب و اعـتـراض        
و فعاليت تشکلها و اتحادیه های کارگری، و خالصه رها کردن جامعه بدست توحـش               
. قوانين کور رقابت سرمایه ها از خصوصيات سـيـاسـت ریـاضـت اقـتـصـادی اسـت                       

سياستی که امروز در همه کشورها از غرب تا شرق بکار گرفته شده و عملکـرد آن                  
 .همه جا قابل مشاهده است

وقـتـی آقـای داریـوش هـمـایـون،              .   در ایران هم ما شاهد این واقـعـيـت هسـتـيـم               
استراتژیست اپوزیسيون سلطنت طلب، در مصاحبه اش با تلویزیون انـتـرنـاسـيـونـال                

گذشت و فـداکـاری کـارگـران و           " برنامه اقتصادیش برای بعد از جمهوری اسالمی را         
اعالم ميکند تنهـا واقـع     "    سال٢٠حقوق بگيران و ریاضت کشی اقتصادی برای مدت  
به همان شکـل کـه هـاشـمـی          .   بينی و آینده نگری طبقاتيش را به نمایش ميگذارد  

رفسنجانی زمانی که سردار سازندگی بود ميخواست با لبيک به بانک جهانی بـرای   
خود و برنامه های اقتصادیش اعتبار کسب کند و همين امروز هم جمهوری اسالمی             

قانون کار اسالمی و یا تعيين حداقـل دسـتـمـزد در               .   همين سياست را دنبال ميکند    
حدود یک سوم خط فقر رسمی، در واقع چيزی بجز شکل قانونی دادن به سياسـت                
اقتصادی بين المللی بورژوازی و تحميل فقر و فالکت و بيحـقـوقـی بـه کـارگـران بـا                        

بورژوازی ایـران در پـوزیسـيـون و            .   استفاده از ظرفيتهای ضد انسانی اسالم نيست      
اپوزیسيون، نقشه عمل اقتصادی واحدی را دنبال ميکند و این مبنای وحدت طبقاتی             

 .کل صف ضد انقالب در برابر کارگران و اکثریت زحمتکش جامعه است

سياست ریاضت اقتصادی یک سياست واحد برای همه کشورهاست اما پيامدهـای            
در کشورهای اروپـای     .   سياسی و اجتماعی آن در کشورهای مختلف متفاوت است        

غربی و آمریکا و سایر کشورهای پيشرفته صنعتی این سياست ميتواند به بحران و               
تنشهای سياسی منجر نشود و یا عوارض سياسی و اجتماعی آن قـابـل کـنـتـرل                  

سطح رفاه و دستاورهائی که طبقه کارگر و جنبشهای مترقی در این جـوامـع            .   باشد
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تثبت کرده در سطحی است که جا را برای مانورهای سياسی طبقه حاکم و کنتـرل                
اما در آفریقا و آسيا و آمریکای التين این سياستها ميتواند بـاروت    .  جامعه باز ميگذارد 

تازه ای برای انفجارها و تنشها و اعتراضات سياسی و اجتماعی باشد، و ازینرو آرام               
نگاه داشتن جامعه در عين تبعيت از سياستهای بانک جهـانـی، یـک نـيـاز واقـعـی                
کارکرد سرمایه در این کشورها و پایه ای ترین ضرورت دیکتاتوری صریح و عـریـان در                   

دیکتاتوری هائی که در شـرایـط       .   کشورهای جهان سوم در شرایط امروز جهان است       
. امروز مذهب و قوميت و قبيله و عشيره گرائی روبنا و قالب سياسی آنرا مـيـسـازد              

کار ارزان، کارگر   " مذهبی یکی از اشکال مشخص دیکتاتوری       -ملی-حکومتهای قومی 
 .در دوران نظم نوین جهانی است" خاموش

این تحفه و ارمغانی است که سرمایه داری جـهـان اول در سـطـح اقـتـصـادی و                            
گرچه مفهوم جهانشمول انسان در نظم نوین جهـانـی   .  سياسی برای بقيه دنيا دارد 

نفی شده و رد شده ولی سرمایه صریح تر و افسار گسيخته تر از گذشته بـه زبـان                    
سود و سود آوری چنان جهانشمـول شـده اسـت کـه                .   جهانی سود صحبت ميکند   

و دقيقا برای آنکه    .   ميتواند با یک الگو و معيار و سياست واحد بر تمام دنيا حکم براند             
از لحاظ سياسی و اجتماعی قادر به این حکمروائی باشد ناگزیرسـت انسـانـيـت و               

هویت جهانی انسان انـکـار مـيـشـود تـا هـویـت               .   حقوق جهانی انسان را انکار کند     
مذهب و قوميت و نژاد پرستـی و قـبـيلـه گـرائـی و               . جهانی سرمایه متحقق شود 

حکومتهای قومی مذهبی وارد ميدان ميشوند تا پياده کردن سياست ریاضت کشی            
در این سطح که مساله را بررسی ميکـنـيـد    .   اقتصادی در جهان سوم امکانپذیر شود     

متوجه ميشوید که کشمشکهای تروریسم دولتی غرب و تروریسم اسالمی چـيـزی             
. بيش از درد زایمان این مناسبات اقتصادی سياسی تازه در سطح جهانی نـيـسـت                

مسائل کهنه قالبهای تازه پيدا ميکنند و دارند با نقش و جایگـاه امـروزیشـان آشـنـا                      
آنچه در نهایت حکم ميراند مقتضيات سود و سود آوری سرمایه در سـطـح        .   ميشوند

جهانی است و همين مقتضيات، اگر سوسياليستها و طبقه کارگر جهانی به جـنـگ           
این دنيا نروند، در نهایت کشمکشهای درون خانوادگی بورژوازی جهانی را بـه نـفـع                  
سرمایه حل و فصل خواهد کرد و توحش حاضر، ميليتاریسم و تـروریسـم دولـتـی و                    

 .اسالمی به نرم متعارف جوامع تبدیل خواهد شد

پایه مادی این توحش ضروریات سود آوری و انباشت اقتصاد سـرمـایـه داری جـهـان                    
ایـن  .   این ضرورت امروز کارکرد سرمایه مالی در سطح جـهـانـی اسـت               .   امروز است 

پوسيدگی و توحش و ابتذال سرمایه داری ابتدای قرن بيست و یکـم اسـت کـه در                     
اقتصاد خود را در تحميل رسمی و علنی فقـر و ریـاضـت کشـی و سـفـت کـردن                            
کمربندها و در سياست و اشکال حکومتی در قالب افکار و مدلها و جـریـانـات قـرون                     

 .وسطائی نشان ميدهد

 
 بازگشت به مارکس: چپ و جهان متمدن

بورژوازی در هيچ زمينه ای اثری از ایـده         .   در برابر این دنيا کمونيسم کارگری قرار دارد       
از آخرین دستاورهای تمدن غربی در زمينه       .   ها و نظرات انسانی بجا نگذاشته است      
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 حميد تقوايی  

های فلسفی و اجتماعی و اقتصادی عقب نشسته اند، و وقتی مـارکسـيـسـم بـر                   
ميگردد به ریشه خودش، وقتی کمونيسم کارگری باز ميگردد به ریشه های فـکـری                
خودش، این بازگشت به قرن هجده و نوزده نيست، بلکه بازگشت بـه قـلـل رفـيـع                      

بورژوازی امروز از این قلل سقوط کرده و فـرهـنـگ و تـئـوری و                     .   تمدن بشری است  
بورژوازی از جامعه مدنی عدول کرده است،  .   سياست را با خود به ته دره برده است        

از انقالب کبير فرانسه عدول کرده است، از ریکاردو و کانت و هگل و ولتر عدول کرده                 
است و ابتذال و عقب ماندگی را در همه عرصه ها بجای پيشرویهای فکـری تـمـدن                   

مقابله با این ابتذال و سير قهقرائی بعهده طبقه کـارگـر قـرار               .   بشری نشانده است  
وقتی ميگوئيم کمونيسم کارگری بازگشت به مارکس است یعنـی بـاز      .   گرفته است 

ميگردیم و بر قلل تمدن بشری ميایستيم تا بتوانيم به آینده سوسياليستی شـکـل                
. باید بروید در نـوک قلـه بـایسـتـيـد            .   از ته دره نميتوان پرواز کرد و اوج گرفت.  بدهيم

بورژوازی دارد در ته دره زندگی ميکند، و همه فرهنگ و هنر و سياست را به حضيض       
باید بروید در نوک قله بایستيد تا بتوانيد این دنيای به قهقرا رفـتـه را                  .   کشيده است 

مهـم  .   این دنيا بيش از هر زمان دیگر به تغيير نياز دارد   .   عميقا نقد کنيد و تغيير بدهيد     
. ان.   ان.   و سـی  .   سی.   بی.   نيست بورژوازی جهانی چقدر در تلویزیونهایش و در بی        

جامـعـه   .   و در فلسفه رسمی اش و در دانشگاههایش جامعه طبقاتی را انکار ميکند            
. طبقاتی است و استثمار و فقر و گرسنگی بسيار بيشتر و شدیدتر از گذشته است        

در غرب و   . بورژوازی جامعه مدنی را زیر پا گذاشته و بشر را دارد مثل پشه له ميکند 
در چنين جهانی است که طبقه کارگری که بر قلل .   در شرق دارد بشریت له ميشود   

 .تمدن جهانی ایستاده است پرچمدار بشریت متمدن ميشود

سوسياليسم ما ضرورت عينی دنيائی اسـت کـه بـيـن قـومـگـرائـی و مـذهـب و                            
ناسيوناليسم و نژاد پرستی وتمام گرایشات فلسفی سياسی اقـتـصـادی مـاقـبـل                  

ضرورت دنيائی است که انسان .   رنسانسی گيرش انداخته اند و دارد به خود ميپيچد 
و انسانيت و هویت انسانی و حقوق انسانی بعنوان یک اصل عام و جـهـانشـمـول                    
انکار ميشود و خواستها و نيازها و ارزشهای عام و واحد انسانی، نـفـی و پـایـمـال                      

 .ميشود

منصور حکمت پس از یازده سپتامبر گفت ما پرچمدار جهان متمدن در مقابل هـر دو                  
اگـر  .   این یک تحليل و بحث سياسی بـود  .   قطب تروریسم دولتی و اسالمی هستيم     

به همين گفته کمی تئوریک تر و عميق تر نگاه کنيد این به معنای نياز ابژکتيو جهـان                 
، به چپ کمونيسم کارگری، به چپی اسـت کـه بـه مـارکـس                 " جدید" امروز به چپ    

اگر لنين زمانی ميگفت هر دموکراتی باید سوسياليست بـاشـد،           .   رجعت کرده است  
امروز هر سکوالری باید سوسياليست باشد، و هر انسان متمدنی، هـر کـس کـه                   
ایده های انقالب کبير فرانسه آرمانش هست باید سوسياليست باشد، هر طـرفـدار              

چرا اینطور است؟ چـون بـورژوازی         .   مدنيت و جامعه مدنی باید سوسياليست باشد      
 .جهانی از این ایده ها عقب نشسته است

اگر کمی از سياست روز فاصله بگيریم و عميق تر بدنيا نگاه کنيم متوجه مـيـشـویـم       
که در فلسفه سياسی و اجتماعی نظم نوینی بورژوازی جهانی، جامعه بورژوائی به 

جـامـعـه مـدنـی،        .   معنای کالسيک و انقالب کبير فرانسوی آن کنار گذاشته ميشـود       
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هم در تئوریها و نظرات و      .   مدنيت، سکوالریسم، جامعه مبتنی بر شهروند کنار ميرود       
دکترین ها و هم در سياست عملی و پراگماتيسم سياسی، از این ایده هـا دسـت                  

و .   شسته ميشود، و جای خود را به ناسيوناليسم و مذهب و قومی گرائی ميـدهـد               
و در جـهـان       )   اجزاء به هم ریخته بلوک شوروی سـابـق         ( آنهم نه فقط در جهان دوم       

سوم سابق، بلکه در خود غرب این روندهای عقب مانده و قرون وسطائی فـکـری و                 
 .سياسی به جلوی صحنه رانده ميشوند

امروز وقتی بورژازی از دموکراسی صحبت ميکند مقصودش یک باالنسی است بـيـن              
وقـتـی از انسـان صـحـبـت             .   نيروهای مختلف قومی وملی و مذهبی در یک جامعه        

ميکنند هویت اجتماعی و جهانشمول انسان تماما انکار ميشـود و انسـان تـبـدیـل                    
ميشود به یک موجودیت ملی مذهبی قومی که بسته به مليت و مذهب و نـژادش                 

در دوره جـنـگ سـرد تـعـریـف               .   فرهنگ خود و ارزشها و نيـازهـای خـودش را دارد              
نيروهای سياسی و احزاب بـر    .   دموکراسی یک نفر یک رای در یک جامعه مدنی بود        

مبنای سياستها و برنامه های سيویل شان مطرح ميشدند، و یا القل رسما و نـظـرا                 
چنين بودند، چنين فرض ميشد که شهروندان حقوق و نيازها و احتياجات برابر دارنـد               
و فلسفه وجودی و وظيفه دولتها پاسخگوئی و برآورده کردن این حقوق مشـتـرک و                 

تناقض منافع طبقاتی و مبارزه طبقاتی را در پوشش جامعـه        .   نيازهای مشترک است  
مدنی و سيویل ميپوشاندند و هر تفاوت دیگر حقوقا و نظـرا بـرسـمـيـت شـنـاخـتـه                        

در فرهنگ و نظر و ایدئولوژی حاکم، ایدئولوژی ای که انقالب کبير فرانسه را              .   نميشد
خلق کرد، به جز تفاوتهای طبقاتی هيچ چيزی انسانها را از یکدیگر جدا نميکرد و این         

 .آخرین سطحی بود که بورژوازی ميتوانست به پيش برود

اما امروز بوژوازی از همه اینها دست شسته و بـه قـرون وسـطـی و بـه مـاقـبـل                             
امروز از اسالم و صرب و کروات و چـچـن و سـنـی و                     .   رنسانس رجعت کرده است   

بـه  .   شيعه و کرد و ترکمن بعنوان نيروهای سياسی و احزاب و دولتها صحبت ميشود       
در این سمبل و آزمایشگاه نظم نوین بورژوازی رسما بحث بـر سـر                .   عراق نگاه کنيد  

اینست که شيعه ها در حکومت دست باال را پيدا کرده اند و سنی ها ناراحت شـده                 
اند و کردها باید کمتر و یا بيشتر در حکومت نمایندگی بشونـد و از آنـطـرف دولـت                        
ترکيه از ترکمنها حمایت ميکند و نگران باال گرفتن جنبش ملی کرد در کشور خـودش                

گوئی داریم در مورد سياست در دوران جنگهای صليبی صحبت . است و غيره و غيره
کجا سياست خارجی در دهه شصت و هفتاد اینطور تعيين ميشـد؟ و چـه                 .   ميکنيم

سـيـا ای     -کسی اینطور راجع به دنيا فکر ميکرد؟ امروز هم استراتژیستهای پنتـاگـون     
اینطور فکر ميکنند هم نيروهای بورژوائی اپوزیسيونشان اینطور فکر ميکـنـنـد و هـم                  

چالش شونده و چـالـش کـنـنـده، پـوزیسـيـون و                   .   خرده بورژوازی اینطور فکر ميکند    
اپوزیسيون کال در این چهارچوب فکر ميکنند و حرف ميزنند و سياستشان را پـراتـيـک                 

 .ميکنند

در افعانستان قبل از افتادن طالبان و بعد از سقوط طالبان شهروند معنـی نـدارد، در         
در جمهوریهای سـابـق      .   عراق دوره صدام و بعد از افتادن صدام شهروند معنی ندارد          

شوروی هم شهروند دارد بی معنی ميشود و در خود غرب هم مذهب و مـلـيـت و           
نژاد و مسقط الراس شهروندان هر روز بيشتر برجسته ميشود و مبنای برخورد دولت 
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دنيا را به صرب و کروات و مسلمان و یهودی و سنی و شيعه و                .   با مردم قرار ميگيرد   
توتسی و هوتو و چچنی و کرد و ترک تقسيم کرده اند و سياست از کانال ایـن نـوع                     

چه بورژوازی محلی و چه بورژوازی بين المللی سياست را بـر          .   تقسيمبندیها ميگذرد 
 .این روندها سوار کرده اند

در چنين دنيائی است که کمونيستها پرچمدار جهان متمدن ميشونـد و مـيـتـوانـنـد                    
اعالم کنند هر سکوالر پيگير، هر انسان متمدن و مدرن پيگير، و حتی هر شـهـرونـد                   
پيگير، هر کس خواهان و مدافع حقوق برابر شهروندی است باید سـوسـيـالـيـسـت          

در غرب همينطور اسـت و در         .   باشد و جامعه سوسياليستی جامعه مطلوب اوست      
 .جهان سوم به طریق اولی مساله همين است

به این دالیل واقـعـی     .   این واقعيات پایه ابژکتيو نياز جهان به کمونيسم کارگری است    
و ایـن چـپ هـم         .   جهانی است که ميگوئيم جهان متمدن چپ است، جهان ماست         

ایـن چـپ،     .   البته چپ جدید و یا به معنای دقيقتر چپ قدیمی تر، چپ مارکس است        
کمونيسم کارگری است که اساسا در نقد دنيای بعد از جنگ سرد و در نـقـد کـل                       
کمونيسمهای غيرکارگری که به همراه دیوار برلين کمونيسمشان فرو ریخت، شکـل            

 .گرفت و قد بر افراشت

" چـپ " جـنـبـشـهـای        .   کمونيسم کارگری بازگشت کمونيسم به طبقه کارگر اسـت         
طبقات دیگر کمونيسمشان را کنار گذاشتند و به اصل خود رجعت کردند و کمونيسم              

بازگشت نه به این معنا که کمونيسم و سوسيالـيـسـم            .   هم به طبقه خود بازگشت    
به طبقه کارگر محدود شد، بلکه بر عکس به این معنا که افق و سياست کـارگـری،                   
افق و آلترناتيو سوسياليستی، بعنوان تنها راه حل انسانی برای کل بشریت و تنـهـا                
راه انسانی و متمدنانه برون رفت از این دنيای سياه اولترا ارتجاعی پيشاروی هـمـه                

 .قرار گرفت

 
امتداد تمدن غرب در برابر دنيای به قهقرا کشيده شده : کمونيسم کارگری

 بورژوازی
هـای رایـج در دوره         "   کمونيـسـم  " یک ویژگی و تمایز اساسی کمونيسم کارگری از         

چپ جهان سومی ضد آمریکا و       .   جنگ سرد برخورد متفاوتش به غرب و آمریکا است        
کال منتقد غرب بعنوان قدرتی بود که منابع و ثروتهای ملی را چپاول ميکند و جـلـوی          

این چپ در ایران بخشی از جـنـبـش وسـيـعـتـر            .  رشد صنعت را گرفته است و غيره 
مذهبی شرقزده و ضد غربی بود که امروز در قامت اسالم سـيـاسـی دارد در         -ملی

کمونيسم کارگری به هيچيک از این معانی ضد غـربـی و ضـد                .   ایران حکومت ميکند  
این نوع اعتراض چه در شکل صریح شرقزده اسالمی اش و چه در  .   آمریکائی نيست 

چپ خرده بورژوائی اش به نقد و اعتراض کـارگـری هـيـچ         "   ضد امپریاليستی " شکل  
کمونيسم کارگری منتقد سرمایه داری است، سرمایه داری در غـرب و      .   ربطی ندارد 

مـا اگـر ضـد        .   کمونيسم ما خودش امتداد تمدن غرب اسـت        .   در شرق و در همه جا     
امپریاليست هستيم بخاطر آنست که ضد سرمایه جهـانـی هسـتـيـم و سـرمـایـه                  
جهانی امروز اتفاقا پرچمدار بازگشت به مذهب خود و ملت خود و قوم و قبيلـه خـود         
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 .است

، این نـقـد     ٥٧جنبش ما از آغاز، از همان زمان انتشار خطوط عمده در آستانه انقالب  
تز اصلی خطوط عمده نقد جوهر سـرمـایـه دارانـه             .   را به سرمایه داری داشته است     

دیکتاتوری شاه است، ميگوید این دیکتاتوری اساسا برای استثمار شدید کارگر بـرپـا              
شده و تنها طبقه کارگر است که ميتواند آزادی و رهائی از قيد ایـن دیـکـتـاتـوری را                       

الهـيـات   " در آن دوره هم بحث ما این بود که با مذهب و ناسيوناليسم و .   متحقق کند 
امروز و در چهارچوب امروز دنيا .   نميتوان به جنگ دیکتاتوری سرمایه رفت"   رهائيبخش

 .این واقعيت صدبار برجسته تر و روشن تر خودش را نشان ميدهد

. کمونيسم کارگری امتداد آخرین دستاورهای فلسفی سياسی و تمدن غرب اسـت           
سه منبع سه جزء سوسياليسم خلقی را ما نقد کردیم و کنار زدیم و سه مـنـبـع و                     
سه جزء مارکسيسم ما آخرین دستاورهای اقتصاد انگليسی و فلسفـه آلـمـانـی و                 

امروز این سه منبع سه جزء در خود غرب دارد انـکـار             .   سوسياليسم فرانسوی است  
آخرین قله فلسفه که کانت و هگل باشد و قله تفکرات اجتمـاعـی بـرابـری                  .   ميشود

