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 انقالب چگونه به پيش ميرود
 

 راست و چپ در روند انقالب
 حميد تقوائي 

 
 ۲۳اين نوشته برمبناي متن سخنراني حميد تقوايي در جلسه اي در شهر گوتنبرگ سوئد، در تاريخ                        

 . ،  تنظيم شده است۸۸اسفند 
  

در عرض پنج شش ماه گذشته اين سخنراني          . بحث امروز در مورد اوضاع جاري ايران است         
چراکه مهمترين  . سومي است كه من در اين شهر دارم و هر بار هم موضوع همين بوده است                          

رويداد سياسي هفت ماه اخير همين جنبش جاري در ايران است، توجه همه ما به آن جلب است                       
و اين رويداد محور و منشا خيلي از تحوالت سياسي چه در خود ايران و چه در خارج كشور بوده                       

تحركاتي كه در نيروهاي مختلف اپوزيسيون ميبينيد، حتي جامعه ايرانيان، مردمي كه                . است
مدتهاست از آن كشور كوچ  و فرار كرده اند و كاري به كار سياست نداشته اند و زندگي                                        
عاديشان را ميكرده اند، در عرض اين هفت هشت ماه اخير توجهشان جلب شده است و فعال                          

 . شده اند و برايشان مهم است كه چه اتفاقي دارد ميافتد
اميدوارم در اين بحث بتوانيم جنبه هاي مهمي از انقالب جاري را مورد بحث وبررسي قرار                    

 . بدهيم
*** 

در بحث امروز  بويژه ميخواهيم به قطب بندي عمومي راست و چپ دردل اين انقالب و                             
قطبندي چپ و راست به همان مفهوم عمومي كه در تمام دنيا به راست                 . تحوالت نگاهي بکنيم  
به عنوان مثال در همين سوئد يا كشور ديگر احزاب پارلماني راست و                    . و چپ رجوع ميكنند    

يا شما معيارهايي داريد كه يك همسايه را راست ميدانيد و                         . احزاب پارلماني چپ هست       
بر اين مبني که   موضع او در مورد جنگ عراق و يا سياست اقتصادي                     . همسايه ديگر را چپ    

١ 
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يك معيارها و يك شاخص هايي است كه به سرعت ميتوان در مورد  چپ                 . دولت  چيست و غيره    
چپ و راست به معناي سياسي اخص           . و راست بودن يک فرد و يا جريان سياسي قضاوت كرد                 

كلمه را نميگويم، بعدا وارد آن بحث هم ميشويم اما  ابتدا به يک معني كالن و اجتماعي                                  
ميخواهيم ببينيم راست و چپ چه موقعيتي در ايران دارند، چه تاثيري بر اين تحركات دارند و                       
اصال آيا تاثيري دارند و ميشود آنرا ديد؟ و بعد از روشن كردن اين مبحث وارد بحث راست و                            
چپ به معني اخص تشكيالتي، سازماني، حزبي آن خواهيم شد و جايگاه اين نيروها را نيز                             

و همه اينها البته در دل اين تحولي كه حزب ما  آن را يک انقالب ميداند و                     . بررسي خواهيم کرد  
 .  ارزيابي ميکند

امروز مصاحبه اي داشتم با يكي از راديوهاي          .  اجازه بدهيد صحبتم را از اينجا شروع كنم         
يك سوال اين بود كه آيا اين جنبش تمام نشد؟ آيا به نظر شما رژيم موفق نشده كه                            . شهر شما 

علت اينكه  .  بهمن  مطرح شده است       ٢٢سركوب بكند؟ اين سئوالي است که بخصوص بعد از              
مبنا . ميشود) عاشورا( دي     ٦بهمن  و       ٢٢اين بحث مطرح ميشود مقايسه ايست كه بين                 

 دي تحرك و اعتراض مردم در ايران آنچنان وسيع بود و چنان               ٦قضيه اين است كه در      . اينجاست
 دي مانند    ٦تهاجمي بود كه خيلي ها ميگفتند نوعي شورش و قيام است و واقعا هم  روز                              

روز تهاجم به نيروهاي دولتي بود به طوري كه چند            . روزهاي گذشته فقط تظاهرات و تجمع نبود       
. از جمله فرمانده نيروهاي انتظامي تهران بستري شد            . صد نفرشان را راهي بيمارستان كردند        

بعد از آن يكي از فرمانده هاي نيروهاي انتظامي تهران در يك                     . خيابانها در دست مردم بود       
مصاحبه گفت كه در روز عاشورا شش منطقه در تهران به دست مردم افتاده بود و اگر اينها به                         

در مقايسه با اين    . اين ارزيابي خود حكومتي ها است     . هم متصل ميشدند تهران سقوط ميكرد     
 بهمن نگاه ميكنيم  از خودمان ميپرسيم چه شد؟ آن انتظار، توقع               ٢٢رويداد است  که وقتي به        

و بر اين    .  دي در مقابل ما گذاشته بود و ايجاد كرده بود اتفاق نيافتاد                     ٦و چشم اندازي كه        
 "آيا اين انقالبي كه شما ميگفتيد بپايان نرسيد؟" زمينه اين سئوال مطرح ميشود  كه 

بعدا وارد صحت و سقم          (  من بحثم قبل از هر چيز در مقابل اين نوع ارزيابيها است                          
اما قبل از هر چيز به شيوه و متدي كه به              ). فاكتها و واقعياتي كه به آن اتكا ميكنند ميشويم          

زيرا اگر روش ومتد صحيحي نداشته باشيم به            . قضيه نگاه ميكنند و بايد نگاه کرد ميپردازم           
به اتكاي آخرين تحول ميگوييم      . اتكاي آخرين اتفاقي كه افتاده يا خوش بين ميشويم يا بدبين              

 .دارد شكست ميخورد يا پيروز ميشود، حكومت خود را تثبيت كرد يا مردم تعرض كردند
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اين نوع تحليلها را روي سايتها و تلويزيونها ميبينيد، در روزنامه ها، در بيانيه ها و                               
اين نوع تحليلها در واقع  تحليلهاي سطحي و به اصطالح ژورناليستي                 .   اطالعيه ها ميبينيد  

بنا به آخرين سخنراني       . معموال روزنامه هاي چپ يا راست بدينگونه تحليل ميكنند                 . است
و در اكثر موارد نيز        . رئيس جمهور يا آخرين رويداد ميگويند اين اتفاق يا آن اتفاق ميافتد                    

اين نوع ژورناليسم ميخواهد       . چنين نميشود وسر مقاله فردا دوباره طبق روز تغيير ميكند                  
حتي تفسيرهاي سياسي هم كه مينويسند عمق آن از نيم ميليمتر             . خواننده براي خود جمع  كند      

 . بيشتر نميشود
مجله هاي نيوزويك و تايمز و امثالهم قبل از مطرح شدن                .  را من بياد مياورم      ٥٧انقالب  

خميني  تحليل ميکردند كه جامعه دموكراسي ميخواهد و ميخواهد ديكتاتوري شاه تعديل                     
بعد از آنكه خميني سر و كله اش پيدا شد و خودشان او را بزرگش كردند بحثها اين                    . شود و غيره  

شد بله اين جنبش اسالمي است و مردم دلشان براي روز معاد و خمس و ذكاتشان تنگ شده                            
. ميگفتند جامعه ايران اسالميست    . بوده و به خاطر گل روي ائمه اطهار دارند انقالب ميكنند             

تا دو ماه پيش از آن بحث از دموکراسي بود و وقتي خميني را ميخواستند النسه کنند ناگهان                       
 ! انقالب شد اسالمي

وقتي اين جنبش شروع شد همه           . اين شيوه را در برخورد به جنبش جاري نيز مي بينيم                    
مطبوعات اعالم كردند كه دعوا بر سر انتخابات است و در اعتراض به تقلب است، مردم همه                        

بعد كه ديدند قضيه ادامه پيدا كرد گفتند كه مثل اينكه يك                . هواداران موسوي هستند و غيره     
مردم ميخواهند دموكراسي را مانند اوكراين و غيره بر سر كار                    . نوع انقالب مخملي هست     

مثل اينكه جدي است اين      . بعد كه بيشتر گذشت  گفتند مثل اينكه مخملي هم نيست            . بياورند
شروع كردند به النسه      . و آنوقت شروع كردند به اينكه چگونه حاال جلويش را بگيريم                  . انقالب

بي بي سي،   . كردن كساني كه ميگويند در نظام باشيد، مواظب باشيد، ما اصالحات ميخواهيم     
سي ان ان و حتما روزنامه هاي شهر شما، و كال مديا،  دولتها، نهادها و حتي شرق شناسان همه                 

جدا از اينكه هر فاكتي وهر تحليلي  چي هست فصل مشترك اينها                    . صحبت از اين ميكردند    
بنابر آخرين اتفاقات   . و روزمرگي است  ) به معناي منفي كلمه   (سطحي بودن، ژورناليستي بودن     

ناگهان معلوم  . موضع ميگيرند و يك تبيين ابدي و ازلي را سوار آخرين رخداده ها  ميكنند                       
ميشود كه  مثال ايران از زمان خشايار شاه طرفدار دموكراسي غربي بوده است يا ايران از آن                           

 ! يعني آن تحليل سطحي روزانه خود را  بسط و عموميت هم ميدهند.  زمان اسالمي بوده است
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قبل از هر چيز بايد شما روندها و            .  اين روش شناخت حقيقت درتحوالت اجتماعي نيست         
تيتر اين  . جنبشهاي اجتماعي را بشناسيد و ببينيد جريان و سير تحوالت به كدام طرف ميرود                  

ممكن است كسي با همين كلمه انقالب مسئله          . سخنراني هست انقالب چگونه به پيش ميرود        
خيلي از چپها به آن      . چرا به اين ميگوييد انقالب؟ خيليها به آن انقالب نميگويند             . داشته باشد 

خيلي از  . انقالب نميگويند و يا آنهايي كه منافعشان اقتضا نميكند نيز به آن انقالب نميگويند               
حزب ما از اين لحاظ تقريبا      . كساني هم كه از نظر ايدئولوژيك انقالبيند به آن انقالب نميگويند           

در هر حال آن جريان اصلي در چپ و            . ما و شايد بعضي از ديگر گروه ها          . منحصر به فرد است    
چرا؟ . كال دربين نيروهاي سياسي در ايران كه از روز اول به اين حركت گفت انقالب حزب ما بود                    

اگر ميخواستيم آنجور نگاه كنيم، مانند اكثريت قريب به              . نه بر مبناي فاكتهاي ژورناليستي      
چون . اتفاق نيروهاي اپوزيسيون ايراني و غير ايراني بايد ميگفتيم اين دعواي انتخاباتي است                   

 خرداد و يا حتي قبل از آن گويا دعوايي بر سر                        ٢٢بعد از     . ظاهرش اينطوري نشان ميداد      
انتخابات در گرفته است و يك عده اي طرفدار احمدي نژاد هستند و يك عده اي طرفدار موسوي                     

 .و اينها به جان يكديگر افتاده اند
ما گفتيم اين ظرف و محمل و بهانه اي است كه يك جدال اساسي                 .  ما گفتيم اينطور نيست   

تري در قالب آن پيش ميرود و آن جدال اساسي يك جامعه اي است كه سي سال است حقوقش را                         
گرفته اند، گرسنه نگه اش داشته اند، زير اختناق كامل است، كارگر در آن جامعه حقوق ابتدايي                 
ندارد، زن در آن جامعه اصال انسان به رسميت شناخته نميشود، جوان در جامعه نميتواند نفس                    

اين را در    . جامعه اي كه ما از قبل ديده بوديم كه يك جنبش عظيمي در آن وجود دارد                      . بكشد
 آذرها، در روز جهاني زن و در روز جهاني كودك و به هر بهانه اي در                           ١٦اول ماه مه ها، در         

و اين واقعيات يك روندي را نشان ميداد كه معلوم ميكرد آن                   . شورش هاي شهري ديده بوديم      
جامعه قبل از اينكه دلش براي دموكراسي نظم نويني تنگ شده باشد يا اسالم نوع ديگري                              

همه اين  (بخواهد و يا دوباره به ياد خاتمي افتاده و موسوي را گويي با خاتمي اشتباه بگيرد                          
آن كنه، مبنا و مضمون قضيه اين است كه يك جامعه سركوب شده                  ) تحليلها را من خوانده ام     

اين جامعه به هر بهانه اي دست ميزند         . اي بپا خاسته است كه بگويد کل اين نظام را نميخواهم            
بخصوص در جامعه اختناق زده اي كه آزادي در آن نيست،                . و به هر ريسماني متوسل ميشود       

حزبي مانند حزب ما نه تنها زيرزميني است بلكه حتي اگر                  . سياسي نيست  -نهادهاي مدني 
نيروهاي راديكال و انقالبي به كنار، حتي نيروهاي         . زير زمين هم پيدايش كنند سرش را ميبرند        
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در جامعه اي با اختناق كامل چيزي طبيعي تر از اين نيست                . اصالح طلب هم تبعيدي هستند     
 . كه مردم در دل شكافهاي باال بخواهند دعواهايشان را به پيش ببرند

ابدا اينطور نيست كه       . اينجا اولين سوال اين است كه خود آن  شكافها چرا بوجود آمد                        
جناحهاي حكومت ميخواهند همديگر را به يك داليل عجيب و غريبي حذف كنند و خودشان                      

اين تحليل بود و    . تيشه به ريشه خودشان بزنند و مردم نيز به دنبال جناحهاي حكومت افتاده اند      
اين درست با سر راه رفتن و            . بين نيروهاي چپ هم حتي موجود است           . هنوزهم موجود است   

اگر ظاهر قضايا با باطنش يكي ميبود كه ما اصال احتياجي             . نفهميدن واقعيت و حقيقت است     
اگر ظاهر قضايا باطن آن را توضيح ميدهد كه بايد هنوز ميگفتيم خورشيد                . به علم نميداشتيم  

مگرظاهر امر اين را نشان ميدهد؟ مگر خورشيد از شرق برنميايد و در                . به دور زمين ميگردد   
غرب پايين نمي رود؟ شما به علم احتياج داريد تا نشان دهيد كه خير اين زمين است كه به دور                       

احتياج به نگرش علمي و يك مقدار با تامل و           . خورشيد ميگردد، شما داريد برعكس  ميبينيد       
 خرداد يك حزبي بگويد كه اين        ٢٢غير ژورناليستي به وقايع نگاه كردن است كه از همان قبل از               
 .يك انقالب است حتي اگر همه مردم ميگويند زنده باد موسوي

مضمون اين نيست، ظاهر    . دعوا اين نيست، بهانه اين است     . و اين انقالب اينجا نمي ايستد     
اين جناحهاي باال هستند كه به دور             . اين زمين است كه به دور خورشيد ميگردد             . اين است 

در مناظره هاي تلوزيوني انتخاباتي      . دعواي باال به خاطر اعتراض پايين است        . مردم ميگردند 
 خرداد موسوي ميگفت اگر نظام در خطر نبود كه بنده                 ٢٢كه رژيم به راه انداخته بود قبل از             

سوال اين است كه نظام از دست چه چيزي به           . واقعيت را ميگفت  . اصال خودم را كانديد نميكردم    
 .خطر افتاده است؟ جواب روشن است كه از دست مردم خودش به خطر افتاده است

اگر به خاطر داشته باشيد حدود هفت ماه قبل از انتخابات مانور ناجا برپا كردند و خودشان               
يعني ضد  (اعالم كردند كه مانور ناجا در برابر سه حركت به اصطالح خودشان ضد انقالبي                           

آن سه چيز اينها بودند فمينيمسم يعني جنبش بد حجابي زنان،                          . است) جمهوري اسالمي  
اين ) اين را اگر اشتباه نكنم امام جمعه  شيراز گفت             . (دموكراسي خواهي غربي و سكوالريسم     

با اين  . اولين كشوري بود كه نه نيروهاي نظامي آن بلكه نيروهاي انتظامي آن مانور ميدادند                    
مانور تمرين سركوب انقالب ميكردند كه همان موقع حدود شش هفت ماه  قبل از اين تحوالت                    

همان . ما نوشتيم كه اين مانور ناجا مانوري است در برابر انقالبي كه در حال شکل گرفتن است                   
زمان من در همين شهر سخنراني داشتم و در سخنرانيم گفتم كه اين جامعه مانند ديگ بخاري                    
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اين ديگ منفجر خواهد     . هست كه منفذهايش را بسته اند و دائما آتش زير آن را زياد ميكنند                 
 .و چند ماه بعد منفجر شد و معلوم شد كه آن مانور ناجا را براي چي گذاشته بودند. شد

به مردم شليك كردند و زدند و كشتند و به           .  آن مانور به طور واقعي در خيابانها اتفاق افتاد      
دعواي باال كه در پارلمان و كريدورها بين رهبري هميشه            . نه به خاطر دعواي باال     . گلوله بستند 

مردم را به     ) حكومت(اينطور نيست كه باال         . بوده و در واقع سي سال است كه وجود دارد                   
جناحهاي حکومتي ديدند كه مردم دارند ميريزند به خيابانها و همانهايي كه                  . خيابان مياورد 

مانور ناجا را سازمان دادند گفتند يك فكري بكنيد اگر اين احمدي نژاد بماند در اين مملكت                       
با بيل جلويش   . خود رفسنجاني گفت تا زود است سر چشمه شايد گرفتن به بيل             . انقالب ميشود 

همه آنها اين را ميديدند و همه اين را           . را بگيريد اگر نه با پيل هم نميتوانيم جلويش را بگيريم             
كسي مانند موسوي را علم كردند كه سوپاپ اطميناني باشد براي آن ديگ بخاري                     . ميگفتند

دعواي باال بر سر      . كه در حال جوشيدن است بلكه از جايي بخارش در برود و نظام حفظ شود                       
حفظ نظام است و نه بر سر مال و منال و يا فراكسيونها و يا مانند اختالفاتي كه بين ليبرپارتي                       

در انگليس ميبينيد و يا بين حزب دموكرات و جمهوريخواه در                    ) حزب كنسرواتيو (و توري    
دو حزب بورژوايي ميايند و بر سر برنامه هاي اقتصادي يا اجتماعي و                             . آمريكا ميبينيد  

و اگر دعواهاي جمهوري اسالمي        . سياسي دعوا ميكنند و اين در همان دل پارلمان ميماند                 
مانند آمريكا  . چنين بود اين دعواها هم در پارلمان ميماند و آنقدر برايشان ناموسي نمي شد                   

بوش ميرفت و اوباما ميامد و اوباما ميرفت و يكي ديگر مي آمد مانند همه دموكراسيهاي                      
اينطور نيست كه در ايران           . ميدانيم كه مكانيزمهاي سياسي در ايران چنين نيست                 . غربي

. دوحزب با هم اختالف داشتند و تازه موسوي كه حزبي نداشت و معلوم نيست از كجا آمد                              
موسوي خاتمي چي    . موسوي نه اسمي داشت و نه كسي او را به عنوان خاتمي چي ميشناخت                    

گويا موسوي آنچنان اختالفي بر سر برنامه هاي سياسي درون طبقاتي               . نبود و هنوز هم نيست     
خودش دارد كه ميخواهد احمدي نژاد را بياندازد تا آن سياستهاي متفاوت حزب خودش را پياده            

. همه ميدانند كه اينطور نبود         ! پنداري آقاي مك كين در مقابل اوباما قد علم كرده                     ! کند
 . خودشان هم از پيش گفتند

. در جوامع ديكتاتوري مثل ايران اگر باالئيها دعوا دارند بدانيد كه پايين شلوغ است                             
،  يعني بعد از جنبش ملي كردن صنعت              )شمسي (٣٠حكومت شاه بعد از تحوالت سالهاي           

نفت كه توانست اختناق را تثبيت كند، هيچ دعوايي در باالي حكومت نداشت چرا كه در                                
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يك گورستان آريامهري به قول خودشان درست كرده بودند و زندگيشان              . خيابان هيچ خبري نبود   
 سال نخست وزير بود و هيچ كس هم  چلنجش نكرد و               ١٣آخرين نخست وزيرش هم     . را ميكردند 

مجلس هم تحت فرمايشات ملوكانه كارش را ميكرد و همه ادارات و ارتش هم گوش بفرمان                        
تا وقتي كه آن انفجار انقالب       . دعوايي در ارتش يا در مجلس و يا هيچ ارگان ديگري نبود              . بود

و همه  . اما تا قبل از آن يك اختناقي حاكم بود           .  پيش آمد و همه چيز را به هم ريخت             ٥٧سال  
  معلوم شد كه بني احمد در              ٥٧با شروع انقالب      . باال هم دعوايي نداشت     . جا آرام شده بود     

آن . مجلس شاه دموكرات است و يا شريف امامي بايد از آن پشت بيايد و هويدا بايد برود زندان                    
در جمهوري  . موقع هم انعكاس خيابان بود كه تحركي در ديكتاتوري و در باالئيها ايجاد کرد                    

اسالمي فرقش اين است كه از روز اول چنان خيابان شلوغ بوده كه اينها هميشه در حال بريدن                           
بختيار را فراري بده، رفسنجاني را بزن كنار، سيد احمد خميني را چيز                    . كله همديگر بوده اند    

اينها اين كارها را ميكنند نه به اين خاطر كه ديوانه شده                . خور كن، ديگري را ترور كن و غيره         
اند بلكه زمين زيرپايشان آنچنان داغ است كه اين جناحهاي حكومتي براي اينكه كل حكومت                    

اين قضيه وقتي حاد ميشود كه  يك جناح فكر ميكند طرف مقابل               . بماند مي افتند به جان هم     
موسوي عميقا فكر ميكند كه اگر احمدي نژاد بماند نظام از بين                  . تمام نظام را از بين ميبرد       

ظاهر . ميرود و در نتيجه دعواي آنها آشتي ناپذير ميشود چون دعوا بر سر بود و نبود است                           
اما آنها ميدانند كه اين نصيحت ژورناليستي          . قضيه اين است كه با هم متحد شويد و بمانيد             

 .دعوا بر سر بود و نبود است. ميدانند كه اگر متحد شوند نمي مانند. است
موسوي ميداند که اگر در كنار احمدي نژاد عكس بگيرد آنوقت شعار مرگ بر احمدي نژاد                     

تفي كه مياندازند به صورت احمدي نژاد يك گوشه اش هم                    . يك گوشه اش به او هم ميگيرد           
اگر کسي كنار خامنه اي عكس بگيرد شعار مرگ بر ديكتاتور شامل               . ميافتد به روي موسوي    

 .حال او هم ميشود
 اين خيزش توده اي مردم است که اين چنين جناحها را بجان هم انداخته است و اين خيزش                       

ما . همانطور  كه ما از روز اول اعالم كرديم يک انقالب است براي سرنگوني جمهوري اسالمي                      
اين . بررسي كرده ايم كه اين انقالب روندهايش چه هست، چگونه پيش ميرود و به كجا ميرسد                     

مضمونش چي هست و دعوا بر سر چي هست اگر بر                 .  انقالب يك ابژكتيويتي و عينيتي دارد        
سر جناحها نيست؟ اگر جناحها خودشان انعكاسي ازحركت مردمند پس موتور خود حركت                        

يك جامعه را گرسنه نگه داشته اند و         . مردم چي هست؟ اين ديگر تعمق و فكر زيادي الزم ندارد            
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. نان و آزادي ميخواهم، ميخواهم نفس بكشم            . دعوا بر سر همين است        . با تازيانه ميكوبند    
ميخواهم صداي   . ميخواهم لباسم را ديگر خودم انتخاب كنم             . معيشت و منزلت ميخواهم      

ميخواهم با زنم يا شوهرم بروم در دريا         . موزيك را در خانه ام بلند كنم و جمعه شب پارتي بگيرم            
ميخواهم وقتي بچه ام به مدرسه ميرود از من نپرسد چطور يكي ميتواند در                . و با هم شنا كنيم    

دعوا به همين سادگي بر       . ميخواهم اين بساط از مدرسه جمع شود         . چاه جمكران  زندگي كند      
ببينيد يك جمهوري اسالمي است كه نفس          . يك جامعه اي ميخواهد نفس بكشد       . سر اين است  

 در صد جوامع دنيا رايج است، اين           ٩٩زندگي در آن به معني نرمال آن، يعني  آنطوري كه در                  
 ساله در خيابان دست همديگر را             ١٨يعني يك دختر و پسر           . حكومت را به خطر مياندازد        

اگر شما موزيك شاد در        . بگيرند و راه بروند به اين حكومت احساس سرنگوني دست ميدهد                 
كاري . خانه تان بلند كنيد و اگر سيزده بدر برويد در پارك برقصيد اين حكومت شما را ميگيرد                    

كه در همه دنيا ميكنند و حتي در مراكش و در مصر هر روز اين اتفاقات مي افتد در ايران                               
حاال مقايسه با سوئد و غيره پيش        . در زمان شاه هر روز اتفاق مي افتاد        . جرم محسوب ميشود  

اگر با همان كشورهاي منطقه كه اسالمزده نيستند مقايسه كنيد ميبينيد كه زندگي                         . كش
چون اين حكومت به معناي واقعي كلمه          . طبيعي و هر روزه اين حكومت را به چالش ميكشد             

 . ضد زندگي است
زندگي مشترك اينها با هم، خنديدن اينها با         . زندگي انسان باالخره دو جنس دارد، مرد و زن        

هم، ورزش كردن اينها با هم، حتي ظاهر شدن اينها در كنارهم نه تنها در مال عام، حتي در                              
حتي در جشن عروسي نميتوانند مرد و         . مجالس خصوصي مانند مجلس عروسي ممنوع است        

مگر البته چند ميليون تومان  اول به             . مجلس زنانه جدا و مردانه جدا        . زن كنار هم بنشينند     
اگر آن چند ميليون تومان را نداريد آنوقت ميگيرند شالقتان             . پاسدار سر محله تان داده باشيد       

در مجالس عزاداري و عروسي و مهماني هاي خصوصي و غيره اين بساط بر پاست چه                   . ميزنند
 مارس كه دانشجويان در دانشگاه       ٨در قم روز     . برسد به ادارات و مدارس و كارخانه ها و غيره            

اعتراض كردند يكي از اعتراضاتشان اين بود كه آسانسورو راه پله ها زنانه مردانه است در                             
ازاين ساعت برادران از اين پله ها ميروند باال           . در خروجي و ورودي زنانه مردانه است       . دانشگاه

اين مثل اين است كه       . اين بساط را بايد جمع کرد       . و از ساعت بعدي خواهران مي آيند پايين           
. يا يك حكومتي در دنياي كبوتران بيايد و به كبوتران بگويد نپريد                 . شما به پرنده بگوييد نپر      

به شما ميگويند آدم نباش تا به شما حق بدهند كه زندگي                  . خوب ديگر آن پرنده، پرنده نيست       
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ميپرسيد مضمون انقالب چي هست؟          . خوب معلوم است اين جامعه منفجر ميشود             . كنيد
 .مضمون آن همين است

آقا جان شش    . اين استثمار نيست اين سرقت در روز روشن است             . به كارگر حقوق نميدهند     
 ٨ماه كار كردم بنا به قوانين حتي خود سرمايه داري دستمزدم را بدهيد، دستمزدم چه شد؟ من                     

 ساعت آن را سرمايه داري بعنوان مزد به من بر ميگرداند، باشد                         ٤ساعت كار كردم فقط         
 ساعت چه شد؟ يعني اگر با فرمولهاي اقتصادي              ٤تكليف آنرا بعدا روشن ميكنيم اما همان            

در روز   . بخواهيد بيان كنيد نرخ استثمار در آن مملكت بينهايت است، مخرج آن صفر است                        
.  روشن اين كار را ميكنند و خواست كارگران هم اين است كه دستمزدهاي عقب افتاده را بدهيد                   

 مضمون انقالب چي هست؟ مضمون آن همين است
انقالب بر خالف آن       .   اين وضعيت را به سر جامعه آورده اند و انقالب بر سر اينهاست                        

گويا جامعه  . چيزهايي كه ژورناليستهاي سطحي غربي ميگويند به هيچ وجه ناگهان حادث نشد          
قبل از اينكه شلوغ بشود همين            . اسالمي و آرامي بود و رئيس جمهورش را انتخاب كرد                     

ژورناليستها ميگفتند بله در خاورميانه يك دموكراسي داريم و آن هم جمهوري اسالمي است                      
. فكر كردند اينها هم اوباما و مك كين هستند و رفته اند در تلويزيون               . چرا كه مناظره ميگذارد   

اما وقتي در خيابان ها شلوغ شد و به هم ريخت و جامعه آمد زد زير همه چيز حاال صحبت اين                         
است كه ساختار شكني نكنيد و سازگارا را النسه ميكنند و نوريزاده را در چشم مردم ميکنند                     

اما بطور واقعي اين جامعه       . اين بساطي است كه اينها راه انداخته اند          . تا حركت را نگه دارند     
اينطور . اين اتفاق ناگهاني نبود   . اي است كه بلند شده است و ميگويد اين وضعيت را نميخواهم           

نبود كه اين جامعه اسالمي است و رئيس جمهورش منتخب مردم است، حجاب انتخاب خود                      
 ماه به   ٦ميتوانند  " كارگران مسلمان "زنان است، گرسنگي انتخاب خود كارگران است و ظاهرا             

اين طبيعي است كه اين        . اينطوري نيست .  ماه مزد نگيرند و با اين وضعيت زندگي كنند                ٦
اگر . نميشود هم گرسنه نگه داشت و هم با شالق كوبيد            . جامعه را نميشود اينطوري نگه داشت      

نمي توان اقتصادي مثل        . ميخواهد مثل چين باشد بايد شكم جامعه را سير كنيد ديگر                        
 . اين عملي نيست. بنگالدش داشت و سركوبي مثل پينوشه

 از آن طرف يك قشري، يك طبقه سرمايه داري كه سرگلش در خود حكومت است وجود دارد                   
 درصد آن    ٩٩يك اقليت ناچيزي به دالر و يورو ميلياردر است و                   . كه به دالر ميلياردر است       
 درصد مردم زير خط فقر          ٨٠بنا به آمار خودشان حدود بيش از             . جامعه اين وضعيتش است     
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دستمزد كارگران را تازه اعالم كرده       . البته خط فقر واقعي خيلي از آن باالتر است         . رسمي هستند 
 نفره باالي يك ميليون       ٤خودشان گفته بودند خط فقر براي يك خانواده             .  هزار تومان   ٣٠٠اند  
 نفره كه يك    ٤يكي از خودشان گفته بود يك ميليون و سيصد هزار تومان براي يك خانواده              .  است

 هزار تنزل داده اند و تازه همين دستمزد را            ۳۰۰دستمزد را به    . زندگي عادي عادي داشته باشد     
 . ماه نميدهند٦ ماه به ٦هم 

اين وضعيت يك مبارزات واعتراضاتي را در جامعه بوجود آورده بود كه ما اسم مجموعه                      
 آذر با شعار آزادي         ١٦جنبش دانشجويي كه درسالگرد         . آنرا گذاشته بوديم جنبش سرنگوني        

برابري سوسياليسم حركت ميكرد، جنبش كارگري كه آخرين بروزش همين اول ماه مه سال                            
 مارس را جشن ميگرفت با         ٨گذشته بود دو ماه قبل از اين انقالب، جنبش زنان كه هر سال                      

قطعنامه هاي خيلي راديكال، جنبش حقوق كودكان كه كامال سياسي بود و در سطوح وسيع در                   
خود تهران جمع ميشدند و قطعنامه هاي راديكالي ميدادند، جنبش معلمان، جنبش شركت                      
واحد، جنبش كارگران هفت تپه كه با شعار منزلت، معيشت حق مسلم ماست اعتراض و                              

اينها همه اجزاي يک جنبش ضد رژيمي و سرنگوني طلبانه بودند که بطور                  . اعتصاب ميکردند 
انقالب جاري در واقع در ادامه و بر زمينه اين جنبش مستمر             . مستمري در جامعه جريان داشت    

 .سرنگوني طلبانه شکل گرفت و سر برآورد
در .  حاال اجازه بدهيد به بررسي نقش چپ به معني اجتماعي وعمومي آن بپردازيم                                 

گفتگوئي که امروز با  راديو داشتم شنونده اي ميگفت يک انقالب خودبخودي در ايران شروع                         
شده و حزب شما هم با وجود اينکه سي سال سابقه فعاليت دارد در اين انقالب حضور ندارد و                           
سئوالش اين بود که رابطه شما با اين انقالب چگونه است و چگونه ميخواهيد در آن دخالت                             

 كنيد؟
اين انقالب  خود به خودي         . من در جواب گفتم كه هيچكدام از اين فرضها را قبول ندارم                  

. سي سال فعاليت حزب ما  در زمينه سازي اين انقالب کامال نقش داشته است                       .  شروع نشد 
اينطور نيست كه احزاب و نيروهاي سياسي در کره مريخ فعاليت ميکنند و مردم روي کره زمين                 

اين . و وقتي يک انقالب و جنبش توده اي آغاز ميشود بايد رفت و رابطه اين دو را کشف کرد                           
اگر حزبي مثل حزب ما نبود و اگر تلويزيوني مثل كانال جديد نبود و                     . پيش فرض غلط است    

اگر آرمان و شعار آزادي برابري را که وسيعا در جنبش دانشجوئي جا باز کرد بميان جامعه                              
نميبرديم، اگر كمپيني مثل كودكان مقدمند را راه نمي انداختيم و اگر عمال عليه اعدام                                 
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رفراندوم نميكرديم، كه كانال جديد اين كار را كرد، اين انقالب چنين مضمون  انساني و                                  
راديکالي  نميداشت، چنين خواستهاي شفافي عليه اعدام و ديکتاتوري اصل واليت فقيه مطرح                 

 .نمي کرد، اينقدر دوام نمي آورد و کال  اين روند را پيدا نمي كرد
يكي در سطح اجتماعي و در        .  احزاب ارتباطشان با جامعه در دو سطح قابل بررسي است              

فضاي سياسي عمومي جامعه، يعني همانطور که گفتم در سطح كالن، و ديگري در سطح                              
رابطه حزب و جامعه      . و اين دومي بر مبناي اولي فقط معني ميدهد              . تشكيالتي و مستقيم   

 -اگر هم قابل مقايسه با قوانين فيزيک باشد فيزيك اتمي است، فيزيك                           . مكانيكي نيست  
 . شيمي است و نه مكانيك نيوتوني