طلبانه سوسياليسمهای تخيلی ماقبل مارکس و قله علم اقتصـاد ریـکـاردوئـی کـه                  
فلسفه بازگشته  .   کاپيتال مارکس با نقد آن شروع ميکند، از همه اینها عدول ميشود           

ميگوینـد بشـر بـه        .   ميگویند همه چيز نسبی است    .   است به افالطون و متافيزیسم    
معنی تاریخی و جهانشمول وجود ندارد و همه چيز بستـگـی دارد بـه فـرهـنـگ و                        

نه تنها از مارکس بلکه از کانت و دکارت و ولتر هم .   مختصات زمانی و مکانی انسانها    
بر گشته اند به افالطون و       !   بر گشته اند به دوره ماقبل رنسانس      .   عقب نشسته اند  

زمانی بود که برتراند راسل متافيـزیسـت، چـپ         .   متافيزیسم، همه چيز ذهنی است    
امروز بخودشان ميگویند مارکسيـسـت و        .   بود و سارتر اگزیستانسياليست، چپ بود     

طرفدار افالطون اند، در قلب اروپا بخودشان ميگویند مارکسيست و طـرفـدار اسـالم                
سياسی اند؟ چرا؟ چون معتقد اند همه چيز نسبی است و اسالم سياسی بـرای                 

و !   معتقدند در ایران اسالم سـيـاسـی مـتـرقـی اسـت               !   خود مسلمانها خوب است   
گوئی دنيای واژگونه سرمایه داری در سـطـح         !   خودشان را هم تروتسکيست ميدانند    

 .نظری و فرهنگی یکبار دیگر واژگونه شده است

در تفکر اجتماعی هم ایده های سوسياليستی که سهل اسـت، حـتـی جـامـعـه                     
برگشته اند .   مدنی را کنار گذاشته اند و برگشته اند به جامعه به مفهوم فئودالی آن     

در تفکر اقتصـادی  .   به جامعه به معنی مجموعه ای از مذاهب و اقوام و ایالت و قبایل             
همه چيز حول فردیت و رقابت فردی در سرمایه داری بـازار آزاد        .   هم به همين ترتيب   

ميگردد و ایده دولت رفاه و کال مسئوليت دولت در قبال جامعه برای تاميـن خـدمـات                   
 .عمومی و رفاه اجتماعی مذموم و محکوم اعالم شده است

این سير قهقرائی و سقوط بورژوازی جهانی به دوران توحش قرون وسطائـی بـطـور                 
واقعی و ابژکتيو طبقه کارگر و کمونيسم کارگری را در پيشاپيش صف مبارزه بشریت              

. این مبارزه ای به گستردگی همه دنياست   .   متمدن برای آزادی و رهائی قرار ميدهد      
اسالم سياسی و   .  و انقالبی که در ایران شکل ميگيرد اولين جبهه این مبارزه است 

کمونيسم کارگری هر دو در جامعه ایران سر بلند کرده اند و رو در روی یکدیگـر قـرار                    
 .گرفته اند
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 حميد تقوايی  

 مشاهدات و نمونه های عينی: روياروئی طبقات در ايران
قطبندی طبقاتی و رویاروئی راست و چپ، با همه خصوصيات پسـا جـنـگ سـردی               
. اش، بارزتر از هر جای دیگری در ایران در حال شکل گيری و قابل مشـاهـده اسـت               

منصور حکمت ميگفت این امکان وجود دارد که جمهوری اسالمی ابتدا فروبپـاشـد و                
این تاکيد وی    .   بعد پوالریزاسيون طبقاتی اتفاق بيافتد و چهره خودش را نشان بدهد          

از آنرو بود که نشان بدهد با فروپاشی رژیم کار ما تـمـام نشـده، پـيـروزی بـدسـت                         
. نيامده، بلکه برعکس تازه مبارزه طبقاتی حدت پيدا ميکند و انقالب شروع مـيـشـود               
. انقالبی که در آن راست و چپ کامال قطبی ميشوند و در برابر یکدیگر قرار ميگيـرنـد                 

منصور حکمـت در     .   این تحول به نظر من امروز در برابر چشمان ما دارد شکل ميگيرد            
بر این تاکيد کرد که هـر چـه فـروپـاشـی              "   آیا کمونيسم در ایران پيروز ميشود     " بحث  

جمهوری اسالمی بيشتر بطول بيانجامد، احتمال سرنگونی در اثر یک انقالب بيشتر            
انقالب دارد در بـرابـر چشـمـان مـا            . و امروز ما با این وضعيت روبرو هستيم.  ميشود

ایران دارد تبدیل ميشود بـه    .   شکل ميگيرد و جامعه ایران دارد سریعا پوالریزه ميشود 
اولين جامعه و آزمایشگاهی که پس از جنگ سـرد طـبـقـات رو در روی هـم قـرار                           

 .ميگيرند و صریح و عریان با پرچم منافع خودشان به خيابان می آیند

عصر انـقـالبـات و مـبـارزه           " انقالبی که در ایران در حال تکوین است به تزهائی نظير            
دوره مقابله دمـوکـراسـی      " ،  " دوره نظم نوین جهانی است    " ،  " طبقاتی گذشته است  

جامعه ایران با .   و غيره و غيره نقطه پایان ميگذارد      "   غربی با تروریسم اسالمی است    
انقالب خودش دنيای امروز ما را اجتماعا نقد ميکند و به دنيای امروز اعالم ميکند که                
طبقه کارگر در صحنه مبارزه سياسی هست و سوسياليسم راه رهائی از جـهـنـم                  

امروز جامعه ایران بيش از هر جامعه       .   نظم نوین سرمایه داری در دنيای امروز ماست       
دیگری از لحاظ طبقاتی پوالریزه شده است و این واقعيت را در سطح سياسـی، در                 

 .سطح حزبی و در سطح جنبشی ميشود بروشنی دید و نشان داد

اولين نمونه طرح شعارهای صریحا سوسياليستی در خيابانهای تهران در چـنـد مـاه                
و "   سوسيالـيـسـم بـپـا خـيـز بـرای رفـع تـبـعـيـض                       .   " قبل، در اوج مضحکه هخا بود     

پاسخ چپ جامعه به های و هوی اپوزیسيون راست         "   سوسياليسم دوای درد مردم   " 
این نوع طرح شعارهای سوسياليسـتـی       .   و کل کمپ ضد انقالب در ماجرای هخا بود        

نه جنبـش چـپ     .   از جانب مردم و در اعتراضات توده ای در تاریخ ایران بيسابقه است        
در گذشته مساله اش سوسياليسم بود و نه اصوال چپ با هر مضمونی از آن درجـه                 
محبوبيت و نفوذ اجتماعی برخوردار بود که شعارهـایـش بـمـيـان مـردم بـرود و در                         

طرح اجتماعی این شعارها یک تصادف و یک صاعقه در آسـمـان            .   خيابانها داده شود  
این حاصل نفوذ و قدرت چپ و افق و آرمان و چشـم انـداز چـپ در                       .   بی ابر نيست  

جامعه است در تمایز از آرمانهای استقالل طلبانه و شرقزدگی و صـنـعـتـگـرائـی و                      
 .خارجی گریزی که در دوره قبل به اسم چپ شناخته ميشد

نکته دیگر عکس العمل رژیم و کال راست جامعه به انقالب و عروج چپ در جـامـعـه                     
شيهـه ضـد انـقـالب هـم            .   در قدیم وقوع زلزله را از شيهه اسبها ميفهميدند        .   است

مدتهاست که این شيهه ها در ایران کشيده شده  .   نشانه انقالب قریب الوقوع است    
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از امام جمعه ها گرفته تا دگر اندیشان دو خردادی و تا ماهنـامـه انـگـيـسـی                     .   است
همين اواخر جناب .   اکونوميست بارها در مورد خطر انقالب به یکدیگر هشدار داده اند       

 آذر آقای خـاتـمـی       ١٦در  .   خاتمی و رفسنجانی مردم را از کمونيستها برحذر داشتند        
در دانشگاه و در ميان دانشجویانی که پرچم نان و آزادی برای همه را بـلـنـد کـرده                       

 افتاد و دانشجویان را نصيحت کرد کـه از            ٥٧بودند ناگهان بياد کمونيستها در انقالب       
رفسنجانی هم در پيامش بـه کـنـگـره            !   سرنوشت سازمان پيکار درس عبرت بگيرند     

خانه کارگر، که تازه سازمان خودشان در ميان کارگران است، از کـارگـران خـواسـتـه                   
اسـبـهـا دارنـد       !   است که فریب شعارهای کمونيستی و سوسياليستی را نـخـورنـد           

در سطح جـامـعـه      .   اینها تازه نمودها و شاخص های کوچکی است  .   شيهه ميکشند 
ميبينيم که آن نيروهای سياسی که بر سر استحاله و تغيير تدریجی رژیم و اسـالم                 
دگر اندیش و یا شاه و رژیم چنج و تغيير از باال با یکدیگر مجادله داشـتـنـد و چـنـيـن              
مسائلی محور دوریها و نزدیکيهایشان بيکدیگر بود، جنبشهائی که هر کدام رفراندوم 
خودشان را داشتند، یکی ميخواست شاه را برگرداند و دیگری ميخواست اخـتـيـارات      
ولی فقيه را محدود کند، اینها اختالفاتشان را کنار گذاشتند و یـک پـرچـم را بـلـنـد                        

دیـگـر   .   کردند، پرچم واحدی که معنی واقعی سياسی اش مقابله بـا انـقـالب بـود                  
دعواهای درون خانوادگی بر سر مدل حکومتی ميرود کنار و وقتی زمين لرزه پـایـه و                  
بنياد نظام طبقاتی را تهدید ميکند صورتبندی سياسی کل نيروهای متعلق به طبقـه      

بـرای ایـن     .   حاکم در پوزیسيون و در اپوزیسيون حول حفظ مبانی نظام شکل ميگيرد           
یک دوره تاج را با عمامـه  .   نيروها دیگر عمامه و تاج مهم نيست، سر را باید حفظ کرد      

عوض کردند و سرمایه داری ایران را حفظ کردند ولی امروز دیگر هـيـچـکـدام جـواب                     
این نيروها دور هم جمع شده اند که موجودیت طبقاتی نظام حاکم را حفظ              .   نميدهد
دعواهای درون خانوادگی این نيروها نيز انعکاسی از خطر چـپ و انـقـالب در                   .   کنند

جامعه بود اما امروز دیگر این نوع کشمکشها نيز جای خود را به یک نوع دورنگـری و                   
آینده نگری طبقاتی و همراهی و همجهتی بـرای نـجـات آیـنـده از خـطـر چـپ و                             

در کنگره . صریحا این را اعالم ميکنند و بيکدیگر نزدیک ميشوند. کمونيسم داده است
چهار گفتيم صفبندیها حول انقالب شکل ميگيرد و امروز می بينيم این صفبندی حول              

دو خـردادی    .   منافع طبقات و در یک شکل صریح و مستقيم طبقاتی بروز یافته است           
درون حکومت وقتی ميگفت ميخواهم نظام را حفظ کنم مـنـظـورش یـک حـکـومـت                      
اسالمی مالیم تر و امروزی تری بود، اما وقتی از بيرون رژیم سنگ نظام را به سينـه    

حاضرست قانون اساسی را نه . ميزند بدنبال حفظ منافع و اهداف پایه ای تری است
بر مبنای قرآن و یا نهج البالغه بلکه بر اساس اعالميه حقوق بشر بنویسد و حـاضـر              
است با شاه تبعيدی هم کنار بياید، تا انقالب نشود و جامعه بدست کمـونـيـسـتـهـا                    

خطر انقالب و سوسياليسم در ایران و لذا صف آرائی طبقاتی حول آن از هـر                  .   نيفتد
 .کشور دیگری حاد تر و بارزتر است

جامعه ایران دارد حول دو طبقه اصلی و دو آلترناتيو مختلف اجتمـاعـی و اقـتـصـادی               
 .پوالریزه ميشود

در یکسو این قطبندی جمهوری اسالمی و همه نيروهای مدافع نظام سرمایـه قـرار                
دارند و در سوی دیگر کمونيسم کارگری با متمدنانه ترین و انسانی ترین آلـتـرنـاتـيـو                   

 .برای رهائی جامعه
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 مظهر استيصال و ارتجاع سرمايه داری عصر ما: جمهوری اسالمی
جهان پس از جنگ سرد یک دنيای به قهقرا کشيده شده است، سياست و فرهنگ               
و ارزشهای رسمی و مسلط تماما سياه است، ارتجاعی و ضـد انسـانـی اسـت،                     
سئوال اساسی اینست که چه را باید مد نظر بگيریم، چه باید بکنيم، از کدام منـفـذ            
وارد بشویم که رنگ این دنيای سياه را عوض کنيم؟ ازکجا شروع ميکنيم؟ مـدلـهـای                 
غربی؟ مدل بازار آزاد؟ مدلهای رژیم چنجی؟ مدل صدور دموکراسی بـا بـمـب؟ چـه                   
باید کرد؟ پاسخ در آن پدیده ابژکتيوی نهفته است که خارج از اراده هـر کسـی در                      

 ٧٠انقالب کارگران و مردمی کـه در یـک جـامـعـه                   .   ایران در حال قوام گرفتن است     
مليونی بارزترین مظهر توحش سرمایه داری عصر ما را تـجـربـه مـيـکـنـنـد و آن را                        

 .نميخواهند و نميپذیرند

ایران اولين کشوریست که در دوره پس از جنگ سرد یـک انـقـالب تـوده ای چـپ،                        
انقالب ایران ميتواند آغاز رهائی مردم دنيـا        .   آزادیبخش و انسانی در آن شکل ميگيرد      

چرا ایران چنين موقعيت ویژه ای پيدا کرده است؟         .   از توحش نظم نوین جهانی باشد     
در ایران بيش از یـک ربـع           .   علت آنست که در ایران اسالم سياسی حکومت ميکند        

قرن است که جمهوری اسالمی بعنوان مظهر و نماینده توحش و عقب مـانـدگـی و                  
ارتجاع و استيصال بورژوازی عصر ما بقدرت رسيده است و تـمـدن و مـدرنـيـسـم و                       

نتيجه مستقيم و ميـتـوان      .   انسانيت را به صف مقابل خود، به اپوزیسيون رانده است         
این وضعيت نفوذ و مـحـبـوبـيـت آزادیـخـواهـی و بـرابـری طـلـبـی                            "   طبيعی" گفت  

سوسياليستی در جامعه و زمينه رشد و گسترش یافتن کمونيسم کارگری نه تنـهـا               
 .در ميان طبقه کارگر بلکه در صفوف زنان و جوانان و اکثریت عظيم جامعه است

. امروز جمهوری اسالمی در اردوی سرمایه داری جهانی جایگاه ویژه ای یافته اسـت       
گرچه جمهوری اسالمی مدتها قبل از یازده سپتامبر در ایران روی کار می آید امـا از                  
همان زمان روندها و جنبشهای ارتجاعی را نمایندگی ميکند که بعدا در دنيا رشـد و                 

امروز یک پایگاه اصلی و نقطه اتکـا و الـهـام              .   گسترش پيدا ميکنند و فراگير ميشوند     
از سوی دیگر بـا تـمـام          .   بخش تروریسم اسالمی جمهوری اسالمی در ایران است       

مخالفتها و تضاد منافعی که دول غربی با جمهوری اسالمی دارند، بعنوان مـنـاسـب               
ترین حکومت ممکن و حتی یک الگوی حکومتـی در کشـورهـای اسـالمـی بـا آن                        

هيچگاه غرب و آمریکا منتقد سياستهای داخلی جمهوری اسالمی         .   مشکلی ندارند 
هر زمان هم که بحثی از حقوق بشر مطرح کرده اند به ایـن خـاطـر بـوده                     .   نبوده اند 

است که ميخواسته اند در سياست خارجی اسالم سياسی را محدود کنند و آنـرا                 
 .عقب برانند

امروز آمریکا خود طرفدار مدل حکومتی نوع کرزای در افغانستان و سـيـسـتـانـی در                    
عراق است، این نوع اسالم سياسی را حمایت مـيـکـنـد و مـيـخـواهـد جـمـهـوری                          

امروز بازگشت به قوانين اسالمی و به       .   اسالمی در ایران هم در این جهت تغيير کند        
شریعت حتی برای مسلمانان ساکن کشورهای غربی، بعنـوان نـمـونـه مشـخـصـا                   

بطریق اولـی دولـتـهـای         .   بوسيله دولتهای انگليس و کانادا، تشویق و تجویز ميشود     
غربی با قوانين قصاص و سنگسار و اعدام و زندان و شـکـنـجـه اسـالمـی در خـود                         
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آنچه به آن تـروریسـم       .   کشورهای اسالمزده هم نميتوانند مساله ای داشته باشند       
اسالمی ميگویند و با آن در افتاده اند آنجاست که اسالم سياسی با اهداف و منافع     

اگر این جنبه های ضد آمریکائی .   و سياستهای دولتهای غربی در تناقص قرار ميگيرد       
از جمهوری اسالمی زدوده شود آنوقت این رژیم نيز مانند حکومتهای افغـانسـتـان و                 
عراق بعنوان مطلوب ترین حکومت بورژوائی ممکن در کشورهای خـاورمـيـانـه مـورد                 

آنچه بعنوان راه حل موقت در برابر انقالب .   حمایت بورژوازی جهانی قرار خواهد گرفت 
ایران به آن تن داده بودند امروز یک جایگاه ساختاری در نظم نوین جهانی مورد نـظـر                  

 .غرب پيدا کرده است

جمهوری اسالمی نمونه و مظهر و تبلور عقبگرد و سير قهقرائی بورژوازی جهانی در              
همه مشخصات و خصوصيات این عقب ماندگی در جمهوری اسالمی          .   دوران ماست 

هست و به همين خاطر پایگاه و ستون فقرات اسالم سياسی در دنيا است، حتـی                
اگر جمهوری اسالمی نبود امروز کرزای و سيستانی هـم        .   اسالم سياسی پرو غرب   

از سوی دیگر دقيقا بخاطر بيش از یک ربع قرن حکومـت اسـالمـی،                .   در قدرت نبودند  
اسـالم  .   جامعه ایران نميتواند سرنوشت عراق و یا افـغـانسـتـان را داشـتـه بـاشـد                     

سياسی در جامعه ایران هم بعنوان پوزیسيون و هم اپـوزیسـيـون پـایـگـاه و نـفـوذ                        
. اجتماعی و لذا کاربرد و ارزش مصرف سياسی خودش را تماما از دست داده اسـت               

 بکار گـرفـت و امـروز          ٥٧بورژوازی غرب کارت اسالم سياسی را در مقابله با انقالب           
اسالم سياسی به یک الگوی حکومتی بورژوازی در کشورهای خاورمـيـانـه تـبـدیـل                  

به این اعتبار اسالم دیگر پرچمی است طبقاتی و نه پرچمی مذهبی و             .   شده است 
این اسالم در ایران حاکم شده است و دیـگـر نـمـيـتـوانـد                    .   متعلق به قرون وسطی   

آمریکـا در ایـران کـارت          .   نقشی را چه در کنار آمریکا و چه در مقابل آمریکا بازی کند            
در .   اسالم سياسی را ندارد، چه بعنوان شریک خودش چه بعنوان دشـمـن خـودش               

افغانستان کرزای را داشت در مقابل مال عمر و در عراق هم االن سيستانی را دارد                 
اسالم سياسی در ایـران       .   درمقابل مقتدی صدر ولی در ایران چنين امکانی را ندارد         

به آخر رسيد و تمام قدرت و پتانسيل اش را بعنوان حاکم، ولی فقيه و خـاتـمـی، و                      
بعنوان اپوزیسيون، سروش و حجاریان و طبرزدی و غيره، به پایان رساند و به هـر دو                  

اسالم سوخت و وقتـی در کشـوری مـثـل ایـران، در                   .   عنوان جامعه از آنان رد شد     
خاورميانه در این دوره اسالم از نظر سياسی بی خاصيت بشود بـورژوازی مسـالـه                  

و ایـن مشـکـل ضـد           .   هم بورژوازی محلی و هم بورژوازی جهانی مساله دارد  .   دارد
 .انقالب در ایران است

 پوالريزاسيون طبقاتی و عروج کمونيسم کارگری در ايران
در مقابل جمهوری اسالمی، پرچم طبقه کارگر جهانی، یعنی کمونيسم کارگـری در           

جامعه ایران در   .    است٥٧ایران بلند شده است، و این هم در نهایت محصول انقالب         
واقع این تقابل جهانی ميان مظهر عقب ماندگی عصر ما با تمدن و انسـانـيـت را در                 

از نطر اميال و آرزوها و توقعات و انتظار از زندگی جامعه ایران را           .   خود منعکس ميکند  
یک جامعه سکوالر و ضـد مـذهـب،           .   حزب کمونيست کارگری ایران نمایندگی ميکند     

خواهان جمع شدن مذهب از دولت و جامعه، یک جامعه جوان و مـدرن بـدون هـيـچ           
جامعه ای کـه  " .   قوانين خودمان" و "   فرهنگ خودمان" و "   گذشته خودمان"توهمی به  
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نه تنها از جمهوری اسالمی، بلکه از جنبش دو خرداد و ناسيوناليسم سلطنت طلب           
و جنبش نيمه جمهوریخواه نيمه ملی نيمه مذهبی و جنبش بـازگشـت بـه خـود و                     
بازگشت به فرهنگ خود رد شده است و ذره ای رودربایستی و توهم به این حرفهـا                  

جامعه ایران از این نظر در دنيـا        .   ندارد و آرمانها و ارزشهایش جهانی و انسانی است        
ایران تنها جامعه ایست که بخاطر بيش از ربع قرن تجربه روزمـره             .   منحصر بفرد است  

اش از سلطه سياسی مذهب و شرقزدگی و ارتجاع و توحش در قالـب ضـدیـت بـا                     
جامعه ایران در اميال قلبی و   .   غرب و آمریکا از هر جامعه دیگری در دنيا متمایز است     

ولی در روبـنـای حـاکـم بـر            .   آرزوها و توقعات و انتظاری که از زندگی دارد چپ است          
جامعه، در قوانين و مناسبات و نوع حکومت، و آنچه جمهوری اسالمی بـه جـامـعـه            

مبارزه طبقاتی در ایـران  .   تحميل ميکند نمونه و مظهر عقب ماندگی در دنيای ماست         
تناقض بين یک جامعه چپ با انتظـارات و          .   در این تناقض بنيادی خود را نشان ميدهد       

توقعات انسانی و مدرن و سکوالر در مقابل یک حکومت و نظـام ضـد انسـانـی کـه                       
این تناقض در ریشـه و       .   مظهر ارتجاع و عقب ماندگی بورژوازی جهانی دوران ماست        

بروز سياسی تضاد منافع طبـقـه       .   در جوهر و مضمون خودش تناقضی است طبقاتی       
رویاروئی جهانی طبقات را ما در عـرصـه   .   کارگر جهانی و سرمایه داری جهانی است     

سياست ایران در مقابله ميان کارگران و توده مردم جان به لب آمده از نظام حاکم و                  
حکومت مذهبی و بطور مشخص در مقابله ميان حزب کمونيست کارگری و جمهوری 

ایران صحنه ای از تئاتـر سـيـاسـی اسـت کـه                 .   اسالمی به عيان مشاهده ميکنيم    
این جوهر طبقـاتـی انـقـالبـی          .   بازیگران اصلی آن طبقه کارگر و بورژوازی جهانی اند        

است که در ایران شکل ميگيرد و لذا شکست و یا پيروزی در این نبـرد نـه فـقـط در               
 ميليون مردم ایران بلکه در سرنوشت مـردم جـهـان الاقـل                 ٧٠سرنوشت سياسی   

بسياری از مسائل کليـدی دوران       .   برای یک دوره طوالنی نقش تعيين کننده ای دارد        
ما از اسالم سياسی تا ميليتاریسم افسار گسيخته آمریکا و تا مـطـلـق الـعـنـانـی                      

پيروزی انقالب ایران   .   سرمایه داری بازار آزاد در انقالب ایران تعيين تکليف خواهد شد          
این عقبگرد و سير قهقرائی که بورژوازی بر دنيا تحميل کرده است را متوقف خواهـد                 

راه حل انسانـی در مـقـابلـه بـا تـروریسـم                .   کرد و سير معکوس شروع خواهد شد     
اگر کسی مـيـخـواهـد حـتـی           .   اسالمی و تروریسم دولتی غرب هر دو در اینجاست        

مساله سالحهای هسته ای را حل کند، اگر کسی طرفدار حقوق بشـر و جـامـعـه                    
مدنی است، اگر کسی ميخواهد بر رژیم چـنـج و حـملـه پـيـشـگـيـرانـه و صـدور                              
دموکراسی با بمب بر سر مردم دنيا نقطه پایان بگذارد باید راه حل را در انقالب ایران                 

 .جستجو کند

 
 نقد اجتماعی نظم نوين جهانی: خصلت و ويژگيهای انقالب ايران

وقتی وضعيت سياسی ایران را بر متن این شرایط جهانی بررسی ميکـنـيـد روشـن                  
روی .   ميشود که انقالب ایران تنها ميتواند یک انقالب چپ و سوسياليسـتـی بـاشـد       

کار آمدن و ادامه حيات جمهوری اسالمی ثمره بی آلترناتيوی و استيصـال بـورژوازی                
بورژوازی راه حل و آلـتـرنـاتـيـو          .   جهانی و محلی در حفظ نظام سرمایه در ایران است         

دوره .   مدلهای سنتی حکـومـت بـورژوائـی پـاسـخ مسـالـه نـيـسـت                     .   دیگری ندارد 
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در افـغـانسـتـان       .   دیکتاتوری سلطنتی در ایران و در منطـقـه سـپـری شـده اسـت                  
نتوانستند ظاهر شاه را برگردانند و در عراق هم بازگشت به پادشاهی حتی مطـرح               

در هر دو مورد ناگزیر شدند ملقمه ای از ناسيوناليسم و مذهب و قومی گـری         .   نشد
در ایران هم عمال امکان بازگشت به سلطنت بـرای بـورژوازی              .   را بر سر کار بگذارند    

تاجش را کنار گذاشته .   این را حتی خود رضا پهلوی هم فهميده است.   منتفی است 
 سال توحش   ٢٥مذهبی هم به یمن       -ملقمه ملی   .   و هنوز کسی تحویلش نميگيرد    

جامعه ایران نه احيای سلـطـنـت را مـی          .   جمهوری اسالمی نميتواند آلترناتيو باشد    
پذیرد و نه دو خرداد و مجاهد و هر نيروی اپوزیسيونی که به مذهب آلـوده اسـت را                     

جمهوری اسالمی با یک بحران عـمـيـق سـيـاسـی و                 .   بعنوان حکومت قبول ميکند   
اجتماعی و اقتصادی روبروست و بورژوازی جهانی و محلی عمال آلترنـاتـيـو دیـگـری                  

کارگران و اکثریت عظيم مردم اجازه نميدهند که پس ازجـمـهـوری اسـالمـی                  .   ندارد
. مذهبی در ایران بتوانند روی کار بيایند و مسـتـقـر شـونـد                -ملی  -حکومتهای قومی 

انقالب ایران بدالیل عينی و ابژکتيو سياسی و اقتصادی و بنا به خصـلـت خـود ضـد                     
 .سرمایه و ضد مدلهای ممکن و مطلوب سرمایه داری دوران نظم نوین است

انقالب پدیده ای سلبی است، نفی و نقد است، و انقالب ایران بـه حـکـم شـرایـط                      
اقتصادی جهان ما نقد و رد حکـومـت مـذهـبـی                -عينی در ایران و واقعيات سياسی       

است، نقد و رد هر نوع حکومت و نظامی است که بر مذهب و قوميت و مليـت بـنـا                      
شده باشد، نقد اجتماعی مذهب و ناسيوناليسم و شرقزدگی و ضد غـربـيـگـری و                   

است، رد رژیم چنج و کودتای مخملی و صـدور دمـوکـراسـی بـا                  "   بازگشت به خود  " 
بمب است، نقد و رد سياست ریاضت اقتصادی و نسخه های فقـرو فـالکـت بـانـک                     
جهانی است، انقالب ایران بپا خاستن سوسياليسم بـرای رفـع تـبـعـيـض اسـت،                      
انقالبی که در ایران شکل ميگيرد نقد اجتماعی نظم نوین جهانی در دنيای پـس از                  

به عبارت دقيقتر به حکم تمام شرایط عينی انقالب ایران ميـتـوانـد     .   جنگ سرد است  
 .چنين باشد و حزب ما تضمين ميکند که چنين خواهد بود

جوان بـودن جـامـعـه        .   نيروی محرکه انقالب، اساسا کارگران و زنان و جوانان هستند         
هفتاد درصد جامعه جوان است و ایـن فـقـط یـک مسـالـه             . ایران تعيين کننده است 

دموگرافيک نيست، جوان بودن جامعه به این معناست که اکثریت جـامـعـه در دوره                 
نسلـی  .   سياسی تازه و کامال متفاوتی از نسل گذشته چشم بجهان گشوده است           
چشـم  .   است که در ضدیت با مذهب و شرقزدگی و عقب ماندگی بزرگ شده است            

تکنولوژی، ماهواره و اینترنت دنيـا   .   انداز و آرمانها و ایده آلش انسانی و جهانی است         
نسـل  .   را کوچک کرده است و دیگر هيچ جامعه ای را نميتوان از بقيه دنيا جـدا کـرد                   

جوان ایران دنيا را ميشناسد، خود را شهروند دنيا ميداند و زندگی خود را بـا مـردم                     
انتظارات و توقعاتش از زندگی ملی     .   پيشرفته ترین جوامع موجود دنيا مقایسه ميکند      

و خودی و محلی نيست، و در هنر و فرهنگ و سبک زندگـی و روابـط اجـتـمـاعـی                         
آرمانگرائی و مدرنيسـم    .   بهترین ها و مترقی ترین ها و پيشرفته ترین ها را ميخواهد           

و مدنيت و انسانيت فارغ از هرگونه قيد و بند مذهبی و ناسيوناليستی و گـذشـتـه                    
پرستی و شرق پرستی را ميتوان گفت خصلت خـودبـخـودی و مـحـصـول تـجـربـه                         

خصوصياتی کامال در جهت مـخـالـف گـرایـش عـمـومـی                 .   اجتماعی این نسل است   
مذهبی حکومت   -سرمایه در سطح دنيا و در ایران، در حکومت و در اپوزیسيون ملی        
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طبـقـه   .   جوانی جنبش کارگری نيز خصوصيات اساسا متفاوتی به آن ميبخشد         .   هردو
کارگر در ایران سابقه دیرینه ای دارد اما طبقه کارگر بعنوان یک طبقه تعيين کننده در                
توليد اجتماعی و تحوالت سياسی در جامعه اساسا در اوایل دهه چهل شمسی و               

 بدنه اصلی جنبش ٥٧در مقطع انقالب . با اصالحات ارضی پا به عرصه وجود گذاشت
کارگری را کارگرانی تشکيل ميدادند که طی سالهای اواخر دهه چهل و اوایل پنجـاه               
به شهرها کوچ کرده بودند و این واقعيت در اعتراضات کارگری در آن دوره مـنـعـکـس                    

 با جنبش اعتراضی خارج از محـدوده نشـيـنـان، یـعـنـی عـمـدتـا                 ٥٧انقالب .  ميشد
کارگرانی کـه   .   کارگرانی که در جستجوی کار به شهرها کوچ کرده بودند، شروع شد           

بعنوان یک روستائی به زندگی نقد داشتند و یک زندگی مـتـعـارف کـارگـر شـهـری                      
این در یک سطح عمومی خصوصيت نسل کارگران دهه چهل و          .   برایشان ایده آل بود   

جنبش کارگری در این دوره هم در فعل و انفعـاالت درونـی خـود،        . پنجاه در ایران بود 
یعنی از نظر اميال و خواستها، مکانيسمها و اشکال مبارزاتی، درجه همبستـگـی و                
تشکل یابی و شيوه فعاليت فعالين و رهبران عمليش، و هم از نـظـر سـيـاسـی و                       
رابطه با سازمانهای چپ آن دوره این سابقه گذار از روستا بـه شـهـر و نـوپـائـی و                          

کم تجربه بود، انـتـظـارات و         .   نوجوانی بعنوان کارگر شهری را در خود منعکس ميکرد        
توقعات محدودی داشت، پراکنده بود و خصلت سازمانيابی و ضرورت متشکل شـدن           

 .هنوز در آن رشد نکرده بود

این جنبش از نقطه نظر سياسی از نقد طبقاتی جامـعـه، عـرض انـدام در عـرصـه                        
سياست، مدعی حکومت بودن و حضور در عرصه نبـرد بـرای قـدرت سـيـاسـی، و                      

واگذاری قدرت بـه احـزاب بـورژوا، حـزب              .   درنتيجه از حزب و حزبيت کامال بيگانه بود       
گریزی و نفوذ گرایش کارگر کارگری در جنبش کارگری آن دوره خـود مـحـصـول ایـن                      
شرایط و در واقع ميتوان گفت بيماری کودکی جنبش کـارگـری در دو دهـه پـس از                 

 .اصالحات ارضی بود

جنبش کارگری دهه چهل و پنجاه فرصت نداشت که رهبران عملی و اکتيـویسـت و                 
فعال و سازمانده خودش را پرورش بدهد و گرایش کمونيسم کارگری به آن مـعـنـی         
اجتماعی که بقول منصور حکمت حتی قبل از مارکس در طبقه کـارگـر اروپـا وجـود                     

پيشرو و فعال جنبش کارگری در این نسل ابـتـدا چـپ و                 .   داشت در آن شکل بگيرد    
در ایـران آن زمـان         .   مارکسيست ميشد و بعد مسائل کارگری برایش مطرح ميشـد         

رهبر و فعال جنبش کارگری یا از حزب توده باقيمانده بود و یا تحت تاثير مشی هـا و                    
با کتاب چپ شده بود و .   سازمانهای چریکی و مائوئيستی و خط سه و یا خط دو بود           

و تازه این آزادی هم، بنا به روایات چپ غـيـر            .   بعد فهميده بود که کارگر باید آزاد شود       
کارگری آن دوره تنها ميتوانست پس از طی هفتخوان کسب استقالل و رشد صنعت              

گرایشات چـپ در جـنـبـش         .   و پروار شدن بورژوازی ملی و غيره و غيره بدست بياید          
کارگری آن دوره، ادامه چپ غير کارگری و در واقع نقد طبقات دیگر بـه کـمـبـودهـای                     

 .سرمایه داری، در ميان صفوف کارگران بودند

داخل " نسل جدید کارگر در شهر و در        .   نسل امروز طبقه کارگر یعنی نفی همه اینها       
نسل جدید کـارگـر     .   بزرگ شده و نقدش بر زندگی نقد کارگر شهری است         "   محدوده

مارکسيسم را به روایت جبهه ملی، به روایت پوپولـيـسـم، بـه روایـت حـزب تـوده                        
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 چند نوشته از

وقتی ميگوید مارکسيسم مقصودش این نـيـسـت         .   نخوانده و نفهميده و ندیده است     
وقتـی مـيـگـویـد        .   که من ميخواهم به شوروی متکی بشوم، شوروی ای وجود ندارد  

مارکسيسم مقصودش این نيست که من ميخواهم از ایران عقب مـانـده بـه ایـران                    
 .جبهه ملی ای نيست که اینها را به طبقه کارگر فروخته باشد. صنعتی برسم

 سال حکومت اسالمی سرمایه نسل جوان کارگر را نيز مـانـنـد              ٢٥از لحاظ سياسی    
بقيه هفتاد درصد جمعيت جوان جامعه ایران، منتقد مـذهـب و عـقـب مـانـدگـی و                        
شرقزدگی و مدافع مدرنيسم و انسانيت و آخرین دستاودهای تمـدن بشـری کـرده                 

در جنبش کارگری امروز، درست بـر خـالف جـنـبـش کـارگـری دروان قـبـل،                         .   است
گرایشهای ملی مذهبی برد و نفوذی ندارند و چپ با رشد صنعت و استقالل طلبـی                

 .و ضد غربی گری تداعی نميشود

فعال امروز جنبش کارگری با اشکال و مکانيسمهای ابراز وجود اجتماعـی و مـبـارزه                
علنی آشناست و آنها را بکار ميگيرد، بر حکومت و نظـام مـوجـود اعـتـراض و نـقـد                      
سياسی دارد و نه تنها مرزبندی ای با حزب و حزبيت ندارد، بلکه طالب و مشـتـاق                    

گرچه گرایشات دوران کودکی جنبش هنوز از جانـب بـخـشـی از فـعـالـيـن                      .   آنست
قدیمی تر جنبش کارگری نمایندگی ميشود، اما این گرایشات دیگر خصـلـت نـمـای              
جنبش کارگری امروز نيست، به نسل جوانی که هفتاد درصد طبقه کارگر را تشکيل              

 .ميدهد سرایت نيافته است و کم تاثير و حاشيه ای شده است

این جنبش کارگری نه شبيه گذشته خودش است، نه شبيه جنبش کارگری در مصر           
شاید شبيه جـنـبـش کـارگـری          .   شبيه اروپای امروز هم نيست.   و یا یونان و یا ترکيه     

و گرایش چـپ    .   اروپای قبل از سلطه سندیکاليسم است، شبيه کمون پاریس است     
در این جنبش به همان معنای اجتماعی که منصور حکمت ميگفت گرایش کمونيسم 

و به این معنـا بـرنـامـه و اهـداف و                 .   حزب ما حزب این گرایش است     .   کارگری است 
آلترناتيوی که حزب ما برای جامعه دارد برنامه و آلترناتيوی است که طبقه کـارگـر در                  

انقالب ایران مانند هر انقالب دیگری پدیده ای ابـژکـتـيـو       .   برابر کل جامعه قرار ميدهد    
است اما در عين حال باز همانند هر انقالب دیگری بدون یک نيروی ارادی و آگاه کـه                   
انقالب را بخواهد و نوید بدهد و راه حل و افق انقالب را پيشاروی جامعه ترسيم کند                  

 .این نيروی ارادی آگاه حزب کمونيست کارگری است. رخ نخواهد داد

نه بـه    .   انقالب آتی ایران حول گرایش و حزب کمونيست کارگری شکل خواهد گرفت           
این دليل که جامعه خواهان رهائی کارگر است، بلکه برعکس به این دليل که طبقـه                

باین دليل که بطـور عـيـنـی و            .   کارگر و حزب او پرچم رهائی جامعه را در دست دارد          
ابژکتيو راه رهائی جامعه مذهب زده ایران، جامعه ای که تشنه مدرنيسم و مدنيت و 
انسانيت و آزادی و برابری است، انقالب و سوسياليسم است و این پرچمی اسـت                
که حزب ما در مقابل جمهوری اسالمی و کل کمپ ضد انقالب بومی و جـهـانـی در                    

مانيفست کمونيست صد و پنجـاه سـال قـبـل اعـالم کـرد                   .   ایران بر افراشته است   
کارگران تنها با رهائی جامعه ميتوانند خود را رها کنند و این حقيقت در ایـران امـروز                    

 .بيش از هر جا و هر زمان دیگری صدق ميکند

 منتشر شده است)٨٤فروردين ١٢ ( ٨١اين نوشته اولين بار در انترناسيونال ضميمه 
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 حميد تقوايی  

 

 آرایش جدید نيروها و موقعيت حزب
 نگاهی به صفحه شطرنج سياسی در ايران

 

ی تحت              ائ اين نوشته بر مبنای سخنرانی ه
وان     ن ران و             " ع ی در اي اس ي والت س ح ت

م و             "   موقعيت حزب  ل که در شهرهای است
 .گوتنبرگ سوئد ايراد شد، تنظيم شده است

 

اجازه بدهيد بحث را از آن تحليلی شروع کنم که در کنگره چهار، حزب ما مطرح کـرد                  
منعکس شده  "   حزب کمونيست کارگری و چشم انداز انقالب در ایران        " و در قطعنامه    

یکی از تزهای پایه ای این تحليل و   .    تشکيل شد٢٠٠٣این کنگره در دسامبر   .   است
یک بند اصلی قطعنامه در مورد چشم انداز انقالب اینست که با پيش رفت جـنـبـش                  
سرنگونی و مبارزات مردم تناسب قوا و نيرو های سياسی کال در جامعه عوض مـی                

شاخص هایی که برای دسته بندی نيروها تا آن مقطع بـکـار مـيـرفـت مـثـل                       .   شود
، اینکه چه نيروئی ضد "اصالحات تدریجی"سرنگونی طلبی و یا اعتقاد به استحاله و 

جمهوری اسالمی است و چه نيروئی خواهان استحاله و حفظ رژیم است و غـيـره،              
این معيارها عوض می شود و یک صفبندی جدیدی خواهيم داشت که شاخص اش               

و نيروها بر این مبنا که نسبت به انـقـالب چـه      .   می شود وضع انقالب و مبارزه مردم      
موضعی دارند به یکدیگر دور و یا نزدیک ميشوند، و کمپ ها و اردوگاه های جـدیـدی       

و بعد قطعنامه در بندهای دیگری می گوید که این نيرو هایی که . تشکيل می شوند
در مقابل انقالب دور هم جمع می شوند موانع و ایستگاه هایی بر سر حرکت مـردم                 
تعریف خواهند کرد و شروع می کنند به اینکه با هر تحولی و با هر نقـطـه عـطـفـی                       

هویت و وجـه اشـتـراک         .   بگویند مبارزه تمام شد، بخانه بروید، راه چيز دیگری است         
این نيروها ضدیت با انقالب است و بيشتر همين عامل آنها را دور هم جمع می کنـد          
و در یک کمپ قرارشان ميدهد تا نوع برخوردشان به جمهوری اسـالمـی و یـا هـر                       

 .عامل دیگری

امروز وقتی نگاه می کنيد می بينيد کامال آنچه که یکسال و اندی قـبـل یـک پـيـش            
بينی بود امروز به تحقق پيوسته است و به واقعيتی در برابر چشم همگـان تـبـدیـل        

موضوع بحث امروز من اساسا این است که مـی خـواهـم بـه اوضـاع                     .   شده است 
سياسی ایران، که ميتوان آنرا به یک صفحه شطرنج تشبيه کرد، بر اساس تحـلـيـل                 
کنگره چهارم نگاهی بيندازم و در این چارچوب جایگاه و نقش عوامل دخـيـل در ایـن               
اوضاع، و یا مهره های این شطرنج سياسی را، از خود جمهوری اسالمی گرفتـه تـا                