البته بعد تشکيالتي و رابطه مستقيم حزب با جامعه و توانش در فراخواندن توده مردم  به                      
يک عمل سياسي معين جنبه مهمي از رابطه حزب و جامعه است  که پائين تر  وارد اين مبحث                       

اما قبل از آن الزم است در يک بعد اجتماعي فراتر و پايه اي تر از اين شاخصها                           . هم ميشويم 
در اين سطح بحث اولين سئوالي  که بايد پاسخ داد اينست که                 . موقعيت احزاب را بررسي کنيم     

آيا فضاي اعتراض در جامعه ايران علي العموم چپ است يا راست؟ اين حركت به راه افتاده چپ                      
نقش  حزب کمونيست کارگري را بعدا نشان ميدهم اما           . (است يا راست؟ من ميگويم چپ است      

چرا اينطور است؟ اين را با           . اين حرکت چپ است      .) حزب را فعال  از تصوير کنار بگذاريد               
 . ارزيابي جنبشهاي مختلف ميتوان نشان داد

  جنبشها، احزاب و نيروهاي متفاوت مخالف جمهوري اسالمي در کمپ راست هر يک راه                   
،  استحاله ، كودتا، حمله نظامي         "رژيم چنج "مانند  " راه حلهائي . "حل هاي خودشان را داشتند     

پنج  يا شش سال پيش اگر يادتان         . آمريکا، بحران آفريني در مرزها، رفراندم و فدراليسم و غيره           
به قول خودشان يك گفتمان رايج اين بود كه رفراندوم بگذاريم بر                . باشد برو بروي اين بحثها بود      

. سر قانون اساسي و بعد بحث ميكردند كه رفراندوم قبل از افتادن رژيم يا بعد از افتادن رژيم                          
و بعد اينها   ! ظاهرا خودش خشك ميشود مي افتد      -اينكه اين رژيم چگونه مي افتد معلوم نبود        

، يعني ببينيم    "رژيم چنج "و يا بعضي ها ميگفتند          -!ميتوانند رفراندوم بگذارند و يا نگذارند       
يا بحران   . به اين اميد بودند که بلكه از باال  تحوالتي اتفاق بيافتد                       . آمريكا چكار ميكند    

آن زمان تازه صدام را انداخته بودند و ناسيوناليستهاي كرد            . آفريني در مرزها مانند مدل عراق      
دستشان به دم گاوي بند شده بود و به يك نوع خودمختاري و حکومت محلي در کردستان عراق                     

همپالکيهاي آنها هم اين طرف مرز در ايران به اين خيال افتاده بودند كه مثل                         . رسيده بودند 
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. اينكه ميشود ما هم سر مرزها شلوغ كنيم  شايد يك تكه اي از حكومت را هم به ما بدهند                            
 . اينها گفتمانهاي رايج اپوزيسيون راست بود. اسم اين شد سناريوي بحران آفريني در مرزها

تنها . يك حزبي هم به اسم حزب كمونيست كارگري اعالم کرد تنها راه عملي انقالب است                     
اين كار ممكن، مطلوب و متمدن ترين راه             . راهي كه مردم ميتوانند آزاد شوند انقالب است            

يك ديگ بخاري است كه آتش زيرش را زياد كرده اند و                     . و اين انقالب پشت پيچ است         . است
وقتي اين اتفاق افتاد، وقتي انقالب        . منفذهاي آن را گرفته اند و امروز يا فردا منفجر ميشود              

در يك مقياس اجتماعي جامعه اعالم کرد         . شروع شد، واضح است كه  اين يعني آلترناتيو چپ            
نه به خاطر اينكه كتاب خوانده بود يا اين ايدئولوژي را داشت                  . رفراندم قبول نيست و نميشود      

خط استحاله به    . بلكه به خاطر اينكه در تجربه هر روزه اش ديده بود كه اين به جايي نميرسد                        
در دوره خاتمي، رئيس جمهور     . خاتمي آمد و رفت و هشت سال رئيس جمهور بود      . جايي نميرسد 

جناحها تقصير را دائما به گردن يكديگر مي             . ، تازه قتلهاي زنجيره اي شروع شد          "اصالحات"
همه هنر خاتمي چيها اين بود که تهديد ميکردند اگر يك نفر ديگر را بكشي افشا                           . انداختند

در تمام دوره خاتمي و قبل و بعد          . ولي رژيم همچنان ميکشت و كسي هم افشا نميشد           ! ميكنم
 .از خاتمي اين  رژيم کشتار کرده و همه جناحها هم در اين کشتارها دست داشته اند

اگر . اگر مردم ميخواستند به دنبال خط اصالحات باشند كه ديگر انقالبي در كار نبود                          
خود . مردم ميخواستند به دنبال رژيم چنج بروند، به خيابان نميامدند آن هم در بعد ميليوني                      

او ميداند در مبارزه پارلماني يك ميليون آدم              . انتظار نداشتيم . موسوي گفت من جا خوردم       
يا حد اکثر پانصد نفر را در           . مبارزه پارلماني در كريدورها اتفاق مي افتد          . نميايد در خيابان   

وقتي يك ميليون نفر بيايند در خيابان ديگر اين حرکت دست باالئي             . جلوي مجلس جمع ميکند   
كروبي و موسوي گفتند اين        . از اول خودشان هم گفتند و از اين نظر صادق بودند                  . ها نيست 

يادتان هست كه بازرگان ميگفت باران ميخواستيم اما سيل آمد؟ االن              . حركت دست ما نيست    
موسوي  ميخواست حسابش را با احمدي نژاد صاف كند اما نميخواست                           . هم همين است    

 . هزاران نفر بيايند در خيابان و بگويند مرگ بر اصل واليت فقيه
. اين وضعيت بوجود آمد و اين آلترناتيو چپ بود                  .   اين بال را مردم به سرشان آوردند             

از نظر سلطنت طلب  انقالب         . سلطنت طلب كه كال بطور ايدئولوژيک با انقالب مخالف است               
يعني توده هاي بي سر و پا ميايند و شلوغ ميكنند و هرج و مرج ميشود؛ دکتر مهندسها، و                           

 .تيمسار سرهنگها بايد تصميم بگيرند
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 بهمن را هم روز عزاي ملي       ٢٢. در نتيجه ايدئولوژي آنها كه تكليفش با انقالب معلوم است          
 . اعالم كرده اند

. دوم خردادي هم كه فطرتا استحاله چي و اهل تغييرات از درون و تغييرات كريدوري است                       
ناسيوناليست قومي هم كه بدنبال بحران آفريني در مرزها بود  بعدا نااميد شد و بازارش سوت                     

ما مانديم يعني چپ ماند و توده کارگر، زن، و جواني كه               . و كور شد چون عراق به جايي نرسيد         
نه . جامعه به اينجا رسيد كه بايد به خيابان بريزد            . گرسنه نگهش ميداشتند و شالقش ميزدند       

. انقالب تا حد زيادي ابژكتيو است      . اينكه منطقا رسيد بلكه عمال راه ديگري برايش باقي نماند           
بچه اگر به دنيا بيايد رشد          . مانند بچه اي هست كه نميتوانيد جلوي بزرگ شدنش را بگيريد                 

انقالب نيز وقتي به دنيا آمد رشد ميكند تا پيروز شود                . ميكند مگر اينكه آن بچه را بكشيد        
اين رژيم همه كاري كرد كه  اين انقالب را درهم بکوبد و هنوز                   . مگر اينكه از روبرو بكوبيدش     

 . تا اينجا نتوانسته است
 يادتان است كه احمدي نژاد ميگفت اين خس و خاشاك در عرض سه هفته تمام ميشود؟ سه                  
هفته شد سه ماه و سه ماه هم شد هشت ماه و االن رژيم  دارد از ترس چهارشنبه سوري به                                     

وقتي ميخواهد دو نفر را در همدان اعدام كند ميگويد امنيت ميدان اعدام را                   . خودش ميلرزد 
مردم . مجبور است اين را بگويد چون ميترسد ماند سيرجان شود          . تامين ميكنيم مردم نترسيد   

االن از ترس چهارشنبه سوري دارد ناخن           . بريزند و بساط اعدامشان را بر سرشان خراب کنند             
اين حكومتي است كه      .  بهمن هم همين ترس و رعب را داشت               ۲۲قبل از    . هايش را ميجود   

براي اين حکومت ديگرمهم نيست كه در خيابان              . خوشحال است که هنوزسرنگون نشده است         
مردم عكس خامنه اي را آتش ميزنند و اسم جمهوري اسالمي را زير پا مياندازند و زنان                                  

يك . اين اتفاقات افتاده و اين حكومت به اينها رضايت داده است                   . چادرشان را آتش ميزنند     
حاال  دلشان خوش است      . صدم اينها اگر دوره خميني اتفاق ميافتاد آن شهر را اعدام ميكردند               

 بهمن ميايد و صبح بيدار ميشوند هنوز سر جايشان هستند و كسي تلويزيون را نگرفت                    ۲۲كه  
خوب به خير گذشت مثل اينکه امام مهدي از جمکران به                 . "و به جماران هم كسي حمله نكرد         

 !"کمکمان آمد، حاال ببينيم چهارشنبه سوري چه ميشود
من يادم ميايد يكي از آدمهاي واقع بين تر رژيم آن اوايل در ماه تير ميگفت ما كارمان در                     

آن (  مارس را داريم، باز شدن دانشگاه ها را داريم             ٨ آذر را داريم،      ١٦آمده است و ميگفت ما       
 .ما بايد همه اين پيچ ها را رد كنيم... ، چهار شنبه سوري را داريم )موقع هنوز  باز نشده بود 
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ميخواهم بگويم كه نفس شروع اين جنبش يعني چپ در آن            .  و ميبينيم كه اينطور شده است     
فعال كاري به آن ندارم كه با چه نيروي سياسي رابطه                     . مقياس كالن و اجتماعي كه ميگويم         

انقالب جنگ نيست كه شما     . انقالب را هيچوقت هيچ كس فراخوان نداده است        . داشت يا نداشت  
نيروهاي سياسي ميتوانند جهتش را          . انقالب ميجوشد و سر بلند ميکند           . سوتش را بزنيد    

حتي قيام در انقالبها، حتي     . تعيين كنند، سازمانش دهند و رهبريش كنند ولي خالقش نيستند          
به زندان باستيل در    . انقالبي كه رهبر داشته و حزبش را هم داشته به دستور كسي اتفاق نيافتاده               

. به كاخ زمستاني در روسيه هم همينطور        . فرانسه حمله نكردند چون كسي فرمانش را داده بود           
ولي همانطور که يك    . قيام  در بطن يک حالت و شرايط و فضاي عمومي انفجاري اتفاق مي افتد             

فيزيكدان  در آزمايشگاه شرايط معيني را فراهم ميکند تا يك انفجاري رخ بدهد، نيروي                               
اينكه  كي اين مولكول به مولكول ديگر ميخورد تا                . انقالبي نيز آن شرايط را فراهم ميكند          

. اينكه كي اين انقالب رخ ميدهد قابل كنترل نيست           . منفجر شود اين ديگر قابل كنترل نيست        
بايد گذاشت تا اين جامعه با مكانيزمهاي             . اين جامعه است، حتي مانند فيزيك هم نيست              

كاري كه نيروهاي سياسي ميتوانند انجام دهند اين است كه چگونه ميتوانند             . خودش پيش برود  
چطور سازمانش  . چطور روندهايش را تعيين كنند     . به آن رنگ بدهند، به آن افق و شكل بدهند            

و در اين مقياس چپ      . اين را من ميگويم مقياس كالن      . بدهند و رهبريش کنند و پيروزش کنند       
 .نقش تعيين كننده اي داشت

" انقالب جشن توده هاست    "ماركس ميگويد   . اين جنبش جشن نيروهاي چپ و انقالبي است         
من آن را بدينگونه تكميلش ميكنم كه انقالب قبل از اينكه جشن توده ها باشد جشن انقالبيون                   

نه . جشن كساني است كه مانند حزب ما  سي سال عمرشان را  روي اين كار گذاشته اند                       . است
چون عميقا  . تنها آينده سياسي و حرفه ايشان را بلكه زندگيشان را روي اين اميد بنا كرده اند                       

معتقدند  كه انسانها وقتي آزاد ميشوند كه خودشان آستينشان را باال بزنند و به خيابانها                              
 . بريزند و قيام کنند

 كارگران، آنهايي كه با نرخ بينهايت در ايران استثمار ميشوند، زني كه به او توهين ميشود                  
و تحقير ميشود، جواني که  زندگي و آينده خود را تيره و سياه ميبيند، همه  به انقالب نيازمند                  

زنان، پنجاه درصد جامعه، در     . اين انقالبي است که بقول منصور حکمت خصلت زنانه دارد          . اند
زني كه به     . ديگر كلمه تبعيض نسبت به زن كم است               . شرايط مادون انساني زندگي ميکند        

عنوان انسان شناخته نميشود و هر روز در ادبيات رسمي از راديو و تلويزيون و نماز جمعه به او                        
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درست مانند آفريقاي جنوبي كه روي در ورودي رستوران مينوشتند ورود سگ               . توهين ميكنند 
اينها ميگويند در اين آسانسور ورود زن ممنوع يا در اين اتوبوس                 . و سياهپوست ممنوع است    

حاال كه دارند طرح      . زن بايد عقب بنشيند يا در اين كالس زنها اينور و مردها آنور بنشينند                     
به زن مثل جذامي     . اين قبل از هر چيز توهين به زن است           . دانشگاههاي تك جنسيتي مياورند    

زن كسي است كه در جامعه مردانه فساد مياورد چون موي خودش را نشان داده                    . نگاه ميشود 
 . اين توهين و تحقير است. اين را  ديگر نميشود صرفا بي حقوقي ناميد. است

و حزبي كه اين راه را، راه             . خوب معلوم است اين جامعه بلند ميشود و شورش ميکند                  
انقالب را، نشان ميدهد  ميبرد به خاطر اينكه روي مسائل واقعي انگشت ميگذارد و راه حل                       

مسئله زن  . و تمام فعاليت حزب ما همين بوده است          . واقعي آن مسائل را به همه نشان ميدهد          
از . خيلي ها در موردش حرف زده اند            .  را، که همين االن صحبتش را کردم در نظر بگيريد                 

راست، از سلطنت طلب، از دو خردادي، از شيرين عبادي از زهرا رهنورد، از ملكه فرح پهلوي                       
اينها بحثشان چه بوده است؟ يكي ميگويد چون          . همه اينها راجع به مسئله زن صحبت كرده اند          

ديگري ميگويد روز   . گويا ما نوادگان ايراندخت و پوران دخت هستيم بايد حقوقمان رعايت شود            
ديگري ميگويد مسئله اصلي       . تولد فاطمه زهرا روز زن است چون مدل ما فاطمه زهراست                     

حجاب نيست ومسئله اصلي آپارتايد جنسي نيست بلكه مسئله اصلي اين است كه وقتي زنان                     
اعتراض جنبش نوع دو        . شوهرشان چهارتا زن ميگيرد اول بايد از زنان قبلي اجازه بگيرد                       

 .ميگفت چرا مرد بدون اجازه زن اول زن دوم را ميگيرد.  خردادي به تعدد زوجات اين بود
مهم . يك نيرويي هم بود كه از روز اول ميگفت حجاب سمبل توهين و تحقير به زن است                          

حتي اگر انتخاب هم كرده باشد به او               . نيست كه زن حجاب را انتخاب كرده يا نکرده است                  
مذهبي خانواده و فاميل و همسايه حجاب به او                –زيرا زير فشار اخالقي        . تحميل شده است   

. حتي زمان شاه اينطور بود چه برسد به امروز كه دولت زنان را مجبور ميكند                  . تحميل ميشود 
حتي اگر دولت هم مجبور نميكرد تحت فشار سنتها، خرافات و عقب ماندگيها حجاب را به زن                   

مگر . رضايت زن به حجاب مانند رضايت برده اي است كه بردگيش را بپذيرد               . تحميل ميكنند 
در اينصورت شما به آن بردگي  اعتراضي نداريد؟ مانند برده اي كه زنجيرهايش را با زينت                             

مگر شما چنين چيزي را قبول ميكنيد؟ به برده اي که معتقد باشد                              . آالت اشتباه بگيرد    
اين را هم از هيچ       . زنجيرهايش آالت زينتي اوست خواهيد گفت نخير اين زنجير بردگي توست               

حجاب سلول انفرادي زن     . زني نبايد پذيرفت که حجاب را مانند يك نوع لباس قبول كرده است                 
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در كشورهاي  . مانند جذامي كه ناگزيرست در يك قوطي سياه بسته بندي شده راه برود                    . است
در . را ميگذارند آن پشت كه چشم كسي فوري به آن نيافتد                ) سكسي(غربي مجله هاي پورنو       

زيرا كه زن در آن جامعه متاع و كاالي جنسي               . ايران كل زن را ميگذارند  پشت آن پرده سياه              
اگر زني ازدواج نكرده متعلق به پدرش است و وقتي ازدواج                . او را مجاني نبايد بفروشند      . است

اگر نه اين كاال     . زن حجابش را فقط جلوي آنها اجازه دارد بردارد           . كرد متعلق به شوهرش است     
 .را به رايگان فرستاديد به خيابان

 اين بساط حجاب و كل آپارتايد جنسي و تبعيض جنسي وحشيانه اي است  كه در ايران                           
امسال در   . بايد اين بساط را جمع کرد و ما جلودار اين حرکت هستيم                           . بوجود آورده اند    

راهپيمائي ها در محالت مختلفي در تهران زنان بي حجاب ظاهر شدند،  در سردشت حجاب را                    
آتش زدند و حتي در بسياري از دانشگاهها حتي در قم دانشجويان به آپارتايد جنسي در                                  

 .  دانشگاهها اعتراض کردند
و همينطور به مساله    .   جامعه  دارد با روايت چپ به مسئله ستم كشي زن اعتراض ميكند              

سخنراني  شيرين عبادي برنده جايزه نوبل در كنگره             . اعدام و    بيحقوقي کودک و فقر و غيره               
آن موارد كدام است؟       ". اعدام بايد بجز در موارد جدي ممنوع شود            "عليه اعدام اين است كه         

شاه هم  . جمهوري اسالمي هم ميگويد همه اين موارد اعدامي  كه او دارد جدي و برحق است                       
. اينكه مبارزه عليه اعدام نشد     . هر كسي كه اعدام ميكند همين را ميگويد         . همين را ميگفت  

اين كه نشد    . مثل اين است بگوييد آزادي بيان در صورتي كه به مقدسات كسي توهين نكنيد                   
اما برخالف خانم عبادي     . از همين سوراخهاي اگر و مگر همه چيز را پس ميگيرند            . آزادي بيان 

در كمپين و رفراندم عملي كه كانال جديد          . جامعه ميگويد من با نفس مجازات اعدام مخالفم         
سه ماه قبل از اين انقالب عليه اعدام پيش برد تعداد زيادي از مردم روي خط آمدند و گفتند                           

را  حزب ما    " اعدام قتل عمد دولتي است     " شعار. مهم نيست كه پرونده چي هست اعدام ممنوع        
اينكه زن تحقير ميشود و به او توهين ميشود و لغت آپارتايد جنسي كه در                      . برد در دل مردم    

در قطعنامه ها و اعتراضات به آن رجوع ميكنند همه را چپ             " جدا سازي جنسيتي  "ايران به اسم    
حزب ما است که هميشه اعالم کرده است           . در جامعه رواج داد و نه هيچ نيرو و جنبش ديگري              

حجاب سمبل حقارت است، تا وقتي مذهب هست زن بي حقوق است، مذهب نه تنها از دولت                        
از مراسم مرگ و تولد       . بلكه بايد از آموزش و پرورش و از شئونات اجتماعي  مردم جدا شود                    

هر كس ميخواهد برود مراسم       . اينها بايد در شرايط مدني اتفاق بيافتد         . بايد مذهب جدا شود    
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مثال اگر شما يك آخوند را بياوري و            . مذهبي هم بگذارد اما قانون آنرا به رسميت نميشناسد            
ازدواج امري مدني است و نه       . چند كلمه از قرآن را بخواني و دو نفر را مزدوج كني قبول نيست                 

در . بايد حتي نقطه عطفهاي زندگي شخصي مردم را از انحصار اين آخوندها در آورد                   . مذهبي
مردم ميخواهند دست اين    . تولد، در مرگ، در ازدواج و طالق آخونده سر و كله اش پيدا ميشود               

اين ديگر حرف   . جامعه اين را ميخواهد    . مفتخورها را حتي از زندگي خصوصيشان قطع کنند          
شما برويد همين حرفها را در تاكسي در شهر قم بزنيد، شوفر               . تئوريك و ايدئولوژيك من نيست     

با گوشت و پوستشان احساس كرده        . اين درد مردم است    . تاكسي ميگويد شما درست ميگوييد     
 . اند

جامعه اي  كه منفجر      . و اين مردم بپا خاسته اند که حکومت را بزير بکشند، انقالب کنند               
پايه و بنياد را به هم ميريزد و به اين               . شود چيزي از ارتجاع و عقب ماندگي به جا نميگذارد              

اينطوري نيست كه انقالب ميشود و مذهب برميگردد          . زمين را شخم ميزند    . ميگوييم انقالب 
رنسانس خواهد  . نه عزيز من اين بساط  تماما جمع ميشود           . به موقعيتي كه زمان شاه داشت       

و . زن در آن جامعه طوري آزاد ميشود كه زنان فرانسه غبطه اش را بخورند                   . بود در آن جامعه    
همين االن   . جوان طوري به زندگي مدرن رو مياورد كه جوان انگليسي زندگي نكرده است                            

اي " بريك دانس "ازطريق يوتيوب کليپهاي رپ را ديده ايد در قم؟ يا در همان قم دختر و پسر                           
 . ميكنند كه من نديدم مايكل جكسون چنين رقصي بكند

اين ظرف به يك معنا        . چرا اين جامعه اينطور است؟ زيرا اين ظرف اعتراض مردم هست                 
اين حكومت چنان عبوس، سياه، مرگ زاي  و ضد زندگي است که کافيست                 . قانوني مردم است  

جامعه اي که بيشتر وب الگها و بالگ         . مردم در مقابلش فقط زندگي کنند تا اين حكومت برود          
نويسها را دارد و مدياي دنيا انقالبش را انقالب تويتري لقب ميدهند را ميخواهند در صندوق                    

جامعه اي که  پنجاه درصدش نسل جوان است نه تنها             . اين ممکن نيست  . سياه مذهب بچپانند  
در ده ماهه اخير بلکه سالهاست  که اعتراضش را با تکنولوژي و هنر مدرن، يا روي آوري به                            
آخرين نوع موزيک و رقص و سبک زندگي و با تويتر وفيس بوک و با جشن و شادي و  و حسين                              

اين جامعه يکپارچه ضد مذهب و ضد ارتجاع در هر شکل              . پارتي در شب عاشورا بيان ميكند      
 .   و لباسي است

من ميپرسم اين روحيه و فضاي اجتماعي و               !  آيا هنوز ميپرسيد اين جنبش چپ است؟            
سياسي را بجز چپ چه نيروئي نمايندگي ميکند؟ از دو خردادي تا غير دو خردادي  آخوند را به                       
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ميگويند اسالم در فرهنگ نياكان ما      . بد و خوب تقسيم ميكنند و آخوند خوبها را نگه ميدارند    
گويا دعوا فقط   . ميگويند اسالم با حقوق بشر تناقضي ندارد        . جايگاهي دارد و بايد حفظ شود      

منصور حكمت ميگفت چرا انقالب         . نه عزيز من جامعه آنجا نمي ايستد            . با آخوندها است    
. جامعه اي كه بلند شده اگر همه آزادي را نگيرد آرام  نمي گيرد                   . متمدن ترين راه رهايي است      

اگر ميخواهيد به مسالمت آميزترين راه  اين جامعه گذر كند بايد راديكالترين خواسته ها را به                   
بر خالف توضيح و تفسير ژورناليستي احمقانه اي كه ميدهند انقالب كم                     . رسميت بشناسيد 

نيرويي كه ميخواهد در     . خشونت ترين و راحتترين و متمدنانه ترين و انساني ترين راه گذارست              
جامعه اي خون نريزد بايد بگويد همه مردم مستقل از جنسيت، زبان، نژاد، خون، مليت و                              

اگر بگوييد من به كوروش كبير ميرسم آنوقت آن خوزستاني و يا کرد كه                   . مذهب  برابر هستند    
اگر بگوييد آخوندها رفتند     . به كوروش كبير نميرسد در برابرتان مي ايستد و جنگ بپا ميشود              

اگر ! ولي مذهب رسمي همچنان شيعه است آنوقت سني در بلوچستان ميگويد خب نشد ديگر                     
بگوييد زن آزاد است ولي حاال به جاي اينكه سمبلش فاطمه زهرا باشد ايران  دخت است آنوقت                       

و اگر بگوييد كارگر     . آن زني كه عرب است ميپرسد من چي؟ ايران دخت به بنده چه ربطي دارد                   
آزاد است ولي فقط دستمزدت را ميدهم لطفا استثمار بشو به شما ميگويد سفره فقرم را جمع                         

 . اين اقليت ميلياردر سر جايش هست هنوز. نكردي
اگر ميخواهيد خون نريزد و اگر ميخواهيد جامعه انساني گذر كند بايد عميقترين خواسته                  

. هاي مردم را به رسميت بشناسيد و همه آن خواسته ها را بدون هيچ تخفيفي به جامعه بدهيد                       
مردم يا همه آزادي را ميگيرند و يا               . نميتوان در آزادي را كمي باز كرد و بعد دوباره بست                   

اگر شما فنري را فشرده كنيد و بعد         . مجبوريد بكوبيد و بزنيد و بكشيدشان و اين يعني خشونت          
جامعه ايران را فشرده    . آنرا رها كنيد آن فنر سر جاي اولش نمي ايستد بلكه بسيار جلو تر ميپرد              

فكر نكنيد اگر ولش كنيد جامعه برميگردد به زمان شاه و همانجا، با همان حقوق زن،                     . كرديد
اينطور . با همان جايگاه مذهب و با ساوامائي که  دوباره ساواك شده است، متوقف ميشود                         

. جامعه را فشرده كرديد و وقتي برگردد از پايه فقر و تبعيض و نابرابري را بر مياندازد                      . نيست
 .جوري كه  کل اين نظام ضد انساني زير و رو بشود و نه از تاك نشاني بماند نه از تاكنشان

حزبي هست كه قبل از اينكه وقايع  هشت ماه                . حزبي هست كه اين را نمايندگي ميكند          
اخير شروع  شود آنرا پيش بيني ميكرد و برايش تدارك ديد، زمينه اش را ساخت و به                                          

حزبي که  . االن اين حزب وجود دارد      .  چنين حزبي وجود نداشت      ٥٧در انقالب    . استقبالش رفت 



 19 انقالب چگونه به پیش میرود

براي آزادي زن با دست      . عليه فقر با دست بردن به استثمار يعني ريشه فقر و نابرابري ميجنگد                
در دفاع از مدرنيزم ميگويد من جامعه        . بردن به ريشه تبعيض جنسي در هر سطحي  ميجنگد           

بيايد در پارك الله كنسرت        ) خواننده پاپ راك مشهور انگليسي       (اي ميخواهم كه بون جويي         
هنر براي مردم بگذارد و جوان قمي حق داشته باشد كه رقص بريك دانس را در تلويزيون به                                

 .نمايش بگذارد
اين جامعه خواهان آزادي و برابري بي کم          . ما بر نميگرديم به دوره ماقبل جمهوري اسالمي         

اين جامعه موزيك و رقص را            . و کاست و  رفاه بر اساس پيشرفته ترين استانداردها است                      
در ايران بعد از          . اين جامعه كارناوال شادي ميخواهد            . ميخواهد در مدرنترين شكل آن            

كه با  . سرنگوني جمهوري اسالمي چهارشنبه سوري  تبديل ميشود به يك كارناوال عظيم شادي               
آخرين موزيكها، رقصها، پايكوبيها مردم ميريزند در خيابان به طوري كه هالووين اينجا را                        

در ايران سكوالريزم آنچنان وسيع ميشود كه  جامعه سوئد در مقايسه               . ميگذارند در جيب شان   
فكر نكنيد  برميگردد به همان دوره         . اين فنر را فشار داده ايد       . به نظر ميايد كه واتيكان است       

و يك  .  جامعه ميپرد از همه عبور ميكند و همه چيز را زير و رو ميكند                    . اينطور نيست . شاه
 . حزبي هست كه اين پرچم را بلند كرده و اين را سازمان داده است و اين را به پيش ميبرد

به نظر من جامعه ايران سكوالرترين،         . به اين من ميگويم نقش كالن چپ در جامعه ايران              
سرخ ترين و راديكالترين جامعه موجود است از نظر افكارعمومي مردم آن و رژيمش عقبمانده                   

. ترين و ضد انساني ترين حكومتهاست و دقيقا چون رژيم اينچنين است آن جامعه اينطوراست                   
در مقابل يك رژيم مذهبي است كه مردم متوجه ميشوند كه مذهب نه به عنوان راه و رسم                                

من فكر ميكنم اگر بشود آمار گرفت        . زندگي بلكه مذهب به عنوان يك عقيده شخصي سم است          
سكوالريستها و نه تنها سكوالريستها بلكه  اته ايستهاي ايران تعدادشان از اته ايستهاي سوئد                   

 . جلو ميزند كه يكي از باالترين آمارهاي جهان است
به خاطر تجربه بالفصلي که جامعه از سر گذرانده و نه به خاطر اينكه كتاب تاريخ  قرون                            

به خاطر زندگي خود    . وسطا را خوانده است و فهميده مسيحيت چه باليي به سر مردم آورده است               
. در بچگي تالش كرده اند قران در مغزش كنند          .  ساله كه در ايران است      ٣٠ ساله و     ٢٠آن جوان   

 سالگي ميگويند از بدن و موي خودت خجالت بكش، چادر سرت كن، حق                      ٩به دختر بچه از       
خوب داريد اصال اين بچه را اته            . نداري بلند بخندي، حق نداري بدوي، حق نداري شنا كني                 

 . واضح است كه خدا را قبول ندارد. ايست بار مياوريد
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از نظر من جامعه در اين وضعيت است و اين جامعه روبنا و حكومتي ميخواهد كه اين                           
اگر اين كار نشود اين يعني             . اميال عميق اجتماعي را كه در مردم هست نمايندگي كند                     

اگر ميخواهيد حكومتي شبيه حكومت موسوي بياوريد  و صرفا خامنه اي را                              . خونريزي
. راه ديگري باقي نميماند     . مردم نمي ايستند    . بگذاريد كنار بايد مسلسل بياوريد در خيابان           

 نه حزبي مثل حزب كمونيست كارگري بود         ٥٧تازه زمان انقالب    . مگر خميني اين كار را نكرد      
 آنقدر عظيم شد كه خميني که         ٥٧با اين وجود همان انقالب       . و نه جامعه به اين شکل چپ بود         

ابتدا گفت مانند پاپ در واتيكان ميروم مينشينم در قم و كارها را هم ميدهم به دست بازرگان                      
خميني ديد كه شورا ها همه جا را گرفته اند، كارگرها حقشان را               . برگشت و رو بمردم تيغ کشيد      

ميخواهند، مردم كردستان برابري و آزادي ميخواهند، در تركمن صحرا هم شلوغ شده است و                       
حتي حکومتي که  اين توهم را در جامعه           . دانشجويان كوتاه نميايند و در نتيجه شمشير كشيد         

ايجاد کرده که ثمره انقالب است اگر به فرمان انقالب، يعني به حل مسائل پايه اي توده مردم                         
 . تن ندهد ناگزيرست جامعه را بخون بکشد

نكته اي كه منصور حكمت ميگفت اين بود كه نميتوانيد يك ذره از آزادي را بدهيد  و بعد                       
اين را بارها ديديم و باز هم اتفاق         . مردم همه آزادي را ميخواهند     . بخواهيد جامعه را آرام كنيد     

حتي اگر ليبرال ترين و خوش نيت ترين حكومتهاهم  بعد از جمهوري اسالمي بيايد                        . ميافتد
يکي ميزند   . روي كار يا خودش كودتا ميكند يا يكي را ميگذارند كنارش كه كودتا كند                            

! مي رود در قم مي نشيند و مي گويد بد شد             . ميکشد و يکي ميشود منتظري حکومت بعدي       
بايد کودتا کني   . ولي در هر حال اگر خواست مردم را ندهيد ناگزيريد  بزنيد و بکشيد               ! حيف شد 

اگر نخواهي چيزي که مردم مي خواهند را برسميت بشناسي و آن چيزي که مردم مي خواهند،                       
زن چطور بايد    . چه بايد باشد   . حزب ما گفته شده است که چيست          " يک دنياي بهتر   "در برنامه    

چطور ما استثمار را برمي اندازيم، چطور اين دره                . زندگي کند، کودک چطور و کارگر چطور           
عميق بين فقر و ثروت را از بين مي بريم و چطور جامعه را به آزادي و برابري و رفاه مي رسانيم                          

 .دارند براي اينها مي جنگند. و اينرا امروز مردم دارند در خيابان ها مي گويند
با يک  . به اعتبار همه اين صحبت هايي که اينجا توضيح دادم، ما با يک انقالب مواجهيم                   

ادامه صحبت من ــ در وقت باقيمانده ــ در مورد احزاب، رابطه شان با جامعه و                        . انقالب چپ 
اگر در سطح اجتماعي و جنبشي با تبييني که توضيح دادم موافق باشيد                         . غيره خواهد بود   

 . بنظر من، بقيه اش ساده است
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بر محور اين شرايط، نه حزبي که در دوره انقالب، انقالبي شده باشد بلکه حزبي قرار مي                          
چون مصلحت   . ببينيد؛ انقالبي دوره انقالب کم نداريم          . گيرد که اين انقالب را ساخته باشد            

همانطور که اگر مصلحت ايجاب کند، خيلي ها                . ايجاب کند، خيلي ها انقالبي مي شوند             
 ناگهان   ۵۷همان بني احمد، وکيل مجلس ساه، که در اوايل انقالب                         . ارتجاعي مي شوند    

 . دموکراسي خواه شد، تا چند هفته پيش از آن نوکر اعليحضرت بود يا  شريف امامي  و غيره
وقتي . انقالبيگري دوره انقالب هيچ چيز را نشان نمي دهد و مردم هم اينرا مي دانند                              

.  انقالب شروع مي شود، از اين نوع شخصيت ها بعنوان آخرين چاره ها بجلورانده ميشوند                            
اينها، آخرين برگ ها و اميد ها براي         . کساني مثل موسوي ها و سازگاراها و شيرين عبادي ها           

حفظ نظام کهنه هستند و ــ بقول منصور حکمت ــ وقتي هم نوبتشان مي رسد که ديگر دير شده                      
مثل خود شريف امامي، ازهاري      . يک جرقه اي مي زنند و مي روند         . مي آيند و مي روند     ! است

و در عين    . اينها هم همين رل تاريخي را ايفا مي کنند           ). در انقالب پنجاه و هفت     (يا بازرگان   
حال، نفس اينکه اينها جلو آمده اند، نشاندهنده اين است که انقالبي هست که اينها را به جلو                        

 . هل داده اند
 بهمن، به سران جناح مخالف گفت شما خارج نظام              ٢٢خامنه اي در سخنراني اش بعد از           

موسوي و   . هستيد، بياييد بگوييد غلط کرده ايم و هنوز کسي  به غلط کردن نيفتاده است                           
. کروبي هنوز اطالعيه ميدهند و به خط و نشان کشيدنهاي ولي فقيه شان وقعي نميگذارند                          

هنوز دعواي بين خود حکومتي ها سر بهم نياورده است و اين نشان مي دهد که زمين چقدر زير                    
 . پاي اينها داغ است

ببينيد؛ اينطور نيست که هرچه انقالب شديد شود، اينها بهم نزديک تر مي شوند چون مي                       
خيابان که آرام بگيرد، اينها هم مي آيند و اقتدا مي            . برعکس است . خواهند نظام را حفظ کنند    

بطور عيني، ابژکتيو و واقعي، درد آن           . کنند به خامنه اي و مي روند و در خانه مي نشينند                  
جامعه کل حکومت است و بنابراين ــ تا آنجا که به مسئله نيروهاي سياسي برمي گردد ــ هر                           

آن شخصيت ها، همين سبزها و       . نيروي سياسي که سرنگوني طلب نباشد، بازنده اين دوره است            
جناح هايي از حکومت يا اپوزيسيون حافظ نظام خارج از حکومت که مي خواهند نظام را حفظ              

مردم نمي ايستند و    . کنند، اينها حکم مرگ سياسي خودشان را در دوره انقالبي صادر کرده اند               
خود مردم گفتند     . اآلن هم اگر از اينها استفاده مي کنند، کامال آگاهند که چه مي کنند                            

اين شعارشان بود و در واقع خودشان آمدند                    ". موسوي بهانه است کل رژيم نشانه است                "
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تاکتيکشان را مثل شعار در خيابان اعالم کردند که داريم اين کار را مي کنيم و بنابراين، سبز                       
و غير سبز، دوم خردادي قديم و جديد و هر کسي که بنحوي و به يک فرمولي مي خواهد اين                               
نظام را حفظ کند، جزو آن شخصيت هايي است که نوبتش رسيده است ولي في الحال، دير شده                        

 .اينها آخرين برگ هاي اميد حفظ نظامند  که به جايي هم نمي رسند. است
نيروهاي ديگري هم هستند ــ نيروهاي راست ــ که آنها هم با اين مسئله مواجهند که                                 

اينها هم انقالب نمي خواستند و هنوز هم                   . آلترناتيوها و استراتژي هايشان نگرفته است             
. نميخوهند چون فکر ميکنند ممکن است کنترلش از دست دربرود و همه چيز را زير و رو کند                       

اينها ــ حداکثر ــ رفراندوم مي خواستند و همين اآلن هم رضا پهلوي باز دوباره بياد رفراندوم                           
رفراندوم مي خواهند، تعيين نظام از باال مي خواهند، رژيم چنج مي خواهند ولي                  . افتاده است 

در عين حال، با يک انقالبي روبرو شده اند که باالخره براي اينکه از ميدان سياست به بيرون پرت                     
آن نيروها و اکتيويست هاي جريانات راست در برابر اين                . نشوند ناگزيرند برسميتش بشناسند     

مي بينند بحث حقوق بشر و       . انقالب آچمز شده اند و مي خواهند بشکلي راهي بجلو پيدا کنند             
آزاديها و غيره در ايران مطرح است، برمي دارند اين را گره مي زنند به کوروش کبير که گويا                           

جنبش ملي ــ اسالمي  هم مي گويد نخير، پدر حقوق              ! اولين پدر حقوق بشر کوروش کبير است       
اينطور دارند صحبت مي کنند و در مقابل انقالب اينطور حرکت               ! بشر آيت اهللا منتظري است     

مي کنند اما، آن نيروي راديکالي که گفتم  منتظر انقالب بوده، به استقبال انقالب رفته و                               
انقالب مي خواسته، يعني حزب کمونيست کارگري، آن ارتباط واقعي، پايه اي و ريشه اي را با                     

تاکتيک و   . قبل از هر چيز به اين دليل که خود زمينه سازش بوده است                            . اين حرکت دارد    
استراتژي اش اين بوده است و از قبل از اينکه جامعه حرکت کند، مي دانسته اين حرکت رخ                            

 .خواهد داد و به همين شيوه جلو آمده است
در اين مورد ــ از نظرنقش ما که نگاه کنيد و تا جايي که به حزب کمونيست کارگري ايران                         

از . نقش تعيين کننده اي داشته است        " کانال جديد "مربوط مي شود ــ کانال و حلقه تلويزيون               
تا جايي که جمهوري اسالمي زد و بست         . چندين ماه قبل از اين جنبش و در دل خود اين جنبش             

. و ما اآلن رفته ايم روي فرکانس ديگري و خوشبختانه باز دارد همان مومنتم شروع مي شود                         
درهر حال، آن کانال اجتماعي که   نقش و ارتباط فعالي با جنبش جاري داشت و دارد، همين                           

 .تلويزيون کانال جديد است
 رهنمودهايي که اين حزب داد و راهي که نشان داد ــ از جمله در مصوبات آخرين کنگره                           
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مرگ بر   "فقط   . بايد زبان ديگري پيدا کند        . اش ــ اين بود که اين انقالب بايد متعين شود                   
مرگ بر ديکتاتور بايد ترجمه شود، بايد روشن باشد که مشخصا با چه                . کافي نيست " ديکتاتور

بايد . فقط سخن گفتن از آزادي زن کافي نيست          . مسائلي بايد درافتاد تا آزادي را داشته باشيم          
. فقط خواستن سکوالريسم کافي نيست     . روشن کرد کدام ستم هاي معين بر زن بايد از بين برود              

حزب . سکوالريسم را بايد معنا کرد در قوانين، در آموزش و پرورش و زندگي اجتماعي مردم                     
انقالب مردم را اعالم کرد، تمام کوشش       " ده خواست "ما در اين عرصه ها اطالعيه و بيانيه داد،           

خودش را کرد تا اين انقالب را متعين کند و گفت بايد حول اين خواستها و پالتفرمها تشکل                          
انقالب نبايد فقط در شکل سرريز شدن به                 . هاي مدني و نهادهاي اجتماعي بوجود بيايند             

بله، اين يک شکل عمومي و قوي اش است ولي بايد ستون فقرات               . خيابانها خودش را نشان دهد    
بايد انواع نهادها، کانون ها، سنديکاها، شوراها و مؤسسات مختلف و باصطالح               . داشته باشد 

 ۲۲ها که خود مردم درست کرده باشند، جلو بيايند و عرض اندام کنند و ما قبل از                     " ان جي او  "
از جانب تشکل هاي کارگري که در جلو صف مبارزه ظاهر شدند،                     . بهمن شاهد همين بوديم     

در مورد آزادي زنداني سياسي، دفاع از        .  بهمن حرف زدند   ۲۲اطالعيه شان را دادند و در مورد         
در هشت مارس هم دوباره اطالعيه دادند و همينطور چند تشکل ديگري که                  . حقوق زن و غيره    

بر سر حداقل دستمزدها دور هم جمع و فعال شدند و همينطور، تشکل هايي مثل مادران                                 
 . عزادار، خانواده زندانيان سياسي و غيره

انقالب بايد در تمام سطوح ــ و نه فقط در ميان کارگران ــ بلکه در ميان پزشکان، معلمان،                      
زنان و جوانان، در همه سطوح، متشکل شود و بايد اين کانون ها و نهادها جلو بيايند و علني                         

اين حتي ضريب امنيت را باال مي برد و در                . اين، انقالب را قوي مي کند        . حرفشان را بزنند   
واقع، کنترل خيابانها را براي حکومت غيرممکن مي کند براي اينکه يک ستون فقراتي پشت                       
خيابان است که آنرا سازمان مي دهد و حتي وقتي در خيابان خبري نيست، دارد اطالعيه اش را                    

اين روند را ما داريم مي         . مي دهد، بيانيه و خبرش را مي دهد و در مقابل رژيم مي ايستد                     
هشت مارس امسال، خوب، از نظر ابعادش خيلي                    . اين روند دارد اتفاق مي افتد             . بينيم

محدودتر بود بخاطر اين سيستم نظامي ــ پليسي که حکومت برقرار کرده ولي از نظر مضمون،                   
خيلي راديکال تر و جلوتر از هر هشت مارس ديگري بود و اين را در جنبش کارگري هم مي                              

 . در ميان جوانان هم و در ميان همه بخش هاي جامعه. بينيد
 در هر حال، اگر بخواهم بحثم را خالصه کنم، صحبت من اين است که تا آنجا که به احزاب                      
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مربوط مي شود، خيلي طبيعي است و همينطور هم شد که آن حزبي که به استقبال انقالب مي                       
رفت و انقالب در استراتژي و نقشه عملش بود، آن حزب و آن نيرو، خواه ناخواه ارتباط نزديک تر                      

 . و تنگ تري با انقالب برقرار مي کند
را در نظر بگيريد؛ شش دي تقريبا همه شروع کردند در مزمت                   ) روز عاشورا ( شش ديماه    

گفتند نقطه قوت ما اين است که مسالمت           . حرف زدن و اينکه خشونت نکنيد       " ساختارشکني"
کساني مثل موسوي و کروبي گفتند ساختارشکني نکنيد و                       ! آميز باشيم، تعرض نکنيد        

نيروهاي راست هم که هميشه ضدانقالب بوده اند، گفتند خشونت نکنيد چون اين جنبش ما را                     
حزبي که   ! قوي نمي کند و جنبش ما ظاهرا وقتي قوي است که در چارچوب قانون کار کند                            

ايستاد و گفت نه تنها بايد تعرض  بکنيد، بلکه فراتر هم بايد رفت؛ حزبي که گفت تنها راه اين                         
گفتيم کسي که اسلحه را      . است و اين خشونت نيست بلکه جواب به خشونت است، حزب ما بود               

از دست دزد مي گيرد و بر سرش مي زند، نماينده دفاع از خود و ايستادگي در برابر خشونت                            
حتي قوانين ژنو هم به اين تصريح مي کند که يک ملتي که از جانب حاکمينش مورد                             . است

در چارچوب سرمايه داري نظم         . تجاوز و سرکوب قرار گرفت، حق دارد دست به اسلحه ببرد                    
نويني و انقالب مخملي، حتي قوانين ژنو را هم فراموش مي کنند و ميگويند که اگر کسي به                       

کاري که مردم در شش دي کردند و             . شما شليک کرد، نبايد دنبالش کنيد و فراري اش بدهيد               
حزبي که ايستاد و گفت اينطور نيست، اين تنها راه است، حق شماست، بايد تعرضي تر بود،                          
بايد کوبيد و خيابانها را از دست نيروهاي انتظامي درآورد، حزب ما بود و اآلن مي بينيم که                          

 .  بطور واقعي اين خط و جهتگيري دارد در دل جامعه جا بازميکند
شما، ما، نيروهاي سياسي،    . اآلن داريم به چهارشنبه سوري نزديک مي شويم و همه منتظرند          

مردم ايران، حکومت و دولت هاي جهان که ببينند چه مي شود و نفس همين، يعني اين جامعه                     
مي تواند در چهارشنبه سوري حکومت        . در موقعيتي است که هر چيزي مي تواند اتفاق بيفتد            

هر کدام از    .  بهمن ۲۲بيفتد و مي تواند هم يک اتفاقي باشد در ابعادي به مراتب کوچکتر از                       
اينها مي تواند اتفاق بيفتد و ما بسهم خودمان تمام تالشمان را مي کنيم که برويم بسمتي که                       
يک قيام شهري داشته باشيم خيلي قويتر از روز شش دي ولي اگر هم نشد ــ همانطور که گفتم ــ                          

پايه هاي عيني روندهايي که       . تحليلمان را سوار بر اين فاکت هاي ژورناليستي روز نمي کنيم                
ما مي بينيم، خيلي ريشه اي تر و عميق تر ازاين است که يک چهارشنبه سوري اين طرفي يا                             

 . آنطرفي، ناگهان تحليل را عوض کند
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ببينيد؛ اين انقالب را يک جور و فقط يک جور مي شود کوبيد و آن اين است که از روبرو به                           
از . اين شکست خورده و بجائي نرسيده است        . نه در سطحي که تا بحال کرده اند         . آن شليک کنند  

دست لباس شخصي، بسيجي، پاسدار و گارد ويژه، با وجود همه قساوتشان، ديگر کاري بر نمي                   
اينها بايد با تانک به خيابان بيايند ، حکومت نظامي برپا کنند به نحوي که مردم يک روز                      . آيد

صبح بلند شوند و ببينند سر چهارراه ها تانک ايستاده است و يک ژنرالي ــ آنهم بدون ريش ــ                               
اما براي اينکه اين کار را بکنند، ابتدا بايد صفوف           . بيايد جلو و بزند و امور را در دست بگيرد          

اولين کاري که آن ژنرال مي کند، اين است که بايد موسوي و                  . خودشان را آرام ويکپارچه کنند     
کروبي و امثالهم را بگيرد و بيندازد زندان و به خامنه اي هم بگويد شما رهبر روحاني تشريف                        
ببريد قم، مجلس خبرگان و مجلس اسالمي هم تعطيل، بنده شش ماه حکومت موقت امنيت                     

اين، تنها راه    . ملي درست مي کنم و بعد مي دهم به يک دولت سيويل و انتخابات مي گذاريم                     
اين . اين حکومت آن ژنرال را ندارد          . ارتجاع است و همين از دست اين حکومت برنمي آيد                   

حکومت خودش را نمي تواند پشت خودش بسيج کند تا چه برسد به اينکه تانک بياورد به                                
طرفدار کيست و معلوم نيست که اگر اين کار را                 ! معلوم نيست راننده تانک کجاست       . خيابان

بکند، ناگهان چند آيت اهللا از قم و نجف و غيره، چند تا فتوا ندهند و اين حکومت را محارب و                      
. خودش يک وضعيتي درست کرده که حاال پاچه خودش را گرفته است                 ! غيرشرعي اعالم نکنند   

با يک ايدئولوژي اسالمي سي سال سرکوبگريهايش را توجيه کرده  که چند تا آيت اهللا                   ! نمي شود 
خودش که مخالفش هستند، يک فتوايي مي دهند و مي گويند اين دولت کودتا قبول نيست،                        

همه اينها ــ تازه ــ چلنج هاي داخلي خود حکومت            . حرام است يا مثال پول آب و برقش را ندهيد          
 .  است

اگر شما آن ژنرال چکمه  برق زده را              . مردم هم که بيکار ننشسته اند اينها را تماشا کنند              
نداري که بيايد و خود حکومت ات را  به صف کند، بطريق اولي، جامعه را هم نمي تواني بزني                        

نمي ! اين دستش به آن دستش مي گويد غلط نکن           . و همين کار اول را اينها نمي توانند بکنند           
 . تواند اين کار را بکند و به همين خاطر، تنها افقي که باقي مي ماند، انقالب است

 . 
فقط مي تواند بزرگ شود و       . همانطور که گفتم، انقالب مثل بچه اي است که بدنيا مي آيد              
هر نوع سازشي، هر نوع روي      . اين رشد مي کند و تمام اين حکومت را تحت فشار قرار مي دهد               

 . کار آمدن نيروهاي ميانه اي، ممکن است مسئله را عقب و جلو بياندازد ولي آنرا حل نمي کند
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اين دوره شروع شده و      . بنظر من، جامعه ايران براي هميشه وارد يک دوره انقالبي شده است               
 بعنوان سال شروع انقالب ايران ثبت خواهد شد و حتي اگر به شکستش هم بکشانند،                       ۸۸سال  

مي گويند انقالبي بود که شکست خورد ولي همانطور که گفتم، وقتي نگاه مي کنيد، امکان آن                   
سرکوبي که اينها بتوانند انقالب را تمام کنند ــ عليرغم آنکه تمام نيروهاي سرکوبشان را بکار                     

 . گرفته اند و تمام نيروهايي که در مانور ناجا سرهم کرده بودند به خيابان آورده اند ــ ندارند
بنابراين، در پاسخ به اين سؤال که گويا انقالب کم رنگ يا محو مي شود، بايد گفت اين                            

اين انقالب را فقط بايد با يک اقدام دراماتيکي تمامش کرد و اگر شما نتوانيد                  . اتفاق نمي افتد  
راه سومي وجود ندارد و داريم       . تمامش کنيد، مردم با يک اقدام دراماتيکي شما را مي اندازند             

به اين سمت مي رويم و ما بعنوان نيروهاي انقالبي، حزب ما، شما و مردمي که داخل يا خارج                       
قيام و يک روزي که راديو و           . کشور هستيد، نيروهاي آن اقدام دراماتيک به نفع مردم هستيم                

چيزي که کابوس      . تلويزيون، کاخ رياست جمهوري، جماران و روزنامه کيهان را فتح کنيم                         
اين رؤيا واقعيت پيدا مي کند و همه نيرو و انرژي ما در                  . حکومتي ها و رؤياي پاييني هاست       

اين جهت است که جامعه به اين طرف برود و به اين اعتبار، اگر اين انقالب چپ است و اگر پايه                        
يعني . و مضمونش چپ است، نسخه پيروزي اش هم چپ خواهد بود و فقط مي تواند چپ باشد                     

يک جامعه انساني و يک جامعه اي که دموکراسي را با بازار آزاد و                     . يک جامعه سوسياليستي   
دموکراسي را با شوراهايي تعريف مي کند که در             . پارلمان آمريکا و انگليس تعريف نمي کند         

نمي گويد حق مردم اين است که چهار سال يکبار بيايند            .   تمام ايران را فراگرفته بود      ۵۷انقالب  
مي گويد هر روز بايد رأي بدهند و به مردمي که به خيابان آمده اند، نمي گويد                       . و رأي بدهند  

بايد . مي گويد آمدي در خيابان و بايد بماني               ! شورا پورا ماليده و به خانه هايتان برگرديد               
. دخالت مردم فقط در روزهاي انقالبي و روزهاي اعتراض و تظاهرات نيست             . سازمان پيدا کني  

اينکه پول نفت را چکار      . در روزهاي تصميم گيري در مورد سياست داخلي و خارجي هم هست               
کنيم، کارخانه ها را چطور اداره کنيم، روابطمان با کشورهاي ديگر چگونه باشد، در اين کوچه                      

اينها را خود مردم در تشکل هاي محلي شان هر روز              . بيمارستان بسازيم يا مهد کودک و غيره        
 . بايد پيش ببرند

جامعه ايران، دموکراسي را به نحوي معرفي خواهد کرد که نمونه و الگوي تمام دموکراسي                  
هاي دنيا خواهد شد و همانطور که گفتم، اين فنر بسيار جلوتر از آن حد نرمال و توقع و انتظار و              

جامعه ايران آزادي را طوري تعريف       . تعريف دنياي متمدن ــ حتي از آزادي ــ  بجلو خواهد پريد               
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خواهد کرد که از اسپارتاکوس تا حاال روياي مردم بوده است و رفاه همينطور و برابري هم                                 
و شعاري که مدام داريم       " جمهوري انساني "اين، چيزي است که ما به آن مي گوييم               . همينطور

جامعه ايران به اين طرف مي         ". زنده باد انقالب انساني براي يک حکومت انساني           "مي دهيم،    
 . *رود و فقط به اين صورت مي تواند آزاد، برابر و مرفه زندگي کند

  



 



 
  و جايگاه جنبش كارگري٨٨سال 

 شهال دانشفر 
 

 مقدمه
 يک نقطه عطف تاريخي در جنبش انقالبي مردم ايران و سرآغاز يک انقالب عظيم                     ٨٨سال  

جنبشي که به بهانه  انتخابات و تقلب در انتخابات به                  . براي سرنگوني جمهوري اسالمي بود      
جنبشي که  . صورت يک انفجار توده اي بيرون زد و از همان آغاز کل حکومت را به چالش کشيد                  

 سال اعتراض و مبارزه عليه اين حکومت ضد کارگر، ضد زن و ضد انسان چنين                     ٣١در تداوام   
 . با قدرت سر بر آورده و رژيم را به لرزه در آورده است

اپوزيسيون حافظ رژيم در طول اين يکسال، تالش بسياري کردند که  رنگ مذهبي به                               
تالش کردند اهللا اکبر را به شعار مردم و مساجد را به محل تجمعات                      . مبارزات مردم بدهند   

تبديل کنند، تالش کردند سکوت را جايگزين فرياد اعتراضات مردم و شعارهاي کوبنده شان                      
و ميدان، ميدان   . کنند، اما مردم ميليوني به خيابان آمدند و شعار مرگ بر ديکتاتور سر دادند               

دختر و پسر قهرمانانه به خيابان آمدند، دست زدند، سوت کشيدند، شعار دادند،                   . جوانان بود 
روز عاشوراي حكومت را به روز تعرض وسيع به اوباش جمهوري اسالمي و خلع سالحشان و                           
بدست گرفتن محالت تبديل کردند و در وسط خيابان رقيصدند و شادي کردند و کل حکومت را                   

 . به وحشت انداختند
تالش بسياري شد که      . از سوي ديگر در برابر انقالب مردم، ضد انقالب صف آرايي كرد                    

جنبش انقالبي مردم را صرفا اعتراضي عليه تقلب در انتخابات و دنباله خط تغييرات درون                         
حکومتي قلمداد کنند،  جنبش سبزش بخوانند، رهبريش را به موسوي و کروبي اهدا کنند، به                     
کمک محسن سازگارا که در بدو حاكميت اين رژيم مبتکر سازماندهي سپاه پاسداران بود، اطاق               

و دول غرب و آمريکا، اپوزسيون راست           . تالشي که ادامه دارد     . فکر انقالب را بسازند و غيره        
پرو غرب، بنگاههاي خبري غرب مثل بي بي سي، همگي بر همين طبل كوبيدند تا بلکه سر                          

در كنار همه اين تحركات طيفي از گرايشات چپ را شاهد بوديم كه                     . انقالب را زير آب کنند      

٢٩ 
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و تحت عناوين اينکه اين اعتراضات دعواهاي درون حکومت است،                   . گيج و مبهوت بودند      
ربطي به مردم ندارد، کارگران هنوز به ميدان نيامده اند، عمال انقالب مردم را انکار و نفي                            
کردند و در بهترين حالت نظاره گر اوضاع شدند و اجبارا بدنبال اين سيل عظيم اعتراضي روانه                     

 . شدند
حتي بعضا در مقابل انقالب قرار گرفتند و به ماموران نهي از منکر تبديل شده و با قبول                       
اين صورت مساله که گويا اين انقالب بر سر تقلب در انتخابات است و رهبرانش موسوي و                             

 . کروبي، مردم را به خانه نشيني فراخواندند
 همه اينها درحالي بود كه مردم در ابعاد ميليوني به خيابانها آمدند و مرگ بر ديکتاتور                       

 . گفتند و بر روي عکس رهبران اين حکومت رژه رفتند و انقالب با قدرت به جلو ميرفت
روزي كه كل رژيم به     .  دي بوديم  ٦همه اينها در حالي بود كه ما شاهد روزاعتراضي اي چون             

تكاپو افتاد و اپوزسيون حافظ رژيم، موسوي و كروبي و امثال سازگارا و غيره به دست و پا                              
گفتند خيابان تنها راه نيست و راههاي ديگر هم براي                . گفتند ساختار شکني نکنيد     .  افتادند

ادامه مبارزه هست و شيرين عبادي نيز رهنمودش اين بود كه اگر تانك هم به خيابان آوردند،                         
شما حتي يك سنگ كوچك هم پرتاب نكنيد، چون ساختار شكني ميشود و خالصه اينكه همه                      
شان بر هدف هميشگي خود، بازگشت به دوره خميني و محور قراردادن قانون اساسي جمهوري                    

 . اسالمي تاکيد کردند
و باالخره اينكه همه اينها در حالي بود كه مردم با شعارهاي موسوي بهانه است، كل رژيم                       
نشانه  است، مرگ بر اصل واليت فقيه، نه احمدي، نه موسوي، آزادي، برابري، پاسخ همه اين                         

 . گيج سري ها را دادند
در رسانه هاي جهاني از راديکاليسم اين انقالب و اينکه رهبري                . جهان پيام مردم را شنيد      

آن نه موسوي و کروبي بلکه جوانان پرشور انقالبي هستند، سخن گفتند، براي ندا بعنوان سمبل                    
انقالب انساني ايران ترانه ها ساختند و ژورناليستهاي بيطرف از اين سخن گفتند که رهبري اين                  

خود موسوي و کروبي نيز اذعان       . انقالب نه موسوي و کروبي بلکه جوانان و دانشجويان هستند            
کردند که اين مردم هستند که آنها را بدنبال خود ميکشند و موسوي به روشني بيان كرد كه                            

اما اين طيف همچنان گيج و سرگردان        . براي حفظ نظام راهي جز اين در برابر خود نميديده است           
 .در پي اتفاقات روان شدند

حزب كمونيست كارگري ايران از ابتدا اعالم داشت كه بي درد ترين راه براي خالصي از شر                       
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اعالم كرد كه سير محتمل اوضاع انقالب است و بطور واقعي نيز حزب                  . اين رژيم انقالب است    
و وقتي هم انقالب سربلند كرد، بدون ترديد و با            . يك فاكتور مهم در شكل گيري اين انقالب بود         

 . تمام قدرت به استقبالش رفت و وظيفه خود دانست تا گام به گام راه نشان دهد
ما اعالم كرديم نفس اينكه انقالب شكل گرفت، خصلت كارگري اين انقالب و مضمون                           

چرا كه طبقه كارگر بطور واقعي تنها طبقه ايست كه خواهان انقالب               . طبقاتي آنرا نشان ميدهد   
چرا كه  طبقه كارگر بيشترين نفع را در اينكه استثمار نباشد و جامعه آزاد و برابر باشد                         . است
چرا که طبقه کارگر قادر به رها كردن خود نخواهد بود تا وقتي که جامعه را از شر وجود                         . دارد

حكومت سرمايه داري حاكم رها نسازد و تنها با آلترناتيو كارگري، با سوسياليسم است كه                          
ميشود به فقر و ستم و تبعيض و بيحقوقي و همه مصائب  و بدبختي هاي اين جامعه خاتمه                            

 . داد
مي بينيم که مردم در اين         . انقالب جاري حقانيت همه اين گفته هاي ما را نشان ميدهد                 

.  ميخواهند اعدام و زندان و سرکوب نباشد             . انقالب خواهان سرنگوني اين حکومت هستند          
خواهان آزادي   . ميخواهند سران چپاولگر و جاني حكومت اسالمي به محاكمه كشيده شوند                    

ميخواهند دست مذهب از دولت و آموزش و پرورش و               . هاي بدون قيد و شرط سياسي هستند         
ميخواهند زن و مرد برابر باشند و همه قوانين ضد زن لغو                 . سيستم قضايي و غيره كوتاه شود       

و در يك كالم آزادي و رفاه و برابري ميخواهند و اينها همه خواستها و سياستهاي                               . بشوند
بدين ترتيب كسي كه منكر انقالب       . كارگري است که امروز جامعه حول آنها  به پا خاسته است              

ميشود، تحت اين عنوان كه طبقه كارگر نيامده است، جايگاه اجتماعي طبقه كارگر را نمي                         
البته تا آنجا كه به     .  ببند  و كارگر را به موجوديت صنفي و صرفا در كارخانه اش تنز ل ميدهد                 

آحاد كارگران بعنوان يك جمعيت ميليوني و عظيم در جامعه مربوط ميشود، روشن است که                       
بخش عظيمي از مردم معترضي كه در همين مبارزات انقالبي يكساله بيرون آمده و مرگ بر                        

در . ديكتاتور گفته اند و رژيم را به چالش كشيده اند، كارگران و خانواده هاي كارگري بوده اند                      
 سال حاكميت اين رژيم جنايتكار، با مبارزات دائمي و هر روزه                 ٣١عين حال كه كارگران طي        

خود عليه جمهوري اسالمي يك فاكتور تعيين كننده در تغيير توازن قوا به زيان حكومت در                          
 . جامعه بوده اند

اما مهمتر اينست كه  به نظر من حزب كمونيست كارگري ايران، با مبارزات هر روزه اش،                      
در جبهه اي سراسري عليه جمهوري اسالمي و براي جامعه اي انساني و سوسياليستي،                                   
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خواستهاي كل جامعه و كارگران و حضور سياسي كارگران در دل انقالب جاري را نمايندگي                          
حزبي که از آغاز بر انقالب بعنوان تنها راه خالصي از شر اين رژيم تاکيد گذاشته است،                   . ميكند

اعالم کرده است که کليت اين رژيم بايد برود و اين رژيم اصالح پذير نيست و با طرح خواستهاي                      
روشن به مبارزات طبقه کارگر و کل جامعه تعيين بخشيده و نقش اصلي در دست باال گرفتن                         

به نظر من اگر اين حزب          . چپ و کشيدن شدن اوضاع به شرايط انقالبي امروز را داشته است                    
و امروز نيز وجود آن و ايفاي نقش رهبري آن،                . نبود، اوضاع ميتوانست به سمت ديگري رود          

 .   شرط مهمي براي پيروزي اين انقالب است
منتها يك بحث اينست كه چرا طبقه كارگر بعنوان يك طبقه اجتماعي با قدرت اعتصابش                    

اما پاسخ به     . طبعا بحث در اين سطح قاعدتا  بر سر توازن قواست                    . وارد ميدان نشده است     
به اين معني كه در تداوم جنبش توده اي            . سادگي اينست که بايد اين توازن قوا را بوجود آورد             

مردم و تعين يافتن انقالب است كه طبقه كارگر با شوراها و با اعتصابات سراسري اش جلو مي                   
پشت سرگذاشتيم ميتوان    اول مه كه      حركتي كه طاليه هايش را همين امروز و در همين                  . آيد
با . بنابراين براي اينكه همين نيز اتفاق بيفتد بايد با قدرت تمام اين انقالب را به جلو برد                     . ديد

بنابراين . بيان روشن خواستها و مطالبات خود و با تشکل يابي توده اي سراسري به آن تعين داد                  
اين استدالل نيز كه چون هنوز طبقه كارگر با اعتصاباتش جلو نيامده است، انقالبي در كار                            
نيست، پوچ است و نميتواند بهانه اي براي طفره رفتن از وظايفي که اتفاقا بدوش خود ماست، و                  

 .طفره رفتن از انقالب  باشد
همه اين بحث ها نشان ميدهد که  تعين دادن به انقالب و تبيين روشن و شفاف از انقالب و                       
چشم انداز آن، و پاسخ به همه اين ابهام تراشي ها و گيج سري ها،  يک بخش دائمي کار ما براي                         

در همين راستا من در اين نوشته تالش دارم که به نقش و جايگاه                . منسجم کردن صفوفمان است   
 . کارگران در اين انقالب بپردازم

 
 جايگاه کارگران در انقالب

 
براي نشان دادن جايگاه کارگران در انقالب ، بايد به سواالتي چون زمينه هاي شکل گيري                       
انقالب، مضمون انقالب،موقعيت امروز جنبش کارگري و نقش طبقه کارگر در پيشروي انقالب               

 .من به تک تک اين سواالت ميپردازم. را پاسخ داد
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 زمينه هاي شکل گيري انقالب 
 

زمينه هاي شكل    . زمينه هاي شكل گيري انقالب جاري، مبارزات هر روزه  كارگران است                
گيري انقالب جاري جنبش اعتراضي گسترده عليه تبعيض جنسيتي و جنبش خالصي فرهنگي                

زمينه هاي شكل گيري انقالب جاري شانزده آذرها و هجده تيرها، هشت مارس ها و اول                    . است
زمينه هاي شكل گيري انقالب جاري جشن آدم برفي ها در سنندج و مبارزات                            . مه هاست  

درخشنده در دفاع از حقوق كودك و قطعنامه ها و بيانيه هايي است كه به مناسبت هاي                                   
قطعنامه هايي كه اين جهان وارونه را به چالش كشيد و بر                         . مختلف انسانيت را فرياد زد        

از يك كره زمين يك انسان سخن گفت و آزادي و            . خواستهاي فوري و انساني مردم تاكيد گذاشت      
 .برابري را فرياد زد

 ٣١ و خواستهاي آزاديخواهانه آن و         ٥٧به يك معني  انقالب جاري در ايران ادامه انقالب               
مبارزاتي كه ما از همان آغاز جنبش سرنگوني اش                    . سال مبارزه عليه اين حكومت است           

جنبشي مستمر كه    . جنبشي که در جبهه هاي وسيعي رژيم را به چالش كشيده است                  . ناميديم
جنبشي كه نقطه    . روز به روز متعين ترو راديكالتر شده و ابعاد عميق تري بخود گرفته است                       

عطف هاي مهمي را پشت سرگذاشته است و  در تداوم حركت خود به اوضاع انقالبي امروز                              
 .  كشيده شده است

 تا  ٥٧من اينجا سعي ميکنم نگاهي گذرا به  نقطه عطف هاي جنبش کارگري از انقالب                       
جنبشي كه خود يك رکن دايمي و مهم مبارزه عليه جمهوري اسالمي بوده و                  . كنون داشته باشم  

نقش مهمي در سير پيشروي اوضاع سياسي جامعه و كشيده شدن آن به  شرايط انقالب جاري                         
 . داشته است