مذهبی و نيروهـای      -هيات حاکمه آمریکا و دول غربی و تا نيروهای اپوزیسيون ملی            



اپوزیسيون راست و باالخره جنبش سرنگونی طلبانه مردم و جنـبـش چـپ و حـزب                    
 .کمونيست کارگری بررسی کنم

به نظر من هر یک از این عوامل را در نظر بگيرید می بينيد یک تـغـيـيـر اسـاسـی و                          
بطوریکه اگر این یکماه پيش به صفحه شطـرنـج سـيـاسـت در                 .   کيفی پيدا کرده اند   

 این تفاوتها کدام است؟. ایران نگاه ميکردید، صحنه کامال متفاوتی را ميدیدید

 
 !يکپارچه اما ضعيف تر: جمهوری اسالمی

جناح راست دو خـرداد را       .   جمهوری اسالمی با انتخابات مجلس هفتم یکدست شد       
خيـلـی از     .   رسما از مجلس بيرون انداخت، و همه اهرمهای قدرت را در دست گرفت   

ناظرین و مفسرین سياسی اینطور فکر ميکردند که جمهوری اسالمی بـعـد از ایـن                  
تحول قوی تر خواهد شد و سلطه و ارعاب و سرکوبگریش بر جامعه بيشتر ومحـکـم                 

انتخابات هنوز تمام نشده شورشهای شهـری       .   اما عکس این اتفاق افتاد    .   تر ميشود 
در اعتراض به نتایج انتخابات شروع شد، بر بستر و با این محمل که انتخابات قـبـول                   
نيست و صندوقسازی و رای سازی شده مردم به خيایانها ریختند و مراکز دولتـی را               

از همان قدم اول معلوم شد این یکپارچه و یکدست شدن دردی از . به آتش کشيدند 
رژیمی که قرار بود با بيرون کردن دو خرداد ميخـش           .   جمهوری اسالمی را دوا نميکند    

را محکم تر بکوبد و بر اوضاع مسلط تر بشود هنوز عرق انتخاباتش خشک نشـده و                
و از آن     .   رای شماری ها به آخر نرسيده در چندین شهر با شورش مردم مواجه شد             

زمان اعتراضات کارگری در کارخانه های مختلف در سطح وسيعتر و تـعـرضـی تـر از                    
مبارزه پـرسـتـاران و مـعـلـمـان هـم                 .   گذشته ادامه داشته و رو به رشد بوده است        

 تير رژیم برای مرعوب کردن جامعه تالش زیادی کـرد، امـا ایـن                  ١٨قبل از   .   همينطور
خيزشهای شهری در شهرهای شـمـال ادامـه پـيـدا کـرد و                    .   تمهيدات دیری نپائيد  

. مبارزات کارگری و دانشجوئی به شکل رادیکال تر و تعرضی تری از سر گرفتـه شـد          
در جریان هخا، یک کاریکاتور و مضحکه سياسی اعالم کرد با چهار صد هواپـيـمـا بـه              
ایران ميرود و قدرت را ميگيرد، به مردم هم گفت با لباس سفـيـد و بـا دسـتـه گـل                

نتيجه چه شد؟ جامعه، بخش پيشرو و معترض مـردم، نـه در خـانـه                .   بخيابان بيایند 
در محالت تـهـران بـا بـنـر و            .   نشست، نه لباس سفيد پوشيد، نه به کسی گل داد        

پرچم سرخ بدنبال پاسداران گذاشتند و شعار دادند سوسياليسم بپا خيز برای رفـع               
! و بعد هم ادامه همين جریان به شورش شـوش و مـمـسـنـی انـجـامـيـد                       !   تبعيض

جمهوری اسالمی ظاهرا قویتر شده بود و کاریکاتوری از راست جامعه هم پریده بـود           
 !وسط ميدان و گرد و خاک ميکرد، اما نتيجه چه بود؟ قدرتنمائی بيشتر چپ جامعه

مساله اپوزیسيون راست و چپ و مبارزه مردم را در سـر جـای خـودش بـررسـی                    
اما تا آنجا که به موقعيت جمهوری اسالمی مربوط ميشود می بينيم کـامـال       .   ميکنيم

نقطه مقابل آن انتظار و تصویری است که بسياری از ناظرین بعد از انتخابات از رژیـم                  
رژیمی که یکپارچه از انتخابات خارج شده بود، جناح صریحا و رسمـا             .   بدست ميدادند 

طرفدار اعدام و شالق و سنگسار و سرکوب و شکنجه اش، جناح ولی فقيـه هـمـه                
چيز را در دست گرفته بود، و قرار بود محکم تر از قبل بکوبد و بزند و ببندد، ضعيف تـر            
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 حميد تقوايی  

 .و مستاصل تر در برابر مردم معترض قرار گرفت

قرار بود جمـهـوری   .   از سوی دیگر موقعيت رژیم در رابطه با غرب هم به جائی نرسيد        
ابتکار سياست خارجی و رابطه بـا       .   اسالمی تثبيت شده سری توی سرها در بياورد       

امـا در ایـن       .   آمریکا را مدتها قبل از انتخابات مجلس جناح راست بدست گرفتـه بـود              
چه در رابطه بـا     .   عرصه هم مساله فرقی نکرد و چيزی عاید جمهوری اسالمی نشد          

اروپای واحد و چه آمریکا تالشهای رژیم برای تثبت موقعيتش بجائی نرسيد و امـروز                
بطور خـالـصـه در دوره بـعـد از                .   می بينيم به سطح بحرانی و حادی رسيده است   

انتخابات موقعيت حکومت اسالمی چه در صحنه سياست داخلی در مقابل جنـبـش              
حـاال  .   اعتراضی مردم و چه در مقياس بين المللی ضعيف تر و وخيم تر شـده اسـت                 

 .ببينيم وضع دیگرمهره ها در اپوزیسيون رژیم در چه حال است

 
 حلقه اتصال يک صف به هم ريخته: رفراندوم

در اپوزیسيون رژیم، عالوه بر جنبش چپ که بعدا به آن ميپردازیم، دو جنبش راسـت        
مذهبيون را داریم که مشخصا به ترتيب با سلطنت طلـبـان و دو خـردادیـهـا                     -و ملی 

قبال، زمانی کـه دو خـرداد هـنـوز از رژیـم اخـراج نشـده بـود،                           .   مشخص ميشوند 
اپوزیسيون راست، ناسيوناليسم عظمت طلب ایرانی، سرنگونی طـلـب بـود و دو                  

 .اما امروز با این متر هيچ چيز را نميشود اندازه گرفت. خرداد استحاله چی بود

مرزبندیهـای  .   امروز صف اپوزیسيون راست و ملی مذهبيون کامال در هم ریخته است         
سلطنت طلب هایی هستند که شاه را کنار گذاشـتـه انـد، دو             .   قبلی به هم ریخته   

خردادی هایی هم هستند که اصالحات درون حکومتی را کنار گذاشته اند و پـرچـم                 
. سومی حول رفراندوم بلند کرده اند که گویا نه دو خرداد است و نه سلطنت طـلـب                  

صفی تشکيل شده که در نـگـاه اول بـهـم         .  هم این است و هم آن و هم هيچ کدام 
خـودشـان   .   حرف دیروز خودشان را رد می کنند.   ریخته و درب و داغان به نظر ميرسد       

شاهی است که دیگر شاه کسی نيست و از آن طرف   .   به خودشان حمله می کنند    
امام جمعه ای است که از جدایی مذهب از   .   آخوندی است که اصال مذهبی نيست    

و از آن طرف سلطنت طلبی است کـه اصـرار دارد احـتـرام                   .   دولت صحبت می کند   
کسی مثل شيرین عبادی پيش می آید که هـم بـانـوی ایـران                  .   مذهب را حفظ کند   

زمين است و هم بانوی اسالم، اما طلوع نکرده افول ميکند و خيرش به هـيـچـکـدام           
رفـرمـيـسـت     .   صف در هم ریخته ای که شاخص ضد رژیمی اش گم شـده             .   نميرسد
و .   سرنگون طلب هست، سرنگون طـلـب هـم نـيـسـت          .   رفرميست نيست .   هست

چرا سلطنت طلب .   چرا بهم ریخته اند.   مردم می مانند که اینها چی دارند می گویند 
صف بـهـم   .   ها بجان خودشان افتاده اند، چرا دو خردادی ها بجان خودشان افتاده اند       

 .ریخته مغشوشی که دست و پای خودشان را لگد می کنند

اما رفراندومچيهای ما با تمام این پریشانيها و بهم ریختگی ها خـوب مـيـدانـنـد چـه                      
ایـن صـفـی      .   رفراندوم طرحی از سر حماقت نيست، از سر استيصال است         .   ميکنند

و آن فصل مشترک را مدام هـمـه شـان             .   است که یک فصل مشترک اساسی دارد      
مقابله با انقالب وجه مشترک این صـف بـهـم             .   انقالب خشونت است  :   تکرار ميکنند 
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 چند نوشته از

ریخته است و از آقای حجاریان تا آقای سازگارا تا آقای داریوش همایون تا آقـای رضـا          
پهلوی تا کشتگر تا فرخ نگهدار تا تمام ملی مذهبيون و تمام سلطنت طـلـب هـا در                   

قـبـال   .   این دوره ترجيح می دهند که سر این وجه مشترکشان دور هم جمع بشـونـد              
آن شـاه    .   این وجه مشترک را داشتند ولی آنقدر مهم نبود که چسـبـشـان بـاشـد                  

این هم می گفت جمهوری اسالمی باید بـمـانـد و والیـت                 .   خودش را می خواست   
مـنـتـهـی ضـد انـقـالب در              .   هميشه اینها ضد انقالب بـوده انـد        .   فقيه اش باید برود   

دوردست، به خودش اجازه می دهد و می تواند با شاخص ها و معيار های دیـگـری          
اما ضد انقـالبـی   . هویت سياسی خودش را تعریف کند و یارگيری کند و جبهه بسازد 

که انقالب در چشم انداز نزدیکش و در چند کيلومتری اش قرار گرفته دیگر این اجـازه                 
حاال دیگر مجبور است در .   را ندارد، دیگر این تفنن را ندارد و این آزادی انتخاب را ندارد          

مقابل چيزی که می داند امروز فردا اتفاق می افتد و بر سر منافع پایه ای تـری بـا                       
دیگر تاج و عمامه مهم نيست، رژیم مذهبی        .   رقبای دیروزش متحد و هم جبهه شود      

آن که می گوید اسالم بایـد از         .   و یا شاهنشاهی مهم نيست، سيستم مهم است       
دولت جدا باشد مثل آقای سروش و آقای گنجی ميخواهد نظام را حفظ کـنـد، رضـا                    

و این را نـه    .   پهلوی هم که از خير تاج و تخت ميگذرد، می گوید نظام باید حفظ شود       
 .شاید دورنگری آگاهانه، بلکه غریزه طبقاتيشان ایجاب ميکند

آیا این نيروهائی که از تغيير قانون اساسی دم ميزنند یکبار به سنگسار و اعـدام و            
کشتار رژیم در همين چارچوب افشای قوانين جمهوری اسالمی اشـاره کـرده انـد؟                 
یک بار به کمپينهای ما عليه سنگسار و اعدام حاجيه ها و افسـانـه نـوروزی هـا و                        
شهال جاهد ها پاسخ مثبت داده اند؟ مگر هدفشان تغيير قانون اساسی نـيـسـت؟                 
چرا یکبار بر این جنایات در همان چارچوب لزوم تغـيـيـر قـانـون اسـاسـی انـگـشـت                          
نميگذارند؟ چرا نميگویند رژیمی که کودک اعدام ميکنـد و بـه صـورت زنـان اسـيـد                        
ميپاشد و دست قطع ميکند و بر جرثقيل بدار ميکشد باید قانـون اسـاسـی اش را                     

ایـنـهـا    .   عوض کرد و حقوق بشری کرد؟ نميگویند چون مساله شان ایـنـهـا نـيـسـت                 
مسائل مردم انقالبی است و علم قانون اساسی بلند شده تا جلوی همين انقـالب               

اتفاقی که افتاده است همانست که در کنـگـره چـهـارم پـيـش بـيـنـی                .   را سد کند  
ميکردیم، ایجاد صفبندیهای جدید در برابر مبارزات مردم و برای پيشگيری انقالبی که             

 .در راهست

از زاویه دیگری که به مساله نگاه کنيد ميبينيد اساس این صفبندی درجـه و عـمـق                    
سئوال اینسـت   .   نقدی است که نيروهای مختلف اپوزیسيون به وضعيت موجود دارند         

تا چه حد در واقعيت رخنه ميکند . که این نقد و نفی تا چه حد عميق و رادیکال است
و عميق ميشود، و چه چيزی را و تا کجا ميخواهد نفی کند و تغيير بـدهـد؟ انـقـالب                      

سئوال اینست که احزاب و نـيـروهـای سـيـاسـی               .   حرکتی سلبی و انتقادی است    
اپوزیسيون، که معموال در شرایط انقالب به تعدادشان و مـخـالـفـت خـوانـيـهـایشـان                     
افزوده ميشود، بميدان می آیند که خصلت سلبی انقالب را عميق تر و رادیکال تر و                 
بنيادی تر کنند و یا بر عکس ميخواهند در برابرش بایستند، کند و سطحی اش کننـد           

 و به کمترین تغييرات قانعش کنند؟

امروز اپوزیسيون راست خود را سرنگونی طلب ميداند، آمریکا هم در نهایت خواستار             
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 حميد تقوايی  

تغيير جمهوری اسالمی است، بخشی از دو خردادی ها تغييرات اساسی در رژیـم                
حاضر را ميخواهند، ولی واقعا مقصود این نيروها از رژیم و نظام و تـغـيـيـر در نـظـام                         

باید بروند اما ایـنـهـا کـی هسـتـنـد؟ تـا دیـروز کـه                         "   اینها" چيست؟ همه ميکویند    
منظورشان ولی فقيه بود، امروز هم حداکثر از برکناری آخوندهای فاندامنتاليسـت و              

آیا واقعا اینها بروند تمامست؟ زندان ها چه؟ سپـاه          .   تغيير هيات حاکمه فراتر نميروند    
و کميته و ده ها ارگان سرکوبگر مخفی ونيمه مخفی چه؟ بورکراسی مافوق مـردم                
چه؟ این دم و دستگاه عریض و طویل اداری بخور و بچاپ چه؟ استثـمـار چـه؟ فـقـر                       
چه؟ نقد نيروهای اپوزیسيون ضد انقالب این مسائل را حتی لمس هـم نـمـيـکـنـد،                    

یک ميـلـيـمـتـر در         .   عميق نميشود و چيزی را بطور اساسی و پایه ای تغيير نميدهد           
واقعيت رخنه ميکنند و همان اندازه هم ميخواهند واقعيت را تغيير بـدهـنـد، مـنـافـع                     

 .طبقاتيشان بيش از این اقتضا نميکند

مخالفت این نيروها با انقالب دقيقا به خاطر عمق نقد و تغييرات رادیکالی است کـه                 
یک انقالب پيروز، یک انقالب چپ به رهبری ما کمونيستها، رژیـم            .   بهمراه خواهد آورد  

و نظام سياسی و اقتصادی موجود را از پایه به هم خواهد ریخت و هراس و نگرانـی                  
 چـنـيـن بـود و           ٥٧در انقالب   . نيروهای ضد انقالب دقيقا از همين جا ناشی ميشود 

صفبندی امروز ضد انقالب و ترکـيـب نـيـروهـای آن اسـاسـا                   .   امروز هم چنين است   
ضد انقالب حاکم و اپوزیسيون در انقالب .  شاهد آن بودیم٥٧همانست که در انقالب 

 .، امروز دوباره برای حفظ نظام در برابر انقالب به صف شده اند٥٧

 
 !بازگشت به آ ينده با صندليهای تعويض شده: ٥٧مروری بر انقالب 

اجازه بـدهـيـد کـمـی بـه عـقـب                 .   برای بهتر دیدن آینده باید نگاهی به گذشته کرد       
 چـه اتـفـاقـی افـتـاد؟ در آن زمـان غـرب و نـظـام                             ٥٧برگردیم و ببينيم در انقالب    

شاهنشاهی، کسانی که االن اکثرشان در لوس آنجلس جمع شده انـد، در ایـران                  
 متوجه شدند که نميتوانند از ٥٧دولتهای غربی با اوجگيری انقالب . حکومت ميکردند

روبرو انقالب را کنترل کنند و به شکست بکشانند، یک نيروی ضد انـقـالبـی دیـگـر،                     
. خمينی و اسالم خمينی را در اپوزیسيون شاه پيدا کردند و بجلوی صـحـنـه رانـدنـد                   

خميـنـی   .   نيروئی که بتواند انقالب را از درون شکست بدهد و همين اتفاق هم افتاد           
را گذاشتند زیر نور افکن و تبدیلش کردند به رهبر انقالب و انقالب را بـه شـکـسـت                      

به نظر ميرسد خمينی شاه را انداخت اما کمی عـمـيـق تـر مسـالـه را                       .   کشاندند
. بررسی کنيد ميبينيد خمينی و شاه هر دو اجازه ندادند انقالب به پـيـروزی بـرسـد                   

نه کارگران بعد از قيام .    تمام شد٦٠ خرداد ٣٠ با قيام بهمن تمام نشد، با ٥٧انقالب  
تـحـت نـام انـقـالب          .   و روی کار آمدن خمينی به خانه رفتند، و نه زنان و نه جـوانـان                

فرهنگی همين آقای سروش و دیگر دوخردادیهای خشونت گریز ما به دانشـگـاهـهـا                
 مـرداد بـه       ٢٨در   .   هجوم بردند و دانشجویان چپ و انقالبی را از دم تيغ گـذرانـدنـد               

کردستان هجوم بردند، انقالب در کردستان را کـوبـيـدنـد کـه بـه کـوه زد و جـنـگ                             
مسلحانه اش را شروع کرد، جنبش دهقانان ترکـمـن صـحـرا را بـخـون کشـيـدنـد،                    
اعتراضات کارگران بيکار در تهران و اصفهان را سرکوب کردند، به تظاهرات زنان علـيـه        

 خـرداد    ٣٠حجاب با اسيد حمله بردند و حجاب را برسرشان ميخ کردند و باالخره در                
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 چند نوشته از

 یورش همه جانبه شان را آغاز کردند و هر که لباس و قيافه اش به کمونيست و                   ٦٠
 در صـد کسـانـی کـه            ٩٠انقالبی شبيه بود را دستگير کردند و به زندان انداختند و            

 .گرفته بودند را اعدام کردند

این سير تحوالت را که در نظر بگيرید می بينيد بختيار و بازرگـان و خـمـيـنـی ادامـه                       
آنچه ضد انقالب حاکـم نـتـوانسـت انـجـام           .   ازهاری و شریف امامی و هویدا هستند  

آن زمـان  .   دهد، اپوزیسيون ارتجاعيش به اسم انقالب بقدرت رسيد و به انجام رساند 
شاه و ازهاری و بختيار و بازرگان و خمينی همه مقابل انقالب بودند و برنده خمينـی                 

 .بود، کسی که باالخره توانست انقالب را بکوبد

اگر در هر یک از این ایستگاهها ميتوانستند انقالب را متوقف کنند آنکه بـرای نـجـات                   
اگر بختيـار مـيـتـوانسـت         .   نظام بميدان آمده بود دولت بعدی را شکل ميداد و ميماند          

انقالب را بخواباند او ماندگار ميشد و اگر شریف امامی و یا ازهاری از عهده انـقـالب                   
بـازرگـان،   .   اما انقالب متوقف نشد و از همه اینها گذر کرد   .   بر می آمدند آنها ميماندند    

اولين نخست وزیر خمينی، ميگفت باران ميخواستيم سيل آمد، و این سيـل آنـقـدر                 
 شمشيرها را از رو بسـت و مـبـارزه            ٦٠ خرداد ٣٠ادامه یافت تا باالخره خمينی در   

 .مردم را بخون کشيد

 هم گرچه چپ قوی نبود اما مردم برای همين خـواسـتـهـائـی مـبـارزه                    ٥٧در انقالب   
و در مـقـابـل      .   برای آزادی و برای برابری و برای رفاه       .   ميکردند که امروز مطرح ميکنند    

انقالب و مردم انقالبی صفی شکل گرفت که اجزاء متشکله اش همين مهره هـا و                  
آقای جيمی کارتر رئيس جـمـهـور وقـت آمـریـکـا و                   :   عوامل ضد انقالبی امروز بودند    

متحدین اروپائيش که در کنفرانس گوادولوپ بر سر چگونگی مقابله با انـقـالب ایـران         
به توافق رسيدند، ناسيوناليسم عظمت طلب ایرانی که آن زمان در حکومت بـود، و                

. مذهبی که به قدرت رسيد و انقالب را تحت نام انقالب سـرکـوب کـرد                -جنبش ملی 
نظام شاهنشاهی را نتوانستند حفظ کنند اما نـظـام   . این مجموعه نظام را نجات داد 

بهيچوجه نميخواستند در یـک      .   سرمایه داری ایران را در مقابل خطر چپ نجات دادند         
کشور همسایه شوروی چپ بقدرت برسد، طرح کمربند سبز را پـيـاده کـردنـد و از                     

 را در واقـع ضـد انـقـالب حـاکـم و                   ٥٧انقالب  .   کمونيستها حمام خون براه انداختند    
و در   .   محکوم، سرنگون کننده و سرنگون شونده، در نهایت به شکسـت کشـانـدنـد               

کمونيست کشی که خمينی بـراه       .   نتيجه یکبار دیگر طبقه بورژوازی ایران برنده شد       
 .انداخت شاهنشاه آریامهر در خواب هم نميدید

چنان تيغ را برداشتند و هر کس جرات کرده بود اسم لنين را بيـاورد و کـتـاب جـلـد                         
سفيد بخواند و یک ميتينگ چپی برود را از دم تيغ گذراندند که فکر ميکردنـد تـا صـد                

مـا اجـازه نـدادیـم، و           .   اما اشتباه ميکردند.   سال در این شوره زار کمونيسم نميروید 
امروز حزبی به عظمت حزب کمونيست کارگری یک مهره تعيين کننده اردوی انقـالب    

اگر ما در صحنه نبودیم چه بسا در رابطه با انقالب آتـی ایـران هـم هـمـيـن                   .   است
 .سناریو را تکرار ميکردند

 دوباره بـرای حـفـظ         ٥٧که تحوالت را نگاه ميکنيد ميبينيد همان نيروهای سال          امروز  
ميخواهند همان داستان را تکرار کنند، بـا ایـن            .   نظام از خطر چپ به تکاپو افتاده اند       
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اپوزیسيون ارتجاعی دیروز حاکم اسـت، و حـاکـم             .   فرق که جاها عوض شده است     
 .اما همچنان هر دو در مقابل انقالب قرار گرفته اند.   دیروز اپوزیسيون ارتجاعی اوست   

. همچنان مساله حياتی این نيروها حفظ نظام است، حفظ نظام سرمـایـه در ایـران                 
آقـای  .   انقالب که در ميگيرد تاج و عمامه کنار هم قرار ميگيرند تا سر را نجات بدهـنـد             

سازگارا و داریوش همایون و رضا پهلوی و آیت اهللا مـنـتـظـری خـطـر انـقـالب را بـو                            
دفتر تحکيم وحـدتـی کـه داخـل            .   ميکشند و زیر علم رفراندوم کنار هم قرار ميگيرند        

رژیم وقتی ميگفت من ميخواهم نظام بماند مقصودش از نظام، جمهوری اسـالمـی               
منهای فقيه بود، وقتی بيرون رژیم ميگوید باید نظام بماند دیگر مقصودش حـکـومـت                 
اسالمی نيست، منظورش نظم سرمایه داری است، ميگوید باید ارتش و پارلمـان و               
وزارت اطالعات و بوروکراسی مافوق مردم و تقدس مالکـيـت خصـوصـی و سـود و                      

 .و از این نقطه نظر تفاوتی با صف سلطنت طلبان ندارند. سرمایه بر جا بماند

اما نيروهای این صفبندی جدید در عين حال ادامه همان جنبـش هـای اجـتـمـاعـی              
 .رفراندوم از این نقطه نظر نيز خاصيتی جادوئی دارد. قدیمی هستند

 
 محل تالقی دو جنبش: رفراندوم

بخش از رژیم بيرون انداخته شده دو خرداد، یعنی اساسا دفتر تحکيم وحدت، عـلـم                 
قبال هم دو خرداد از رفرانـدوم  .   رفراندوم را برای تغيير قانون اساسی بلند کرده است       

سلطنـت طـلـب      .   صحبت کرده بود اما هدفش محدود کردن اختيارات والیت فقيه بود          
هم قبال رفراندوم را به نوعی در رابطه با تعيين حکومت و بازگرداندن شـاهـزاده بـه                     

ولی این رفراندومی که امروز مطرح ميکنند نه اینست و          .   تخت سلطنت مطرح ميکرد   
از دو خردادی ميپرسيد ميگوید اصالحات از درون حکومت به بن بست رسيـده          .   نه آن 

اصالحات را هم اینطـور مـعـنـی          .   است، رفراندوم پرچم اصالحات از بيرون رژیم است       
سئوال رفرانـدوم نـه نـوع رژیـم            .   ميکنند که ميخواهند قانون اساسی را عوض کنند       

است، نه نوع دولت و کابينه است و حتی محدود کردن اختيارات ولـی فـقـيـه هـم                       
بـنـابـرایـن     .   موضوع تغيير قانون اساسی در چـارچـوب حـقـوق بشـر اسـت                 .   نيست

هسـتـم، درون     "   اصالح طـلـب   " دوخردادی از رژیم رانده شده ميتواند بگوید من هنوز          
 .رژیم به بن بست رسيده ام و ميخواهم از بيرون اهدافم را دنبال کنم

اپـوزیسـيـون    .   در صف سلطنت طلبان اعليحضرت هم طرفدار رفرانـدوم شـده اسـت              
رفراندوم بر سر قانون اساسی است ولی معلوم است کـه تـغـيـيـر                  " راست ميگوید   

منظورشان هم ازسرنگونی، رژیم چنج و " .   قانون اساسی در نهایت یعنی تغيير نظام 
پرچمی را بلند کرده اند که هم استحاله است هم نـيـسـت،              .   انقالب مخملی است  

هم سرنگونی است و هم نيست، هم ميتواند شاه را برگرداند و هم ميتوانـد تـنـهـا                    
ولی فقيه را محدود کند، و خالصه کيسه گشادی است که همه چيز را درخـود جـا                    

اما وقتی در این طـرح دقـيـق           .   هر کسی از ظن خود طرفدار این طرح است        .   ميدهد
ميشوید می بينيد اصال خاصيت مفيد و شان نزولش در همين ابهام و دوپهلـو بـودن                  

دوره گذشته ام تمام شد، خـودم هـم از دو               " دو خردادی ميخواهد بگوید     .   آن است 
مذهبی، جنبش تغيير و استحالـه      -خرداد عبور کردم، اما همچنان دنباله جنبش ملی       
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. " من همان رفرميست داخل رژیم هستم که فقط به بيـرون کـوچ کـرده ام                  .   هستم
مگر ميشود رژیم بماند  .   من همان سرنگونی طلبم   " سلطنت طلب هم ميتواند بگوید      
می بينيد که وجه مشخصه این شعار و خاصـيـت           "   و قانون اساسی اش تغيير کند؟       

این پرچم اینست که دو جنبش اجتماعی مختلف که دو سياست و دو خط مخـتـلـف               
 .دارند بتوانند پرچم واحدی داشته باشند و کنار یکدیگر بایستند

سلطنت طلب وقتی ميگوید رفراندوم آمریکا را از در عقب وارد ميکند، رفراندوم بـرای               
محض اطالعتان انقالب مخمـلـی اسـم         ( او معادل رژیم چنج و انقالب مخملی است         

سلطنت طلب اميدوارست آمریکا پشت رفـرانـدوم     ! ) .   بعد از جنگ سردی کودتا است     
برای دو خردادی مساله کماکان تـغـيـيـر           .   بياید و اعليحضرت را به تاج و تخت برساند        
ولی هر دو پرچمشان را در برابـر انـقـالب            .   رژیم به شيوه تدریجی و قدم بقدم است       

یکـی مـعـمـار شـکـنـجـه             .   هردو ظاهرا از خشن بودن انقالب ناراحتند      .   بلند کرده اند  
گاههای جمهوری اسالمی بوده و دیگری برای هجوم آمریکا به عراق هورا کشـيـده                

 !است اما نوبت انقالب که ميرسد هر دو از خشونت بدشان ميآید

رفراندوم پرچمی است که اجازه ميدهد تا دو جنبش اجـتـمـاعـی مـتـفـاوت، مـلـی                       
مذهبيون و ناسيوناليسم عظمت طلب، در ضمن حفظ استقالل، این تنفر طبقاتی از             

 .انقالب را با صدای بلند اعالم کنند

ایـن  .   اما آیا این پرچم ماندگار است و رفراندومچيها متحد خواهند ماند؟ بـهـيـچـوجـه                 
خود رفراندوم چی ها هم ميدانند این طـرح عـمـلـی               .   پرچم باال نرفته به زمين افتاد     

نيست و عمال کنارش گذاشته اند، اما صفبندی طبقاتی که شکل گرفته مانـدگـارتـر                
مـمـکـن    .   و هر چه به انقالب نزدیک تر بشویم این صفبندی محکم تر ميـشـود    .   است

است پرچم ها و شخصيتهای جدی تری پيدا کنند و حتی یک رهبر واحد پيدا کنـنـد،                  
ممکن است بخش وسيعتری از سلطنت طلبان و دو خردادیها کنار هم قرار بگيـرنـد،                

باید روندی که شروع شده است را دیـد و نـقـد و                  .   رفراندوم تازه آغاز این تحول بود     
تا همينجا برخورد حزب ما به طرح رفراندوم نقـش       .   افشایش کرد و در برابرش ایستاد     

عمده ای در ناکام ماندن این طرح داشته است و در قدمهای بعدی نيـز حـزب صـف                     
 تـکـرار     ٥٧ما نميگذاریم تجربه شکست انقالب .   ضد انقالب را راحت نخواهد گذاشت   

 .شود

 
 ضد انقالب تعرض ميکند: تهديد نظامی

قبل از اینکه به صف انقالب بپردازیم باید موقعيت و حرکات تازه یک مهره اصـلـی در                    
 .صف ضد انقالب، یعنی غرب و آمریکا را نيز بررسی کنيم

اعالم کرده اند که ممکن است به . آخرین حرکت آمریکا تهدید به حمله نظامی است
می گویند شـنـاسـائـی هـا و            .   تاسيسات هسته ای جمهوری اسالمی حمله کنند      

ظـاهـرا ایـن      .   تجسسهایشان را کرده اند، اهداف را معلوم کرده اند و آماده حمله اند   
آمریکا مدتهاست که جمهوری اسـالمـی       .   مساله به اوضاع داخلی ایران ربطی ندارد      

امـا  .   را بعنوان محور شر خوانده است و حاال فرصت را مناسب دیده تا تعـرض بـکـنـد                   
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کمی که در مساله دقيق شویم ميبينيم حرکت آمریکا نيز از همان منطقـی پـيـروی                  
هـدف آمـریـکـا از ایـن            .   ميکند که کل نيروهای ضد انقالب را به تکاپو واداشته است          

تهدیدات چيست؟ آیا واقعا هدف آمریکا در این حرکت مشخص سرنگونی جـمـهـوری               
هيچ یـک از مـانـورهـای           .   اسالمی است؟ در مورد عراق هدف سرنگونی صدام بود        

دیپلماتيک و عقب نشينی های صدام را نپذیرفتند، سازمان ملل و شورای امنيـت را      
اما آیا در ایـران هـم        .   نادیده گرفتند و باالخره حمله کردند و رژیم بعث را ساقط کردند           

تفاوت اساسی ایران با عراق وجـود    . همين داستان است؟ به نظر من چنين نيست 
یک جنبش عظيم اعتراضی و آزادیخواهانه مردم است و همين کل مساله ایران را از               

هدفی که آمریکا دنبال ميکند همانطور که اعالم کـرده           .   مساله عراق متفاوف ميکند   
و در ایـن خـاورمـيـانـه          .  آمریکائی است" دموکراسی"اند یک خاورميانه بزرگ با مدل  

امروز جمهوری اسالمی نه بخاطر وضعيت . بزرگ جمهوری اسالمی موی دماغ است
داخلی ایران، بلکه بعنوان مساله ای در خـاورمـيـانـه، و مشـخـصـا در عـراق و در                           

جمهـوری  .   فلسطين، برای هيات حاکمه آمریکا مطرح شده و اولویت پيدا کرده است           
اسالمی حامی شيعيان جنوب عراق و مجلس اعال است، و ازحزب اهللا و حـمـاس                   

و طبيعی است که آمریکـا  .   هم از نظر سياسی و هم مالی و نظامی    .   حمایت ميکند 
. بدنبال عقب راندن جمهوری اسالمی در این عرصه ها به هر قيمت ممـکـن بـاشـد                  

بهـانـه   .   حمله نظامی به ایران آخرین راه چاره آمریکا برای رسيدن به این هدف است          
ميگویند مـيـخـواهـنـد تـاسـيـسـات              .   های حمله آمریکا به ایران خود بسيار گویاست 

با حمالت حساب شـده و    .   سالحهای هسته ای جمهوری اسالمی را در هم بکوبند  
قرار نيست نيروی زمينی و یا حمله همه جانبه ای مانـنـد یـورش بـه                   .   دقيق هوائی 

ایـن بـار     .   از سرنگونی رژیم ایران هم حرفی بميان آورده نميشود    .   عراق در کار باشد   
ميگویند مردم ایران خودشان این کار را خواهند        .   دیگر محور تبليغات رژیم چنج نيست     

. از طرف دیگر اظهار اميدواری ميکنند که مساله با مذاکره حـل و فصـل شـود                    .   کرد
شمشير حمله نظامی را باال برده اند که شرایط خود را تحميل کنند و شرط اصـلـی                  

تـهـدیـد    .   هم تبعيت جمهوری اسالمی از سياست خارجی آمریکا در منطـقـه اسـت         
نظامی اعمال فشار بر جمهوری اسالمی است برای اینکه هرس اش کنند، رام اش              

ميخواهند در ایران هـم     .   کنند و در چارچوب سياستهای آمریکا در منطقه بگنجانندش        
. جمهوری اسالمی مدل آیت اهللا سيستانی داشته باشند و نه مدل مـقـتـدی صـدر             

بعبارت دیگر عليرغم عدم مطلوبيت استراتژیک جمهوری اسالمی برای آمریکا و غرب     
در این مقطـع بـدنـبـال         .   هدف از مانورهای اخير سرنگونی جمهوری اسالمی نيست       

این سئوال مطرح ميشود که چرا؟ و اینجا باید به طرف یگر صفحه            .   این هدف نيستند  
بخاطر اینکه هيات حاکمه آمریکا هم مثل رضا پهلوی و سازگارا نميداند اگر             .   نگاه کرد 

مطمئن نيست بتواند شرایط را کنترل کند و بتواند جلوی          .   رژیم بيافتد چه خواهد شد    
تـفـاوت اسـاسـی،       .   ایران نه عراق است و نه افغانسـتـان  .   قدرت گيری چپ را بگيرد    

مردم معترضی هستند که از رژیم متنفرند و مدتهاست مبارزه عليه حکومت را آغـاز                
مردمی که در شهرهای کردستان فستيوالی براه مياندازند کـه انسـان را               .   کرده اند 

مردم در شهر قروه در گوشه کردستان فستـيـوال          .   بياد فستيوالهای اروپائی مياندازد   
لباس شاد ميپوشند و به خيابانها ! آدم برفی بر پا ميکنند در حمایت از حقوق کودکان

ميآیند و جشن ميگيرند و به بی حقوقی کودک در جـمـهـوری اسـالمـی اعـتـراض                        

٣٤ 



 
 

 

 چند نوشته از

بـا چـنـيـن مـردم و جـامـعـه ای                   .   گویا با شهری در سوئيس طرف هستيد      .   ميکنند
مردم مدرن تر و مـبـارزتـر و      .   نميشود همان کار را کرد که با عراق و افغانستان کردند 

چپ تر و در برابر مذهب و قومی گری و ناسيوناليسم مصون تر از آن هسـتـنـد کـه                       
 .بشود از باال برایشان تعيين تکليف کرد

در انتخابات قبلی خامنـه ای       .   این جامعه ای متنفر از حکومت و مترصد فرصت است         
. زد توی گوش دو خرداد ده تا شهر شورش شد، مردم بر عليه کل نظام بلند شـدنـد                  

حاال چطور ميشود جمهوری اسالمی را، مانند رژیم بعث، بـا جـراحـی نـظـامـی از                       
خطر چپ، یک انـقـالب چـپ و قـدرت               !   جامعه بيرون کشيد و آب از آب تکان نخورد؟        

گيری چپ در ایران بسيار واقعی تر و عاجل تر و حياتی تر از عـراق و افـغـانسـتـان                         
است و همين خطر است که حمله نظامی برای سرنگون کردن جمهوری اسـالمـی               

مانور نظامی آمریکا   .   را برای طراحان سياست خارجی آمریکا مقرون به صرفه نميکند         
همانطور که گفتم اساسا اهداف منطقه ای دارد، ميخواهند دخالتگریهای منطقه ای            
جمهوری اسالمی را متوقف کنند و ترجيح ميدهند که مساله را در سطح دیپلماتيک              

 .خطر انقالب همه را محتاط کرده است. حل و فصل کنند

دولت آمریکا هم امروز در کنار دوستان طبقاتيش ایستاده است و ميداند نـبـایـد گـز                    
و به همين دلـيـل       .   ميداند حتی کمی باران بخواهد سيل خواهد آمد       .   نکرده پاره کرد  

بدنبال راهيست که در عين رام کردن و به عقب راندن جمهـوری اسـالمـی عـرصـه                     
به همين خاطر در این دوره، بـر خـالف            .   برای انقالب مردم و عروج چپ هموار نشود       

مقطع حمله به عراق، صحبتی از رژیم چنج در ایران در ميان نيست و مساله را اصال                 
 .به موجودیت رژیم مربوط نميکنند

طرح رفرانـدوم را بـه        .   در این ميان قيافه رفراندومچيهای سلطنت طلب دیدنی است        
ميان کشيده اند به این اميد که آمریکا با نسخه انقالب مخملی به حمایتـش بـلـنـد                    
ميشود و حاال درست در اوج رفراندوم و حقوق بشـری کـردن قـانـون اسـاسـی و                         
خشونت نکنيد و مسالمت آميز باشيد اپـوزیسـيـون راسـت، مـتـحـد اسـتـراتـژیـک                         

بی دليل نيست که صفشان بهم ریخته و         .   جهانيشان تهدید به حمله نظامی ميکند     
وقتی کـه در      .   نميدانند به کدام ساز برقصند    .   مغبون و مستاصل و بی افق شده اند       

مقطع حمله به عراق با سر به استقبال رژیم چنج رفتند مقامات آمـریـکـائـی حـرف                     
حـاال کـه خـيـلـی          .   خودشان را پس گرفتند و رو سياهيش به سلطنت طلبها مـانـد             

ميگویند رفراندوم و تغيير قانون اساسی، آمریکا طرح حمله نظامی          "   مودب و متمدن  " 
ولـی ایـنـجـا هـم          .   به نظر ميرسد هر کس ساز خودش را ميزند!   را به پيش ميکشد  

هراس از انقالب و هـراس از          :   وقتی دقيق ميشوید ميبنيد همه یک نگرانی را دارند        
از این نقطه نظر بين بوش و سازگارا و کندوليزا رایـس و داریـوش                  .   قدرت گيری چپ  

 .همایون و خاتمی تفاوت چندانی نيست

از سوی دیگر حمله نظامی آمریکا حتی اگر صرفا حمله بـه یـکـی دو تـاسـيـسـات                        
جـمـهـوری    .   هسته ای باشد ميتواند در کوتاه مدت جو را تماما به نفع رژیم برگـردانـد          

اسالمی این زمينه را پيدا ميکند که جامعه را دوباره به خفقانی شبيـه دوره جـنـگ                    
اینکه عمال چقدر ميتواند این کار را بکند البته مستـقـيـمـا بـه              .   ایران و عراق فرو ببرد    

مقاومت و پيشرویهای جنبش انقالبی مردم بستگی پيدا ميکند ولـی در هـر حـال              
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 حميد تقوايی  

 .زمينه مساعدی برای تعرض جمهوری اسالمی بوجود ميآید

همراه و همـخـوان کـردن رژیـم         :   ميبينيم که طرح تهدید نظامی خواص متعددی دارد  
هرس اش ميکنـنـد    .   اسالمی با سياستهای آمریکا در عين خود داری ازسرنگونی آن         

که اسالم فاتدامنتاليست نباشد و در عين حال حفظش ميکنند که انقالب نشـود و                 
چپ بقدرت نرسد و در همين پروسه این امکان را برای جمهوری اسـالمـی فـراهـم                   

آنچه سازگارا و رضا پهلوی ميگویـنـد، بـوش بـا زبـان                 .   ميکنند که زبان انقالب را ببرد     
حاال باز وقتی عقب می ایستيد و به کل صحنه نکاه ميکنيد ميبينـيـد               .   دیگری ميگوید 

همه دارند نقش خودشان را در یک هماهنگی اعالم نشده ایفا ميـکـنـنـد، هـر یـک                      
. یکی وزیر است و یکی رخ است و یکی فيـل          .   توانائی ها و وظایف خاص خود را دارد       

ولی همه مهره های ضد انقالبند، جزو یک تيم اند، حرکات متفـاوتـی دارنـد، قـدرت                    
هـمـه در     .   همه مهره هـای سـيـاه انـد          .   متفاوتی دارند ولی همه یک هدف را دارند       

 .مقابل صف ما، صف چپ و انقالب، بازی ميکنند

 .حاال اجازه بدهيد به آن طرف صفحه، به مهره های سفيد نيز نگاهی بيندازیم

 
 حزب، مردم و انقالب: آن سوی صفحه شطرنج

در سوی دیگر صفحه شطرنج، در برابر این نيروهائی که بر شمردیم، مردم، انـقـالب                
 .مردم و حزب انقالبی مردم قرار دارد

مردم و مبارزه مردم یک اسم و عبارت عمومی و انتزاعی نيست، منظور کـارگـران و                  
زنان و جوانان و دانشجویان، و پرستاران و معلمان یعنی آن بخـش هـای مشـخـص                    
جامعه است که در همين سه ماه اخير مشغول اعتراض و اعتصاب و تظاهرات بـوده             