 
  تا كنون٥٧نگاهي گذرا به نقطه عطف هاي جنبش كارگري از انقالب 

 
 تکليف  ٥٧در انقالب    .  ، انقالبي بود براي آزادي و رفاه که در هم کوبيده شد                ٥٧  انقالب  

رژيم شاه را باالخره اعتصاب گسترده کارگران نفت و به ميدان آمدن کارگران روشن کرد و رژيم                       
 . شاه سرنگون شد
چپ و راديکاليزم     .  با به ميدان آمدن کارگران، فضاي جامعه باز تر شد                    ٥٧ در انقالب     

شوراهاي کارگري   . کارگران نفت شرکت در شوراي انقالب را به پيش کشيدند                    . قدرت گرفت  
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در اين دوره با    . کتاب هاي جلد سفيد و کتب مارکسيستي بازار وسيعي پيدا کرد           . سربلند کردند 
با ضديتش  . يکي چپي که نيروي خود را از طبقه کارگر و انقالب ميگرفت              . دو چپ روبرو بوديم    

با سرمايه و استثمار و نابرابري و شوراها شناخته ميشد و اگر در جايي اعتراضي کارگري بر پا                     
اما . چپي که بستر اصلي کمونيسم در ايران بود         . بود، انگشت نشانه بطرف کمونيستها ميرفت      

مثل . ديگري جرياناتي که به اسم چپ فعاليت داشتند        .  تعين نداشت و از حزب خود محروم بود        
حزب توده که سنتش به سنت ملي و باصطالح ليبرالي جبهه ملي برميگشت و بقول منصور                         

، همه فلسفه   "شوروي"حکمت ضد آمريکايي بودن به هر قيمت و تقويت اردوگاه بين المللي اش،               
در بيعت با جمهوري    " مبارزه با امپرياليسم  "چپي که افق خود را در        . وجوديش را تشكيل ميداد   

با جمهوري اسالمي بيعت کرد و  از کارگر و کمونيست بيش از هر چيز هراس                        . اسالمي يافت 
 .داشت

با افتادن ابتکار    .  بدين ترتيب ائتالفي از اپوزسيون سنتي در مقابل انقالب شكل گرفت                  
منصور حکمت در   . عمل سياسي بدست اين اپوزسيون بود كه  ضدانقالب اسالمي روي کار آمد              

ضد انقالب اسالمي را روي دوش سنت ملي         :  " اين مورد در تاريخ شکست نخوردگان مينويسد      
و باصطالح ليبرالي جبهه ملي ساختند که از کارگر و کمونيست بيش از هر چيز هراس داشت و                      

سنتي که در   . تمام عمرش را زير شنل سلطنت و عباي مذهب به جويدن ناخنهايش گذرانده بود                 
تمام طول تاريخش قادر نشد حتي يک تعرض نيم بند سکوالر به مذهب در سياست و فرهنگ در             

سنتي که رهبران و شخصيتهايش جزو اولين بيعت کنندگان با جريان اسالمي                          . ايران بکند  
آمريکايي گري بهر    -ضد انقالب اسالمي را روي دوش سنت حزب توده ساختند که ضد                . بودند

قيمت و تقويت اردوگاه بين المللي اش فلسفه وجودي اش را تشکيل ميداد و رژيم اسالمي را،                       
مستقل از اينکه چه به روز مردم و آزادي مياورد، زمين باروري براي مانور و مانيپوالسيون                          

، بيگانه   "غرب زدگي  "مدرنيست، ضد      -رژيم اسالم را روي دوش سنت منحط ضد                 . ميديد
گريز، گذشته پرست و اسالم زده حاکم بر بخش اعظم جامعه هنري و روشنفکري ايران ساختند                       

 ."که محيط اوليه اعتراض جوانان و دانشجويان را شکل ميداد
 هنوز با   ٦٠اما تا سال     . در دل چنين روندي بود كه جمهوري اسالمي رسما به قدرت رسيد               

 در واقع ائتالفي    ٦٠جمهوري اسالمي تا سال      . مساله قدرت در جامعه تعيين تكليف نشده بود        
هر از چندگاه بخشي از شرکا طرد ميشدند و حکومت تالش داشت كه                         . موقت و سيال بود      

از سوي ديگر كارگران نفت كه قهرمان انقالب بودند و            . ناخالصيها در صفوف خود را دور بريزد       
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طبقه کارگر و توده هاي معترض مردم در سطح جامعه هنوز در صحنه بوده و سرکوب نشده                           
از جمله هنوز نيروهاي سياسي اپوزيسيون فعاليت داشتند و روزنامه هاي چب و                                 . بودند

يک نشانه بارز عدم استقرار نهايي جمهوري اسالمي در اين دوره             . کمونيستي انتشار مي يافتند   
اين بود که براي مثال هنوز حجاب اجباري نشده بود و يا هنوز نتوانسته بودند آنرا در همه جا بر           

 .زنان تحميل کنند
در اين دوره بود كه شوراهاي سراسري کارگري و شوراهاي فرافابريکي از جمله شوراي                              

 ٣٠مرکزي پااليشگاهها و صنعت نفت شكل گرفت،  کانون شوراهاي شرق تهران با در برگرفتن                  
 کارخانه در غرب تهران ، اتحاديه سراسري شوراهاي           ١٣كارخانه، شوراي متحد غرب تهران با          

 کارخانه متعلق به سازمان نوسازي      ١٣٥انقالبي گسترش و نوسازي صنايع ايران با در بر گرفتن            
 کارگر و شوراي متحد گيالن در برگيرنده حدود سي و                 ٤٠٠٠٠و گسترش صنايع با  بيش از            

 .  کارگر، از جمله اين شوراها بودند٢٥٠٠٠شش کارخانه با 
تشکيل شوراهاي   .  شورا تشکيل شد      ١٥٠ ماهه پس از قيام بيش از               ٦بدين ترتيب در       

سراسري کارگري در پيشبرد مبارزه متحد و قدرتمند کارگران عليه رژيم شاه و پس از آن براي                         
اين شوراها در روند تحوالت سياسي جامعه هر             . تحقق مطالبات کارگران نقش مهمي داشت        

 .روز شکل سياسي تري بخود ميگرفتند
 کارگران نفت در اين دوره با خواست شرکت کارگران در شوراي انقالب عمال خواهان شرکت                  

تصفيه عناصر ساواکي، کنترل توليد، افشاء و علني شدن ديپلماسي سري،                    . در قدرت شدند   
عليه آپارتايد در آفريقاي جنوبي از جمله خواستهايي بودند که شوراهاي کارگري در اين دوره به                    

در بعضي    .  پيش کشيدند و محور اصلي خواستها و اعتراضات آنانرا تشکيل ميداد                                 
کارخانجات در همين دوره عمال شوراها توانستند با اشغال کارخانه،  کنترل توليد و توزيع را                       

 . در دست بگيرند و از خروج کاال جلوگيري کنند
اما اين   . در پيدايش و قدرت گيري شورا ها نقش اصلي را کارگران کمونيست داشتند                           

شوراها عمدتا بخاطر محدوديت هاي فکري و عملي کمونيسم ايران در اين دوره و افتادن                               
ابتكار به دست اپوسيون سنتي و بهم خوردن توازن قوا به ضرر جنبش كارگري و چپ، دوام                                

 .نيافتند و با سرکوب جمهوري اسالمي عمرشان خاتمه يافت
بطور خالصه ما در اين دوره شاهد رشد راديكاليسم در راس جنبش كارگري و رشد گرايش                     

 هزار  ٥٠٠ با مارش عظيم       ٥٨از جمله اول ماه سال        . كمونيسم در درون جنبش كارگري بوديم       
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اول مه اي كه  نماينگر نقش گرايش           . نفره خود به صحنه قدرتنمايي جنبش كارگري تبديل شد            
چپ و کمونيسم در راس جنبش کارگري در ايران بود و بعنوان روزي مهم در تاريخ جنبش                                  

 . کارگري ثبت گرديد
 شاهدش بوديم و مبارزات      ٦٠ تا سركوبهاي     ٥٧بدين ترتيب رويدادهايي كه در فاصله سال          

 نه براي    ٥٧مردم براي حفظ دستاوردهاي انقالب و كارگران، به روشني نشان داد كه انقالب                        
انقالبي كه با سركوب بسيار خونين به شکست               . اسالم بلكه براي آزادي و رفاه و برابري بود                

 .کشيده شد
جمهوري اسالمي با سرکوب شوراهاي کارگري و تشکلهاي بخش هاي مختلف مردم، با                       
حمله به روزنامه ها و ايجاد خفقان در جامعه، با اجباري کردن حجاب براي زنان و برپايي يک                          
آپارتايد جنسي کامل در جامعه، با انقالب فرهنگي در دانشگاه و سرکوب خونين دانشگاه  و با            

اما قدر مسلم     . اعدام هزاران انسان آزاديخواه توانست بساط حاکميت ننگينش را برپا کند                    
  يكي از درخشانترين دوره هاي تاريخ جنبش                 ٦٠ تا سال       ٥٧فاصله زماني بعد از انقالب           

دوره اي كه تاثيرات خود را حتي        . كارگري است كه مطالعه جداگانه آن درسهاي آموزنده اي دارد          
  بر نقش و موقعيت طبقه كارگر در سير           ٥٧بعد از سركوب شوراهاي كارگري و شكست انقالب          

تحوالت سياسي جامعه گذاشت و از اينرو اشاره اي كوتاه به اين دوره در اين بحث معين الزم و                        
 .ضروري بود

 تا کنون اين جامعه هيچوقت تسليم قوانين ارتجاعي اين حکومت               ٦٠اما بعد از سرکوب      
 .نشده است

 و به راه انداختن نمايش اشغال سفارت امريکا و شروع                   ٦١ و    ٦٠با  اعدامهاي سالهاي        
جنگ ايران و عراق، و به بهانه مبارزه با آمريکا و به بهانه جنگ ، فضاي شديد خفقان بر                                   

 . جامعه حاكم شد
در اين دوره تا خاتمه جنگ ايران و عراق همه چيز تحت الشعاع مساله جنگ قرار داشت و                       

تحت . هر حرکت اعتراضي تحت عنوان مقابله با ضدانقالب و شرايط جنگي در گلو خفه ميشد                 
کارگران معترض و    . بهانه جنگ، شوراها و تشکلهاي کارگري همگي سرکوب و تعطيل شدند                

اما در متن همين شرايط و بتدريج اعتراضات شکل           . رهبران کارگري دستگير و بازداشت شدند      
کنار زدن پيش    . ميگرفت و کارگران به مقابله با تضيقاتي که بر آنها وارد ميشد برخاستند                       

 و برکناري توکلي وزير کار کابينه موسوي، اولين تعرض                    ٦١نويس اول قانون کار در سال             
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 بود كه اعتراضات کارگري جان        ٦٢ بود و  در سال         ٦٠کارگران به رژيم بعد از سرکوبهاي سال           
اعتراض به جنگ و عليه اعزام به           . و بتدريج اعتراضات گسترش يافت       .  تازه اي بخود گرفت     

جبهه، عليه اختناق و فشار در کارخانجات و دستمزدهاي معوقه، عليه اخراج، عليه شوراهاي                   
اسالمي و براي خواست افزايش دستمزدها و ديگر خواستهاي مشخص صنفي از محورهاي                         

 .  شتاب بيشتري بخود گرفت٦٥و اين مبارزات در سال . مهم اعتراضات در اين دوره بود
 با پايان گرفتن جنگ ايران و عراق براي مقابله با جو اعتراضي پس از جنگ در                    ٦٧در سال   

جامعه و عقب راندن کارگران از خواستهايشان و بخاطر نگراني از اوج اعتراضات بعد از ختم                        
مهر ماه اين سال بود كه موج دوم             . جنگ، سركوب خونين جامعه در دستور رژيم قرار گرفت             

.  اعدام زندانيان سياسي انجام گرفت و حكومت جنايتكار در زندانها حمام خون به راه انداخت                     
 ٨پس از    . جامعه را سركوب كردند تا بعد از جنگ سياست رياضت اقتصادي را جاري كنند                      

سال فشار جنگ بر گرده كارگران و كل جامعه، بحث بر سر بازسازي اقتصاد کشور و سفت                               
اما پس از مدتي کوتاه بازدوباره زمزمه هاي اعتراض در            .  بستن کمربندها به ميان كشيده شد      

 . سطح جامعه بلند شد و بدنبال آن ما شاهد جنب و جوش جديدي در جنبش کارگري بوديم
 زمزمه هاي اعتصاب در ميان كارگران نفت با خواست افزايش دستمزدها                  ٦٩ اواخر سال    

اين اعتراضات   . خون جديدي در رگهاي جنبش كارگري و مبارزات مردم جاري شد                     . بپا شد  
 روز وبا موافقت وزارت نفت       ١٧پااليشگاههاي اصفهان، شيراز و تهران را در برگرفت و پس از               

بدنبال آن  .    درصد براي کارمندان پايان يافت      ٨٠ درصد افزايش دستمزد براي کارگران و          ٥٠با  
 اعتراضات کارگري گسترش بيشتري يافت و به گفته کمالي وزير کار جمهوري                         ٧٠در سال     

طبقه كارگر تازه از زير      .  حرکت و اعتصاب کارگري روي داد        ٢٠٠٠اسالمي در اين سال حدود        
 اساسا با به اجرا گذاشته         ٧٥ تا    ٧٠فشار جنگ و سركوبها كمر راست ميكرد كه در  فاصله                   

شدن سياست اقتصادي حكومت در هنگام رياست جمهوري رفسنجاني و شناور شدن قيمت ريال                
و موجي از   . و رشد بيسابقه تورم و گراني، يورش ديگري بر زندگي و معيشت كارگران شروع شد                

اما در برابر موج بيكارسازيها طبقه كارگر ايستاد و گسترش مبارزات             . بيكارسازيها براه افتاد  
 .كارگري، عامل مهمي در به شكست كشاندن سياست اقتصادي رفسنجاني بود

 بود كه كارگران نفت براي خواست افزايش دستمزدها و اجراي                        ٧٥بار ديگر در مرداد          
قراردادهاي دسته جمعي دست به اعتراض و مبارزه زدند و اين اعتراضات فاز جديدي را در                           

 و سرکوب شوراها گشود و سرآغاز تحرك            ٦٠مبارزات کارگري از بعد از سرکوب خونين سال             
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 .جديدي در جنبش كارگري در ايران بود
 نزديک به چهارصد تن از کارگران پااليشگاه تهران، جايگاههاي سوخت               ٧٥ مرداد   ٢٠روز  

رساني و شرکت گاز مرکزي بدون اطالع قبلي در خانه کارگر تهران تجمع کردند و درباره                                   
خواستهاي خود از جمله اجراي قراردادهاي دستجمعي، طرح طبقه بندي مشاعل، اعطاي وام                     

بدنبال اين  . مسکن و بهبود وضعيت درماني کارگران و ادامه مبارزاتشان تصميماتي گرفتند                
در . تجمع کارگران به طرف وزارت نفت راهپيمايي کردند و خواستار مالقات با وزير نفت شدند                  

 .اين مالقات کارگران بر خواستهاي خود پافشاري کردند و دو ماه به وزير نفت مهلت دادند
پس از نزديک به چهار ماه و متحقق نشدن خواستها، در آذر ماه اين سال بود كه کارگران                            

اين اعتصاب دامنه وسيعتري پيدا كرد و کارگران                     . نفت دست به اعتصاب مجدد زدند              
کارگران در پايان اين اعتصاب         . پااليشگاههاي تهران، اصفهان، شيراز و تبريز را دربرگرفت              

 . اخطار کردند که اگر به مطالباتشان رسيدگي نشود به اعتراضي گسترده تر دست خواهند زد
با توجه به اهميت و جايگاه ويژه کارگران نفت در ايران و اهميت اين اعتصاب، حزب                                  

اين . کمونيست کارگري ايران در آن هنگام کمپيني را در حمايت از کارگران نفت سازمان داد                       
کمپين توانست بسرعت حمايت گسترده سازمان هاي کارگري و سازمان هاي سياسي را بخود                    

با پايان گرفتن مهلتي که کارگران براي تخقق خواستهايشان به رژيم داده بودند، روز                  . جلب کند 
در اين  .  بهمن کارگران پااليشگاه تهران در برابر وزارت نفت دست به تظاهرات زدند              ٢٨يکشنبه  

روز بيش از دو هزار کارگر تجمع کردند و خواهان رسيدگي به خواستهاي خود و از جمله افزايش                      
مذاکره نمايندگان کارگران با وزارت نفت بي نتيجه ماند و كارگران بر ادامه                        . دستمزد شدند 

در نتيجه نيروهاي سرکوبگر رژيم به اجتماع كارگران حمله کردند و              . اعتراضاتشان تاكيد كردند  
خبر تظاهرات با سرعت و ابعادي بي نظير از            . تعدادي را زخمي و صدها نفر را دستگير کردند           

تا جاييكه ناگزير سكوت رسانه هاي            . رسانه ها و خبرگزاريهاي بين المللي، انعكاس يافت               
اين اعتراضات فضاي جنبش اعتراضي كارگران و كل            . دولتي نيز شكست و خبر آن بازگو شد           

 .جامعه را عوض كرد
در اين دوره اعتراضات کارگري همگام با رشد اعتراضات جوانان، زنان و اقشار مختلف                       

 مردم در سطح جامعه رشد بيشتري يافت
مبارزات کارگران نفت که موقعيتي کليدي در اقتصاد ايران و در راس جنبش کارگري ايران                  

 متاثر از اين حرکت      ٧٦دارند، حياتي تازه در جنبش کارگري دميد و مبارزات کارگران در سال               
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در واقع از اين دوره به بعد است كه ميتوان گفت جامعه                    . و ساير حرکات کارگري قرار گرفت        
 . توانست خود را از زير سنگيني فضاي سركوبها بيرون بكشد

 و كشتارها، وقفه اي جدي در روند         ٦٧ و بعد سال     ٦١ و   ٦٠به يك معني سركوب هاي  سال         
 ايجاد كرد، اما با قدرت گيري هر روزه جنبش سرنگوني، خواستهاي راديكال                            ٥٧انقالب   

 و خواستهاي       ٥٧جنبشي كه بطور واقعي در تداوم انقالب                       . جامعه جلوي صحنه آمد         
 .آزاديخواهانه و برابري طلبانه آن قرار دارد و دوباره سربلند كرده است

 به تدريج مبارزات كارگري از چهارچوب كارخانجات خارج          ٧٦ و   ٧٥بعد از اعتراضات سال  
 با باالگرفتن نزاع و اختالفات دروني رژيم و                 ٧٦سال   . شد و اشكال تعرضي تر بخود گرفت            

تحرک . انتخاب خاتمي به رياست جمهوري، موقعيت ويژه و حساسي در جامعه بوجود آمد                          
. سياسي مردم در پايين و کشمکش و بحران در باال مشخصه اصلي اوضاع سياسي اين دوره بود                 

دوره اي که شرايط سياسي ايران بشدت متحول بود و جمهوري اسالمي با بحران عميقي روبرو                       
دوره اي که نقش مردم و مبارزاتشان مستقيما وارد معادالت سياسي ايران شد و در تقابل                    . بود

با به ميدان آمدن مردم بود كه جنبش دوم خرداد با پالتفرم اصالحات و جامعه مدني شکل                             
اما مردم همچنان در ميدان     . گرفت و در راس اين جنبش خاتمي به رياست جمهوري انتخاب شد         

 به شکست کامل      ٨٠تا اينكه در سال       .  مبارزه بودند و اعتراضات هر روز گسترده تر ميشد             
 . جنبش دوم خرداد منجر شد

 تير  ١٨  موضوع بسته شدن روزنامه سالم به           ٧٨در چنين اوضاع و احوالي بود كه در سال            
جمهوري اسالمي وحشيانه كوي دانشگاه را مورد حمله قرار داد و مقابل دانشگاه به                . منجر شد 

شش . صحنه نبرد جانانه جوانان و دانشجويان و مردم معترض با حكومت اسالمي تبديل شد                    
بدين . اي براي سرنگوني رژيم اسالمي بود        روزي كه رژيم اسالمي را لرزاند  و آغاز جنبشي توده             

 تير به عنوان روز نه به جمهوري اسالمي در تاريخ جنبش سرنگوني مردم ايران ثبت                     ١٨ترتيب  
روزي که نسل جوان، دانشجويان، بميدان آمدند تا اعالم کنند که جمهوري اسالمي بايد                     .  شد

 . برود و بطور واقعي انقالب ديگري در چشم انداز جامعه قرار گرفت
  در حاليکه دامنه اعتراضات توده اي در جامعه هر روز گسترده تر و اشکال                         ٧٩در سال    

بويژه از  . راديکالتري بخود ميگرفت، ما شاهد جنب و جوش بيشتري در جنبش کارگري بوديم                 
اواسط اين سال و بدنبال حرکت اعتراضي مردم در خرم آباد که انعکاس وسيعي در سطح جامعه                    

 . داشت، شتاب اين اعتراضات بيشتر شد
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بيش از نيم ميليون کارگر ماهها        .  سالي پر مشقت براي کارگران بود        ٧٩در عين حال سال      
 هزار کارگر در معرض      ٧٠٠دستمزدي نگرفتند و با تعطيل شدن بسياري از کارخانجات حدود              

اما کارگران در برابر اين شرايط ساکت ننشستند و اعتراضات کارگري                  . بيکاري قرار گرفتند   
 .نسبت به سالهاي قبل شتاب بيشتري يافت

 کشيده شدن هر چه بيشتر اعتراضات كارگري به بيرون از کارخانه ها، در اشکال تظاهرات                    
و راهپيمايي در سطح شهر، بستن جاده، گذاشتن پيکت و اجتماع مقابل مراکز دولتي، جلب                        
حمايت مردم و خانواده هاي کارگري از اين مبارزات و بعضا انعكاس جهاني اين اعتراضات و                      
به نمايش گذاشتن نمونه هاي برجسته اي از اتحاد کارگري از جمله صفات ويژه و برجسته ايست                    

 را نسبت به سالهاي گذشته متمايز ميکرد و بيانگر رشد و                     ٧٩که حرکات کارگران در سال          
يک نمونه برجسته اين اعتراضات راهپيمايي کارگران             . پيشروي جنبش کارگري در ايران بود          

 بود که با پيوستن مردم به صف کارگران در کل شهر و منطقه                     ٧٩نساجي بهشهر در مهرماه       
 . انعکاس وسيعي پيدا کرد و رژيم از آن بعنوان بحران بهشهر ياد كرد

در دل اين روند است كه اعتراضات كارگران هم به لحاظ كثرت و همه دامنه آن گسترش                            
 ما شاهد اعتراضات هزاران نفره كارگري و همزمان چندين                     ٨١ و     ٨٠بويژه در سال       . يافت

 .كارخانه در يك شهر بوديم
 است كه  يک نقطه عطف تعيين کننده در             ٨٠يك نمونه آن تظاهرات معلمان در ديماه سال            

تظاهرات هزاران  . مبارزات کل اقشار معترض جامعه و در مبارزات کارگري در اين سال بود                   
نفره معلمان که در رسانه ها و تلويزيون دولتي منعکس شد، به نقطه اميدي جدي در ميان همه                      

معلمان در مبارزاتشان با اعتراض عليه تبعيض و         . اقشار جامعه و در ميان کارگران تبديل شد        
نابرابري، عليه تحقير، عليه سانسور و خفقان و با خواست هاي حق تشکل و غيره و با                                        
راديکاليسم خود بعنوان يک نيروي برابري طلب، سکوالر و چپ در صحنه سياسي ايران ظاهر                       
شدند و حرکت آنها بر ارتقاء و پيشبرد سطح توقع و خواستهاي کل اقشار جامعه و اعتراضات                       

 . کارگران تاثير گذاشت
فراخوان را  .  تير مقابل سازمان تامين اجتماعي بود         ٢٥نمونه ديگر اعتراض  كارگران در          

خانه كارگر بعنوان روز تامين اجتماعي داده بود، اما كارگران از فرصت استفاده كرده، آنرا به                       
تجمعي هزاران نفره تبديل كردند و اجازه ندادند كه مزدوران خانه کارگر و شوراهاي اسالمي                          

در اين دوره از     . حرکت آنها را به دست مايه اي براي گرفتن امتياز از جناح رقيب تبديل کنند                    
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اعتراضات كارگري ما شاهد روحيه باالتري در مقابله با تهاجم نيروهاي سركوب رژيم در ميان                   
و تالش براي ايجاد تشكلهاي كارگري و پافشاري بر حق تشکل و حق اعتصاب                  . كارگران بوديم 

به تناسب رشد اعتراضات كارگري، صفي از           .  بيش از هر وقت در دستور كارگران قرار گرفت             
 . رهبران كارگران جلو آمدند و مبارزات كارگري از درجه سازمانيافتگي باالتري برخوردار شد

 فروردين ماه اين سال     ۲۸.   ، با تظاهرات هزاران نفره كارگران چيت بهشتر آغاز شد           ٨٢سال  
 روز حرکت و مبارزه در اعتراض به دستمزدهاي معوقه             ١٠بود كه كارگران چيت بهشتر بدنبال         

اهميت اين حرکت اعتراضي       . به خيابانها آمدند و بار ديگر کل شهر را به تحرک در آوردند                        
کارگران در بهشهر حرکت مشترک کارگران نساجي در اين شهر و حمايت مردم از اعتراض                              

با وجود حمله نيروهاي انتظامي     . بطوريکه جنب و جوش تمام شهر را فراگرفته بود         . کارگران بود 
به صف تظاهرات کارگران و شليک گاز اشک آور و درگيري ميان کارگران و نيروهاي انتظامي                        

 . فضاي اعتراضي تمام شهر را گرفته بود
با دامن  .   همچنين سال بيكارسازيهاي وسيع تحت عنوان خصوصي سازي ها بود               ٨٢سال  

گرفتن اعتراضات و ورود چندين هزار کارگر پتروشيمي در مجتمع هاي اراک و اصفهان و خارک                    
به اعتراض و تجمع و اعتصاب، و پافشاري آنان بر لغو تصميم دولت مبني بر خصوصي سازي                      

چند تن از نمايندگان مجلس اسالمي و موسوي           . ها، حکومت اسالمي به مخمصه جدي افتاد        
اين . الري وزير کشور  به وساطت وارد قضيه شدند تا راهي براي آرام کردن کارگران پيدا کنند                       

" خصوصي سازيهاي  "اعتراضات فصل جديدي را در مبارزه عليه بيکارسازيها و سياست                          
 .جمهوري اسالمي گشود

 بود كه ما اعتراض كارگران خاتون آباد را شاهد بوديم كه به قيام يکپارچه                 ٨٢در بهمن سال    
 ٤مردم شهر بابک و شعار عليه سرمايه داران مفتخور و تحصن و اعتصاب عمومي در دو روز                       

جمهوري اسالمي صف تظاهرات كارگران و مردم را در شهر بابك            .   بهمن اين سال منجر شد  ٥و  
شليک به صف تظاهرات کارگري نقطه عطف جديدي در            .  كارگر جان باختند    ٤به گلوله بست و      

طبعا جنبش    . جنبش اعتراضي كارگران و اعتراضات مردم عليه حكومت اسالمي بود                            
اعتراضي رو به رشد کارگري، زمينه ساز اصلي اين سركوب بود و رژيم  صف كارگران خاتون                          

اما . آباد را به گلوله بست تا مبارزات كارگران در بخش هاي ديگر و در كل جامعه راعقب براند              
اين كشتار با اعتراض گسترده در سطح جامعه پاسخ گرفت و به كمپيني جهاني تبديل شد و                           

 نيست و جنبش كارگري گامها به جلو            ٦٧ و    ٦٠نشانگر اين بود كه ديگر اوضاع مانند سال             
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 ما شاهد حرکات        ٨٣در ادامه اين وضعيت در سال              . آمده است و آنرا نميتوان عقب راند             
اعتراضي فراکارخانه اي و سراسري حول خواستهاي سراسري اي چون حق تشکل و افزايش                              

دو نمونه برجسته اين اعتراضات طومار اعتراضي از سوي کميته                    . حداقل دستمزدها بوديم    
پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد کارگري با چند هزار امضا، خطاب به سازمانهاي بين المللي                       

سازمان جهاني کار با جمهوري اسالمي و         (ILO)کارگري و آي ال او، در اعتراض به مماشات            
همچنين طومار اعتراضي کارگران در ايران در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و خواست                           

اين اعتراضات طاليه هاي جديدي از وارد شدن جنبش            .  تومان دستمزد است    ٤٥٠٠٠٠حداقل  
 .کارگري به عرصه هاي گسترده و سراسري مبارزه بود

بنا به گزارشات دولتي      .  سالي پر جنب و جوش اعتراضي در جنبش كارگري بود                 ٨٤سال  
در سال  .  هزار حركت و اعتراض كارگري انجام گرفت         ٢تنها در سه ماه آغاز سال جاري بيش از            

از جمله از نمونه هاي درخشاني چون          .  ما شاهد اتفاقات مهمي در جنبش كارگري بوديم               ٨٤
 كارگر نساجي كاشان و         ٣٠٠٠ هزار تومان از سوي           ٤٥٠طومار اعتراضي حداقل دستمزد         

كشيده شدن دامنه اين حركت به ديگر بخش هاي كارگري، برگزاري اول مه با شكوه و به جلوي                        
صحنه آمدن فعالين و رهبران كارگري با اسم و رسم و هويت علني خود در اين روز ، خالي كردن                       

 كارگر در اول مه و به هم ريختن كمپين انتخاباتي رفسنجاني               ١٢٠٠٠استاديوم آزادي از سوي      
و شوراهاي اسالمي در اين حركت، اعتراضات گسترده و                  " خانه كارگر  "و طرفدارانش يعني       

راديکال كارگران نساجي شاهو و نساجي كردستان، تجمعات اعتراضي همزمان كارگران نساجي             
قزوين در تهران،  و كشيده شدن دامنه اعتراضات كارگري به مراكز بزرگ كارگري و باالخره و                         

 .مهمتر از همه مبارزات گسترده كارگران شركت اتوبوسراني واحد در تهران، را ميتوان نام برد
در تير ماه اين سال بود كه با شكست جنبش دوم خرداد، احمدي نژاد رئيس جمهور شد و                           
روي كار آمدن او براي جمهوري اسالمي به معني بستن شمشير ها از رو و گسترش بيش از                              

اما احمدي نژاد عليرغم تشديد اقدامات سركوبگرانه          . بيش ترور و زندان و كشتار و اعدام بود           
گسترش فضاي اعتراضي در جامعه      .  قادر به مرعوب كردن و عقب راندن مبارزات مردم نشد             

نه تنها سياست ارعاب جمهوري اسالمي را به شكست كشاند، بلكه سناريوهاي بورژوايي بند و                 
 . بست يا تغيير رژيم از باالي سر مردم و عليه مردم را با مشکل جدي مواجه كرد

بطور واقعي ميتوان گفت سياست ارعاب جمهوري اسالمي را مبارزات با شكوه كارگران                     
شركت واحد و اعتراضات گسترده كارگري در اين سال و مبارزات و تحرك دانشجويان،                                   
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اعتراضات گسترده در شهرهاي كردستان عليه سركوبهاي رژيم، اعتراضات زنان و معلمان و                      
مبارزاتي كه هر روز رنگ راديكالتر و چپ تري            .  بخش هاي مختلف جامعه به شكست كشاند        

 .  بخود ميگرفت
 كارگر  ١٧٠٠٠اعتصاب  . ، سال اعتصابات كارگران شركت واحد بود       ٨٤ميشود گفت سال    

شركت واحد يك حركت مهم سياسي در اين سال بود كه نه فقط در تهران بلكه در تمام ايران                                
 . طنين انداز شد

بدنبال اين حركت اعتراضي با شكوه بطور واقعي ما شاهد يك توازن قواي سياسي جديدي                     
با اعتصاب شركت واحد صف جديدي از رهبران              . در مبارزه كارگران و در كل جامعه بوديم             

كارگري به جلوي صحنه جامعه آمدند و ابعاد گسترده اجتماعي و انعكاس جهاني مبارزات اين                 
كارگران، آنچنان جايگاهي به اين مبارزات بخشيد كه تاثيرات خود را بر روي مبارزات بخش                      

 . هاي ديگر كارگري و اشكال مبارزاتشان گذاشت
اما با انعكاس اجتماعي و جهاني اين                . رژيم مبارزات كارگران واحد را سركوب كرد               

مبارزات  و به راه افتادن كمپيني قدرتمند و جهاني در حمايت از خواستها و مبارزات آنان، اين                    
در تداوم مبارزات كارگران شركت       . سركوبها عمال به يك شكست سياسي براي رژيم تبديل شد              

 فوريه برابر با    ١٥ اتحاديه بزرگ بين المللي  كارگري ، روز           ٤واحد بود  كه طي اقدامي بيسابقه         
.   را روز همبستگي جهاني در حمايت از كارگران شركت واحد تهران اعالم كردند                  ٨٤ بهمن   ٢٦

اين اقدام جهاني، دستاوردي  بزرگ نه فقط  براي كارگران شركت واحد بلكه براي كل كارگران در                    
 روز اعتراض و مبارزه كارگران شركت واحد و جنب و                   ٥٠اين اقدام جهاني نتيجه        . ايران بود 

اين . جوش اعتراضي گسترده در ميان بخش هاي مختلف كارگران در ايران و كل جامعه بود                        
اين اتفاق  . اقدامي تاريخي و بي سابقه و يك گام بزرگ در جنبش كارگري در سطح جهاني بود                      

بيش از هر چيز جايگاه و نقش كارگران را در تحوالت سياسي جامعه و در پيشاپيش آنها                                  
 . كارگران شركت واحد را نشان داد

مشاهده ديگر در اين سال اين بود كه جمهوري اسالمي در عين حال تالش داشت كه از                              
فضاي تنش با امريكا و دامن زدن به جو ناسيوناليستي تحت عنوان خطر جنگ، اعتراضات                       

 بود كه كارگران، اين روز را به يك روز              ٨٥اما در اول مه سال        . كارگران و جامعه را عقب بزند       
اعتراض گسترده عليه جمهوري اسالمي تبديل كردند و پروژه نمايش قدرت رژيم در برابر                               