کارگران یعنی کارگران نساجی ، کارگران کارخانه شاهو سنندج، کارگـران ایـران         .   اند
خودرو، کارگران نساجی فومنات، کارگران رینگ سازی مشهد و غيـره و غـيـره کـه                    

می . فقط اطالعيه های کارگری اخير حزب ما را نگاه کنيد. ليست اش طوالنی است
و .   بينيد در یکی دو ماه اخير ده ها کارخانه و مرکز توليدی در حال اعتصاب بـوده انـد                   

 آذر هـا دیـدیـد،          ١٦جنبش دانشجویی که در   .   مدام به این ليست اضافه می شود      
.  آذر امسال، که چطور با پرچم سرخ نان و آزادی برای همه بميدان آمـد   ١٦بخصوص  

شاهد جنبش پرستاران و جنبش معلمان هم هستيم و اعتراضات زنان هـم کـه در                  
در .   سطح وسيعی بر سر حجاب اجباری و آپارتاید جنسـی در حـال جـریـان اسـت                     

کردستان هم جنبش اعتراضی هميشه فعال بوده است و فستيوال آدم برفـيـهـا در                 
 .دفاع از حقوق کودکان یک نمونه درخشان آنست

وقتی مـی گـویـيـم مـبـارزه            .   جامعه مدام می جوشد و هر روز اتفاق تازه ای ميافتد          
. مردم منظور این اعتراضات مشخص وسيع و زنده و جاری در سطح کل جامعه است

مـردم  .   منظور مردمی که در خانه هایشان نشستند، یا مردم علی العموم نـيـسـت               
 .اکتيو و فعال مشغول مبارزه را ميگوئيم

اما منظور ما از انقالب چيست؟ ممکن است بگوئيد کدام انقالب؟ انقالبی هـنـوز در             
ممکن است بگوئيد تظاهرات و اعتصاب و شورش وجود دارد امـا ایـنـهـا                  !   کار نيست 
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درست است، هنوز انقالب بالفعلی در کار نيست امـا مـا هـم                .   هنوز انقالب نيست  
آیـنـده نشـان      "   مفسرینی که تکيه کالمشان اینست کـه       .   مفسر سياسی نيستيم  

 !و تا واقعيتی به چشمشان فرو نرود نمی بينندش" خواهد داد

. اگر انقالب بالفعلی در کار بود دیگر تحليل و بررسی روند اوضاع را الزم نـداشـتـيـم                    
حزبی که یک وضعيت سياسی را تـا اتـفـاق        .   دیگر این بحث و تحليلها مورد نداشت   

هر نيروی سياسی که بخواهد بر سيـر تـحـوالت تـاثـيـر            .   نيافتد نميبيند بازنده است   
بگذارد، چه انقالبی و چه ضد انقالبی، ناگزیر است از قبل ارزیابی و پيش بينی کـنـد    

ستاره های دوردست و نادیدنی را از تـاثـيـراتشـان بـرای           .   و به استقبال حوادث برود    
سياره ها و پدیده های کيهانی اطرافشان ميشناسند، انقالب را هم، که البته پدیده       

و نـه    .   ای بسيار کمينی تر و نزدیک تر است، ميتوان و باید به همين شيوه شناخـت         
فقط برای مشاهده، بلکه مهمتر از آن برای تاثير گذاشتن و شکل دادن به آنـچـه در          

همه اهميت بحث اینست که وقتی هنوز انـقـالبـی     .   راهست و در شرف وقوع است     
نيست از شواهد و قرائن و آرایش سياسی نيروها انقالب را ببينيد و آسـتـيـنـهـا را                  

بله فعال انقالبی در کار نيست اما همه بحث اینست که روند اوضاع       .   بموقع باال بزنيد  
 .به سمت انقالب ميرود

 
 شاخصها چه ميگويند: چرخش به چپ

 اعالم کرده ایم که جامعـه بـه چـپ        ٨٢ آذر ١٦ما در دو سال اخير مشخصا از مقطع   
چرخيده است، معنی این چيست؟ آیا آژیتاسيون ميکنيـم؟ شـعـار مـيـدهـيـم؟ دل                     

به چپ چرخيدن جامعه یک واقعيت عينی است کـه           !   خودمان را خوش ميکنيم؟ خير    
به عرصه ها و مناسبتها و مسائل و شخصيتهـا و نـوع               .   به همه ميتوان نشانش داد    

تا حدود دو سال قبـل ایـن         .   مصافها و رودرروئی ها نگاه کنيد، مساله روشن ميشود        
شاخصها چه بود؟ بسته شدن روزنامه سالم، محکـومـيـت آغـاجـری، دسـتـگـيـری                     
طبرزدی و منوچهر محمدی، انتخابات رئيس جمهوری و انتخابات مجلس، حاد شـدن      

اینها موضع کشمکش و اعـتـراض بـود و بـه           .   کشمکش ميان جناحهای رژیم و غيره     
مشـخـصـا در      .   بهانه چنين مسائلی مردم بخيابانها ميریختند و جامعه شلوغ ميشـد          

. دانشگاهها و در جنبش دانشجوئی، دفتر تحکيم وحدت نفوذ و برو بـيـائـی داشـت                  
البته در اکثر موارد مردم از این بهانه ها استفاده ميکردند که حرف خودشان را بزنند،                
این جنبش سرنگونی طلبانه مردم بود که از این منفذها استفاده ميکرد، اما بـه هـر           
. حال شکل و شيوه و بهانه و موضوع اعتراض را اساسا دوخـرداد تـعـيـيـن مـيـکـرد                        

شخصيتها سروش و حجاریان و آیت اهللا منتظری و خاتمی و گنجی و آغاجری بودنـد                
و مسائل مورد اعتراض این بود که روزنامه سالم را بستند، سخنـرانـی سـروش در                   
خرم آباد را بهم ریختند، فالن کاندید دو خردادی را از ليست انتخابات حـذف کـردنـد،                   

 .فالن شخصيت ملی مذهبی را دستگير کردند و غيره

 

اما امروز چه؟ امروز شاخصها کدامند؟ مسائل و شخصيتها و نبردها کدامنـد؟ حـکـم                 
سنگسار حاجيه اسماعيلوند، دستگيری فعالين کارگری در اول مـاه مـه در سـقـز،                   
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حکم اعدام افسانه نوروزی و شهال جاهد، تشکيل کانونهای دفاع از حقوق کودک در              
 مارس در تهران و در سنندج، برپائی شـانـزده            ٨شهرهای مختلف، گردهمائی های     

آذر سرخ در دوسال پياپی با پرچم آزادی و برابری و نان و آزادی برای همه، اعتـصـاب    
کارگران نساجی سنندج، اعالم همبستگی کارگران کارخانه شاهو با این اعتـصـاب،             

، برپائی فستيوال آدم برفی ها در قروه و سنندج و چـنـدیـن شـهـر          life is lifeآهنگ  
دیگر کردستان، اینها مظاهر جنبش سرنگونی اند و این روندیست که رو به گسترش 

این یک جنبش انقالبـی اسـت کـه           .   این چهره امروز جنبش سرنگونی است     .   است
حتی بعنوان بهانه و محمل به جنبشهای دیگر احتياجی ندارد، چوبدست دوخـردادی          

ما در کـنـگـره       .   را کنار گذاشته است و بر پایه چپ و رادیکاليسم خود ایستاده است            
چهارم این را هم اعالم کردیم که جنبش سرنگونی به یک جنبش انـقـالبـی اعـتـال                     

 .یافته است و امروز این واقعيت روشن تر از پيش در برابر چشمان ماست

 
 موقعيت يگانه حزب

منظورم تـنـهـا      .   یک جنبه دیگر این واقعيت نقش و جایگاه حزب ما در این تحوالتست            
نقش سياسی و اجتماعی عمومی حزب نيست، بلکه نقش مستقـيـم و عـمـلـی                   

دیگر از دفتر تحکيم وحدت و جبهه مشارکـت و    .   حزب در جنبش انقالبی جاری است     
حزب اخوی جناب رئيس جمهور و دیگر دارو دسته های دو خردادی خبری نـيـسـت،                  

این را دیگر خود مقـامـات هـم      .   دوره دوره کانال جدیدی ها و کنفرانس برلينيها است      
در جریان کمپين نجات جان حاجيه . فهميده اند و مجبور شده اند برسميت بشناسند

یک خانمی که خودش را وکيل دعاوی معرفی ميکند، و احـتـمـاال عضـوی از دفـتـر                        
خاتمی است، به مينا احدی زنگ ميزند و اعتراض ميکند که چـرا آبـروی جـمـهـوری                     

ایـن بـار     " اسالمی را ميبرید و آقای رئيس جمهور را ناراحت ميکنيد و بعد هم ميگوید     
مينا هم جواب مـيـدهـد        ! "   حاجيه سنگسار خواهد شد   !   اجازه نميدهيم موفق شوید   

و دو روز بعدش حکم سنگسـار حـاجـيـه مـعـلـق                 !   دفعات قبل هم همين را ميگفتيد     
 .ميشود

خـاتـمـی بـه       .    آذر امسـال بـود        ١٦نمونه دیگر در سخنرانی خاتمی در دانشگاه در         
چـرا  !   دانشجویانی که هو اش ميکردند هشدار ميدهد که از پيکار درس عبرت بگيرید            

ناگهان به یاد سازمان پيکار، سازمان کمونيستی که مدتهاست دیـگـر وجـود نـدارد،             
افتاده اند؟ چرا فرض کرده اند مدل این دانشجویان یک سازمان چپ و کمونـيـسـتـی                  

 آذر شلوغ نميشد و دفتر تـحـکـيـم وحـدت و            ١٦ آذر پس از  ١٦است؟ مگر دانشکاه    
گنجی و آغاجری و دیگر شخصيتهای دو خردادی نمایندگانش بودند؟ چرا ناگهـان بـه             
یاد پيکار می افتند؟ برای اینکه هم ميدانند حزب مـا در مـقـابـل آنـهـاسـت و هـم                            

مـيـدانـنـد     .   نميخواهند بگویند حزب کمونيست کـارگـری      .   نميخواهند اسممان را ببرند   
آنکه پرچم سرخ نان و آزادی برای همه را بلند کرده است و دارد رئـيـس جـمـهـور و                        

بـه  .   رهبر و قهرمان اسبق دو خرداد را هو ميکند آرمان و شعارش از کـجـا مـی آیـد                      
نسل جوان ميگویند اشتباه چپ نسل قبل را تکرار نکنيد، دارند بخيال خود آنها را از                  

 آذر دو سـال قـبـل هـم بـه                  ١٦در   .   نزدیکی و پيوستن به حزب ما برحذر ميـدارنـد         
دانشجویانی که عرصه را به سخنران تحکيم وحدتی تنگ کرده بودند هشدار دادنـد               
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هم ميخواهند همه بفهـمـنـد مـنـظـورشـان حـزب                !   که اینجا کنفرانس برلين نيست    
 .کمونيست کارگری است و هم نميخواهند صریحا از ما نام ببرند

اینجا دیگر مـجـبـور شـدنـد           .   نمونه بارز دیگر اعتصاب کارگران نساجی سنندج است       
مـقـامـات    .   حتی این نوع ایما و اشاره ها در رجوع به نام حزب را هم کـنـار بـگـذارنـد                     

کارفرما و اداره کار درمذاکره شان با نمایندگان کارگران مطرح ميکنند که چـرا اخـبـار                   
اعتصاب و مذاکرات ما روی سایتهای حزب است و کارگران هم جواب ميدهنـد عصـر                 

گـویـا دارد     !   انگار در فرانسه ایـم !  اینترنت است، حق ما را بدهيد روی سایتها نميرود 
ت از دخالت حزب سوسياليست در اعـتـصـاب          . ژ. دولت ژیسکار دستن با نمایندگان ث     

و همان جواب روشنی را ميگيرد که کارگر چپ اروپـائـی             .   مترو پاریس شکایت ميکند   
حـقـمـان را بـدهـيـد، حـزب              :   در چنين مواردی جلوی کارفرماها و دولتشان ميگـذارد        

 !دخالت نميکند

این تنها نشاندهنده موقعيت جدید حزب نيست بلکه کال تصویر جدیدی از وضـعـيـت                 
در تاریخ جنبش کارگـری ایـران        .   جنبش کارگری و رابطه آن با حکومت بدست ميدهد        

کم نبوده است مواردی که در دل یک اعتراض و اعتصاب کارگری اسم کمونيـسـتـهـا                  
از همان دوره حکومت شاه دولتها هر گاه خواستـه انـد کـارگـران                 .   بميان آمده است  

اعتصابی را مرعوب کنند گفته اند این اعتصاب زیر سر کمونيستها است و کـارگـران                  
ميکرده اند، اعالم ميکرده اند که مستقل اند و مبـارزه        "   رفع اتهام " هم معموال از خود     

این اولين بـار اسـت کـه در دل یـک                 .   شان به هيچ حزب و گروهی وابسته نيست       
اعتصاب و در مذاکره بين نماینده کارگران و کارفرمایان اسم کمونيستها برده ميشـود              

این شکل دیگری از اعتصاب .   و نه کسی توان ارعاب دارد و نه کسی مرعوب ميشود          
 .و از حزبيت است

در روزهای اعتصاب برنامه زنده تلویزیونی ما مستقيما با کارگران اعتصابی و حکومت             
صجبت ميکند و در این برنامه اصغر کریمی به رژیم هشدار ميدهد که اگر یک مـو از                    

این نمـونـه را دیـگـر         !   سر نمایندگان کارگران کم شود دنيا را بر سرتان خراب ميکنيم       
در کجای دنيا این اتفاق افتاده است که یـک           .   حتی در کشورهای اروپائی هم ندارید     

تلویزیون کمونيستی در یک برنامه زنده از یک اعتصاب جاری حمایت کـنـد و بـه آن                      
تریبون بدهد و همه جامعه را در جریان لحظه به لحظه مبارزه کارگران قرار بدهد؟ این 

 .یک نقطه عطف در جنبش کارگری ایران و در جنبش کارگری دنياست

وجود و حضور حزب ما امروز با جنبش انقالبی و با سير تحوالت و رخـدادهـا تـنـيـده             
یک خصوصيت جنبش سرنگونی شکل گيری روز افزون حزبيت در رونـد      .   شده است 

 آذر دوسـال قـبـل در            ١٦بلند شدن پرچم سرخ آزای و برابری در .   این جنبش است  
 مارس ٨قطعنامه تجمع بزرگ .   دانشگاه تهران یکی از اولين نشانه های این روند بود      

سنندج با خواست لغو آپارتاید جنسی و لغو حجاب اجباری، تکرار همين شعارهـا در               
در اوج مضحکه هـخـا کـه          .   کنار نان و آزادی برای همه نمونه دیگر این واقعيت است          

گویا راست ابتکار عمل و دست باال را داشت، در خيابانهای تهران شـعـار مـيـدهـنـد                     
برای اولـيـن     .   سوسياليسم بپا خيز برای رفع تبعيض و سوسياليسم دوای درد مردم          

شعاری که از جانـب  .   بار در تاریخ ایران در خيابانها شعار سوسياليسم مطرح ميشود         
یک حزب و در یک آکسيون حزبی طرح نشده است، بلکه مردم خودشان ساخته اند               
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 حميد تقوايی  

 .و در دل یک اعتراض و آکسيون عمومی مطرح کرده اند

اما طرح این شعار    .   این در تاریخ چپ و در تاریخ مبارزات مردم در ایران بيسابقه است            
چه فعل وانفعال و چه تحول و تخمـيـری در دل            .   رعدی در یک آسمان بی ابر نيست      

جامعه در حال اتفاق افتادن است که این شعار در خيابانها مطرح ميشود؟ همانـطـور       
که طرح نام کمونيستها در یک اعتصاب کارگری به شکلی که در نساجـی سـنـنـدج            

اما پایه و زمينه    .   دیدیم بيسابقه است، طرح شعار سوسياليسم هم بيسابقه است        
رشد نـفـوذ و مـحـبـوبـيـت اجـتـمـاعـی حـزب                      .   و ریشه اجتماعی هردو یکی است     

 .کمونيست کارگری

این واقعيات بروزات اجتماعی تاثير و نقش حزب ما در جنبش کارگری و در جـنـبـش                    
عمومی عليه جمهوری اسالمی است، اینها بيانگر وزن و ثقل غير قابل انـکـار حـزب           

حتی اگر دست اندرکاران و فعالين این مبارزات عضو ما       .   در اعتصابات و مبارزات است    
نباشند و یا هيچ رابطه تشکيالتی با ما نداشته باشند، باز هم حضور حزب را هـمـه                   

دوره دوره کنفرانس برلينيهاست، دوره کانال جدیدی هاست، دوره          .   جا حس ميکنيد  
توده ای شدن و پيروزی کمپينهای حزبی عليه سنگسار و اعدام و در دفاع از حقـوق              

 .کودکان است، دوره نجات جان افسانه نورزی ها و حاجيه اسماعيلوندهاست

وقتی به صحنه سياسی    .   امروز حزب ما موقعيت منحصر بفرد و تعيين کننده ای دارد          
ایران نگاه ميکنيد ميبينيد فقط یک حزب، حزب کمونيست کارگری است کـه چشـم                 

که انقـالب را کـوتـاهـتـریـن و              .   انداز انقالب را دیده است و انقالب را بشارت ميدهد         
حـزبـی کـه      .   متمدنانه ترین و محتملترین راه سرنگونی جمهوری اسالمی مـيـدانـد            

بخوبی ميداند سناریوی سياه را دارند خواب ميبينند، ميداند کودتا را دارند خواب می              
بينند، ميداند حمله نظامی و رژیم چنج و انقالب مخملی را دارند مطرح ميـکـنـنـد، و                 
دقيقا چون این احتماالت را ميبيند و ميداند، در برابر همه اینها پرچم انقالب را بـلـنـد                    
ميکند و اعالم ميکند که من بشارت دهنده انقالبم، من سخنگو و رهبـر و سـازمـان          
دهنده انقالبم، و اگر این اسبها دارند شيهه ميکشند بخـاطـر زمـيـن لـرزه انـقـالب                       
عظيمی است که خطر اش را همه با غریزه طبقاتيشان فهميده اند و حـس کـرده                    

این زمين لرزه بزودی اتفاق خواهد افتاد و آنروز از دست هيچيک از مـهـره هـای                   .   اند
 .سياه کمپ ضد انقالب کاری ساخته نخواهد بود
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سوسياليسم عملى است 

 ! چون انسانى است
 گفتگو با حميد تقوائى درباره امکانپذيرى سوسياليسم

 

گى                      ت ف ال ه ون ي اس رن ت ار در ان اين مقاله اولين ب
 . بچاپ رسيد٢٠٠١ اوت ١٧، ٦٧شماره 

 

تحوالت سياسى آتى در ایران، انتخاب بين آلترناتيوهاى راست و چـپ در        :   هفتگى
جامعه و انتخاب نوع حکومت آتى را بناگزیر هر چه بيشتر به سمت مرکز توجه مردم                

در قطب چپ جامعه حزب کمونيست کارگـرى ایـران آلـتـرنـاتـيـو جـمـهـورى                       .   ميراند
از نظر شما مردم چرا .   سوسياليستى را تبليغ ميکند و براى برقرارى آن تالش ميکند         

 باید جمهورى سوسياليستى را انتخاب کنند؟

هر کـس آزادى و رفـاه و بـرابـرى مـيـخـواهـد بـایـد جـمـهـورى                                :   حميد تقوائى 
آلترناتيوهاى دیکر مساله مردم را حل نميکننـد تـنـهـا          .   سوسياليستى را انتخاب کند   
که ارکان جامعه طبقاتى را حفظ کند، " آلترناتيوى"هر . صورت مساله را عوض ميکنند

سرمایه و استثمار را مقدس بشمرد، و با مذهب و ناسـيـونـالـيـسـم و فـرهـنـگ و                          
اسالمى سازش کند، مساله اختناق و فقر و نابرابرى که          -اخالقيات عقب مانده ملى   

در جامعه امروز ایران بيداد ميکند را حل نکرده، بلکه تنها روپوش اسالمى آنرا عـوض           
جمهورى اسالمى را باید بهمراه کل نظام تـولـيـدى و اجـتـمـاعـى کـه                  .   کرده است 

نفس وجود این رژیم نشـانـدهـنـده افـالس و بـن             . پاسدار آنست یکجا از ریشه کند 
بست سياسى، اجتماعى و فرهنگى نظامى است که براى حفظ خود بـه چـنـيـن                   

ما ميگوئيم جمهورى اسالمى منحط ترین و ارتجاعى تریـن نـوع             .   رژیمى احتياج دارد  
این حکم مردمـى اسـت کـه          .   حکومت سرمایه دارى است، باید آخرین آن نيز باشد        

حکم زنانى است که دیگر نميخواهند هيچ .  نميخواهند یکبار دیگر از چاله بچاه بيفتند 
نوع نابرابرى و تبعيض و تحقير را تحمل کنند، حکم کارگرانى است که نمـيـخـواهـنـد                   
ثمره کارشان به یغما برود و خود و خانواده شان با فقر مطلق دست و پـنـجـه نـرم                        
کنند، حکم همه کسانى است که یک جامعه سکوالر، مدرن ، انسانى و رها از هـر                  

 .نوع تبعيض و استثمار و نابرابرى ميخواهند

مبانى سياسى و اقتصادى این جامعه در برنامه حزب ما، برنامه اى که از همان بـدو             
استقرار جمهورى سوسياليستى باید اعالم و عملى شود بيان شده و بـروشـنـى                 

جمهورى سوسياليستى از نظر سياسـى بـه شـوراهـاى             .   توضيح داده شده است   
مردم، یعنى دخالت و اعمال اراده مستقيم و مستمـرمـردم در اداره امـور جـامـعـه                 



 

 

 

 حميد تقوايی  

مبتنى است، در سطح اقتصادى جمهورى سوسياليستى استثمار سرمایه دارى و            
کار مزدورى را ملغى خواهد کرد و اصل از هرکس باندازه توانائيـش و بـه هـر کـس                  

جمهورى سوسياليستى  .   باندازه نيازش را سرلوحه سياستهاى خود قرار خواهد داد        
بساط مذهب و قوانين مذهبى را تماما از دولـت و نـظـام قضـائـى و حـقـوقـى و                              
اجتماعى بر خواهد چيد و یک نظام سکوالر و برى از تعصبات مـذهـبـى و مـلـى و                         

در این نظام زن با مرد کامال برابر خواهد بـود و هـر             .   قومى را مستقر خواهد ساخت    
نوع تبعيض و نابرابرى قانونى و حقوقى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنـگـى در حـق                    
زنان لغو خواهد شد، اقليتهاى قومى و ملى از حقوق بـرابـر و یـکـسـان بـرخـوردار                         
خواهند بود، و آزادى بيان و قلم و تحزب و اعتصاب و تظاهرات براى همه و بدون قيـد                   

در یک کالم نظام سوسياليسـتـى مـبـتـنـى             .   و شرط برسميت شناخته خواهد شد     
و تنـهـا سـوسـيـالـيـسـم            .   است برحفظ حرمت انسانى و تامين رفاه و آزادى انسان         

ميتواند واقعا و عمال چنين تحول عظيمى را در جامعه ایران بوجود آورد چـون سـد و                    
 .مانع اصلى در برابر این تحول، یعنى سرمایه را از ميان بر خواهد داشت

 

اما در کمپ مقابل ميگویند که سوسياليسم امکانپذیر نيست و یک دلـيـل              :   هفتگى
 سـال ایـن بـلـوک قـدرتـمـنـد                ٧٠آنرا شکست تجربه شوروى ذکر ميکنند که بعد از          

 پاسخ شما چيست؟. فروپاشيد

بخش اعظم کسانى که ميگویند سوسياليسم عملى نيست خـود           :   حميد تقوائى 
تـمـام   .   جزء نيروهائى هستند که نميخواهند و نميگذارند سوسياليسم عملى شـود          

دستگاه هاى حکومتى در تقریبا تمام کشورها از آمریکا تا اروپا و کشورهـاى جـهـان                  
سوم با تمام قدرت سرکوب و پليس و ماشين عظيم تبليغى در برابر سوسياليـسـم                
سد بسته اند و همين ها هم مدام دارند تبليغ ميکنند که سوسيالـيـسـم عـمـلـى                      

اگر واقعا سوسياليسم عملى نيست باید پرسيـد ایـن مـقـاومـتـهـا و ایـن                   !   نيست
سرکوب مستمر چندین ده ساله سوسياليستها و کمونيستها بخاطر چيست؟ ایـن             
دستگاه مخوف پليسى که در تمام کشورها بساطش را پهن کرده و قبل از هر چـيـز          
کمونيستها را نشانه رفته است دارد چکار ميکند؟ اگر سوسياليسم عملى نـيـسـت          

دولـتـهـا، احـزاب و         .   از چه ميترسيد؟ حقيقت اینست که نميگذارنـد عـمـلـى شـود            
. نيروهاى راست و ارتجاعى ده ها سال است که دارند عليه سوسياليسم ميجنگند            

تجربه شـوروى هـم در         .   یک جنگ تمام عيار تبليغى و فرهنگى و پليسى و نظامى          
بعد از پيروزى انقالب اکتبر بورژوازى روسيه بسادگى        .   نهایت بخشى از این جنگ بود     

دوباره به صحنه بازگشت و این بار باسم انقالب همان اهداف بـورژوازى             .   کنار نکشيد 
سوسياليسم به سرمایه دارى دولتـى تـرجـمـه شـد و                .   صنعتى روس را دنبال کرد    

آرمان برابرى و آزادى جاى خود را به ایجاد یک روسيه صنعتى قدرتمند و قابل رقابـت                 
سوسياليسم در روسيه شکست نـخـورد، بـلـکـه اصـوال             .   با سرمایه دارى غرب داد   
آنچه فروپاشيد سرمایه دارى دولتى تحت نام سوسياليسم . نگذاشتند مستقر شود

تجربه شوروى، اگر بدرستى و بدور از هياهوى تبليغاتى غرب بـررسـى شـود،                 .   بود
تنها ورشکستگى سرمایه دارى دولتى در مقابله با سرمایه دارى بـازار آزاد بـلـوک                   

تمام بحث عمـلـى بـودن      .  غرب را نشان ميدهد و هيچ ربطى به سوسياليسم ندارد 
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سوسياليسم، با و یا بدون رجوع به تجربه شوروى، اساسا یک سـئـوال سـيـاسـى             
از نظر اقتصادى و اجتماعى سوسياليسم عملى ترین نظـام عصـر مـاسـت،            .   است

 .کافيست تا پليس و ماشين سرکوب را کنار بزنيد تا این حقيقت بر همه روشن شود

 

نکته دیگرى که مطرح ميشود اینست که سوسياليسم عمـلـى نـيـسـت              :   هفتگى
مشخصا ميگویند بـدون رقـابـت جـامـعـه را                .   چون رقابت و فردیت در آن جائى ندارد       

 نميشود جلو برد، در این مورد چه نظرى دارید؟

اگر جوامع طبقاتى که امروز انسانها در آن زندگى ميکنند را مـعـيـار                :   حميد تقوائى 
بگيرید، یعنى جوامعى که در آن رقابت اصل است و هر فرد باید به تنـهـائـى گـلـيـم                       
خودش را از آب بيرون بکشد، در جنگل سرمایه دارى آزاد که قانون بکش یـا کشـتـه                    
شو، ورشکست کن و یا ورشکست شو در آن حکمفرماست، طبيعى است کـه در                 

در این جوامع نميشود باال رفت بى آنکه پا . این جوامع بدون رقابت امرى پيش نميرود
. اما زندگى بشرى چيزى بسيار فراتر و عاليتر از اینسـت  .   روى گلوى دیگران گذاشت   

اگر جامعه  .   این نظام سرمایه دارى است که بشریت را به این حضيض انداخته است            
اى ایجاد شود که طبقات در آن جائى نداشته باشند و سود و سود پـرسـتـى قـوه                      
محرکه آن نباشد چنين جامعه اى براى پيشرفت و تعالى نيازى به رقابـت نـخـواهـد                   

حتى در هـمـيـن        .   بلکه رفاه عمومى هدف و نيروى محرکه توليد خواهد بود         .   داشت
جوامع امروزى هم اگر کمى از مناسبات توليدى و کارى بين انسانها فاصله بگـيـریـد                 

بعنوان نمونه  .   ميبينيد که نوعدوستى و تعاون انگيزه فعاليت انسانهاست و نه رقابت          
روابط خانوادگى، روابط بين اعضاى یک فاميل بر مبناى همکارى و نـوعـدوسـتـى و                    

نمونه دیگر موقعيتهائى است که     .   تامين رفاه جمعى است و نه خودخواهى و رقابت        
اعضاى یک جامعه، یک محله و یا یک شهر با یک سانحه طبيعى نظير سيل و زلزلـه                  

در این موارد هم آنچه همه را به تحرک و فعالـيـت وا               .   و آتش سوزى مواجه ميشوند    
چـرا  .   ميدارد نه رقابت و منافع شخصى بلکه تامين رفاه و آسایش همـگـانـى اسـت                 

نميشود مناسبات توليد هم بر همين مبناى تامين رفاه جامعه سازمان داده شـود؟                
چرا باید همين افراد، در محيط کار، در کارخانه و اداره و مغازه گریبان یکدیگر را بـدرنـد    

هيچ چيـز   .   سود سرمایه چنين ایجاب ميکند    :   و بجان هم بيفتند؟ پاسخ روشن است      
 .طبيعى و انسانى و غریزى در رقابت وجود ندارد

 

استدالل دیگرى که عليه امکانپذیرى سوسياليسم مطرح ميشود و بـویـژه     :   هفتگى
در مقابل برنامه حزب کمونيست کارگرى بعضا رنگ ایرانى هم به استدالل ميـزنـنـد،                
اینست که ميگویند این حرفها خوب است اما تخليلى و غير عملى است زیرا اقتصاد               
ایران عقب مانده است و پول و ثروت کافى براى ایجاد این حد رفاه وجـود نـدارد، یـا                      

نـظـر   .   اینکه مردم ایران باین حد از فرهنگ و رشد سياسى و اجتماعى نرسيده انـد               
 شما چيست؟

پول و ثروت کافى براى تـامـيـن رفـاه مـردم وجـود             " در این گفته که :  حميد تقوائى 
پول و ثروت کافى وجود دارد، ولى نه براى رفاه          .   کلمه کليدى رفاه مردم است    "   ندارد
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 حميد تقوايی  

حتى در همـيـن ایـران امـروز، در           !   آنرا خرج رفاه عمومى کنند"  صرف نميکند.  "مردم
همين اقتصاد به افالس افتاده جمهورى اسالمى، آنقدر ثروت هست کـه بـتـوان در                  
فرداى سرنگونى رژیم رفاه عمومى را به سطح بيسابقه اى در تاریخ مـعـاصـر ایـران                   

تنها اقالم نجومى که صرف ارتش و سپاه و کميته و زنـدان و دارو دسـتـه                    .   ارتقا داد 
هاى حکومتى ميشود، و یا در بانکهاى اروپائى بحساب خـيـل آخـونـدهـاى حـاکـم                      
سرازیر ميشود را در نظر بگيرید، با خواباندن این دستگاه بى در و پيکـر مـفـتـخـورى                      
ثروت عظيمى آزاد خواهد شد که ميتوان آنرا صرف رفاه عمومى کرد و سطح زندگى               

در .   و ایـن تـازه شـروع کـار اسـت               .   مردم را به سرعت و بنحو چشمگيرى ارتقا داد        
جامعه سوسياليستى توليد ثروت اساسا متحول خواهد شد و با هدف تاميـن رفـاه                

مـن  " .   اقتصاد ایران عقب مانده اسـت      " ميگویند  .   عمومى جامعه صورت خواهد گرفت    
ميپرسم براى توليد ثروت به چه عواملى نياز هست؟ این سئوال مستقل از ایـنـکـه                  
چه ایدئولوژى اى داشته باشيد، در هر مناسبات توليدى پاسخ روشن و سـاده اى                  

نيروى کار، وسائل توليد و مواد اوليه، اینها سه جزء الزم براى توليد ثروت در هر :   دارد
حاال اقتصاد ایران عقب مانده است یعنـى چـه؟ نـيـروى کـار کـم                     .   جامعه اى است  

منابع و مواد اوليه نداریم؟ وسایل توليد، کارخانه و تکنولوژى توليد نداریم، یـا               !   داریم؟
نميتوانيم داشته باشيم و بکار بياندازیم؟ کارخانه و تکنولوژى توليد را ميشود ساخت             
و یا وارد کرد و فرا گرفت، از نظر منابع و مواد اوليه نيز که هنوز بخش اعظـم مـنـابـع                         
موجود، نظير انرژى خورشيدى، دست نخورده و بالاستفاده مـانـده اسـت، از نـظـر                    
نيروى توليد و بازوهاى آماده بکار نيز چه در سطح جامعـه ایـران و چـه در سـطـح                          
. جهانى با چنان افزایش جمعيتى روبروئيم که از آن با عنوان بمب جمعيت یاد ميکنند

این اصل  .   آنچه در واقع عقب مانده و غير عملى است مناسبات سرمایه دارى است            
توليد بخاطر سود است که اجازه نميدهد نيروى کار عظيم انسانى و وسایل توليدى              

ایـن نـظـام مـبـتـنـى بـر               .   پيشرفته موجود در خدمت رفاه جامعه بکار گرفـتـه شـود            
مينامد و مليونها نـفـر از        "   بمب جمعيت " سودآورى است که نيروى کار مولد ثروت را         

سوسياليسم عملى اسـت چـون     .   آنانرا بيکار و بى تامين و در فقر مطلق رها ميکند   
 .انسانى است، چون تنها راه رهائى انسان از توحش سرمایه دارى است

آیا .  ایراد عقب ماندگى فرهنگى و اجتماعى هم به همين اندازه پوچ و بى پایه است 
این به اصطالح عقب ماندگى فرهنگى و اجتماعى باعث شده است که مردم ایـران               
اتومبيل و یخچال و تلویزیون و ساتالیت دیش و کامپيوتر و اینتـرنـت نـخـواهـنـد و یـا                         
. نتوانند از آن استفاده کنند؟ بشر امروز در یک دهکده بزرگ جهانى زندگى مـيـکـنـد                  

آخرین دستاوردهاى علمى و فرهنگى و تکنولوژیک هر جامعه به سرعت فـراگـيـر و                  
این ميل به پيشرفت و مدرنيسم چنان در جوامع امروزى، و بـویـژه      .   همگانى ميشود 

جامعه ایران که دو دهه است زیر فشار ارتجاع جمهورى اسالمى بخـود مـيـپـيـچـد،                    
. قوى است که جتى رژیم قرون وسطائى جمهورى اسالمى نميتواند آنرا سـد کـنـد                

جامعه اى که این چنين باستقبال آخرین دسـتـاوردهـاى عـلـمـى و فـرهـنـگـى و                           
آنـچـه   .   تکنولوژیک بشرى ميرود سوسياليسم را هم با آغوش بـاز خـواهـدپـذیـرفـت                 

اسالمـى عـقـب      -جامعه پس ميزند شرقزدگى و آن فرهنگ و سنن و اخالقيات ملى           
   . به مردم قالب کنند" فرهنگ خودمان"مانده ایست که ميخواهند باسم 
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 چند نوشته از

 

 

 توفان در فنجان
 نگاه مجددی به طرح رفراندوم

 

در اساس و در کنه هياهوئی که بر سر رفراندوم براه افتاده است مساله حـکـومـت                   
سرنگونی و یا اصالح رژیم، اصالح از درون و یا از بيرون، رفراندوم قبل و یـا                   .   قرار دارد 

بعد از سرنگونی و باالخره انقالب و یا تغييرات تدریجی، اینها مسائل اصلی است که 
مسائلی که با پيوستـن رضـا        .   رفراندومچيها با آن کلنجار ميروند و راه بجائی نميبرند        

پهلوی به صف رفراندوم بحث و جدلهای تازه ای را در ميان این نيروها بـر انـگـيـخـتـه           
تازه اصالح طلبان دو خردادی، هر قدر هم که از   "   راهکار" به  "   شاهکار" آیا این   .   است

" بـرانـداز  " درون به بيرون رژیم کوچ کرده باشند، لطمه نميزند؟ تکليف رفراندومچيهای            
نيست؟ در ایـن مـيـان         "   استحاله" به  "   انقالب مخملی " چه ميشود؟ آیا این فروختن      

شـيـخ و     " مجاهدی که خود را به رفراندوم راضی کرده بود حاال با این اتحاد ناميمون                
 دوباره گرد می آید، سرنگون شدگان و غـاصـبـان            ٥٧چه باید بکند؟ ضد انقالب      "   شاه

امـا در    .    جمع ميشوند تا برای مقابله با انقالب دیگری خود را آماده کـنـنـد               ٥٧انقالب  
عين حال از گذشته نميتوانند رها شوند، از سایه یکدیگر ميهراسنـد و صـفـوفشـان                   

توفانی در فنجان اپوزیسـيـون راسـت در گـرفـتـه                .   هنوز شکل نگرفته به هم ميریزد     
طرح رفراندوم بيش از آنکه توجهی را در جامعه و در مـيـان مـردم بـرانـگـيـزد                 .   است

بيشتر باعث جدل و کشمکش در خود صفوف دو خردادیها و اپوزیسيون راست شـده               
 .در ميان خودشان را گرم کرده است" گفتمان"و بازار 

تنها در هميـن دو سـال       .   خود را دارند"   راهکار" و " گفتمان"در برابر این هياهو، مردم  
اخير از شورشهای شهری بعد از انتخابات مجلس هفتم گرفته تـا کـمـپـيـن نـجـات                      

 آذر و اعتصـاب  ١٦حاجيه از سنگسار و اجتماع دانشجویان با شعارها و پرچم چپ در     
کارگران نساجی سنندج و ایران خود رو تهران، مردم عمال بارها و بارها کيفرخواست              

! جمهوری اسالمی بایـد بـرود      :   و حکم خود را در برابر کليت این نظام اعالم کرده اند           
مردم انقالب است و دقيقا روی آوری بخش هر چه وسيعتری از مـردم بـه                  "   راهکار" 

این راه حل است که هياهوی رفراندوم را در ميان نيروهای صف مقابل انقالب بوجود               
 .آورده است

 
 رفراندوم پاسخی به کدام مساله؟

حـل  " ظاهرا رفراندوم محمل و قالبی است برای طرح مساله حکومت و تالش بـرای                
بدون انقالب و بدون اصوال هر نوع ایفای نقش و اعـمـال       "   مساله جمهوری اسالمی  
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 حميد تقوايی  

برخی از رفراندومچيها تاکيد ميکنند که رفراندوم در نهایت .   اراده فعالی از جانب مردم    
به تغيير حکومت منجر خواهد شد و این طرحی بـرای کـنـار گـذاشـتـن جـمـهـوری                         

ایـن  .   مصرند که آنها صرفا با انقالب مخالفند و نه با سرنگونـی رژیـم    .   اسالمی است 
در شـرایـطـی کـه         .   سرنگونی هم نميشود پـذیـرفـت      "   گفتمان" ادعا را حتی بعنوان     

مدتهاست مردم درخيابانها مرگ بر جمهوری اسالمی را شعار داده اند و نفرت خـود                
از کليت این نظام و خواست و ارداه شان برای برانداختن آنرا بارهـا و بـارهـا نشـان                    

تا به آن حد که از امام جمعه ها تا رسانه های جهانی مثل بی بی سی و                  ( داده اند   
، در ایـن  ) در ایران صحبت ميکنند"   خطر انقالب" مجله محافظه کار اکونوميست هم از    

بر سر رفراندوم آنهم برای تـغـيـيـر قـانـون         " گفتمانی"شرایط نيروئی که بخواهد تازه  
اساسی براه بياندازد و بعد هم ادعا کند خواهان سرنگونی است، باید یا خـود ابلـه                  

این مقابله با جنبش سرنگونی طلبانه مردم . باشد و یا مردم را ابله فرض کرده باشد
این راه تغيير حکومت نيست، راه تغيـيـر مسـيـر حـرکـت                 .   است و نه همراهی با آن     

نميشود انقالب را خشـونـت دانسـت،          .   انقالبی مردم برای حفظ نظام موجود است      
رفراندوم را بجای آن گذاشت و در عين حال مدعی بود کـه مـيـخـواهـيـم                     "   گفتمان" 

کسی که انقالب را بعنوان شيوه تغيير رژیم نميپذیـرد اصـوال             .   حکومت را عوض کنيم   
مخالفت و ضدیت رفراندومچيـهـا بـا انـقـالب، نـقـطـه                  .   هدف دیگری را تعقيب ميکند    

اشتراکی که آنها را کنار هم قرار داده، تنها بخاطر تفـاوت در شـيـوه حـل مسـالـه                         
آنها خواهان تغـيـيـراتـی در         .   نيست، اساسا خود مساله برای آنها چيز دیگری است        

دو .   نظام جمهوری اسالمی هستند و نه سـرنـگـونـی و حـذف کـامـل ایـن نـظـام                          
خردادیهای بيرون و درون حکومت که تا کنون به هزار زبان صریحا تعهد خود به حـفـظ                  

بـرانـدازی   " نظام را اعالم کرده اند و آلترناتيو اپـوزیسـيـون راسـت هـم حـداکـثـر از                          
، فـراتـر     " روحانيـت مـحـتـرم      " و نه همه    "   فاندامنداليستهایشان" ، آنهم تنها    " آخوندها
منظور آنها حتی وقتی از تغيير رژیم صحبت ميکنند، چيـزی بـجـز تـغـيـيـر و                       .   نميرود

دقيقا همانطور که تـلـقـيـشـان از مـبـارزه و                  (   اصالحاتی در دل همين نظام نيست       
اگر این نيروها با انقالب مخالفند دقيقا باین        ) .   اعتراض از نافرمانی مدنی فراتر نميرود     

رفراندوم طرحی برای رهائـی     .   خاطرست که انقالب کليت این نظام را زیر و رو ميکند          
مردم از وضعيت موجود نيست بلکه برعکس عمال و نهایتا طرحی است برای نـجـات                

بعبارت دیگر، بر خالف ادعای برخی از رفراندومچيـهـا کـه      .   نظام موجود از چنگ مردم   
مدعی اند از شکست طرحهای قبليشان درس گرفته اند، در مضـمـون و مـاهـيـت                     
سياستهای آنها تغييری حاصل نشده است، با انـقـالب و سـرنـگـونـی کـل نـظـام                         

آنچه تازه است نحوه ابـراز ایـن         .   جمهوری اسالمی مخالف بودند و هنوز هم هستند       
آنچه عوض شده صفبندی و آرایش این نيروها در بـرابـر مـردم و در                 .   مخالفت است 