. سفارت را كه از سوي خانه كارگر و شوراهاي اسالمي تدارك ديده شده بود، به شكست كشاندند                 
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در اين روز كارگران با صف هزاران نفره خود تظاهرات دولتي را بدست خود گرفتند، خانه كارگر                    
و شوراهاي اسالمي را هو كردند و  در برابر شعار انرژي اتمي حق مسلم ماست،  شعار آزادي                           
برابري حق مسلم ماست، زنداني سياسي آزاد بايد گردد را  سردادند و خواستهايشان را فرياد                         

 . زدند
بدين ترتيب در بستر گسترده شدن هر روزه جنبش كارگري و راديكالتر شدن و تعرضي تر                         
شدن اين مبارزات، ما شاهد نقطه عطف جديدي در جنبش كارگري و در واقع با جنبش نوين                          

همانطور كه اشاره كردم، صفي از رهبران كارگري پا پيش گذاشتند  كه در                 . كارگري روبرو بوديم  
سطح جامعه  و جهاني شناخته شدند و عليرغم سركوب و توحش جمهوري اسالمي، رهبري                           
مبارزات كارگري شكل كامال علني اي بخود گرفته بود و اعتصابات و اعتراضات كارگري هر                   
روز بيشتر به سطح جامعه كشيده شده و رهبران كارگري تالش آگاهانه اي براي انعكاس اخبار                      

همچنين در اعتراضات     .  مبارزاتشان در سطح رسانه ها و در سطح جهاني بكار ميبردند                       
از . كارگري، شعارها و خواستهاي كارگران صريحا رنگ سياسي و دخالتگر بخود گرفته بود                       

جمله مخالفت صريح با طرح انرژي هسته اي، بر پايي مراسم راديکال اول مه و صدور بيانيه ها                     
و قطعنامه هاي سوسياليستي، خواست انحالل شوراهاي اسالمي، بر هم زدن نمايشات                                
انتخابات رياست جمهوري رژيم، تالش براي ايجاد تشکلهاي کارگري مستقل از دولت، نمونه                    

اين تحوالت مشخصا در اعتصاب کارگران واحد،            . هايي از اين تحول بود كه شاهدش بوديم            
 .مبارزه معلمان و در اول مه ها خود را نشان ميداد

وجود يك جنبش فعال و راديكال و گسترده كارگري زمينه ها و بستر اصلي رشد چپ و                              
ما همان موقع اين را در قطعنامه در باره جنبش كارگري در كنگره               . راديكاليسم در جامعه بود   

 توضيح داديم و اعالم كرديم كه چپ در جامعه دست باال دارد و يك ركن مهم شكست                                     ٦
سياست اختناق جمهوري اسالمي و تداوم فضاي اعتراضي و سرنگوني طلبي در جامعه                                

از همين رو در اين دوره بيش از هر وقت حزب ما و               . اعتراضات و اعتصابات دائم كارگران است     
ما شاهد بيشترين روي آوري از طرف كارگران به اين              . جنبش كارگري همديگر را تالقي كردند       

چرا كه اين حزب از همان اول بر روي سرنگوني كل حكومت تاكيد داشت و از همان                    . حزب بوديم 
وجود اين  . اول گفت كه اين رژيم اصالح پذير نيست و راه انقالب را در مقابل جامعه گذاشت                        

 . حزب خود يك فاكتور مهم در قدرت گيري راديكاليسم و جنبش كارگري بوده است
 شروع شده بود    ٨٥مبارزاتي كه از بهمن     .  را با مبارزات پرشور معلمان آغاز كرديم        ٨٦سال  
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مبارزاتي كه با   .  ما شاهد تظاهرات هزاران نفره معلمان در مقابل مجلس بوديم           ٨٥و در اسفند    
 سال گذشت پول نفت كجا رفت، معيشت منزلت حق مسلم ماست، حاكي از                          ٢٨شعارهاي  

اين فضاي راديكال و چپ را        . وجود حال و هواي جديدي در مبارزات كارگران و كل جامعه بود               
 كارگران نه تنها مراسم هاي          ٨٦در اول مه      .  نيز شاهد بوديم     ٨٦به روشني در اول مه سال            

مستقل خود را برگزار كردند و اعالم داشتند كه برپايي اول مه حق مسلم آنهاست و نيازي به                           
مجوز ندارند، بلكه مراسم دولتي در ورزشگاه شيرودي را بدست خود گرفتند و با شعار آزادي                        
برابري اينست شعار مردمي، و با فرياد خواستهايشان اين روز را به روز اعتراض بزرگ خود                           

ما كار   :" در اين اول مه كارگران با پالكاردهايي كه بر روي آن نوشته شده بود                        . تبديل كردند 
ميكنيم كه زندگي كنيم، زندگي نميكنيم كه كار كنيم، در واقع سوسياليسم را فرياد زدند و اين                    
اتفاق بعد از شانزده آذر و پالكاردهاي سرخ آزادي برابري و سوسياليسم يا بربريت جهت گيري                        

 ٨٦سال   . جامعه را نشان ميداد و اينها همه طاليه هاي حركت جامعه بسوي انقالب بود                             
اين كارگران توانستند با جلب حمايت          . همچنين سال گسترش مبارزات نيشكر هفت تپه بود            

مردم تظاهراتهاي چند هزار نفره داشته باشند و مبارزاتشان در سطح منطقه خوزستان و كل                         
اين كارگران الگوهاي خوبي از مبارزه متحد از مقابله با            . جنبش كارگري انعكاس وسيع داشت     

حراست، اين نيروي سركوب رژيم در كارخانجات و حمايت از رهبران محبوبشان كه مرتب زير                      
گسترش اعتراضات كارگري در اين سال و           . فشار و تهديد اطالعات رژيم بودند، بدست دادند           

انعكاس جهاني آن زمينه اي براي جلب همبستگي جهاني شد و از سوي اتحاديه هاي بزرگ                            
بعنوان روز اقدام جهاني براي آزادي منصور        ) ٨٦ مرداد   ١٨ ( ٢٠٠٧ اوت   ٩كارگري در جهان،    

 ٦اسانلو و محمود صالحي اعالم شد و بعد از آنهم ما رور همبستگي جهاني با كارگران در                            
روزهايي كه در داخل ايران و در سطح جهان با            .  را داشتيم  ٨٦ اسفند   ١٦  برابر با      ٢٠٠٨مارس

 . حمايت وسيع روبرو شد
 بطور واقعي سال    ٨٧سال  .  با گسترش بازهم بيشتر اعتراضات كارگري روبرو بوديم         ٨٧سال  

در اين سال ما شاهد اتفاقاتي        . متحد شدن، سال متشكل شدن و سال اعتراضات گسترده بود             
 ما   ٨٧در سال   . بوديم كه براستي نشانگر اين بود كه جنبش كارگري گامها به جلو برداشته است            

اتحاديه سراسري آزاد    "شاهد تشكيل    . شاهد تشكيل سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه بوديم          
.  كارخانه در شهر سنندج بوديم        ٥شاهد تشكيل مجمع عمومي مشترك        . بوديم" كارگران ايران 

شاهد اين بوديم كه بطور مثال در كارخانه اي چون كيان تاير كارگران مجمع عمومي خود را                           
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تشكيل دادند و نمايندگان خود را انتخاب كردند و و اين خواست را مطرح کردند كه شوراي                            
اسالمي بايد دفتر خود در كارخانه را خالي كند و اتاقي كه در اختيار داشته را به نمايندگان                            

 ما شاهد تالش كارگران براي        ٢همينطور در صنايع فلزي شماره        . منتخب كارگران واگذار كند    
برپايي مجمع عمومي خود و برگزيدن نمايندگان منتخبشان در مجمع عمومي براي پيگيري                     

 . خواستهايشان بوديم
در اين سال شاهد روي آوري        .  سال كانال جديد بود     ٨٧در عين حال ميتوانم بگويم كه سال           

وسيعي به حزب بوديم و همه جا صحبت از كانال جديد بود و بخش عمده اين روي آوري ها از                             
كارگران پيشرو، راديكال و چپ بود كه به اين حزب پيوستند و تاثيراتش را نيز بر جنبش                                   

 .كارگري شاهد بوديم
، سال خيزش عظيم انقالبي مردم، آغاز         ٨٨ در ادامه چنين روندي از مبارزات بود كه سال             

 سال تظاهرات هاي ميليوني مردم، سال سرگرفتن انقالب مردم عليه رژيم                              ٨٨سال   . شد
ميليونها كارگر و خانواده هاي كارگري، ميليونها مردم به جان      . جنايتكار جمهوري اسالمي بود 

آمده به خيابانها آمدند و شعار مرگ بر ديكتاتور سر دادند، خواهان زندگي اي انساني شدند و                      
همان كارگري كه دستمزدش را نداده اند، همان            . اعالم داشتند كه جمهوري اسالمي بايد برود          

كارگري كه از كار بيكارش كرده اند، همان كارگري كه بدليل فقر و سطح پايين مزدها نتوانسته                    
است بچه اش را به تحصيل بفرستد، همه و همه همراه با صف ميليوني مردم به خيابانها آمدند                     
و خيابانها را بستند و اوباش جمهوري اسالمي را مورد حمله قرار دادند و با شعارهاي خود و با                   

 . اعتراضات هر روزه خود رژيم را به استيصال كشيدند
اما جدا از اين، طبقه كارگر بعنوان نيروي اجتماعي توليد كننده ثروتهاي جامعه، بعنوان                     
نيرويي كه ابزار قدرتمندش اعتصاب است و آن روزي كه با تمام قامتش بيرون بيايد، گام بزرگي                   
در پيشروي انقالب خواهد بود و ضربه اي كاري بر پيكر اين رژيم خواهد زد، چه نقشي در اين                           
مبارزات داشت و امروز در چه موقعيتي است،  موضوعي است كه در مقدمه اين نوشته                                 

اما در اين جا ميخواهم      .  اشاراتي به آن داشتم و  در ادامه اين بحث توضيحاتي خواهم داشت                 
 سال  ٣١در ادامه تصويري كه سعي كردم  از مبارزات كارگري و نقطه عطف هاي آن در طول                           

اخير بدهم، از نزديك نگاهي نيز به طور مشخص به مبارزات كارگران و ابراز وجود جنبش                             
 . داشته باشم٨٨كارگري در سال 
 ما شاهد ادامه حركتي بوديم كه با خواست افزايش دستمزدها به ابتكار                          ٨٨آغاز سال     
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حركتي كه  . تشكلهاي مختلف كارگري و جمعهايي از كارگران در مراكز كارگري، شروع شده بود             
بدنبال آن ما شاهد اول مه با شكوه در پارك الله در             .  هزار امضا حول خود گرد آورد      ٢٥توانست  

برگزاري اول مه در تهران و برخي مناطق ديگر در حالي صورت گرفت                  . مركز شهر تهران بوديم    
نيروي سركوبش را به خيابانها       . كه جمهوري اسالمي اكيدا تاكيد كرده بود كه مانع خواهد شد              

. كشاند و در همان روز اول مه براي اينكه جامعه را به عقب براند، دالرا دارابي را اعدام كرد                            
. اما بطور بيسابقه اي ده تشكل و مركز كارگري فراخوان به مراسم اول مه در پارك الله دادند                         

 كانال جديد به قلب جامعه رفت و مردم بسياري براي شركت در مراسم                   ٨٨درعين حال اول مه      
از همين رو اگر جمهوري اسالمي تجمع كارگران در پارك الله را مورد                       . اول مه بيرون آمدند     

در اين روز تجمع    . حمله قرار نميداد، ما شاهد جمع شدن جمعيتي هزاران نفره در آنجا مي بوديم              
اما كارگران   .  نفر دستگير شدند     ١٥٠كارگران مورد حمله وحشيانه رژيم قرار گرفت و حدود                  

 ميليون تومان و       ١ايستادند و اعالم كردند كه كوتاه نمي آيند و بر روي خواست دستمزد                             
بدنبال آن  . قطعنامه اول مه كه بر خواستهاي كل جامعه انگشت گذاشته بود، تاكيد گذاشتند                   

كمپيني جهاني براي آزادي دستگير شدگان شروع شد و طي دو ماه به تدريج اين كارگران از                             
 .زندان آزاد شدند

 جنبه ديگر و مهم در جنبش كارگري در سال گذشته اين بود كه كارگران با بيانيه هايشان و                     
بطور مثال در همان مقطع مضحكه انتخابات بود كه ما شاهد            . با متشكل شدنشان جلو آمدند    

از جمله اتحاديه آزاد    . بيانيه هاي روشن و شاف در رابطه با اين موضوع از جانب كارگران بوديم                
كارگران ايران طي اطالعيه اي ضمن محكوم كردن سركوب مراسم اول مه در پارك الله و                                 
دستگيري ها، و ضمن محکوم کردن سركوب تظاهراتهاي وسيع مردم و طرح خواست آزادي                          
فوري دستگير شدگان و زندانيان سياسي، با تاكيد مجدد بر خواستهاي فوري كارگران، اعالم                      
داشت كه وظيفه ما كارگران طرح مستقالنه خواستهاي خود و پيشبرد اين خواستها با اتكا به                      

همچنين سنديكاي كارگران شركت      . نيروي متحد خود همراه با بخش هاي ديگر جامعه است                
بر محروميت  . واحد در اطالعيه اي اعالم كرد كه ما كارگران در اين انتخابات كانديدي نداريم                 

كارگران در داشتن حق تشكل و ابراز عقيده و دخالت در سرنوشت جامعه اشاره داشت و سرانجام                 
ضمن طرح اين سوال كه برنامه مدعيان رياست جمهوري براي کارگران چيست، خواستهايي چون                
داشتن حق تشكل و اعتصاب بعنوان حقوق مسلم خود، حداقل دستمزد يك ميليون تومان،                          
حقوق كودك و زنان و حقوق بشر بر اساس كنوانسيونهاي جهاني و امنيت شغلي را در مقابل                          
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در لوله سازي اهواز نيز كارگران محل كمپين انتخاباتي ميرحسين موسوي را                 . دولت قرار داد   
نظير همين اتفاق را در بسياري از شهرهاي ديگر و برهم               . به صحنه اعتراض خود تبديل كردند      

همچنين در كوران روزهاي        . زدن كمپين هاي انتخاباتي جناحهاي حكومت، شاهدش بوديم                
انقالب مردم بود كه كارگران سنديكاي شركت واحد اطالعيه دادند و سركوبها را محكوم كردند                 

هاي   هاي اکثريت قريب به اتفاق جامعه ايران بسيار فراتر از خواسته                 و اعالم كردند كه خواسته      
صنفي است و متذكر شدند كه تا اصل آزادي تشکل و انتخاب بوجود نيايد صحبت از هر نوع                        

 .آزادي اجتماعي و حقوق صنفي، بيشتر شبيه طنز است تا واقعيت
.  در مراكز كارگري فضا بسيار اعتراضي بود و مبارزات متعددي به جريان افتاد                   ٨٨سال  

خصوصا در ماههاي آخر سال اين اعتراضات آنچنان ابعادي بخود گرفت كه دولت خود از                              
در شهري مانند شهر اراك، حركتهاي اعتراضي پي درپي كارگران           . بحرانهاي كارگري سخن گفت   

جمهوري . آوانگان اراك و صنايع اراك، شهر را به جنب و جوش در آورد و دولت را هراسان ساخت                  
اسالمي از به خيابان كشيده شدن اعتراضات كارگري وحشت داشت، چون ميدانست كه  فورا به                   
شورشي شهري تبديل خواهد شد و اين را در شهر اهواز هنگاميكه كارگران لوله سازي                                     

 .خوزستان به خيابان آمدند و راهپيمايي كردند تجربه كرد
 بدين ترتيب  بدرجه اي كه جنبش انقالبي مردم عمق مي يابد، وزن سنگين كارگران را                             
مشاهده ميکنيم که با بيانيه هايشان، با منشورهايشان، و با سربرآوردن هيات هاي موسس                      

 هزار كارگر است و نيز مجتمع          ١٨شوراها در مراكزي چون ذوب آهن اصفهان كه در برگيرنده                
از جمله بايد   .  هزار كارگر  دارد عرض اندم ميکند         ٣٠پتروشيمي منطقه اقتصادي ماهشهر با       

 تشكل شناخته شده كارگري،     ٤به منشوري اشاره کرد که در آن مطالبات حداقل كارگري توسط             
سنديكاي كارگران شركت واحد، سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران               

منشوري كه بر خواستهاي فوري كارگران و       . و انجمن كارگران فلز و مكانيك كرمانشاه اعالم شد    
در واقع كل جامعه نظير خواستهايي چون خواست حداقل دستمزد يك ميليون تومان، لغو                             
مجازات اعدام و برابري زن و مرد و لغو همه قوانين تبعيض آميز عليه زنان، آزادي زندانيان                           
سياسي و خواستهاي مهم ديگر تاكيد گذاشت و در واقع پالتفرمي براي متحد كردن مبارزات                      

همينطور در روزهاي پاياني سال بياينه هاي مختلفي از سوي تشكل هاي                        . كل جامعه بود    
 هزار تومان و با        ٣٠٣كارگري در اعتراض به تصميم دولت مبني بر ميزان حداقل دستمزد                      

اينها همه نشانگر شروع يك         . خواست حداقل يك ميليون دستمزد در گام اول بيرون داده شد                   
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همانطور كه اشاره كردم اينها همه           . تحول مهم و تعين و عمق يافتن انقالب در ايران است                     
نشانگر اينست كه در دل اوضاع متحول امروز كارگران دارند با تشكل هايشان، با بيانيه                               

بويژه  اين را روشن تر از هر وقت در اول مه               . هايشان و با گسترش مبارزاتشان به جلو مي آيند          
اول مه امسال به روشني نشاني از وارد شدن کارگران به عرصه سياست و                     . امسال ميتوان ديد   

در اين روز در برابر راه حل هاي سازشکارانه و                . نمايندگي کردن خواستهاي کل جامعه داشت        
راست، آلترناتيو کارگران با خواستهاي انساني در جلوي صحنه قرار گرفت و اين را به روشني در                 

قطعنامه اي که سرمايه داري را  ريشه           . قطعنامه ده تشکل کارگري به مناسبت اول مه ديديم            
کل اين فقر و فالکت و مصايب جامعه اعالم کرد و بر خواستهاي فوري همين امروز کارگران که                     

از همين رو اين اول مه يک نقطه              .  خواستهاي کل جامعه را نمايندگي ميکرد تاکيد گذاشت            
وحشت و هراس رژيم از اين اول          . عطف در انفالب ما و در تعين يافتن خواستهاي جامعه بود               

مه، مجيزگويي هايشان و تبريک اين روز از سوي کساني چون موسوي و کروبي تحت اين عنوان                    
که راه حل بازگشت به قانون اساسي جمهوري اسالمي است و در كل انعکاس جهاني اول مه و                         
جلب شدن همه توجه ها بطرف كارگران، به اين اول مه بيش از بيش ابعاد اجتماعي داد و قدرت                      

 . طبقه کارگر را به عنوان طبقه رهايي بخش جامعه به نمايش گذاشت
به اين اعتبار اين اول مه بطور ويژه تري، ديگر جايي براي هيچگونه شك و شبهه اي در                               

 .مورد مضمون واقعي انقالب جاري و جايگاه كارگران در اين انقالب باقي نميگذارد
 حکومتش را تثبيت     ٥٧خالصه كالم اينست كه جمهوري اسالمي با سرکوب خونين انقالب           

 سال حکومتش همواره از سوي بخش هاي مختلف مردم و کارگران به                      ٣١اما در طول      . کرد
چالش کشيده شده است و اين كشاكش هر روزه كارگران و مردم است كه زمينه ساز اصلي                                 

 .  بود٨٨خيزش عظيم انقالب مردم در سال 
در اين نوشته با نشان دادن وزن جنبش كارگري در سير تحوالت سياسي جامعه و به                                   

به . يادآوردن برخي نقطه عطف هاي آن سعي كردم مكان كارگران در اين انقالب را توضيح دهم                    
. اين تاريخ اشاره كردم براي اينكه وزن سنگين جنبش كارگري و مبارزاتش را نشان دهم                                 

مبارزاتي كه خود رژيم از قبل هشدارش را داده بود و در همين رابطه و براي ايجاد رعب در                               
اغتشاشات "جامعه، مانور ناجا و مانور شهر ساري را تحت عنوان آماده سازي مقابله با                              

. را براه انداخت اما شكست خورد             "  بحران هاي اجتماعي     "و مقابله با         " احتمالي كارگري  
همچنين به اين تاريخ اشاره كردم براي اينكه نشان دهم كه چگونه  همه تالش اپوزيسيون                                 
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بورژوايي اينست كه اين تاريخ را منكر شود و مقطع شروع خيزش اعتراضي مردم را به تقلب                         
. در انتخابات ربط دهد تا انقالب ما را از زمينه هاي اصلي و از مضمون واقعي اش تهي سازد                     

ساختار شكني   "اين اپوزيسيون اين كار را ميكند براي اينكه در كنار اين تحليل،  پالتفرم                            
را بدست اين جنبش بدهد و با        " نكنيد، همه هدف بازگشت به دوره خميني و قانون اساسي است            

رنگ سبز سيدي، رنگ مذهبي، رهبري اين جنبش را به  موسوي و كروبي عطا كند، تا در برابر                    
طبعا كسي هم كه امروز در دل اين اوضاع انقالبي، ظاهرا به اسم              . انقالب، نظامش را حفظ كند    

چپ  و تحت اين عنوان كه مساله دعواهاي حكومت است و طبقه كارگر هنوز به ميدان نيامده                     
است، خود را از اين تحوالت كنار ميكشد، در واقع همين صورت مساله را پذيرفته است و                             
عمال اوضاع را بدست اپوزيسيون حافظ رژيم رها كرده و بر همان طبلي ميكوبد كه غرب و                             

 . مدياي خودفروخته غرب و اپوزيسيون درون حكومت ميكوبند
 

 مضمون انقالب جاري چيست؟
 

مضمون انقالب جاري را اولين بند از قطعنامه در مورد شرايط پيروزي انقالب جاري و                          
تعيين نظام آتي و اولين بند قطعنامه خصلت طبقاتي انقالب جاري که هر دو در کنگره هفتم                         

در قطعنامه در مورد شرايط      . حزب کمونيست کارگري ايران به تصويب رسيدند، روشن ميکند           
مضمون واقعي و عيني    : "پيروزي انقالب جاري در رابطه با مضمون اين انقالب چنين آمده است            

جنبش حاضر از نظر هدف سياسي سرنگوني جمهوري اسالمي و از لحاظ آرمان اجتماعي                            
رهائي از فقر واستثمار و تبعيض طبقاتي، رهائي زن، خالصي فرهنگي جوانان، مدرنيسم و                        
سکوالريسم، ممنوعيت اعدام و شکنجه و پايان دادن به سرکوب و خفقان، و در يک کالم تحقق                      

جنبش جاري از نظر اهداف و مضمون عيني و واقعي             . آزادي و برابري و رفاه براي همگان است         
.". آن يک انقالب چپ و راديکال، يعني انقالبي انساني براي رسيدن به يک جامعه انساني، است                   

جنبشي  که از       : " و بعد  در قطعنامه خصلت طبقاتي انقالب جاري کنگره هفت آمده است                       
  آغاز شد و با قدرت ادامه دارد انقالبي براي بزير کشيدن جمهوري اسالمي و                           ۸۸خردادماه  

انقالب حاضر از نظر مضمون واقعي و زمينه هاي عيني            . رسيدن به آزادي و برابري و رفاه است         
شکل گيري خود در تقابل طبقاتي ميان بورژوازي و طبقه کارگر ريشه دارد و تنها  با  خاتمه                           

 .".  بخشيدن به سلطه سياسي واقتصادي بورژوازي در ايران ميتواند به پيروزي برسد
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ما همانجا در قطعنامه هايمان اعالم كرديم، نفس اينكه امروز انقالبي در دستور جامعه                      
قرار گرفته است، بيانگر و مبين دست باال پيدا كردن افق و آلترناتيو كارگري براي سرنگوني اين                  
رژيم در برابر سناريوهاي راست نظير خط استحاله و تغييرات تدريجي و رژيم چنج و ديگر                               

همچنين اعالم كرديم كه نفس شكل گيري         . آلترناتيو هاي قومي، مذهبي، ناسيوناليستي است       
و .  انقالب نشاندهنده نفوذ و موقعيت اجتماعي چپ و آلترناتيوهاي چپ در كل جامعه است                     

همانطور كه باالتر اشاره كردم اگر افق و آلترناتيو چپ نفوذ اجتماعي نداشت، ما شاهد چنين                        
اتفاقي نبوديم ومن در بخش قبلي بحث در رابطه با زمينه هاي شكل گيري اين انقالب و                                  
نگاهي گذرا به نقطه عطف هاي جنبش كارگري و وزن آن در اوضاع سياسي ايران، تالش كردم                        

تالش كردم نشان دهم  كه مردم ايران هيچگاه تسليم اين فقر و بيحقوقي و                    . همين را نشان دهم    
بربريت نشده اند و  سي و يكسال است كه كارگران و كل مردم عليه توحش اين رژيم، عليه فقر،                         

از نظر ما جنبش     . عليه بيحقوقي و تبعيض، عليه سركوب و اعدام و شكنجه مبارزه ميكنند                 
سرنگوني در ايران جنبشي است كه كل اين سيستم و توحش سرمايه داري را به مصاف طلبيده                      

بعبارت روشنتر اوج گيري خيزش انقالبي مردم، دست باال گرفتن چپ در راس اين جنبش،            .  است
نقش حزب ما به عنوان يك فاكتور تعيين كننده در موقعيت چپ و رشد و پيشروي جنبش                               

امروز .  كارگري، همگي حاكي از پالريزه شدن جامعه و مضمون چپ و كارگري اين انقالب است                
در ايران تحت حاكميت جمهوري اسالمي ما بيش از هر وقت شاهد تقابل بورژوازي، تقابل يك                      
مشت آيت اهللا ميلياردر كه با كمك صنعت مذهبشان، خط استثمار را به بي نهايت كشانده اند،      

 درصد  ٨٠ما با شرايطي مواجه هستيم که در آن بيش از               . با طبقه كارگر و كل جامعه هستيم        
جامعه به زير خط فقر كشيده شده اند و پيوند عميقي بين خواستها و مبارزات كارگران و كل                          
جامعه بوجود آمده است واين جدال طبقاتي و مبارزه براي اين خواستها، مضمون واقعي انقالب                 

 . مردم در ايران است
 

 موقعيت كنوني جنبش كارگري و چشم انداز پيروزي
 

كارگران با قطعنامه    . تمام توجه جامعه را بطرف كارگران برد         . اول مه يك نقطه عطف بود       
به اين معني كارگر    . ها و بيانيه هايشان جلو آمدند و خواستهاي كل جامعه را نمايندگي كردند              

و اين در تحوالت سياسي امروز، در شرايط انقالبي               . جلوي صحنه سياسي جامعه قرار گرفت        
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 ٤اعدام فرزاد كمانگر و        . تا همين جا رژيم هراس بسياري كرده است            . امروز نويد بخش است     
فعالين سياسي ديگر بعد از اول اول مه و براه انداختن موج اعدام هاي بعد از آن عكس العمل                          

. در عين حال جامعه محکم ايستاده است        . جنگ مرگ و زندگي است     . رژيم به اين شرايط است     
مادراني كه فرزندشان را اعدام كرده اند فراخوان به تجمع ميدهند و اعتصابات كارگري هر روز                    

نكته كليدي براي برون رفت از اين اوضاع اينست كه هم طبقه كارگر جايگاه                . گسترده تر ميشود  
خود را در به پيروزي رساندن اين انقالب ببيند و هم جامعه قدرت طبقه كارگر را بعنوان ناجي                        

 .خود بازيابد
يك بخش از پاسخ به اين مساله تشکليابي و متحد شدن و هرچه بيشتر سازمان يافتن                              

يك بخش از اين مساله استفاده طبقه كارگر از ابزار قدرتمند اعتصابات                 . جنبش کارگري است  
مساله اصلي اينست که کارگر امروز         . سراسري و فلج كردن حكومت به لحاظ اقتصادي است             

اوست كه بايد     . بايد بداند كه اوست كه بايد پرچمدار مبارزه عليه اختناق و سركوب باشد                           
اوست كه بايد پرچمدار     . پرچمدار مبارزه عليه اعدام و مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي باشد             

مبارزه عليه تبعيض عليه زن باشد و اوست كه پيشاپيش جامعه براي مبارزه اي همه جانبه در                      
عليه ارتجاع اسالمي، عليه ناسيوناليسم، عليه خرافات و عليه          . تمام عرصه ها بايد حركت كند     

همه آنچه كه جامعه را به قهقرا ميكشد بجنگد تا كل جامعه را از شر بختك سرمايه داري رها                       
و اين نقش كارگران كمونيست     . تا بتواند به فقر و بدبختي و استثمار و بيحقوقي پايان دهد            . كند

جايگاه . است كه در چنين جايگاهي قرار بگيرند و رهبر مبارزات آزاديبخش جامعه باشند                         
طبقه كارگر در به پيروزي رساندن انقالب را نيز بايد در همين جا ديد و قطعنامه هاي اول مه                           

حميد تقوايي بدرست در سخنراني خود در        . كارگران در سال جاري نويد بخش چنين حركتي است         
طبقه کارگر تا وقتي بعنوان صنف بخودش نگاه کند،              :" روز جهاني كارگر در تورنتو ميگويد        

تا وقتي خودش را فقط بعنوان استثمارشونده ببيند، حتي نمي تواند استثمار را                . آزاد نمي شود  
تا وقتي بعنوان مظلوم ترين بخش جامعه خودش را تعريف کند، ظلم را از سر هيچ                     . بربياندازد

طبقه کارگر، حزب، نماينده و رهبر مي خواهد براي اينکه بيايد و در                 . کسي نمي تواند کم کند     
مقابل دنياي سرمايه داري امروز بگويد اين وضع شايسته بشر امروز نيست و نبايد اينطور                          

دنيا را نمي تواني بگرداني، برو کنار و اين درد           . نمي تواني، برو کنار   . باشد و من راهش را دارم     
 ."طبقه کارگر در همه جاي دنيا است

به نظر من جايگاه كارگران در انقالب و در پيروزي رساندن انقالب را نيز بايد از همين زاويه                    
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به  تشکليابي کارگر و متشکل شدن کارگران در شوراهاي سراسري و جلو آمدن کارگران با                   . ديد
اينجاست که تحزب يابي       . قدرت اعتصابات سراسري شان نيز بايد از همين زاويه نگاه کرد                     

کارگران و بويژه سازمانيابي رهبران کارگري در حزب سياسي خودشان حزب کمونيست کارگري                 
اينجاست كه من ميگويم طبقه كارگر حزبش         . ايران، براي من جاي تاکيد بيشتري پيدا ميکند         

فراخوان من به رهبران چپ و       . امروز اين انتخاب تاريخي است     . را دارد و بايد انتخابش را بكند       
 . راديكال كارگري اينست كه اين انتخاب تاريخي را بكنيد و به حزب خودتان بپيونديد

شکي نيست  که اگر طبقه كارگر امروز بعنوان نيروي توليد اجتماعي، با اعتصابات                               
سراسري اش، با تشكل هاي سراسري اش و با بيانيه هايي كه پرچمدار خواستهاي كل جامعه                          

با اين تفاوت كه در       .  شاهدش بوديم   ٥٧است به جلو بيايد، اتفاقي مي افتد كه ما در انقالب                 
اوضاع سياسي امروز ايران، طبقه كارگر حزب خودش را دارد و با وجود آن طبقه كارگر ميتواند                    

 . ضربه كاري تري بر پيكر اين رژيم بزند و نويد بخش يك جامعه آزاد و انساني باشد
امروز شرايط جامعه بيش از هر وقت براي برپايي تشكلهاي سراسري كارگري، شورا ها و                        
براي اعالم اعتصابات همزمان كارگري در شهرهاي مختلف و جلب حمايت جامعه و رفتن به                       

بنابراين اينكه كارگران همين امروز چگونه        . تدارك اعتصابات سراسري كارگري مهياست است       
ميتوانند اين انقالب را گامي جلو تر ببرند،  پاسخ من اينست كه مبارزات خود را فشرده تر                           

در همه جا تشكلهاي خودشان را در سطحي سراسري شكل بدهند و به سالح اعتصابات                     . كنند
 . سراسري دست ببرند

امروز مي  . امروز خوشبختانه کارگران براي مسلح شدن به تشکلهايشان خيز برداشته اند                  
. بينيم شوراهاي موقت کارگران که در واقع هيات هاي موسس شوراها هستند سر بلند ميکنند                

همين اخيرا شوراي موقت کارگران ذوب آهن و پتروشيمي ماهشهر تشکيل شد و اين اتفاقات                      
در ادامه پيشروي هاي جنبش کارگري در زمينه سازمانيابي و ايجاد تشكلهاي كارگري است                      

نقش اين شوراها در واقع چيزي شبيه همان کميته هاي اعتصاب در                     . که ما شاهدش هستيم     
کميته هايي  که در ادامه کارشان و بدرجه اي که مبارزات کارگري سراسري                    .  است ٥٧انقالب  

شد و به درجه اي که شرايط براي برپايي مجامع عمومي کارگري و انتخاب نمايندگان کارگري                     
طبعا امروز در   . بعنوان شوراها فراهم شد، تبديل به شوراها و نمايندگان منتخب کارگران شدند             

شرايط خفقان اين هيات هاي موسس شوراها از جمعي از کارگران پيشرو و رهبران کارگري                            
. کارگران پيشتازي که ضرورت تشکل و جايگاه شوراها را تشخيص داده اند              . تشکيل شده است  
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قدم به جلو گذاشته اند و اعالم کرده اند که ما شوراي موقت کارگران را تشکيل داده ايم، براي                         
اينکه اين سرپناه را براي کارگران ايجاد کنيم، براي اينکه مبارزات کارگران را به جلو ببريم و                         
شرايطي ايجاد کنيم که کارگران بتوانند در مبارزاتشان آنچنان قدرتمند به جلو بيايند که                              

نفس اين اقدام مهم است و يک پيشروي براي جنبش                   . مجامع عمومي خود را تحميل کنند         
اما براي اينکه اين شوراها به هدفي که خود اعالم کرده اند برسند، براي اينکه به                  . کارگري است 

الگويي براي بخش هاي ديگر کارگري تبديل شوند و در تداوم اين حرکت، شوراهاي سراسري                         
کارگري شکل بگيرد و به اتکاي آنها طبقه کارگر قدرتمند به ميدان بيايد، بايد اين شوراها از                       

مرتبا رو به کارگران و رو به جامعه حرف بزنند، فراخوان بدهند،               . هم اکنون براي آن گام بردارند      
خصوصا اينکه امروز جامعه     . بيانيه بدهند، و به اعتراضات کارگري سمت و سو و جهت دهند               

فضا فضاي همبستگي و اتحاد است       . فضا فضاي مبارزه و اعتراض است      . بشدت ملتهب است  
بايد به اين نيروي اعتراض وسيع            . و مردم منتظر فرصتند تا اعتراضاتشان را اعالم کنند                  

وقتي شوراها بيانيه بدهند، و بطور مثال اعتراض خود          . اجتماعي اتکا کرد و قدرتمند جلو آمد       
 هزار تومان اعالم كنند و بگويند حداقل دستمزد در گام اول بايد يك               ٣٠٣را به حداقل  دستمزد   

ميليون تومان باشد، وقتي بيانيه بدهند و بگويند كه کارگران زنداني و همه زندانيان سياسي                       
بايد آزاد شوند، و مجازات اعدام لغو بايد گردد و خود در صف جلوي اين اعتراضات  قرار                               

در دل چنين حركتي است  که         . گيرند، خواهند توانست کل جامعه را هم پشت خود بسيج کنند             
شوراهاي موقت کارگري ميتوانند نقش مهمي در تعين دادن به مبارزات کارگران و جلو بردن                      

در واقع اين مسيري است که اين شوراها ميتواند در پيش                   . اعتراضات کارگري داشته باشند     
بگيرند و با تحرکي که ايجاد ميکنند، توازن قوا را عوض کنند و زمينه قدرتگيري شوراهاي                       

در هر حال اينها همه پاسخي است كه امروز براي به پيروزي                   . سراسري کارگري را فراهم کنند      
 .*رساندن انقالبمان در مقابل ما قرار دارد و بايد براي آن خيز برداريم



 
  مارکس و انقالب در ايران

 "تزھايی درباره فوئرباخ"بازخوانی مجدد 
  مصطفي صابر

 
اثر مارکس را  بارديگر روي      " تزهايي در باره فوئرباخ   "عجيب نبود که انقالب جاری در ايران       

استقبال نکنيم و معرفي    " فرمان انقالب "عجيب اين ميتوانست باشد که از اين         . ميز ما گذاشت  
انقالب انساني  "نه فقط  براي توضيح شعار           . را در دستور قرار ندهيم          " تزها"همه جانبه اين      

مستقيما وارد   " تزها"آنطور که      -و تبليغات حزب طي انقالب جاري           " براي حکومت انساني    
بلکه مهمتر بخاطر خود انقالب، بخاطر انقالبيون اين دوره و بخاطر پيروز کردن         . مباحث ما شد 

در درک  " پراتيک انقالبي انسان  "محصول آن نقطه عطف تاريخي است که جايگاه           " تزها. "انقالب
چه وقتي بهتر از اين روزها که ميليونها نفر در ايران                 . و در تغيير جهان واقعي کشف ميشود         

براي تغيير وضع به ميدان آمده اند، و چه متني ضرورتي تر و جذابتر از اين اثر زير و رو کننده                           
 ! مارکس براي يادآوري و تاکيد؟

در همان بدو تولد، اين         . البته همواره با انقالب درهم تنيده بوده است               "  تزها"سرنوشت   
 -٥۰است که بقول انگلس مقدمه انقالبات             " انقالب فلسفي  "حاوي هسته اصلي  آن           "  تزها"

در انقالب روسيه ابتداي قرن بيست و در جريان             . است" انقالبات قرن نوزدهمي   " اروپا و     ۱۸۴۸
محور متد برخورد لنين در رهبري و        " تزها در باره فوئرباخ   "مباحث لنين بر عليه منشويسم نيز       

که در واقع بايد      (٥۷طي انقالب   :  يا نمونه متاخر تر    . است"  انقالب اکتبر "به پيروزي رساندن     
نيز در مباحث منصور حکمت عليه سوسياليسم          ) آنرا فاز نخست انقالب در ايران قلمداد کرد          

"  تزها"خلقي و غير کارگري حاکم بر چپ ايران و عروج يک کمونيسم کامال متفاوت همين                               
 .  بارها به ميان کشيده شد

به کل دوره انقالبي گره خورده است که ما  نيز در آن           " تزها"بعالوه به معناي تاريخي تري هم  
دوره اي که  بشريت بايد گريبان خود را از شر جامعه طبقاتي با همه مصائب اش                      . بسر ميبريم 

٥٥ 
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زمان ما بسيار آماده تر از      . مارکس و انگلس در واقع در طلوع اين دوره بسر ميبردند           . رها کند 
اگر بقول مارکس براي       . در يک بعد اجتماعي است        " تزها"دوره مارکس براي درک و عمل به               

آنگاه بايد گفت دوره ما و       " واقعيت هم بسمت تئوري ميل کند      "مادي شدن تئوري الزم است که        
 !  ميل ميکند" تزها"مشخصا انقالب در ايران  آن واقعيتي است که  بسمت 

 
 !فکري بشر" بيگ بنگ"

 
اوال . اهميتي فراتر از هر انقالب معين و حتي دوره تاريخي حاضر دارد                  " تزها"با اينهمه      

ثانيا . اين يک لحظه فوق العاده مهم در تمام تحول فکري بشر بطور کلي است که نظيري ندارد                       
بطور واقعي  " تزها"عصر اين   . دامنه آثار و نتايج اين کشف فراتر از دوره تاريخي حاضر ميرود               

فقط  "  تزها"به اين معني      ! تازه با پايان دادن به جامعه طبقاتي و دوره حاضر شروع ميشود                    
آن انقالب فلسفي مقدمه انقالبات قرن نوزدهمي نيست، بلکه نقطه آن انفجار              " نطفه هاي "حاوي  

پايان دادن به    "بقول خود مارکس     . فکري الزمه شکل دادن به يک بشريت سرتاپا متفاوت است             
.   از هر کشفي که علم و عمل بشري تاکنون  به آن نائل آمده مهمتر است                  "!  ماقبل تاريخ بشريت  

لحظه وقوع بيگ بنگ انديشه مدرن است که  تازه در ابتداي بسط و گسترش خود در                         "  تزها"
نقطه اوج آن رنساسي است که از قرن هژده آغاز شد و در عين حال لحظه                        . تمامي جهات است   

 .  تحويل آن به رنسانسي ديگر و به مراتب عظيم تر و پردامنه تر است
منتظر کسي نبوده  و     " تزها"اين درست که بشر و جامعه انساني قبل از مارکس و بدون اين                

اما  . مشغول کار و پراتيک اجتماعي و تغيير جهان و تغيير خود بوده و بعد از اينهم خواهد بود                     
. اينهمه را بصورت  ناآگاهانه، با تفاسير وارونه و در موارد زياد باطل و باز دارنده انجام ميدهد                 

و اتخاذ و کاربست متد مارکس فعاليت انساني به ناگزير راه خود را با آزمون و                         " تزها"بدون  
است که  " تزها"اينجا در   .  و با مشقت به جلو باز ميکند        " کورمال کورمال "خطا و به اصطالح      

لحظه اي که انسان از زبان مارکس        . براي اولين بار بشر به خود و قدرت خود تماما آگاه ميشود             
به سواالت و ابهامات، به خرافات و پندارهاي چندين و چند هزار ساله سرانجام پاسخ منسجم                       

لحظه اي که کل فلسفه پيشين، چه ماترياليسم و چه ايده                    . علمي، انقالبي  و واقعي ميدهد         
در عين حال وجوه انقالبي، واقعي و صحيح هردو بنحو پيگير و مونيستي                   . آليسم نقد ميشود  

نه فقط لحظه پايان فلسفه و           . در يک متد نوين و جهان بيني کيفيتا جديد ممزوج ميشود                     
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صرف و توضيح انفعالي جهان، و لحظه        " مشاهده"بلکه لحظه  پايان   " تفسير جهان "پنداربافي در   
لحظه اي که بشر متوجه ميشود ذهن او           . آگاهانه آن " تغيير"شروع تفکر علمي و انقالبي براي          

صرفا انعکاس دهنده منفعل واقعيت بيروني نيست، بلکه  خود جزئي از واقعيت جهان مادي و                    
لحظه اي که بشر سرانجام معماي دوقطبي هاي           . در همانحال عنصر تغيير دهنده آن نيز هست          

لحظه اي  . را بنحو صحيح حل ميکند     " انسان"و  " طبيعت"و  " شعور"و  " وجود"،  " عين"و  " ذهن"
که انسان  به راز واقعي جهان، به محک صحت فکر خود، به معجزه  تغيير جهان بيروني، يعني                       

 . به قدرت فعاليت اجتماعي و انقالبي خود آگاه ميشود
اگر اين کشف مارکس آگاهانه مورد استفاده بشر قرار گيرد، اگر متد بررسي، تحليل و                           
تغيير او در مدارس و دانشگاه ها و بنحو پيگير در تمامي رشته هاي توليد و تحقيق و علوم  و                        
فرهنگ و هنر و همينطور در اداره امور جامعه مبنا قرار گيرد و بکار گرفته شود، آنگاه قدرت                     
خالقه و تغيير دهنده بشر و در نتيجه فرهنگ و تمدن انسانها بمراتب خيره کننده تر از آنچه                             

اما با اين کار کل وضع موجود اجتماعات بشري هم انقالبي خواهد شد و از                   . هست خواهد شد  
مناسبات اجتماعي بازدارنده، پوسيده و نفرت انگيز حاکم بر جوامع بشري با طبقات و استثمار               
و دولت و مذهب و ايدئولوژي و  خرافه و دروغ و هويت هاي کاذب و سرکوب و وحشيگري آن                             

اين است که تبديل متد مارکس به راهنماي عمل بشر و بکارگيري                  . چيزي باقي نخواهد ماند    
. همه جانبه کشف او نيز خود در گرو عملکرد عنصر تغيير يعني عمل انقالبي انسانها است                         

در مورد اهميت پراتيک در اثبات حقيقت فکر بشري ميگويد            " تزها"آنچه که مارکس در همين       
اثبات شيربرنج  "اينجا نيز   . و اين بيگ بنگ فکري بطريق اولي صادق است         " تزها"در مورد خود    

 "!در خوردن آنست
به بيان ديگر، مارکس پيغمبر خوبي نيست که در قرن نوزده ظهور کرد و هنوز از او غافل                         
مانده ايم، دانشمندي نيست که در آزمايشگاه اش فرمول سودمند جديدي پيدا کرده که خاک                        

مارکس و تئوري اش محصول يک شرايط تاريخي معين و تحول در مبارزه طبقاتي،                   .  ميخورد
او نماينده فکري جنبش اکثريت عظيم  انسان هاي عصر ما            . اين موتور محرکه تاريخ بشر است     
جلوي اتخاد آگاهانه روش مارکس توسط        .  جنبش پرولتاريا . در تغيير جهان نابرابر فعلي است       

اين انسانها  را با توپ و تانک و کروز و  زندان و ديکتاتوري و مذهب و ناسيوناليسم و سنگين                          
بخش اعظم ثروت و قدرت خالقه کار بشر اينک دارد               . ترين تبليغات و رواج خرافات ميگيرند        

در نتيجه  سرنوشت تئوري مارکس به          .  دقيقا بهمين منظور عليه خود او بکار گرفته ميشود            
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انسانهاي .  سرنوشت انسانهاي معين و مشخص عصرما و عمل اجتماعي آنها گره خورده است               
" جامعه مدني "فاقد مالکيت و محکوم زمان ما که براي بقاء مجبورند  نيروي کار خود را در                      

اي به مراتب توسعه يافته تر و قطبي تر از زمان مارکس به مالکان بسيار قدرتمندتر و                                     
طبقه کارگر صنعتي مدرن،        . متمرکزتر وسائل توليد اجتماعي کامال جهاني شده بفروشند                

حداکثر فقط در    " تزها"بردگان مزد که اينک اکثريت عظيم ساکنان کره خاک اند و زمان نوشتن                   
اين انسانها براي رهايي خود چاره ندارند جز آنکه  سرانجام بقول                        .  انگليس اکثريت داشتند    

را متحقق  " جامعه انساني يا انسانيت اجتماعي شده       "عبور کنند و          " جامعه مدني "از  " تزها"
 . نمايند

اين . همين ما را مجددا به انقالبات واقعي و جاري و از جمله انقالب در ايران بر ميگرداند                    
.  است" تزها"مورد نظر    " پراتيک انقالبي کننده   "انقالب مصداقي مشخص و سياسي از همان              

تفسير "جمعبندي ميکند   " تزها"اين انقالبي است که ناگزير بايد همانطور که مارکس در پايان               
که امروز در هياتي کامال متفاوت ظاهر ميشوند واگذارد و دست به                       " فالسفه"را به     " جهان

اين انقالبي است که به عينه و بطور بالفصل پيروزي قطعي  اش در گرو                        .  ببرد" تغيير جهان "
و  تالش جانانه براي حرکت          " جامعه مدني "پايان دادن به همه توهمات و انتظارات عبث از                 

راهي که  بدون اتخاذ آگاهانه روش و تئوري          . است" انسانيت اجتماعي شده  "کردن بسوي برقراري  
 .مارکس  وماديت بخشيدن به آن در يک ابعاد اجتماعي پيموده نمي شود

 
 و انقالب ايران" تزها"

 
در سطوحي مشخص تر و بطور مستقيم تري نيز  به انقالب کنوني در ايران                            " تزها"اما  

نقد مذهب و جايگاه تفکر مذهبي و             " تزها"براي مثال يک مساله محوري           .  مربوط ميشود 
اينجا مارکس بر مبناي نقد پيگير خود به نحوه نگاه فوئرباخ به                   . رابطه مذهب و انسان است      

از سوي ديگر برخورد با حکومت            . مذهب انتقاد ميکند و آنرا ناکافي والکن تلقي ميکند                 
مذهبي و نقش مذهب بطور کلي يک مساله بالفصل بشريت امروز جهان و بويژه  انقالب حاضر                    

اکنون و با تجاربي که ما با اوجگيري دخالت مذهب در پايان قرن بيست و اوائل                  .  در ايران است  
قرن حاضر داريم ميتوان با قطعيت گفت که  اين بذل توجه مارکس به نقد مذهب يک مساله                            

اين . فقط ويژه دوره مارکس و جايگاه نقد مذهب در تحول فکري آنزمان نيست                  . اتفاقي نيست 
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يک مصيبت چندين و چند هزار ساله بشر است و عميقا به موضوع اصلي تزها،  يعني کنار                            
پراتيک "گذاشتن خرافه و تصورات وارونه به عام ترين معني آن و در عوض برسميت شناختن                         

و اين عينا در انقالب ايران و         . بعنوان مبناي فهم و تغيير جهان،  بسيار مربوط است             " انقالبي
مساله توسل به حکومت مذهبي صرفا         . بنحوي بسيار مشخص روبروي بشر قرار گرفته است           

.   نبود ٥۷يک ضرورت سياسي زود گذر براي بورژوازي درمانده و وحشت زده در برابر انقالب                        
وقايع بعدي جهان و از جمله        .   نبود" جنگ سرد "مساله حتي فقط عروج اسالم سياسي بعد از             

نشان داد  که نقش        " نظم نوين جهاين   "تاخت و تاز مذهب و قوميت و ناسيوناليسم در دوره                   
" تزها"بهمان جديتي که مورد توجه مارکس و            . مذهب جدي تر و عميق تر از اين حرفها است              

بهمان جديتي که اکنون بايد از جانب انقالبيون در ايران مورد توجه قرار گيرد و                     . قرار ميگيرد 
 "!   در تئوري نقد و در پراتيک منهدم گردد"ميگويد پايه زميني مذهب  " تزها"چنانکه  

اينهم .  انسان و انسانيت مساله ديگري است که انقالب در ايران دوباره برجسته ميکند                       
نقد :  را به اعتباري اينطور تعريف کرد               " تزها    "چرا که ميتوان کل             . بسيار جالب است      

عاطفي و غير تاريخي نوع فوئرباخ از موضع انسانگرايي واقعي،                        –انسانگرايي انتزاعي      
جدال بر سر انسان و جايگاه او، يعني نقد درک مجرد، اخالقي و                       ! کارگري و انقالبي مارکس     

قرار دارد و اينجا در ايران در خيابانها و در جدال فکري و                      " تزها"هپروتي از انسان در مرکز         
از ! (سياسي نيروهاي مختلف اعم از چپ و راست،  عينا همين مساله  هر روز مطرح است                            

از جانب حزب    " انقالب انساني براي حکومت انساني       "جمله در مباحث له و عليه طرح شعار               
اگر جدال دو طبقه اصلي جامعه جهاني          . اين تشابه ديگر روشن است که يک اتفاق نيست           .) ما

امروز اوضاع را رقم ميزند، که ميزند،  پس خواه و ناخواه دو تعريف از انسان به مرکز جدال                              
مسخ شده در      (يکي تعريفي که بورژوا از انسان ميکند                    . فکري و سياسي رانده ميشود           

مناسبات بازار، مذهبي، خرافي، صنفي، مقهور هويت هاي کاذب و حداکثر عضو صاحب حق                 
انسان واقعي که ميخواهد آزاد و برابر و شاد           (ديگري تعريفي که کارگر ميکنند       ) جامعه مدني 

خواهيم ديد که  دنياي امروز ما و انقالب کنوني در                 ).  و صاحب اختيار بر زندگي خود باشد         
 اروپا و يا  هر انقالبي در گذشته،  مصداق عيني،                ٥۰ – ۴۸ايران به مراتب بيش از انقالبات         

نيز " تزها"است آنطور که در      " جوهر انسان "اجتماعي  و زنده  اين جدال بر سر تعريف  و تحقق                   
 . مساله اي محوري است

و  اين نوع       . و مشخصا نوع فوئرباخ است        " ماترياليسم کهنه  "نقدي بر     "  تزها"و باالخره     
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ماترياليسم پاسيو و در واقع آيده اليستي، گرچه در ابعادي محدودتر، اما بويژه در چندين دهه                     
چه در مقام توجيه کشت و کشتار و حاکميت مشتي                  ! اخير دستکمي از مذهب نداشته است         

اين در واقع مذهب       . هپروتي جهان و به انفعال کشاندن انسانها           " تفسير"استثمارگر و چه در        
اينرا بويژه ما که تجربه عروج و افول  سوسياليسم              .  است" مدرن"شريعت  . است" ماترياليستي"

ما که براي مثال در دوره زندگي               . و کمونيسم بورژوايي را داريم ميتوانيم بهتر درک کنيم                  
وقت و   " اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي       "خودمان ديديم از دول آمريکا و فرانسه  تا                       

 ايستادند و هريک     ٥۷اکثريتي همگي در يک صف عليه انقالب           -هوادارن وطني اش نظير توده     
ما که ديديم    . گرچه به دالئل مختلف اما بهر حال از جالد آن انقالب يعني خميني دفاع کردند                    

هردو  زير سيطره يک       " بازار آزاد "و هم روسيه تحت حاکميت         " سوسياليستي"چگونه هم روسيه     
پوتين قرار داشته  و دارد، و کارگر           -طبقه واحد و حتي يک  مافياي واحد حکومتي نوع يلتيسن         

ما که امروز داريم مي بينيم      . يعني نماينده انسان امروز در هردو سيستم برده مزد  بود و هست              
جهاني سرمايه است که ماواي         " بهشت انحصارات  "چگونه   " ماترياليست"و   " چين کمونيست  "

در اين مورد هم بايد گفت نقد ماترياليسم فوئر باخي               . است" آمريکاي خدا ترس   "آنها عمدتا      
چرا که آنوقت مبناي        . حائز اهميت عملي تري براي دوره ما به نسبت دوره مارکس است                          

اجتماعي اين ماترياليسم فوئرباخي، يعني بورژوازي ناراضي، هنوز جنبه هاي انقالبي دارد و                    
اين ماترياليسم بهر حال تا آنجا که به جنگ مذهب و تلقيات جهان کهنه ماقبل سرمايه داري                      

اما ماترياليسم منفعل و نظاره گر مورد انتقاد مارکس بعدها و              . ميرود حرفي براي گفتن دارد     
با تسلط همه جانبه سرمايه داري نقشي تماما ارتجاعي و بازدارنده ايفاء ميکند و جايگاه                           

اين  بنياد فکري و متدولوژيک همه انواع           .  مهمي در توجيه و حفظ جهان وارنه فعلي مي يابد            
جنبش هاي ملي و کشورسازي، توسعه صنعتي بورژوايي و انواع سرمايه داري دولتي تحت نام                    

.  سوسياليسم است که در بخش اعظم قرن بيستم بعنوان نماينده کمونيسم رسمي شناخته شدند                   
اين نوع ماترياليسم متافزيکي همچنين مبناي متدولوژيک انواع جريانات چپ سنتي راديکال                

سوسياليسم "فقط  فوئرباخ و مباني      " تزها"مارکس در اين     .  و منقد کمونيسم رسمي نيز هست       
پيروان او را نقد  نمي کند، بلکه گويي جواب کساني را ميدهد که بعدها و براي يک                            " حقيقي

دوره طوالني ناسيوناليسم و رشد صنعت بورژوازي خودي را به  نام مارکس و  سوسياليسم جا                       
همينطور جواب  . زدند و  تسمه از گرده کارگر کشيدند و ديکتاتوري و سرکوب  برپا داشتند                        

کساني را ميدهد که کمونيسم را در بهترين حالت به فرقه هاي مذهبي نوع فوئرباخي، منزوي و                   
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نقد " ترها. "تبديل کردند " موبدان سرخ پوش معبد تاريخ      "حاشيه اي و بقول منصور حکمت به           
همه اينها نيز هست  و اين همه مجددا نقش عملي انقالب در ايران را بالواسطه به ميان                                     

چرا که  اين اولين انقالب بزرگ اجتماعي پس از افول کمونيسم بورژوايي و پايان                            .  ميکشد
اين اولين فرصت اجتماعي      . است" پيروزي دمکراسي "و  " مرگ کمونيسم "و اعالم    " جنگ سرد "

بزرگ است که واقعيت ميتواند نشان دهد که مارکس حق داشت، که آنچه در پايان جنگ سرد                        
که کمونيسم  .  مرد کمونيسم نبود بکله  ناسيوناليسم و سرمايه داري با ماسک کمونيسم بود                    

طرح ميشود نه فقط نمرده که بطور عيني در             " تزها"مارکس که عام ترين مباني آن در همين             
صحنه جدال اجتماعي حضور زنده و پويا دارد و بعنوان تنها اميد رهايي سر بلند ميکند و از                         

بعبارت ديگر پيروزي تام و تمام انقالب در ايران             . را طلب ميکند   " تزها"جمله بازخواني همين     
و عروج مجدد کمونيسم واقعي، کارگري و انساني مارکس در صحنه سياست و تغيير جهان،                        

را مي  " تزهاي در باره فوئرباخ     "انقالب ايران براي پيروزي خود مارکس و           .  بهم گره خورده است   
 !خود انقالباتي چون انقالب حاضر در ايران را" اثبات"براي " تزها"طلبد و 

اما . برويم و اين ادعا ها را از نزديک بررسي کنيم          " تزها"با اين مقدمه اينک بايد سراغ خود         
 .نيز اشاره اي کنيم" تزها"براي اينکار الزم است ابتدا به شرايط و زمينه هاي شکل گيري اين 

 
 " اولين سند جهانبيني نوين"

 
 ساله در تبعيد و  در بروکسل بسر ميبرد نگارش             ۲۷  وقتي مارکس      ۱۸۴٥در بهار   " تزها"

 چنانکه خواهيم ديد اهميت برجسته اي در تحول فکري مارکس                     ۱۸۴٥اين سال     . شده است  
و " خانواده مقدس  "در فاصله  بين دو اثر مشترک مارکس و انگلس يعني                               " تزها.  "دارد

تسويه "،    "نقد فلسفه آلماني  "موضوع هردو  اين آثار  نيز          . نوشته شده است  " ايدئولوژي آلماني "
مورد نظر انگلس     " انقالب فلسفي  "و يا نقطه عطف تعيين کننده در            " حساب با تفکر پيشين      

اما ظاهرا حتي انگلس که در تهيه دو اثر فوق با مارکس همکاري تنگاتنگ داشت نيز                      .  است
و پس از مرگ مارکس بطور            " تزها" سال بعد از نگارش            ۳۳او   . بيخبر بود  " تزها"از وجود     

لوديک "اين وقتي است که ميخواهد کتاب خود بنام                   ! اتفاقي از وجود آنها  مطلع ميشود             
را چاپ کند و حق مطلب را در مورد فوئرباخ، هگل و                " فوئرباخ و پايان فلسفه کالسيک آلماني       

ميرود، اما بخش مربوط به      " ايدئولوژي آلماني "آنگاه سراغ دست نوشته      . عروج مارکس ادا کند   
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بر " تزهايي"به  "  يکي از دفترهاي کهنه مارکس       "مي يابد ولي بعوض در         "  ناتمام"فوئرباخ را    
تزهايي در  "انگلس آنها را با مختصر اديتي تحت عنوان             ". در باره فوئرباخ   "ميخورد با عنوان     

ترجمه فارسي هردو متن، يعني     . ( چاپ کرد  ۱۸۸۸بعنوان ضميمه کتابش در سال       " باره فوئرباخ 
.) هم اديت شده توسط انگلس و هم اصل نوشته مارکس، بعنوان ضميمه اين نوشته مي آيد                           

 :در  يادداشت بسيار کوتاهي چنين نوشت" تزها"انگلس هنگام انتشار 
اين تزها يادداشتهايي است که با سرعت نوشته شده و قصد آن بوده که بعدها ساخته و                             "

ولي ارزش آنها به مثابه سند اوليه       . پرداخته گردد و بهيچوجه براي طبع در نظر گرفته نشده است      
 ."اي که نطفه پر نبوغ جهان بيني نوين را در بر دارد از حد و قياس فزون است

الاقل در متن انگليسي    . البته مترجم فارسي اين سطور اشتباه کوچک ولي مهمي کرده است            
در واقع بحث    ". سند اوليه "ياد ميکند و نه       " اولين سند "يادداشت فوق، انگلس از تزها بعنوان          

مارکسيسم را  " ذرات درخشان "انگلس اين است که اين نخستين سندي است که شما ميتوانيد                
 .در آن ببينيد

متاسفانه هرگز توسط مارکس مستقيما و       " يادداشتهاي بسرعت نوشته شده   "در هر حال اين     
گرچه  ميتوان گفت      ! اي کاش اين کار را ميکرد         . نشد" ساخته و پرداخته   "بطور سيستماتيک    

تمام فعاليت ادبي و سياسي بعدي مارکس بنوعي در بسط و گسترش و تعيين بخشيدن به                              
مارکس . در عرصه هاي مختلف نظري و عملي بود          " نطفه هاي پرنبوغ جهان بيني نوين       "همين  

در عاليترين سطوح تجريد مسائل اساسي را براي خود حل و فصل ميکند که بدون                       " تزها"در  
. نمي توانست با آن انسجام و پيگيري فکري کارهاي ديگرش را دنبال کند                " تسويه حساب "اين  

اما هرگز به صرافت اين نيفتاد تا اين هسته اصلي تئوري خود يا متد بررسي مارکسيستي را                       
 .بطور دقيق توضيح دهد

چرا مارکس موضوع اين تزها را در جايي مستقيما و بطور همه جانبه باز نکرد؟ اشاره خود                   
مارکس به اين نقطه عطف در تالش هاي نظري او چيست؟ اينها نکاتي است که پايين تر اشاره                      

نبايد در خواندن اين     . اما اينجا ميخواهيم تاکيد کنيم که اين هشدار انگلس بجاست            . ميکنيم
بايد آنها را چنانکه هست و در متن و شرايط خاص خود              .  به اصطالح ماللغتي بود   " سند اوليه "

اينها ايده  . را براي روشن کردن خود نوشته است          " تزها"بايد توجه کرد که مارکس اين           . خواند
اثري . هاي اوليه اي است که به ذهن مارکس هجوم آورده و بهمان شکل روي کاغذ آمده است                         

بقول خود مارکس متد بررسي با متد        . کار شده و سيستماتيک براي عرضه به مخاطبين نيست          
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اگر خود نويسنده ميخواست      .  محصول بررسي است، نه براي ارائه        " ترها. "ارائه متفاوت است   
" تزها"آنها را ارائه کند  قطعا به بسياري نکات ديگر که براي خودش مفروض است و در اين                            

حتي براي درک متد مارکس گرچه حاوي              " تزها"به اين معني       . اشاره شده نشده، ميپرداخت      
 . جوهر اصلي متد اوست اما به تنهايي کافي نيست و همه چيز را نمي گويد

که درست  (گرفته  " ايدئولوژي آلماني "در کنار ديگر آثار مارکس از            "  تزها"به بيان ديگر      
)  دارد" تزها"بعد از تزها نوشته شد و اتفاقا اشارات جالب و دقيقي به فوئرباخ و موضوع همين                    

و غيره ميتواند بدرستي فهميده         " کاپيتال"و  تا       " هژدهم برومر  "و   " مانيفست کمونيست  "تا   
و . بعالوه نوشته هاي خود انگلس و از جمله همان کتاب فوق الذکر نيز بسيار مفيد است                     . شود

شريعت "که بعدها مارکسيسم نام گرفت، بقول لنين يک                " جهان بيني نوين   "باالخره اينکه آن      
بلکه بنا به طبيعت خود با پيشرفت زندگي         . نيست که يکبار براي هميشه نازل شده باشد        " جامد

بدون تجارب و پيشرفت هاي انسانها       " تزها"درک امروز ما از      . و مبارزه طبقاتي تحول مي يابد      
و بويژه انقالباتي که از آنزمان تاکنون بشريت از سر گذرانده و بدون  کارهاي کساني چون                                   
منصور حکمت و نوشته هاي درخشان او در توضيح متدولوژي مارکسيسم يا بقول خودش                           

طبعا به اين ذخائر  اتکاء        " تزها"اينجا در بازخواني اين      .  ممکن نمي شد  " ماترياليسم پراتيک "
 .و رجوع خواهيم کرد

 
 !يک کشف پر مشقت

 
مارکس، مثل هر   . از زاويه تحول فردي نيز بهيچ وجه يک اثر خلق الساعه نيست              " تزها"اما  

او پيش  .  پيموده است " نطفه هاي نبوغ آميز    "اي  راه دراز و دشواري را تا رسيدن به اين               " نابغه"
طي سالها تالش از شانه همه غول هاي فکري عصر خود باال رفته و                   " تزها"از نوشتن عجله اي      

بايد قدري با مارکس در اين سفر همراه شد            . نبض سياسي و فکري زمانه خود را در دست دارد            
از فالسفه و روشنگران قرن هژدهم فرانسه گرفته تا اقتصاد               .  را گرفت " تزها"تا معناي واقعي     

، از بررسي تاريخ انقالب فرانسه         "ديالکتيک"دانان کالسيک انگليسي تا آموزش هگل در مورد            
که  با       -" شبح کمونيسم  "تا قرار گرفتن در مرکز جنبش هاي انقالبي زمان خويش و بويژه                        

در اروپا در گشت و      " في الحال    ۱۸۳۰پاگرفتن جنبش هاي کارگري و سوسياليستي بعد از دهه            
محصول نقد  " تزها"و در عين حال      .  ، همه و همه  پشتوانه فکري و عملي او هستند             "گذار است 
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 ! انقالبي همه اينهاست
حتي نگاهي بسيار گذرا به برخي از مهمترين نوشته ها و فعاليت ادبي مارکس قبل از                             

 : اين کنکاش و همچنين احاطه او را نشان ميدهد" تزها"نگارش 
مارکس انتقاد  همه جانبه از هگل و                  ) ۱۸۴۳اوائل سال     " (نقد فلسفه حق هگل       "در -

 .  توضيح علمي رابطه بين سياست و اقتصاد را در دستور ميگذارد
" جامعه مدني "مارکس مباني نقد خود از وجه حقوقي           ) ۱۸۴۳اکتبر  " (مساله يهود "در -

را بروشني بيان   " رهايي انساني "و ضرورت   " رهايي سياسي "و ناکافي بودن    " حقوق بشر بورژوا  "و  
 .ميکند
براي اول بار و روشن به          ) ۱۸۴۴اوائل  " (مقدمه -درافزوده بر نقد فلسفه حق هگل         "در   -
 .  در اين رهايي جامعه اشاره ميکند"  پرولتاريا"نقش 
که در واقع     ) ۱۸۴۴تابستان   " (اقتصادي –دستنوشته هاي فلسفي       "در اثر مشهورش        -

اولين تالش مارکس براي توضيح مباني اقتصادي جامعه حاضر است، به نقش مالکيت                              
خصوصي، از خود بيگانگي کارگر از کار و محصول خود در جامعه سرمايه داري، و توضيح                        

. جامعه کمونيستي پرداخته ميشود و نقد هگل به طور مبسوط تري مورد توجه قرار ميگيرد                   
را بنوعي ميتوان اولين پيش نويس براي کل پروژه فعاليت نظري انتقادي                " دست نوشته ها  "اين  

بسياري از نکات آن در آثار بعدي چون کاپيتال و گروندريسه بسط مي                  . مارکس در نظر گرفت    
با اين همه هنوز مشحون از نکاتي در نقد               . يابد و بنحو دقيق و علمي توضيح داده ميشود              

 . جامعه معاصر بشري است که  حيرت ما را در قرن و بيست و يک برمي انگيزد
 و   ۱۸۴۴کار مشترک با انگلس، نوشته شده دراواخر                 " (خانواده مقدس  "باالخره  در         -

به نکاتي مي پردازد  که        " هگليست هاي جوان  "به بهانه نقد  برخي        ) ۱۸۴٥منتشره در فوريه       
 .  بطور روشنتري طرح ميشود" ايدئولوژي آلماني"بعدا در 

اگر از مارکس فقط همين آثار فوق باقي مانده بود بازهم بعنوان يکي از بزرگترين متفکران                   
نيز مشهور است،   " نوشته هاي مارکس جوان   "در واقع در همين آثار که به         . تاريخ شناخته ميشد  