برابر صف مبارزات رادیکال کارگران و زنان و جوانان و پرستاران و معلمـان و اکـثـریـت                     
 .قریب باتفاق مردم ایران عليه جمهوری اسالمی است

 
 شيوه های تازه و اهداف کهنه

این صفبندی تازه از آنرو ضروری شده است که پاسخ تاکنونی نـيـروهـای مـخـالـف                     
انقالب به مساله حاکميت نزد مردم کامال رسوا و بی اعتبار شده و دیـگـر کـاربـردی              



 
 

 

 چند نوشته از

تز اصالحات از درون مدتهاست به بن بست رسيده و دیـگـر حـتـی در مـيـان                       .   ندارد
دوخردادیهای درون حکومت نيز طرفداری ندارد و نشـانـدن رضـا پـهـلـوی بـر تـخـت                         
سلطنت از طریق طرح رژیم چنج و تکرار سناریوی عراق در ایران که اساس آلترناتيـو                

از .   سلطنت طلبان بود نيز پوچی و بيحاصلی اش را به همـگـان نشـان داده اسـت                    
سوی دیگر گسترش و رادیکاليزه شدن مبارزات مردم و در چشم انداز قرار گرفتن هر               
چه بيشتر افق انقالب مساله حکومت و بود و نبود نظام جمهوری اسالمی را بـيـش                 

رفراندوم قرار است پاسـخ     .   از پيش به مساله سياسی روز جامعه تبدیل کرده است         
قرار است بجای خواست مردم مبنی بر سرنگونی کـل          .   تازه ای به این شرایط باشد     

را بنشاند، اعتراض و همه پـرسـی را بـجـای مـبـارزه                  "   تغيير قانون اساسی  " نظام،  
را حـول    "   رژیم چنج از بـاال " و  "   اصالحات از درون  " همگانی بگذارد و همه واماندگان از       
 .هدف واحد مقابله با انقالب متحد کند

این طرحی برای حل مساله حکومت نيست، . اینها دالیل واقعی طرح رفراندوم است
مساله ای که گسترش و رادیکاليزه .   طرحی برای حل مساله خود رفراندومچيهاست 

شدن مبارزات مردم و نفوذ و محبوبيت چپ در این مبارزات در برابر رژیم و کل اردوگاه                 
 .هراسان از انقالب قرار داده است

 
 مساله حکومت و راه حل مردم

اینست که راه حلـهـای      "   از درون و از باال    " طرحهای  "   نخبگان" و  "   فرهيختگان" مشکل  
مشعشعشان هيچ ربطی به مردم، به مبارزات مردم واعمال اراده مردم و مطالبات و              
خواستهای حق طلبانه مردم ندارد، و این حقيقت روز بروز بيشتر و بر اقشار هر چـه               

مبارزات هر روزه مردم، اعتراضات و اعتصابـات و          .   وسيعتری در جامعه روشن ميشود    
، خود به نحـو     . . . تظاهرات مداوم کارگران و زنان و دانشجویان و معلمان و پرستاران و             

صریح و محکم و تردید ناپذیری رسوائی و بی اعتباری آلترناتيوهائی که نميخواهند و              
نميتوانند نقش و اراده مردم و مبارزات رادیکال آنها را برسميت بشـنـاسـنـد آشـکـار                     

همين مبارزات رادیکال و بيوقفه، زمينه کسب محبوبيت و نفوذ آلترناتـيـو             .   کرده است 
آنـچـه   .   چپ، شعارها و سياستها و بدیل حکومتی چپ در بطن جامعـه بـوده اسـت             

امروز و در مقابل چشمان همه در جامعه دارد اتفاق ميافتد روی آوری بخش هر چـه       
وسيعتر مردم به شعارها و سياستهای چپ و بطور مشـخـص حـزب کـمـونـيـسـت                      

 آذر امسـال از        ١٦بر افراشته شدن پرچم نان و آزادی برای همه در            .   کارگری است 
طرف دانشجویانی که خاتمی را به محاکمه کشيدند، کمپين موفقيت آمـيـز نـجـات                  
حاجيه از سنگسار، و پيروزی کارگران اعتصابی در سنندج از جمله آخرین تـحـوالتـی                
است که نقش و نفوذ چپ و حزب ما را در تحوالت سياسی جامعه بروشنی نشـان               

 ساله حزب و جنبـش  ٢٥این تحوالت بر متن و در ادامه حضور و فعاليت پيگير    .   ميدهد
امروز مردم، کارگران و دانشجـویـان   .   ما با پرچم انقالب و سوسياليسم صورت ميگيرد      

و زنان و معلمان و پرستاران و همه اقشار معترض به وضع مـوجـود بـه شـعـارهـا و                         
چـون  .   سياستهای چپ روی می آورند چون پاسخ خود را در این سياستها می یابند             

در تجربه روزمره شان و در اثر افشاگریـهـای پـيـگـيـر حـزب مـا، دریـافـتـه انـد کـه                                 
دریافته اند کـه     .   از درون و از باال ربطی به خواستها و اهداف آنان ندارد           "   راهکارهای" 

٤٧ 



 

 

 

 حميد تقوايی  

. برای کمترین بهبود در شرایط موجود باید خودشان به حرکت در آیند و مبارزه کـنـنـد        
دریافته اند که راه رهائی و برابری نه از صندوق رای بلکه از مبارزه و انقالب ميگـذرد،                  

برای رفع " و "   نان و آزادی برای همه" و هرروز بيش از پيش در مييابند که برای تحقق        
و هر روز بخش وسيعتری از جامعه بـه         .   باید برای سوسياليسم بپا خواست    "   تبعيض

این حقيقت پی ميبرد که نماینده و پرچمدار و پيشاهنگ این خواستهـا و مـبـارزات،                   
اردوی .   چپها، کنفرانس برلينيها، کانال جدیدیها، کمونيست کـارگـری هـا هسـتـنـد                 

که بخواهـد در     "   راهکاری" رفراندوم و یا هر     .   انقالب نيرو جمع ميکند و به پيش ميرود       
  . برابر این نيرو بایستد، خود در هم خواهد شکست
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 !نه استراتژی، نه تاکتيک: انقالب
 نارهبران" خشونت گريزی"در نقد 

  
 ١٠٠ستون اول انترناسيونال شماره 

 ٢٠٠٥ اوت ١٢، ١٣٨٤ مرداد ٢١
 

 

! ماشينها را آتش نزنيد      ! اموال عمومی را تخریب نکنيد         ! به بانکها حمله نکنيد      
اینها از جمله توصيه ها و هشدارهائی بود که در               ! متمدن باشيد ! خشونت نکنيد 

کنار یورش نيروهای نظامی سرکوبگر جمهوری اسالمی بر سر مردم بپاخاسته در               
جمهوری اسالمی ميکوبيد و خيرخواهان خشونت          . شهرهای کردستان فرود آمد     

گرچه سرکوبگری حکومت را تماما و        . گریز ما مردم را از خشونت برحذر ميداشتند          
قاطعانه محکوم ميکردند اما در دفاع از خيزش مردم تبصره ها و قيد و شرطها                          

در نظر اول چنين ". اعتراض خوبست به شرط آنکه خشن نباشد. "یادشان نمی رفت
به نظر ميرسد که برای نيروهای اپوزیسيون خشونت گریز، که دیگر تنها به دو                        
خردادیها منحصر نيست بلکه برخی از نيروهای چپ سرنگونی طلب را هم در بر                    
گرفته است، مخالفت با خشونت و توسل به قهر یک پرنسيب ایدئولوژیک ماوراه                   

خشونت و اعمال قهر از جانب هر که باشد غير متمدنانه و مردود               . "سياسی است 
به همين خاطر هم خشونت گریزان اصولگرای ما در بحبوحه خيزش مردم و               ". است

جنگ و گریز آنان با نيروهای سرکوبگر حکومت، فراموش نکردند که در عين اعتراض                
درست همانطور که ممکن    ! به حکومتيان، به مردم نيز عليه خشونت هشدار بدهند         

! بود مسيح و یا گاندی و یا پاپ در قبال خيزش شهرهای کردستان موضع بگيرند                     
مثل یک داور منصف و بی طرف که             ! بسيار اصولی و ایدئولوژیک وانساندوستانه       

جمهوری اسالمی مردم را از زمين وهوا به          . فولهای هر دو طرف را یاد آوری ميکند         
خشونت از  . گلوله بسته است و مردم هم شيشه بانکها را با سنگ شکسته اند                

البته تالش کردند دالیل مخففه ای برای اقدامات         ! جانب هر که باشد محکوم است      
گفتند چون مردم سازمان و رهبری ندارند به چنين اقدامات غير                       . مردم بيابند  

متمدنانه ای دست ميزنند، گفتند کار قوم پرستان است، و حتی گزارش خبری                     
اما با وجود همه این تبصره ها،            . دادند که دست ایادی خود رژیم در کار است               

٤٩ 



 

 

 

 حميد تقوايی  

مخالفت اصولی آنها با خشونت مردم بر سر جای خودش باقی ماند و سعی کردند                
کار خوبی  " اموال عمومی "مردم را روشن کنند که خشونت و سنگ پرانی و تخریب             

گفتند خود مردم عاصی تقصيری ندارند، این بعهده رهبری آنهاست که                   ! نيست
 !جلوی این اعمال خشونت را بگيرند

درست ميگویند، مردم به سازمانده و رهبر نياز دارند، ولی اولين وظيفه رهبر انقـالب               
این مسالمت جویی در عرصه     .   است"   خشونت گریز " مردم افشای این نوع نارهبران      

کارزار عليه یکی از خونریزترین حکومتهای عالم، هيچ ربطی به خلقيـات مسـالـمـت                 
جویانه و انساندوستانه احزاب و شخصيتها ندارد بلکه امری تماما سياسی و عـمـال               

خشـونـت   " دو خرداد نماینده تمام و کـمـال ایـن نـوع                .   در خدمت نظام موجود است    
تز استحاله و تغييرات تدریجی و مسالمت آمـيـز و نـافـرمـانـی مـدنـی                   .   بود"   گریزی

خشونت مـردود اسـت، انـقـالب           " اساس جنبش دو خرداد را ميساخت و لذا نظریه          
با این استراتژی عدم سرنگـونـی رژیـم و            "   خشونت است، پس انقالب مردود است     

-نيروهای اپوزیسيون سلطـنـت  .   حفظ نظام با ایجاد تغيييراتی در آن کامال منطبق بود   
 .جمهوریخواه نيز در این مخالفت با انقالب کامال در کنار دو خرداد قرار ميگيرند

بر دو خرداد و نيروهای اپوزیسيون راست حرجـی نـيـسـت امـا از نـيـروهـای چـپ                         
سرنگونی طلب باید پرسيد چرا به این ارکستر ضدیت با خشونت، که مخـالـفـت بـا                   

 انقالب و سرنگونی رژیم به شيوه انقالبی نتيجه گریز ناپذیر آنست، پيوسته اند؟

. در این تردیدی نيست که مردم نباید پيش از موقع و نا آماده دست به تعرض بـزنـنـد                   
این هم در مورد خيزشهای شهری و درگيری با نيروهای رژیم صادق است و هـم در      
. مورد هر نوع دیگری از مبارزه نظير اعتصاب و تظاهرات و تجمعات اعتراضی و غـيـره                 

اما وقتی حمله به بانکها و اماکن دولتی بعنوان عملی غيرمتمدنانه و خشونت آمـيـز              
و تخریب اموال عمومی مردود اعالم ميشود این دیگر یک ارزیابی تاکتيکی نـيـسـت،                
ارزیابی مشخص یک حرکت تعرضی مردم نيست که بسته به تـوازن قـوا مـيـتـوانـد                     
درست و یا غلط باشد، بلکه یک مخالفت استراتژیک و پایه ای با اعمال قهر از جانب                 

مطرح کردن یک افق و سناریو دیگری بجز انقالب و خيزش انقالبی مردم . مردم است
و گاندی مسلکی اپوزیسيون راست و مـلـی           "   مسالمت پناهی " است و تمام علت     

همه اینها به موقع خـودش،    .   مذهبی ها هم در واقع همين مخالفت با انقالب است         
بعنوان بخشی از حکومت شاه و یا خمينی، جزء سازماندهندگان سرکوب و شکنجه             
و کشتار و خشونت مستمر دولتی عليه مردم بوده اند و حاال که از بـد حـادثـه بـه                   
اپوزیسيون پرتاب شده اند به صرافت مسالمت جویـی افـتـاده انـد امـا هـمـچـنـان                         

وقتی نيروهائی که خود را      .   هدفشان حفظ کليت نظام از تعرض انقالبی مردم است        
چپ و سرنگونی طلب ميدانند همراه و هم آواز با این اردوی ضد انقالب مـيـشـونـد،                
نيت و قصدشان هر چه باشد عمال به همان هدف حفظ نـظـام در مـقـابـل تـعـرض                         

از یکسو به جمهوری اسالمی این پالتفرم سياسی و          .   انقالبی مردم خدمت ميکنند   
تبليغی را ميدهند که سرکوبگری و جنایات خودش در برخورد بـه مـبـارزات مـردم را                   

بـعـنـوان حـافـظ امـوال           .   تحت عنوان مقابله با خشونت مردم و حفظ نظم توجيه کند          
عمومی و پاسدار نظم و امنيت در جامعه ظاهر شود و مردم مخل این نظم و آرامش                 

مهم نيست نيت اپوزیسيون خشونت گریز چيست و یا تا چه حد با حکومت              .   را بکوبد 
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صد بار هم که سرکوبگری حکومت را محکوم کنيد کافيست خرده ای             .   مرزبندی دارد 
هم به تعرض مردم بگيرید و حمله به بانک و حسينيـه و غـيـره را تـخـریـب امـوال                            
عمومی بناميد تا هر امام جمعه ای به منبر برود که نيروهای مسلح برای حـفـاظـت                  
اموال عمومی ناگزیر به دخالت شدند و مواضع اپوزیسيونی چون شما را هم شاهـد               

 !مثال بياورد

از سوی دیگر به این توهم دامن می زنند که گویا ميتوان جمهوری اسالمی را بـدون                 
کنار گذاشتن انقالب بعنوان راهی غيرمتمدنانه و مـخـرب و      .   اعمال قهر سرنگون کرد   

فرستادن مردم بدنبال نخود سياه نافرمانی مدنی نتيجه مستقيم این نوع خشـونـت              
ميگویند مردم خشونت ميکنند چون رهبری و سازماندهی ندارند، و به           .   گریزی است 

این ترتيب مبارزه سازمانيافته و هدفمند با شيوه های اعتراض مسالـمـت آمـيـز، بـا             
و مبارزه قهر آميز بعنوان شيوه ای خشن، کور         .   نافرمانی مدنی معادل گرفته ميشود    

گوئی در انقالبی کـه رهـبـر و            .   و سازمان نيافته و خود بخودی مردود اعالم ميشود        
سازماندهی داشته باشد نه قرارست قيامی صورت بگيرد، و نه به پادگان و کالنتری              
و کميته ای حمله بشود و یا ایستگاه رادیو و تلویزیون به تصرف مردم در آید، جمهوی  
اسالمی هم قرار نيست به کسی شليک کند و ارتش و سایر نيروهای مسلحش را         

ظاهرا انقالب سازمان یافته و رهبری شده با دسته گـل رژیـم را             :   به خيابانها بياورد  
 !سرنگون خواهد کرد

این راه مردم نيست، سناریو دو خردادی، سناریوی رژیـم چـنـج، سـنـاریـو انـقـالب                       
و کيست که نداند در عرصه سياست ایران دل بسـتـن بـه چـنـيـن                     !   مخملی است 

مردم ایران، این حقيـقـت      .   سناریوهائی افزودن به عمرحکومت اسالمی است و بس       
ميدانند که سناریوهای مسالمت جویانه تغيير حکومت راه بجائـی          .   را بخوبی ميدانند  

به این حقيقت به یمن هشت سال تجربه دو خرداد و پـافشـاری مـدام                  .   نخواهد برد 
دسـت بـاال     .   کمونيسم کارگری به انقالب در مقابل چنين سناریوهائی، پی برده انـد           

پيدا کردن چپ در جنبش دانشجوئی و پيشرویهای چشمگيـر جـنـبـش کـارگـری و                     
باالخره خيزشهای شهری با شعارهای آزادیخواهانه چپ همه و همه نشـانـدهـنـده               

در ایـن تـردیـدی        .   اینست که مردم از این نوع نارهبران خشونت گریز بسيار جلوترند          
نيست که جنبش سرنگونی باید بسيار بيش از آنچه امروز هست سازمـانـيـافـتـه و                   
همبسته و نقشه مند حرکت کند، اما این انقالب آزادیخواهانـه و چـپ و تـوده ای                       
. مردم است که باید سازمان بيابد و نه نافرمانی مدنی و سناریوهای تغـيـيـر از بـاال                    

مردم را باید برای تعرض بيشتر به حکومت سازمان داد، باید مدام بر ایـن حـقـيـقـت                     
تاکيد کرد که متمدنانه ترین، مطلوبترین، عملی ترین و کوتاه ترین راه برای خالـصـی                

باید تمام تالشمان را به کار ببریم تا انـقـالب           .   از شر جمهوری اسالمی انقالب است     
با کمترین صدمات مالی و جانی صورت بپذیرد و دقيقا به هميـن دلـيـل بـایـد بـرای                        

در خيابـانـهـا     ى   تعرض به نيروها و نهادهای سرکوبگر حکومت، برای قيام و باریکادبند          
آیا این سناریو ذهنی و تخيلی است؟ کامال بر عـکـس، تـمـام واقـعـيـات                .   آماده شد 

 .سياسی در ایران به واقع بينانه بودن سناریو انقالب تاکيد ميکند

خيزشهای شهری که نمونه اخيرش را در شهرهای کردستان دیدیم در واقع چـيـزی               
و حقانيت این شورشها از همـانـجـا نـاشـی مـيـشـود کـه                     .   بجز تمرین قيام نيست   

مردم کـامـال حـق        .   حقانيت و ضرورت قيام و اعمال قهر از جانب مردم نتيجه ميشود           
دارند در مقابل حکومتی که کشتار و جنایت امـر هـر روزه اوسـت، وبـا کشـتـار و                           
سرکوب و ارعاب خود را سر پا نگاهداشته، شورش کنند و دست بـه اعـمـال قـهـر                       
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شورش مهاباد و سنندج و سقز، همچـون شـورشـهـای قـبـلـی در اهـواز و                    .   بزنند 
 تير تهران، عکس العمل طبيعی و کامال بر حق جامعه ایسـت کـه             ١٨فریدونکنار و یا    

نه امکان تشکل و سازمانيابی توده ای و         .   هر نوع راه دیگر اعتراض را بر او بسته اند         
علنی وجود دارد، نه تحزب آزاد است، نه انتخابات واقعی در کارست و نـه در هـيـچ                     

از مطبوعات و .   سطحی مردم ميتوانند در عزل و نصب مقامات دخالتی داشته باشند      
مردم متمدن ترین و صلحجو ترین ممالـک دنـيـا را در                .   رسانه آزاد هم خبری نيست    

چنين اختناق خفه کننده ای قرار بدهيد، قصاص و شالق و سنگسار و انواع جنایـات                
قانونی اسالمی را هم بر سرشان حاکم کنيد، و زندگی زیر خط فقر را هم بـه آنـان                    
. تحميل کنيد، مطمئن باشد اولين عکس العمل آنان طغيان و شـورش خـواهـد بـود                  

و انقالب و قيـام تـنـهـا       . شورش در برابر چنين شرایطی عين تمدن و انسانيت است 
 .راه متمدنانه برکناری چنين حکومتی است

با این حال خيزش مردم در شهرها، نه در مورد اخير در کردستان و نه موارد قـبـلـی،                    
بانک سمبل غارت و چپاول و استثمار، . یک عکس العمل کور و بی هدف نبوده است

امـاکـن   .   سمبل زالو صفتی رژیم حاکم است و ازینرو مورد حمله مردم قرار مـيـگـيـرد                
حـملـه مـردم بـه         .   دولتی و مراکز پليسی و مقر ارگانهای سرکوب نيز همـيـن طـور              

حسينيه تقابل مذاهب نيست، بلکه حمله به پایگاه تحميق و سرکوبگری حـکـومـت            
 .اسالمی است

 سال است که یک خشونت تمام و کمال دولتی را بـر             ٢٥جمهوری اسالمی بيش از     
و شورشهای شهری در مقابل جـمـهـوری اسـالمـی              .   مردم ایران حاکم کرده است    

مقاومت و تعرض مردم به خشونت سازمانيافته دولتی است که هر روزه بـه مـردم              
این خيزشها باید سازمان بيابند و رهبری شوند و دقيقا بـه هـمـيـن                  .   اعمال ميشود 

دليل باید مردم درک و دید روشنی از سير تحوالت و راهی که باید برای سرنـگـونـی                   
این راه انقالب است، انقالب سازمانيافته، . جمهوری اسالمی بپيمایند داشته باشند

یک وظيفه مـا    .   چپ و رهائيبخشی که حزب ما مدتهاست پرچم آنرا برافراشته است          
مقابله با نيروهائی است که تحت لوای خشونت گریزی و دفاع از تـمـدن در بـرابـر                       

تا دیروز دو خرداد را در برابر خود داشتيم و امـروز سـرنـگـونـی                    .   انقالب می ایستند  
 .اینان نيز آینده ای بهتر از دوم خرداد نخواهند داشت. طلبان مسالمت جو را
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