مباني که گرچه هنوز از انسجام و          . ما تقريبا به تمامي مباني نقد مارکسيستي بر ميخوريم             
پيوستگي همه جانبه اي برخوردار نيست و به يک تئوري جامع و پيگير که کامال روي پاي خود                      

انسجام دادن به اين      . ايستاده  تبديل نشده است، اما محتواي راديکال و انقالبي واحدي دارد                  
است و طي سالها در نوشته        " تزها"تئوري کاري است که در واقع نقطه عطف  اساسي آن همين                  
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، بصورت شسته رفته، دقيق و           "کاپيتال"هاي بعدي مارکس و انگلس، و بر تارک همه آنها                     
کاري که البته پاياني براي آن متصور نيست و مارکسيسم هر روز به                 . منسجم صورت ميگيرد  

 . ناگزير بايد در حال بسط و گسترش و تدقيق باشد
در هر حال نوشته هاي اوليه مارکس در فهم دقيق و همه جانبه تئوري مارکس و از جمله                            

براي آنکه خواننده تصويري داشته باشد که مارکس قبل از نوشتن              . فوق العاده مهم است   " تزها"
" تزها"که درست قبل از        " خانواده مقدس "تا کجاها رفته بود، نقل قطعه اي از همين                  " تزها"

خصوصا که  اين قطعه از جهت توضيح نکاتي که بعدا                  . نگارش شده جالب توجه خواهد بود        
و ربط آن به دوره ما و مشخصا به انقالب جاري ايران طرح ميکنيم حائز اهميت              " تزها"پيرامون  

 .است
 

 ! پرولتاريا و خدايان
 

اينجا مارکس به    . آمده و  نوشته مارکس است       " خانواده مقدس "اين قطعه در فصل چهارم        
 : توضيح رابطه مالکيت خصوصي  با پرولتاريا  پرداخته است

آنها هردو  . پرولتاريا و ثروت متضاد يکديگرند و  به اين عنوان يک کل را تشکيل ميدهند                "
مساله اين است که  موقعيت دقيق هريک از آنها در اين              . محصول جهان مالکيت خصوصي اند    

 . کافي نيست بگوييم که اينها دو وجه يک کليت هستند. تضاد چيست
مالکيت خصوصي، بعنوان مالکيت خصوصي، بعنوان ثروت، براي بقاء خود مجبور است                

 تضاد ، اين مالکيت         مثبتاين وجه     .  بخشد  موجوديت يعني پرولتاريا را         خودکه  متصاد       
 . ارضاء گر است -خصوصي خود

پرولتاريا، برعکس، مجبور است بعنوان پرولتاريا خود را الغاء کند، و با اين کار متضاد                     
خود ، يعني مالکيت خصوصي که موجوديت او را رقم زده و به پرولتاريا تبديل اش کرده را نيز                      

مضمحلگر  -تضاد ، بنيان نا آرام آن ، وجه مضحمل شده و خود                   منفي  اين وجه    .  الغاء کند 
 . مالکيت خصوصي است

اما اولي  .  بيگانگي انسان را به نمايش ميگذراند      -طبقه مالک و طبقه پرولتاريا هردو خود       
قدرت بيگانگي احساس آسودگي و توانمندي ميکند، اين بيگانگي را بعنوان                      -در اين خود   

طبقه پرولتاريا در اين        .  از وجود انساني مي بيند          سرابي   قلمداد ميکند و در آن             خويش   
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. بيگانگي احساس نابودي ميکند، در آن عجز خود و واقعيت يک وجود غير انساني را مي بيند                  
که ضرورتا ناشي   عصياني  اين پرولتاريا، به زبان هگلي،  در ذلت خود عصيان بر آن ذلت است،                  

از تناقض طبيعت انسان با شرايط زندگي اوست، شرايطي که نفي بي پروا، قاطع و جامع آن                            
 .طبيعت است

در منهدم کننده      و پرولتاريا وجه     محافظه کار    بنابر اين صاحب مالکيت خصوصي وجه             
 . تضاد فوق الذکراست

در واقع مالکيت خصوصي در حرکت اقتصاديش خود را بسوي اضمحالل خويش سوق                           
اما فقط از طريق تحوالتي  که مستقل از او، غيرآگاهانه و به دليل طيبعت اوضاع بر                      . ميدهد

خالف اراده مالکيت خصوصي صورت ميگيرد، يعني بمجرد آنکه پرولتاريا را به مثابه                               
پرولتاريا توليد ميکند، يعني فقري که به فقر جسمي و روحي خود آگاه است، انسانيت تباه شده                   

پرولتاريا اجرا کننده حکمي     .  الغا گر است   -اي که به تباهي خود آگاه است، و بنا بر اين  خود                 
است که خود مالکيت خصوصي با توليد پرولتاريا براي خود صادر کرده است، درست همانگونه              
که  اجرا کننده حکمي است که برده مزد با توليد ثروت براي ديگران و براي مالکيت خصوصي،                     

بنا بر اين وقتي پرولتاريا پيروز ميگردد بهيچ عنوان به وجه                   . بر عليه خود صادر کرده است         
مطلق جامعه تبديل نمي شود، چرا که تنها وقتي پيروز است که خود و متضاد خود را الغاء                            

 . آنگاه هم پرولتاريا و هم قطب مخالف حاکم براو يعني مالکيت خصوصي ناپديد ميشوند. کند
تاريخي به پرولتاريا ميدهند، بر خالف         -وقتي نويسندگان سوسياليست چنين نقش جهاني       

جلوه ميدهد، بهيچ وجه بخاطر اين نيست که آنها به پرولتاريا مقام              " نقد انتقادي "آنچه که جريان  
بخاطر اين است که در پرولتارياي کامال شکل يافته يک                      . کامال برعکس  . ميدهندخدايان   

بشريت،  بطور عملي تکميل شده است؛  بخاطر اين            سراب  تجريد از کل بشريت، حتي شامل آن         
است که شرايط زندگي پرولتاريا کل شرايط زندگي جامعه امروز را در غير انساني ترين حالت                      

بخاطر اين است که انسان در پرولتاريا گم گشته است و در همان حال             . آن در خود جمع کرده است 
عاجل، نياز  نه تنها به آگاهي تئوريک اين گم گشتکي دست يافته بلکه  برحسب                  ) در وجود او  (

 -ضرورتبيان عملي       –غير قابل کنار زدن، غير قابل پنهان کردن، نيازي مطلقا واجب                            
از اين چنين برمي آيد که         . مستقيما بسوي شورش عليه اين وضع غير انساني کشيده ميشود              

اما او نمي تواند خود را رها کند مگر شرايط زندگي             . پرولتاريا ميتواند و بايد خود را رها کند        
او نمي تواند شرايط زندگي خويش را ملغي کند بدون آنکه تمام شرايط غير                 . خود را ملغي کند   
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بيهوده نيست که او     . انساني جامعه امروز که در وضع خود او خالصه شده است را الغاء نمايد                  
مساله اين نيست که اين يا      . را از سر ميگذراند   کار  مکتب طاقت فرسا و در عين حال پوالدساز         

مساله اين است که    . قرار ميدهد آن پرولتر، يا حتي کل پرولتاريا، در اين لحظه هدف خود را چه                
هدف و  . و مطابق با اين بودن، چه چيز را تاريخا ناگزير است انجام دهد                    پرولتاريا چه هست،      

عمل تاريخي پرولتاريا آشکارا و بطور برگشت ناپذير بر وضع زندگي خود او و همچنين کل                            
تاکيد ها در اصل متن، پرانتز از               ... " (سازمان جامعه بورژوايي امروز سايه افکنده است              

 .)مترجم است
چنانکه مي بينيم اينجا عصاره نقد انقالبي مارکسيسم از جامعه موجود و تاکيد بر نقش                     

گرچه . طبقه کارگر در رهايي خود و انسان معاصر بنحو موجز و خيره کننده اي بيان شده است                     
يا طبقه   " (پرولتاريا"با  ) يا  در واقع سرمايه       " (مالکيت خصوصي  "زبان هگلي است و رابطه          

حتي .  در سطحي تجريدي بررسي ميشود، اما  موضوع دقيق مطرح ميشود                 ) کارگر معاصر 
 کافي است تا تمايز مارکس و کمونيسم او را با همه انواع کمونيسم                   ۱۸۴۴همين يک قطعه از      

نه فقط تمايز با آنهايي که ناسيوناليسم و کشورسازي را           . هاي غير کارگري و بورژوايي نشان داد    
بلکه تمايز با آنهايي نيز که در اپوزيسيون             . تحت نام کمونيسم سالها بر تخت قدرت نشاندند            

اولي ها قرار گرفتند و  از کارگر يک صنف و مذهب کارگر پرستي و از کمونيسم فرقه هاي شبه                        
لودويک فوئر باخ و پايان       "بي جهت نيست که انگلس در          .  مذهبي و منزوي و هپروتي ساختند       

وقتي ميکوشد سير تطور فکري بعد از هگل و عروج مارکس را توضيح               " فلسفه کالسيک آلماني  
را مقطعي قلمداد ميکند که مارکس از سنت هاي فکري                 " خانواده مقدس "دهد همين کتاب      

 .قبلي  جدا ميشود و راه ديگري ميرود
با اين توصيفات اين سوال پيش مي آيد نقطه عطف تحول فکري مارکس دقيقا کجاست؟                      

 ؟ ..؟ يا"تزهايي در باره فوئرباخ"؟ "خانواده مقدس"
 

 "!يافتم، يافتم"لحظه 
 

نقدي بر   "بسيار شناخته شده        " پيشگفتار"در   . اين سوال مشغله خود مارکس هم هست              
و در توضيح  سير مطالعات اقتصادي اش نوشت،             " تزها" سال بعد از       ۱۴که  " اقتصاد سياسي 

رسيدن به   "مارکس از     " پيشگفتار"در اين     . اين سوال را بنوعي طرح ميکند و پاسخ ميدهد                
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مطالعاتي که ما      .  او ميشود  " پس از آن راهنماي مطالعات          "صحبت  ميکند که           " اصلي
اما بايد دقت کرد که         . ميدانيم اساسا وقف نگارش کاپيتال شد که آخر سر هم ناتمام ماند                      

او کاپيتال را در عين حال براي         . مارکس کاپيتال را فقط بخاطر نقد علمي کاپيتاليسم ننوشت           
بعبارت ديگر   . بعنوان يک کمونيست سراغ نقد جامعه حاضر رفت               . اثبات کمونيسم  نوشت      

و  . را بايد در واقع بايد اصل بنيادين کمونيسم مارکس دانست                     " اصل راهنماي مطالعات    "
بهار سال  " (تزها"را حدود تاريخ نگارش        " اصل"جالب است که  مارکس  زمان رسيدن به آن                   

" تزها"ولي اشاره مستقمي به خود           . ذکر ميکند  )  زماني که در بروکسل بسر ميبرد            ۱۸۴٥
مقايسه اين نوشته مارکس با        . اينجا ضروري است   " پيشگفتار"نقل نسبتا مشروح اين        . ندارد

 .جالب توجه است" تزها"متني که فوقا نقل کرديم و نيز متن 
  طي يک پلميک متوجه ميشود که          ۱۸۴۳مارکس ماجرا را چنين شرح ميدهد که در سال             

درک درستي از مبناي اقتصادي جامعه ندارد و اعتراف ميکند که  مطالعاتش براي ابراز نظر                      
براي پاسخ به    .  در مورد محتواي تئوري هاي سوسياليسم فرانسوي کافي نبوده است و غيره                    

هائي که به      اولين کاري که بمنظور دفع شک       . "همه اين سواالت به مطالعات جدي دست ميزند          
و  ادامه     ." ذهنم هجوم آورده بود بدست گرفتم بررسي مجدد و نقادانه فلسفه حق هگل بود                          

تحقيقاتم در اين زمينه مرا به اين نتيجه رساند که نه مناسبات حقوقي و نه اشکال                         : "ميدهد
توان به تنهائي، يا بر پايه خود و يا بر پايه باصطالح پروسه شکوفا شدن                    سياسي هيچيک را نمي   

بلکه، برعکس، اين مناسبات و اشکال ريشه در شرايط مادي حيات               . عام ذهن بشر، درک کرد     
جامعه »و توضيح ميدهد اين شرايط مادي همان چيزي است که هگل نيز از آن بعنوان                   ."  دارند
. اما آناتومي اين جامعه مدني را بايد در اقتصاد سياسي جستجو کرد                   . "ياد ميکند  «مدني

از آنجا تبعيد شدم، به بروکسل نقل          ... اما  . مطالعه اقتصاد سياسي را در پاريس شروع کردم          
همينجاست که مارکس ميگويد     ." مکان کردم و مطالعات اقتصاديم را در اين شهر ادامه دادم             

و .  وي تبديل ميشود   " از آن پس به اصل راهنماي مطالعات بعدي          "ميرسد که    " نتيجه کلي "به  
از آن  " مهمترين دوپاراگراف مارکسيسم  "را که  منصور حکمت جايي بعنوان         " اصل راهنما "اين  

 :چنين بيان ميکند" بطور خالصه"ياد ميکند، مارکس 
ها در روند توليد اجتماعي موجوديت خود ناگزير با يکديگر وارد مناسباتي                                 انسان"
اين مناسبات، مناسبات توليدي آنهاست، که از خواست و اراده ايشان مستقل و                       . شوند  مي

مجموعه اين مناسبات ساختار       . متناظر با مرحله معيني از رشد نيروهاي توليدي آنهاست               
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دهد که بر آن روبنائى حقوقى و سياسى            اقتصادي جامعه يعني آن زيربناي واقعي را تشکيل مي          
شيوه توليد  . گيرد  کشد، و متناظر با آن اشکال معينى از آگاهى اجتماعى شکل مي                     سر برمى 

هاست که چند و چون پروسه کلي حيات اجتماعي، سياسي و فکري آنها را                       حيات مادي انسان   
کند، بلکه      شان را تعيين مي         ها نيست که چگونگي موجوديت           آگاهي انسان  . کند   تعيين مي  

اي از پروسه      در مرحله . کند  شان را تعيين مي      چگونگي موجوديت اجتماعي آنهاست که آگاهي       
که صرفا اصطالحي     (رشد جامعه، نيروهاي توليد مادي آن با مناسبات توليدي يا ِملکي                        

 که تا آن زمان چارچوبي براي                 موجودش،) حقوقي براي بيان همان مناسبات توليدي است             
شوند، و اين مناسبات از اشکالي براي          ، دچار تناقض مي     اند  آورده  عملکرد اين نيروها فراهم مي    

آنگاه دوران انقالب      . شوند   رشد نيروهاي توليدي مبدل به قيودي بر دست و پاي آنها مي                           
تغيير شالوده اقتصادي جامعه دير يا زود به تحول کل روبناي عظيم آن                   . رسد  اجتماعي فرامي 

در بررسي اين گونه تحوالت همواره بايد تميز گذارد ميان تحول مادي شرايط                          . انجامد   مي
اقتصادي توليد، که با دقت علوم طبيعي قابل تعيين است، و اشکال حقوقي، سياسي، مذهبي،                 

ها در قالب آن بر اين تعارض آگاهي                   هنري، فلسفي، و در يک کالم ايدئولوژيکي که انسان                 
همانطور که هيچکس را بر مبناي آنچه         . کنند  يابند و با مبارزه خود کار آن را يکسره مي                     مي

توان بر مبناي آگاهي       کنند، چنين دوره تحولي را نمي         گويد قضاوت نمي    خود درباره خويش مي    
بلکه، برعکس، اين آگاهي را بايد بر مبناي تناقضات حيات                     . خود اين دوره قضاوت کرد         

مادي، بر مبناي تعارض موجود ميان نيروهاي توليدي اجتماعي و مناسبات توليدي، توضيح                
اجتماعي هرگز پيش از آنکه نيروهاي توليدي ناظر بر آن به رشد                    -هيچ سامان اقتصادي   . داد

رود؛ و مناسبات برتر توليدي جديد هرگز پيش از آنکه شرايط                 کامل رسيده باشند از ميان نمي      
شان در چارچوب جامعه قديم فراهم آمده و به بلوغ رسيده باشد جانشين                               مادي موجوديت  

گذارند که    ها تنها انجام تکاليفي را در دستور کار خود مي               لذا انسان . شوند  مناسبات قديم نمي  
يا [آميز            شيوه توليدي بورژوائي آخرين شکل ستيز                  .... آيند    از عهده انجامش برمي          

نه بمعناي فردي آن، بلکه         ] يا آنتاگونيزم [پروسه توليد اجتماعي است؛ ستيز          ] آنتاگونيستي
اما نيروهاي توليدي که     . آيد  بمعناي ستيزي که از بطن شرايط حيات اجتماعي افراد پديد مي               

کنند، شرايط مادي حل و فصل اين ستيزه را نيز بوجود                     در چارچوب جامعه بورژوائي رشد مي       
و دوران ماقبل تاريخ جامعه بشري بدينسان با اين سامان اجتماعي به پايان                                . آورند   مي
 .)آکوالد ها از مترجم، جمشيد هاديان، است." (رسد مي
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از آن صحبت ميکند     " پيشگفتار"يي که  مارکس در اين        "اصل راهنما " چنانکه روشن است    
خانواده "شکل تعميم يافته، پخته و منسجم آنچيزي است که جوهر آن در قطعه نقل شده از                              

تفاوت در اين است که  اينجا صحبت فقط از جامعه معاصر نيست                  . نيز موجود است  " مقدس
اينجا صحبت از    . انسانها در طول تاريخ است       " توليد اجتماعي موجوديت   "بلکه بطورکلي از      

نيست، بلکه از شکل تعميم يافته و شامل اين پديده ها                       " پرولتاريا"و   " مالکيت خصوصي  "
اينجا صرفا نبرد پرولتاريا و مالکان                . است" نيروهاي توليد   "و    " مناسبات توليدي   "يعني    

خصوصي نيست، بلکه صحبت از عصيان نيروهاي توليد عليه مناسبات توليدي و شکل گيري                 
در واقع اينجا مارکس يک تئوري جامع و دقيق در مورد            . ناگزيز يک دوره انقالب اجتماعي است     

تاريخ بشر، رابطه وجود اجتماعي و آگاهي،  زيربناي اقتصادي جامعه و روبناي سياسي و                              
فرهنگي و ايدئولوژيک متناسب با آن، رابطه اقتصاد  و مبارزه طبقاتي را توضيح ميدهد و                           

نيز ميپردازد و همان      " شيوه توليد بورژوايي   "تنها در آخر کار است که به جامعه معاصر يا                    
يعني اينکه   . هم بنوع ديگري گفته است        " خانواده مقدس  "نتيجه اي را اعالم ميکند که در               

است،  رشد و    " پرولتاريا"که عنصر فعاله و انساني آن همان         " نيروهاي توليدي جامعه بورژوايي   "
گسترش مي يابند و  به جامعه بورژوايي و اين آخرين شکل آنتاگونيستي سامان اجتماعي و                         

 .  پايان ميدهند" دوران ماقبل تاريخ جامعه بشري"بهمراه آن  به 
در واقع چيزي نيست جز توضيح ماترياليسم ويژه مارکس تا آنجا که به                  " اصل راهنما "اين  

مارکس با   " اصل راهنماي  "بايد تاکيد کرد که اين           . توضيح جامعه و تاريخ بشري ميپردازد          
 -۴۶نوشته شده در     " (ايدئولوژي آلماني "جمالت و عباراتي نزديک  به آنچه که در باال آمد در                  

از ايدئولوژي  " پيشگفتار"نيز کم و بيش طرح شده است و خود مارکس هم در همين                       ) ۱۸۴٥
انگلس . ميکنند ياد ميکند  " تسويه حساب "آلماني بعنوان جايي که او و انگلس با گذشته خود             

 و بعد از مرگ مارکس       ۱۸۸۸که در سال    " مانيفست کمونيست "نيز در مقدمه ترجمه انگليسي       
را نيز تشکيل ميدهد با عباراتي شبيه       "  هسته اصلي مانيفست  "که  " اصل"منتشر شد به همين  

مارکس آمده است اشاره ميکند و ميگويد  که مارکس سهم اصلي در                         " پيشگفتار"آنچه در  
از توضيح انگلس نيز  کامال روشن است که مارکس در فاصله دو               . داشته است " فکر"تدوين اين   

، يعني  "ايدئولوژي آلماني "و  پيش از نوشتن        "  خانواده مقدس "مالقات با انگلس يعني بعد از         
بعالوه انگلس مقايسه جالبي هم      .  را کامال پرورانده است   " فکر"تزها، اين   "همان مقطع نگارش    

 : مينويسد.  و تئوري داروين ميکند" فکر"بين اين 
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به اين فکر که بعقيده من بايد براي تاريخ همان اهميتي را داشته باشد که تئوري داروين                         "
اينرا که تا چه     .  نزديک ميشديم  ۱۸۴٥براي زيست شناسي دارد، هردوي ما از چند سال قبل از               

وضع طبقه کارگر   "اندازه من مستقال در اين مسير پيش رفته بودم از روي کتاب من موسوم به                   
 بار ديگر      ۱۸۴٥ولي هنگاميکه در بهار سال             . بخوبي ميتوان فهميد     ) ۱۸۴۴" (انگلستان

مارکس را مالقات کردم وي اين فکر را پروانده بود و تقريبا با همان عبارات روشني که فوقا                           
 ."ذکر کردم برايم بيان داشت

 
 !از کيست؟" قصور"

 
به اين ترتيب روشن است که هم مارکس و هم انگلس در واقع هسته و محور  کشف بزرگ                           

مشهور " ماترياليسم تاريخي "و يا    " درک مادي تاريخ   "خويش  را آنچيزي ميدانند که بعدا به               
همينطور هردو هم بر اين توافق دارند که اين کشف گرچه هردو به آن نزديک ميشدند اما                           . شد
اما اشاره   . و اساسا توسط مارکس به  صورت شسته رفته بيان ميشود                        " ۱۸۴٥بهار   "در   

 !  در کار نيست" تزها"مستقمي به 
بويژه " تزها"اينجا و آنجا به موضوع            " ايدئولوژي آلماني  "اگر اشارات مضموني  که در              

توسط انگلس و    " تزها"ميشود را کنار بگذاريم،  و اگر از کشف اتفاقي               "  فوئرباخ"هنگام نقد    
صرف نظر کنيم، بايد     " اولين سند حاوي نطفه هاي پر نبوغ جهابيني نوين            "انتشار آنها بعنوان     

نزد خود مارکس و انگلس آن جايگاهي را که ما امروز به آنها ميدهيم                        " تزها"گفت  ظاهرا      
با وجود آنکه     " لوديک فوئرباخ و پايان فلسفه کالسيک آلمان            "حتي انگلس در کتاب         .  ندارند

دارد که بعدا اشاره خواهيم کرد، با       " تزها"نکات روشنگر بسياري مربوط به موضوع مورد بحث   
آيا مارکس و انگلس       . مطرح نمي کند    " تزها"اين همه مساله را با آن عمق و زيرورو کننده                     

 ميدهيم؟" تزها"اشتباه ميکردند يا ما امروز جايگاه غير واقعي، نادرست و يا اغراق آميزي به 
محدود کنيم،  " درک مادي تاريخ  "فوق و   " اصل راهنماي "حتي اگر کشف بزرگ مارکس را به         

و مسائلي که در آن حل و فصل ميشود چه نقش کليدي               " تزها"بعدا در جزئيات خواهيم ديد که        
نکاتي که مارکس در        :  بعنوان يک مثال     . ي مارکس دارد     "اصل راهنما  "در توضيح همين        

در مورد اينکه  نمي توان در مورد يک دوره تاريخي بر اساس افکار آن دوره                                   " پيشگفتار"
زندگي اجتماعي  "قضاوت کرد توضيح ميدهد، بطور موجزي در تز هشتم و آنجا که ميگويد                      
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 . خالصه شده است" ماهيتا پراتيک است
جايگاه مستقل خود را از لحاظ متدولوژي مارکسيستي              " تزها" اما نکته اينجاست که        

" تزها"چرا که   . قرار دارد " درک مادي تاريخ  "و    " اصل راهنما "دارد و  در سطحي شامل تر از آن            
اين گفته انگلس که تئوري مارکس براي        .  بطور کلي است  " درک"بر سر حل و فصل  خود مساله          

. تاريخ همان اهميتي را دارد که تئوري داروين براي زيست شناسي، به يک معني درست است                       
هنوز نمي توان   " درک مادي تاريخ  "را بدون تاريخ و      " تئوري داروين "اما بايد توجه داشت که اوال        

بحث بر  . بطور کلي است  " تئوري"به آن ميپردازد توضيح خود       " تزها"ثانيا آنچه که    . توضيح داد 
پراتيک انقالبي کننده     "سر رابطه وجود و شعور، انسان و طبيعت و تاکيد بر مفهوم کليدي                           

باالترين سطح تجريد    " پراتيک انساني "در واقع مفهوم      . در توضيح اين رابطه ها است        " انسانها
واقعي و علمي در توضيح رابطه انسان و جهان بيروني است که مارکس به آن دست مي يابد و                           

را هم  " درک مادي تاريخ   "سپس از آنجا به سطوح خاص و کنکرت برميگردد و بر سر راه خود                       
در تئوري مارکس نمي    " تزها"بنا براين الاقل تحليال ما جايگاه غير واقعي به            .  توضيح ميدهد 

 . جوهر تئوري مارکس في الواقع همينجاست. دهيم
نمي دادند؟ بنظر    " تزها"ولي آيا مارکس و انگلس  خود همين جايگاه مورد نظر ما  را به                      

 و يا حتي بعد از آن برميگشتيم و اين              ۱۸۴٥ميشديم و به سال      " تونل زمان "من اگر ما سوار      
سوال را جلوي مارکس و انگلس ميگذاشتيم آنها با حيرت نگاهمان ميکردند که اين چه سوالي                    

مارکس و انگلس بر       . ميخواهم بگويم جواب سوال فوق به يک معني خيلي ساده است                   . است
و )  و اين را از آثار و رفتارشان ميتوان باز شناخت            (آمده است سوار بودند      " تزها"متدي که در     

البته شايد  . مطابق همان متد به اولويت هاي واقعي و عملي که پيش رو داشتند، پاسخ ميدادند              
فرصت "بتوان گفت بدرجه اي اسير همان اولويت ها و واقعيت هاي عصر خود بودند و از جمله                         

اسمش . اما اسم اين ديگر اشتباه نيست      . تا  تمام و کمال به توضيح متد خود بپردازند           " نيافتند
مارکس و انگلس انسانهاي انقالبي و کمونيست زمان خودشان بودند و به               .  ضرورت زمان است  

کرده " ايدئولوژي آلماني "الزمه را در     " خود روشنگري "آنها  . مسائل همان وقت جواب ميدادند      
آنرا " طيب خاطر "ولي  وقتي نشد با       . بودند و حتي تالش هم کرده بودند که آنرا به چاپ برسانند             

کاري . برسند" کاپيتال"واگذار کرده بودند تا به کارهاي سترگي چون              " انتقاد جونده موشها   "به  
که مطلقا از هر نظر و از جمله براي اثبات کل تئوري مارکس ضروري بود و  به تنهايي تقريبا                           

 .تمام عمر مارکس و سالهاي زيادي از عمر انگلس را به خود اختصاص داد
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اما در عين حال جالب است که  انگلس در نامه هاي آخر عمرش بارها مجبور است عليه                         
در توضيح پديده هاي اجتماعي متعجب بشود، در باره آن            " بها دادن يکجانبه به وجه اقتصادي      "

اثر درخشان مارکس که      " هژدهم برومر "هشدار بدهد و جوانترهاي دوره خودش را به مطالعه                 
ژوزف " به    ۱۸۹۰ سپتامبر    ۲۱در نامه مورخ     . براستي کاربست زنده تئوري اوست رجوع بدهد        

از تئوري مارکس تا حدي      "  افراد جوان "حتي خودشان را در اين برداشت ناقص و نادرست            " بالک
 :مينويسد.  ميداند" مقصر"

در تاريخ عبارت است از        نهايي     بر اساس درک مادي از تاريخ، عامل تعيين کننده                 "... 
نه مارکس و نه من هيچگاه چيزي بيش از اين را ادعا                     . توليد و تجديد توليد زندگي واقعي         

عامل است،  تنها  لذا اگر کسي اين مطلب را تغيير داده و بگويد که عامل اقتصادي                . نکرده ايم 
بعد توضيح ميدهد    ." موضوع را به يک عبارت بي معني و مجرد و مسخره تبديل کرده است                   

که چگونه ذهنيت انسانها و عوامل گوناگوني در شکل گيري تاريخ نقش ايفاء ميکنند و                               
در ادامه همين     ".  حرکت اقتصادي از ميان مجموعه حوادث بيشمار خود را تاکيد ميکند                   "

 : نامه مينويسد
مارکس و من بخاطر اينکه افراد جوان گاهي تاکيد بيشتري از آنچه الزم است بر روي جنبه                   "

مخالفينمان بر روي اصل    در مقابل   ما مجبور بوديم    . اقتصادي ميگذارند تا اندازه اي مقصريم      
بهمين جهت وقت و جا و موقعيت چنداني              . عمده که از طرف آنها نفي ميشد تاکيد نمائيم               

ولي زمانيکه موقع نشان    . بدست نمي آورديم که تاکيد الزم را بر روي عوامل مهم ديگر بگذاريم             
دادن يک بخشي از تاريخ ميرسيد يعني بکار بردن تئوري در عمل، موقعيت فرق ميکرد و ديگر                   

هرچند که متاسفانه بسيار اتفاق مي افتد که بمجرد جذب                   . هيچگونه اشتباهي مجاز نبود      
اصول مهم يک تئوري جديد، حتي بعضي اوقات بطور نادرست، بعضي ها فکر ميکنند که                            

و من نمي توانم بسياري      . کامال آنرا درک کرده و بدون هيچ دردسري قادر به کار بردن آن هستند                
اخير را از اين عيب معاف کنم، زيرا که تعجب آورترين آثار در اين ربع قرن                   " مارکسيستهاي"از  

 .)تاکيد از خود انگلس است..." (بوجود آورده شده
بنا بر اين مارکس انگلس  در دوره خودشان بدرست نگران جا انداختن  اصل بنيادين تئوري                    

بودند و براي آن سخت کار         " وجه اقتصادي عامل تعيين کننده نهايي است         "شان يعني اينکه        
" مارکسيستها"اما واقعيت اين است که بعد از مارکس  و انگلس کساني از نوع همين                     . کردند

که انگلس در اين نامه نقد ميکند ظهور کردند که  به  جريان مسلط و مرجع رسمي نمايندگي                        
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تاکيد يک جانبه بر وجه          "است  که        " انترناسيونال دوم  "منظور   !  مارکسيسم تبديل ميشوند    
را به يک سيستم فکري همه جانبه متکي بر  يک ماترياليسم انفعالي و جبرگرايانه                       " اقتصادي

را به جاي تئوري مارکس و          " مسخره"نه فقط اين که همين درک بقول انگلس               . ارتقاء ميدهد 
انترناسيونال دوم که ميليونها کارگر را در احزاب سوسيال                 ! مي نشاند  " ماترياليسم تاريخي  "

و " پراتيک انقالبي "دمکرات و اتحاديه هاي وابسته متشکل ميکند، بجاي تاکيد مارکس بر                    
جبر "و  " ضرورت"نقش عنصر فعاله در شکل دهي به تاريخ، تکامل تدريجي و خودبخودي و                       

اي رجعت ميکنند    " ماترياليسم کهنه "يعني در اساس به همان مباني         . را مي نشانند  " تاريخي
مابه ازاي سياسي اين تفسير نظري از مارکس نيز برايمان                  . نقد ميکند " تزها"که مارکس در      

جا زدن رفرميسم و حداکثر اصالحاتي در سرمايه داري بجاي برنامه سياسي                           . روشن است  
چرا که بسادگي نتيجه ميگيرد      . انقالبي پرولتاريا براي نابودي بردگي مزدي و رهايي بشر است            

اين وسط بر جايگاه تعيين کننده انقالب و          . رشد سرمايه داري خودبخود نابودي آنرا در بر دارد          
 .عنصر فعاله در تئوري مارکس الک زده ميشود

بدست آورده و متد خود  و موضوعات مطروحه           " وقت و فرصت و جا     "اگر مارکس و انگلس      
اما هرگز نمي   .   را بسط ميدادند  قطعا ميتوانست کار را بر اين تحريفات تنگ کند              " تزها"در  

توانست جاي اين واقعيت را بگيرد که در هر مقطع بايد انسانها و جنبش هايي پيدا شوند و                            
مارکس و انگلس مسئول      . مارکسيسم را نه فقط از لحاظ نظري که سياسي نمايندگي کنند                   

حتي بخشي از  ذخيره غني نظري بجا مانده از                    . آنچه بعد از مرگشان اتفاق افتاد نيستند            
اما .  مارکس و انگلس نيز کافيست تا از لحاظ نظري  درک صحيحي از اين تئوري بدست آورد                    

بعبارت ديگر درک تئوري مارکس       . مشکل صرفا درک آن نيست بلکه عمل سياسي به آن است               
يک فرق تئوري داروين و تئوري          .  اصوال از اين عمل سياسي و اجتماعي جدايي ناپذير است                 

عصر " نيروهاي توليدي  "تئوري مارکس پرچم رهايي وجه انساني آن               . مارکس در همين است      
حاضر يعني پرولتارياست که با مقاومت هاي مادي هر روزه و از جمله با تحريف همان تئوري                       

حتي . (موجود روبروست " مناسبات توليدي "مربوطه مطابق با منافع طبقه حاکمه و مدافعان            
تئوري داروين هم تا آنجا که مستقيما به حاکميت خرافات مذهبي و کليسا لطمه ميزد و جنبه                     

تئوري .) سياسي پيدا ميکند با مقاومت روبرو شد و تا مدتها تحت فشار و تحريف بود                                
مارکس تئوري تغيير اجتماعي است و بدون پيوند با جنبش هاي سياسي انقالبي نمي تواند                          

اتفاقي .  حضور اجتماعي داشته باشد، يا تا آنجا وجود دارد که چنين جنبش هايي وجود دارند                  
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که بويژه  بعد از مارکس و انگلس افتاد اين بود که جنبش هاي اجتماعي غير کارگري به دليل                        
نفوذ و اعتبار مارکس نماينده رسمي اين تئوري شدند و آنرا آنطور که منافعشان ايجاب ميکرد                  

" قصوري"اگر  . مارکس و انگلس دانست     " قصور"اينرا ديگر نمي توان ناشي از           .  تفسير کردند 
هست بايد در نزد کساني جستجو شود که نتوانستند در مقابل اين تحريف ها پرچم مارکس را                     

 .بردوش بگيرند و آنرا در سياست و تغيير دنيا بطور آگاهانه نمايندگي کنند
به او نمي چسبد لنين است که عليه همين جريان             " قصور"برجسته ترين کسي که وصله اين         

و " مارکسيسم روسي "شورش ميکند  که بر       "  انترناسيونال دوم "تکامل گرايانه و  پاسيفيستي          
اما کمونيسم   . در روسيه نيز مسلط است          " منشويسم"و کال      ) اقتصاد گرايي  " (اکونوميسم"

متکي است تنها براي     " تزهاي درباره فوئرباخ  "لنين که بطور پيگير و غريزي بر متد مارکس و              
مدت نسبتا کوتاهي و به يمن انقالب اکتبر به جريان اصلي در جنبش کمونيستي تبديل                                 

بعد از مرگ لنين و شکست انقالب اکتبر در انجام وظايف اقتصادي،  باز دوباره همان                  . ميشود
جنبش هاي غير کارگري که مارکسيسم را مطابق مصالح خود و براي حفظ وضع موجود و نه                       

براي چندين  . انقالب در وضع کنوني تفسير ميکند به جريان رسمي کمونيسم  تبديل ميشوند                  
ملت سازي و کشور سازي، مبارزه        ! دهه  طوالني کمونيسم رسمي همه چيز هست جز کمونيسم            

ضد استعماري، رفرميسم، رشد صنعت ملي، پرچم ايدئولوژيک سرمايه داري دولتي در جدال با                  
در مقطع افول و سقوط اين کمونيسم بورژوايي و تحت تاثير                 .  سرمايه داري بازار آزاد و غيره        

انقالب در ايران وقتي  منصور حکمت به ميدان مي آيد و خود را با اين واقعيت مواجه مي                              
تزهاي در باره   "بيند که  بيش از مارکسيست هاي پيشين و حتي روشنتر از لنين بايد بر اهميت                   

بمنظور بيرون کشيدن تئوري مارکس از زير آوار تحريفات جنبش هاي ديگر تاکيد                        " فوئرباخ
در واقع با اتکاء بر تاکيدات و توضيحات روشنگرانه او و نيازهايي که انقالب جاري در                        . کند

 .  معطوف ميشود" تزها"ايران طلب ميکند، توجه ما دوباره به 
 .حائز اهميت است" تزها"اما  يک نکته ديگر هنوز براي بررسي واقع بينانه 

 
 

 چرا در نقد فوئرباخ؟
 

داراي چنان اهميتي است که از آن سخن ميگوييم، آنوقت اين سوال                  " تزها"اگر بپذيريم که     
 پيش مي آيد که چرا چنين نکات مهمي در نقد فوئرباخ مطرح ميشود؟ 
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اين را در   . ترديدي نيست که هگل بيش ازهر متفکر ديگري بر مارکس و انگلس نفوذ دارد                 
اما اگر قرار باشد از فرد دومي نام برده شود، ولو  با فاصله                   .  نيز خواهيم ديد  " تزها"بازخواني  

در نتيجه همانطور که نقد هگل رکن مهم            . اي زياد نسبت به هگل، اين نفر دوم فوئرباخ است              
 . تئوري مارکس است، نقد فوئرباخ هم گوشه ديگري از آن است

و چنانکه خواهيم    . فوئرباخ از دو جهت نقش مهمي در تحول فکري مارکس ايفاء ميکند                   
اول اينکه او مارکس را به ماترياليسم رجعت                : ديد مارکس و انگلس به آن اذعان ميکنند               

گرچه اين هردو را بصورتي      . ميدهد، دوم اينکه مساله انسان را در دستور مارکس قرار ميدهد             
اما  اين هردو عناصر کليدي هستند در تحول مارکس از نقد             . نادرست و انتزاعي مطرح ميکند  

فوئرباخ .  هگل و نقد نحله هاي فکري بعد از هگل به چيزي که بعدا مارکسيسم شناخته ميشود                
مارکس را از ايده آليسم هگل نجات ميدهد، اما مارکس براي نجات خويش بايد خود از                                

مارکس را به جامعه      " نوع انسان " فوئرباخ با برجسته کردن       . ماترياليسم فوئرباخ نيز رها کند      
رجوع ميدهد اما مارکس براي اينکه به انسان واقعي برسد بايد خود را شر انسان مجرد                                  

دقيقا جايي است که مارکس بعد دو سه سال  کلنجار رفتن                      " تزها"و  . فوئرباخي خالص کند   
 ! سرانجام خويش را از  ناجي آن روزگار خود يعني فوئرباخ خالص ميکند

  يعني    ۱۸۴۴در اين رابطه نقل بخشي از نامه مارکس به فوئرباخ که در يازده اوت سال                         
 :نوشته شده خالي از لطف نيست" تزها"کمتر از يکسال قبل از 

 !آقاي عزيز "
از اين فرصت استفاده کرده و خود را مجاز ميدانم که يک مقاله ام را که در آن بعضي از                               

درافزوده بر نقد فلسفه حق       "منظور  (عناصر فلسفه انتقادي حق من در خطوط کلي آمده است                
من يکبار آنرا تمام کرده بودم اما مجددا در آن تجديد            .  برايتان بفرستم .) است" مقدمه –هگل  

ارزش ويژه اي بر اين نوشته نمي گذارم اما خوشحالم            . نظر نموده تا آنرا عموما قابل فهم تر کنم          
و اجازه دهيد     –از اينکه  فرصت دارم تا به شما اطمينان دهم که احساس حاکي از احترام عميق             

دو اثر  (شما     " ماهيت ايمان "و  " فلسفه آينده . "عشق براي شما دارم      -اين لغت را استفاده کنم      
 .عليرغم حجم کوچک شان از کل ادبيات معاصر آلمان رويهم قطعا وزن بيشتري دارند) فوئرباخ

يک مبناي فلسفي براي سوسياليسم ارائه          –نمي دانم عامدانه يا نه          –در اين دو اثر شما         
وحدت انسان با انسان،  که بر       . داده ايد و کمونيستها نيز فورا آنها را به همين معني فهميده اند           

تفاوتهاي واقعي بين انسانها استوار است، مفهوم  به زير آوردن نوع بشر از آسمان تجريدات به                       
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 ! "جامعهزمين واقعي،  چه چيز ديگري است جز مفهوم  
يک مبني فلسفي   "که در نوشته هاي فوئرباخ  فورا         " کمونيستها"اينجا مارکس منظورش از     

. ديدند، در واقع خودش و انگلس و شبکه وسيعي است که با آن ارتباط دارند                  " براي سوسياليسم 
. که به فوئرباخ احساس ميکند اغراق نمي کند             " احترام عميق "و   " عشق"در ضمن او در اين          

بقول . دارد" از کل ادبيات معاصر آلمان وزن بيشتري            "واقعا فکر ميکند آن دو اثر فوئرباخ                
انگلس که پايين تر نقل ميکنيم بايد آن دوره را زندگي ميکرديد تا تاثير نجات بخش فوئرباخ                       

در ادامه همين نامه مارکس به فوئرباخ  اطالع ميدهد که ترجمه اثر ديگر                      . را احساس کنيد   
،  به زبان انگليسي و تحت نظارت انگلس، و همينطور به فرانسه و            "ماهيت مسيحيت"فوئرباخ،  

ميگويد که فرانسوي ها از اين        . تحت نظارت يک کمونيست آلماني، براي انتشار آماده ميشود           
و بعد توضيحات جالبي در غير مذهبي بودن کارگران فرانسه                    . کتاب استقبال خواهند کرد      

ميدهد، از پيشرفت هاي پرولتارياي انگليس و از اهميت کارگران مهاجر آلماني صحبت                              
 :ميگويد و نتيجه ميگيريد

است که تاريخ   ) کنايه از کارگران  (ي جامعه متمدن ما      "بربرها"در هر حال در ميان همين         "
 ."عناصر عملي براي رهايي نوع بشر را آماده ميکند

مثال توضيح فشرده اي از مضمون         . مارکس نکات ديگري هم در اين نامه مطرح ميکند             
که قصد انتشار آنرا ارائه ميدهد و مجموعا گويي دارد به رهبر کبير                    " خانواده مقدس "کتاب  

فکري کمونيسم بين الملل در آن مقطع  گزارش کار خويش و کمونيست هايي که او با آنها در                           
نمي دانم  ("هرچند از همين نقل هاي کوتاه و آن معترضه جالب مارکس             ! ارتباط است را ميدهد   

نيز پيداست که مارکس دارد برداشت خود از کمونيسم را به نوشته هاي فوئرباخ              ") عامدانه يا نه 
. نسبت ميدهد، اما جاي هيچ ترديدي نيست که فوئرباخ مقام معنوي بااليي نزد مارکس دارد                   

را اساسا در نقد کوبنده همين           " تزها"هرچند که ما  ميدانيم  کمتر از يکسال بعد مارکس                      
 !فوئرباخ که فعاالنه مشغول ترويج آن بوده است مينويسد" ماهيت مسيحيت"

اين لحظات را بطور جمع بندي شده و منصفانه اي            ..." لودويک فوئرباخ و  " انگلس در کتاب    
بعد از آنکه بطور مشروح توضيح ميدهد که چگونه مارکس و انگلس نيز                        .  ثبت کرده است   
نشان ميدهد که آن تناقضي که در       . در آلمان هستند  " جريان تالشي فلسفه هگل  "اساسا محصول  

" سيستم"يعني تناقض بين      . فلسفه هگل هست عمال آنها را نيز عميقا در خود فروبرده  بود                     
ي آن، تضاد  بين وجه انقالبي و علمي فلسفه هگل يا همان  ديالکتيک،                 "محتوا"فلسفه هگل  با    
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 :سپس انگلس مينويسد.  با وجه محافظه کار و عارفانه و خرافي آن يعني ايده آليسم
اين اثر با يک ضربت تضاد          . نشر يافت  " ماهيت مسيحيت  "آنگاه اثر فوئرباخ موسوم به          "

طبيعت، . مزبور را پراکنده ساخت و از نو، بدون چم و خم، ظفرمندي ماترياليسم را اعالم داشت              
طبيعت آن پايه اي است که ما انسانها که خود                   . مستقل از هرگونه فلسفه اي موجود است            

در وراء طبيعت و انسان چيزي موجود نيست         . محصول طبيعتيم، بر آن پايه نشو و نما يافته ايم          
و موجودات عاليه که مخلوق پندار مذهبي ما ميباشند تنها انعکاس تخيلي ذات خود ما                         

منفجر گرديد و بدور انداخته شد، تضاد با کشف ساده اين                  " سيستم"طلسم شکست،    . هستند
ميبايست تاثير رهايي بخش اين      . کيفيت که تضاد تنها در عالم خيال موجود است، حل گرديد            

همه ما فورا   : شور و هيجان عمومي بود     . کتاب احساس گردد تا تصوري در اين باره بدست آيد           
اينکه مارکس با چه شوري اين نظريه جديد را تهنيت گفت و با وجود همه                     . فوئرباخيست شديم 

تذکرات انتقادي خود تا چه حدي اين نظريه در وي تاثير داشت موضوعيست که ميتوان آنرا در                     
 ." خواند" خانواده مقدس"

البته انگس توضيح ميدهد که فوئرباخ صاف و ساده هگل را کنار گذاشت نه اينکه آنرا نقد                    
اضافه ." صرف اعالم اينکه فلسفه اي اشتباه است هنوز در حکم غلبه بر آن نيست                              .  "کند

شکل فلسفه هگل نابود ميشد و مضمون نويني که وي بدست آورده بود               "ميکند که مي بايست     
ولي تا آنجا که به فوئرباخ        . و بعد توضيح ميدهد که مارکس اين کار را کرد             " نجات مي يافت   

حتي بيش از اين، ميگويد         .   کال فوئرباخ را کنار زد            ۱۸۴۸برميگردد ميگويد که انقالب         
با همان بي پروايي که فوئرباخ هگل را کنار زده بود، هرگونه فلسفه اي را به کنار                        "۴۸انقالب  

 ".  زد
   که براي      ۱۸۴۸ -٥۰خواهيم ديد که چند سال قبل از وقوع انقالبات              " تزها"در بازخواني   

با خواست ها و نقش ويژه خود در سطح اروپا ظاهر ميشود، چگونه                            " پرولتاريا"اولين بار     
يعني هم هگل و هم فوئرباخ و در             . مارکس در فکر و تئوري به استقبال اين انقالبات ميرود                

 .*ميزند" کنار"نتيجه کل فلسفه پيشين را نقد ميکند و 
 ...ادامه دارد
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 ضمائم
 

 :توضيحي در مورد ترجمه دو ضميمه
به فارسي شده است که هيچکدام راضي            "  تزها در باره فوئرباخ     "ترجمه هاي متفاوتي از        

اينجا ترجمه مجددي از زبان انگليسي به فارسي شده             . کننده نيست و بعضا حتي نادرست اند         
.  چاپ شده بود و مورد بازبيني مجدد قرار گرفته است            ۱۴۴است که قبال در جوانان کمونيست        

مفيد است اگر اين ترجمه يکبار هم با اصل متن به زبان آلماني مقايسه شود که براي من                                  
نوشته مارکس احتماال براي اولين بار به فارسي ارائه           " تزها"بعالوه اورژينال متن     .  مقدور نبود 

مقايسه اصل نوشته مارکس و متن اديت شده انگلس براي درک دقيقتر تزها خالي از                     . ميشود
 .اينجا پرانتزها همه جا از مترجم است و عالمت دو پرانتز از انگلس است.  فايده نيست

 مصطفي صابر
 

 :ضميمه يک
 تزهايي در باره فوئرباخ

 متن اديت شده انگلس
 
اينست که    –از جمله ماترياليسم فوئرباخ          –نقص عمده همه  ماترياليسم تاکنوني             ) ۱

درک ) نگرش (مشاهده، يا بصورت       )عين(شيء  چيزها، واقعيت، محسوسات فقط در شکل            
 -ذهني   (نه بطور سوبژکتيو        فعاليت محسوس انساني، پراتيک،           شده است، و نه بعنوان             

از اينرو چنين رخ داد که جهت فعاله، بر خالف ماترياليسم، توسط ايده آليسم بسط                         ).فاعلي
اما فقط بصورت انتزاعي، زيرا طبعا ايده آليسم فعاليت محسوس و واقعي را                           –داده شد     

 .چنانکه هست برسميت نمي شناسد
)  ذهنيات(را واقعا متمايز از اشياء  دماغي                     ) عينيات(فوئرباخ  اشياء محسوس            

چنانکه در  .  در نظر نمي گيرد     عينيميخواهد، اما او خود  فعاليت انساني را بعنوان فعاليت               
او فعاليت نظري را بعنوان تنها  فعاليت اصالتا انساني تلقي            )  اثر فوئرباخ (ماهيت  مسيحيت  

آن درک و تبيين         )  ۱(يهودايي    -ميکند، حال آنکه پراتيک  فقط در شکل تظاهر ناپاک                        
را ) انساني(فعاليت    " انتقادي -پراتيکي"و    " انقالبي"از اينجاست که او اهميت                . ميشود   
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 . درنمي يابد
اينکه آيا تفکر انساني داراي حقيقت عيني است يا نه، مساله تئوري نيست، بلکه                            ) ۲

انسان بايد حقيقت فکرش، يعني واقعيت، قدرت و اينجهاني بودن                 . استپراتيکي  مساله اي    
مجادله بر سر واقعي يا غير واقعي بودن تفکر  که  خود را  از                            .  آنرا در پراتيک اثبات کند       

 .است) مکتبي(اسکوالستيک پراتيک منزوي  کرده باشد، مساله اي کامال 
دکترين ماترياليستي که  انسانها را  محصول اوضاع و تربيت ميداند، و اينکه،                               ) ۳

بنابراين، انسانهاي تغيير يافته محصول اوضاعي ديگر و تغيير در تربيت اند، فراموش ميکند                 
از .که اين انسانها هستند که اوضاع را تغيير ميدهند و اينکه آموزگار بايد خود آموزش ببيند                   

اينرو اين دکترين، ناگزير است که جامعه را به دو بخش تقسيم کند که يکي بر جامعه برتري                            
 .))در نزد روبرت اوئن براي مثال. ((دارد

تقارن تغيير اوضاع با فعاليت انساني ميتواند فقط بصورت پراتيک انقالبي کننده در نظر                    
 .گرفته و تعقال فهميده شود

فوئرباخ از واقعيت خود بيگانگي مذهبي، از دوگانگي جهان، يکي مذهبي و خيالي و                   ) ۴
کار او عبارت از اينست تا جهان مذهبي را بر مبناي                      . ديگري جهان واقعي، آغاز ميکند        

آن توضيح دهد، ولي متوجه نيست که پس از انجام اين، هنوز کار عمده                         ) سکوالر(زميني  
جون اين واقعيت که اين پايه زميني خود از خويشتن جدا ميشود و بصورت عالمي                       . باقيست

مستقل در ابرها مستقر ميگردد، تنها ميتواند با کشاکش هاي دروني و ذات متناقض اين                        
بايد ابتدا در       ) جهان زميني   (لذا اين آخري         . توضيح داده شود     ) سکوالر(مبناي زميني      

بنا بر اين، براي      . تناقضاتش فهميده شود و سپس با رفع تناقضاتش در پراتيک انقالبي شود                   
مثال، وقتي کشف شد که راز خانواده مقدس در خانواده زميني نهفته است، خانواده زميني                         

 . بايد در تئوري نقد و در پراتيک تحول يابد
اما او محسوسات    . به مشاهده حسي روي مي آورد       تفکر تجريدي   فوئرباخ ناخشنود از     ) ٥

 . انساني در نظر نمي گيرد –را به مثابه فعاليت پراتيکي حسي 
از (ولي جوهر انسان انتزاعي       . توضيح ميدهد انسان  فوئرباخ جوهر مذهب را با جوهر          ) ۶

بلکه در واقعيت خود مجموعه روابط اجتماعي             . نهفته در هر فرد جداگانه نيست          ) خاصيت
 .است

 :نمي شود، در نتيجه مجبور است) يعني روابط اجتماعي(فوئرباخ که وارد نقد اين جوهر واقعي 



 81 مارکس و انقالب در ایران

از جريان تاريخي انتزاع کند،  و عواطف مذهبي را  به اعتبار خود توضيح دهد،  و  يک               )  ۱
 .را پيشفرض بگيردايزوله  -فرد انسان انتزاعي

در نظر گرفته شود،     " نوع"جوهر انسان، بنابراين، در نزد فوئرباخ تنها ميتواند بعنوان               ) ۲
بهم پيوند   طريق طبيعي    بعنوان يک کاراکتر عمومي، دروني، گنگ که  افراد بسياري را از                        

 .ميدهد
است، و  محصول اجتماعي   خود يک    " عواطف مذهبي "فوئرباخ، نتيجتا،  نمي بيند که         ) ۷

 .اينکه فرد انتزاعي که او تحليل ميکند در واقعيت به شکل معيني از جامعه تعلق دارد
تمام آن رموزي که تئوري را به بيراهه عرفان              . استپراتيکي  زندگي اجتماعي ماهيتا      ) ۸

 .کشاند، جواب عقالني خود را در پراتيک انساني و فهم اين پراتيک ميگيرد
نقطه اوج ماترياليسم مشاهده گر، يعني ماترياليسمي که محسوسات را به مثابه                          ) ۹

 .است" جامعه مدني"فعاليت پراتيکي نمي فهمد، عبارت از مشاهده افراد مجزا در 
نظرگاه ماترياليسم نوين جامعه           . است" مدني"نظرگاه ماترياليسم کهنه جامعه              ) ۱۰

 .انساني يا انسانيت اجتماعي است
 .آنستتغيير کرده اند؛ نکته، اما،  تفسير فالسفه به طرق گوناگون جهان را فقط ) ۱۱

--------------------- 
دستهايش را آلوده    "گويا اشاره به خداي يهود است که براي آفرينش دنيا مجبور شد                       ) ۱

 ".کند
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 :ضميمه دو
 در باره فوئرباخ
 متن اورژينال مارکس

اينست که    –از جمله ماترياليسم فوئرباخ          –نقص عمده همه  ماترياليسم تاکنوني             ) ۱
درک ) نگرش(مشاهده  ، يا بصورت       )عين(شيء  چيزها، واقعيت، محسوسات فقط در شکل            

 -ذهني   (نه بطور سوبژکتيو        فعاليت محسوس انساني، پراتيک،           شده است، و نه بعنوان             
که طبعا    –از همين رو، بر خالف  ماترياليسم، جهت  فعاله  توسط ايده آليسم                               ). فاعلي

. بنحو انتزاعي بسط داده شد            -فعاليت محسوس و واقعي را چنانکه هست نمي شناسد                    
ميخواهد، )  ذهنيات(را واقعا متمايز از اشياء  دماغي         ) عينيات(فوئرباخ  اشياء محسوس        

ماهيت  چنانکه در    . در نظر نمي گيرد     عيني   اما او خود  فعاليت انساني را بعنوان فعاليت                  
او فعاليت نظري را بعنوان تنها  فعاليت اصالتا انساني تلقي ميکند،             )  اثر فوئرباخ (مسيحيت  

از . آن درک و تبيين ميشود           )  ۱(يهودايي    -حال آنکه پراتيک  فقط در شکل تظاهر ناپاک                
 .را درنمي يابد) انساني(فعاليت " انتقادي -پراتيکي"و " انقالبي"اينجاست که او اهميت 

اينکه آيا تفکر انساني داراي حقيقت عيني است يا نه، مساله تئوري نيست، بلکه                            ) ۲
انسان بايد حقيقت فکرش، يعني واقعيت، قدرت و اينجهاني بودن                 . استپراتيکي  مساله اي    

مجادله بر سر واقعي يا غير واقعي بودن تفکر منزوي از پراتيک،                  .  آنرا در پراتيک اثبات کند      
 .است) مکتبي(اسکوالستيک مساله اي کامال 

،  )در شکل دهي انسان       (دکترين ماترياليستي قائل به  تغييرات اوضاع و تربيت                       ) ۳
فراموش ميکند که اوضاع توسط  انسان ها تغيير ميابد و اينکه آموزگار بايد خود آموزش                          

اين دکترين، بنابر اين بايد جامعه را به دو بخش تقسيم کند که يکي   برتر از جامعه                             . ببيند
 . است

پراتيک تغييري را تنها ميتوان بصورت           -تقارن تغيير اوضاع با فعاليت انساني يا خود              
 .در نظر گرفته و تعقال فهميده شودانقالبي 

فوئرباخ از واقعيت خود بيگانگي مذهبي، از دوگانگي جهان، يکي مذهبي ديگري                        ) ۴
کار او عبارت از اينست تا جهان مذهبي را بر مبناي زميني                 . آغاز ميکند ) سکوالر(زميني  

اما اينکه اين پايه زميني خود از خويشتن جدا ميشود و بصورت                  . آن توضيح دهد   ) سکوالر(
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عالمي مستقل در ابرها مستقر ميگردد، تنها ميتواند با کشاکش هاي دروني و ذات متناقض                 
بايد تواما  در      ) جهان زميني (لذا اين آخري      . توضيح داده شود   ) سکوالر(اين مبناي زميني      

پس براي مثال وقتي کشف شد که راز                . تناقضاتش فهميده شود و در پراتيک انقالبي شود               
بايد در تئوري و      ) خانواده زميني (خانواده مقدس در خانواده زميني نهفته است،  اين آخري                 

 .پراتيک منهدم شود
به مشاهده  روي مي آورد؛  اما او محسوسات را به               تفکر تجريدي   فوئرباخ ناخشنود از    ) ٥

 . انساني در نظر نمي گيرد –مثابه فعاليت پراتيکي حسي 
از (ولي جوهر انسان انتزاعي       . توضيح ميدهد انسان  فوئرباخ جوهر مذهب را با جوهر          ) ۶

بلکه در واقعيت خود مجموعه روابط اجتماعي             . نهفته در هر فرد جداگانه نيست          ) خاصيت
 .است

نمي شود، در نتيجه مجبور      ) يعني روابط اجتماعي  (فوئرباخ که وارد نقد اين جوهر واقعي          
 :است

از جريان تاريخي انتزاع کند،  و عواطف مذهبي را  به اعتبار خود توضيح دهد،  و  يک               )  ۱
 .را پيشفرض بگيردايزوله  -فرد انسان انتزاعي

در نظر گرفته شود، بعنوان يک            " نوع"، بنابراين، تنها ميتواند بعنوان           )انسان(جوهر) ۲
 . بهم پيوند ميدهدطريق طبيعي کاراکتر عمومي، دروني، گنگ که  افراد بسياري را از 

خود يک محصول اجتماعي است، و        " عواطف مذهبي "فوئرباخ، نتيجتا،  نمي بيند که         ) ۷
 .اينکه فرد انتزاعي که او تحليل ميکند  به شکل معيني از جامعه تعلق دارد

تمام آن رموزي که تئوري را به عرفان               . استپراتيکي   همه زندگي اجتماعي ماهيتا         ) ۸
 .کشاند، جواب عقالني خود را در پراتيک انساني و فهم اين پراتيک ميگيرد

نقطه اوج ماترياليسم مشاهده گر، يعني ماترياليسمي که محسوسات را به مثابه                          ) ۹
 .است" جامعه مدني"فعاليت پراتيکي نمي فهمد، عبارت از مشاهده افراد مجزا و 

نظرگاه ماترياليسم نوين جامعه           . است" مدني"نظرگاه ماترياليسم کهنه جامعه              ) ۱۰
 .انساني يا انسانيت اجتماعي است

 .آنستتغيير کرده اند؛ نکته تفسير فالسفه به طرق گوناگون جهان را فقط ) ۱۱
------------- 

 ".دستهايش را آلوده کند"گويا اشاره به خداي يهود است که براي آفرينش دنيا مجبور شد ) ۱





 بحثي در مورد ملت و ناسيوناليسم
 
 كاظم نيكخواه 

 
 بعنوان مقدمه 

 
يكي دو سال پيش آخرهاي شب سري به پالتاك در اينترنت زدم و تيتر يك جلسه از ايرانيان                        

وارد اتاق شدم و ديدم يكي از            . كه چيزي شبيه ناسيوناليسم و ملت بود توجهم را جلب كرد                   
كادرهاي يكي از جريانات چپ ايراني در مورد اينكه منصور حكمت گفته است ناسيوناليسم                      

طرف ميگفت منصور حكمت گفته است ناسيوناليسم بر         . مقدم بر ملت است معركه گرفته است   
و اين فرد همين جمله را گرفته بود و مدام             . ملت مقدم است و ناسيوناليسم ملت را ايجاد كرده          

روبنا . منصور حكمت حتي نميداند كه عين بر ذهن مقدم است            ! قضاوت كنيد ! ميگفت بببنيد 
ملت را كه يك پديده مادي و عيني است فكر               . ماده بر ايده مقدم است      . بر زير بنا مقدم است      

و خالصه يك ريز      . ميكند توسط ناسيوناليسم كه يك پديده ذهني و روبنايي است ايجاد شده                   
كمونيستهاي كارگري كجاييد؟     "همين را تكرار ميكرد و بعد هل من مبارز مي طلبيد كه                        

من كه   . الي آخر بر همين روال       .." من حاضرم با هركسي مناظره كنم و           ! بياييد و دفاع كنيد     
مشغول كار ديگري بودم و قصد ماندن طوالني در اتاق را نداشتم بناچار ماندم  و نوبت گرفتم و                    
بعد از مدتي كه نوبت پنج دقيقه ايم رسيد جواب طرف را در حدي كه وقت اجازه ميداد با فاكت                     

بهرحال منظورم اينجا اين جنبه     . هاي تاريخي دادم و او به لكنت افتاد ولحنش كامال عوض شد         
اين باور و    . بلكه ميخواهم كمي در همين تفكر و باور دقيق شويم             . هاي حاشيه اي بحث نيست     

تلقي يعني اينكه ملت يك پديده پايه اي، عيني، داده شده، و بقول چپها زير بنايي است، در                             
. واقع باور غالب و حاكم در تمام طول قرن بيست بوده است و هنوز هم بدرجه اي اينچنين است                       

و غالبا و اساسا     . انسانها همه ملتند  . قرن بيست از آغاز تا پايان قرن سلطه گفتمان ملت است             
چپ و ماركسيسم رسمي در كشورهاي       . خودرا قبل از هرچيز بخشي و اعضاي ملتي مي بينند            

٨٥ 
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مختلف و از جمله ايران نيز كه اساسا درك خودرا از تفسير كمونيسم روسي از ماركسيسم گرفته                   
بود، بيش از اينكه پاسخي به اين مساله داده باشد خود به اين بستر در غلطيده و به آن دامن                            

در اين بحث آنچه       . بنابرين جا دارد كه كمي در خود درك از ملت دقيق تر شويم                         . زده است  
ميخواهم توضيح دهم اينست كه ملت نه عيني است نه مادي است نه مستقل از ناسيوناليسم                     

و قرار دادن مردم در چارچوب ملت در واقع امر در خدمت اين بوده است كه                      . قابل تصور است  
اين مردم محروميتهاي اساسي خويش را نبينند، از خواستهاي واقعي شان دست بشويند و                          
پشت سر يك اقليت به جنگها و جدالها و تفرقه و رقابتهايي كه دقيقا عليه مصالح و زندگي                             

 . واقعي آنهاست كشانده شوند
 

 ملت تلقي وارونه انسانها از خود است
 

اولين نكته اي كه بايد تاكيد كنم اينست كه اين تلقي از ملت يعني بعنوان يك پديده داده                          
شده، عيني، مادي و به زبان چپها زير بنائي، و فراتاريخي و همزاد تاريخ بشري، زير بناي                                

كار اساسي ناسيوناليسم اين است و اين بوده است كه همين باور را                  . اساسي ناسيوناليسم است  
به هر شكل ممكن به بخشي از مردم بدهد و در اين زمينه به داليلي كه بعدا توضيح خواهم داد                       

حقيقت اينست كه هيچ ملتي بدون اين چنين تلقي اي از خود                               . كامال موفق بوده است        
واژه . نميتوانست شكل بگيرد و كاركرد مورد انتظار و بايد بگويم تاريخي خودرا داشته باشد                     

ملت به مفهومي كه بويژه در صدسال اخير به گفتمان غالب در جهان تبديل شده، مبهم ترين و                       
كه قرن خودرا    " والتر بي جت   "يكي از تاريخ نگاران قرن نوزده بنام             . نا متعين ترين واژه است       

وقتي از ملت صحبت ميشود همه ظاهرا ميدانند             "بدرست قرن ملت سازي مينامد ميگويد           
بحث بر سر چيست اما كافي است اين سوال مطرح شود كه ملت چيست تا دردسر واقعي شروع                       

به آن اشاره دارد در واقع اينست كه اغلب كساني كه در                " بي جت "اين درد سر واقعي كه        ". شود
تالش تعريف ملت بوده اند ملت را بعنوان يك پديده عيني فرض گرفته اند و تالش كرده اند                             

حلقه كليدي براي درك و         . و به هيچ چيز دست نيافته اند            . مفهوم و تعريف آنرا روشن كنند          
اگر كسي اين را ناديده بگيرد و يا آنرا            . شناخت ملت جنبش ناسيوناليستي و ملت سازي است          

در مقايسه با ملت ثانوي فرض كند كه تقريبا در اغلب موارد اينگونه بوده است، نميتواند در                       
ملت در واقع جزئي از خود              . بررسي پديده ملت به جايي برسد و به حقيقتي دست يابد                           
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شما جنبش ناسيوناليستي را       . بدون ناسيوناليسم ملت قابل تصور نيست          . ناسيوناليسم است  
ايدئولوژي يا تفكر ناسيوناليستي را كنار بگذاريد چيزي از ملت باقي نخواهد                       . حذف كنيد  

وقتي يك ناظر به هر جامعه امروزي نگاه كند بالفاصله انسانها را بعنوان واقعيتي عيني                 . ماند
تقسيمات طبقاتي را مشاهده ميكند كه در توزيع ثروت، مالكيت، نحوه                     . مشاهده ميكند  

اين ناظر مرزها را،      . توليد، و حقوق سياسي و اجتماعي انسانها بوضوح خودرا نشان ميدهد                 
اما بطور  . كشورها را و دولتها را و تبعيضات را، و همه روابط اجتماعي را مشاهده ميكند                      

بلكه در تحقيقات خود      . عيني ملت يا ملتها را بهيچ وجه بعنوان يك پديده عيني نمي بيند                     
متوجه ميشود كه هر بخش از اين مردم خودرا به دليلي نا روشن و يا بي دليل به ملتي با نام                             

. اين كه مردمي خودرا ملت مينامند واقعيتي غير قابل انكار است                . معين منتسب ميكنند   
اين پديده اي است كه همانگونه كه اشاره كردم بويژه در قرن بيست به تلقي غالب در همه جهان                        

اما فراتر از اين نامگذاري و احساس تعلق خود به يك ملت، هيچ نمود عيني                   . تبديل شده است  
و مادي اي كه نشان دهد كه اين مردم به دليل اين يا آن فاكتور عيني جزو ملت معيني                                       
محسوب ميشوند وجود خارجي ندارد و تمام تالشهايي كه شده تا ملت را به فاكتورهاي عيني                    
و مادي و حتي كلي به مفهوم فلسفي آن مرتبط كند، فقط به تناقضات الينحلي منجر شده                            

 . است
 

 پيروان ايدئولوژي ناسيوناليسم
 

يعني مردمي كه اين    .  ملت را به بيان ديگري ميتوان پيروان ايدئولوژي ناسيوناليسم ناميد           
تعريف از خودرا كه جزو و عضو يك ملت معين هستند از ناسيوناليسم پذيرفته اند و يا آنطور                        

اما با  . مثل پيروان يك مذهب    . كه در مورد اغلب مردم صادق است به آنها پذيرانده شده است               
اين تفاوت كه هركس كه  به يك مذهب معين اعتقاد پيدا كند اتوماتيك جزو پيروان آن مذهب                      

اما كسي نميتواند به فرض با اعتقاد به ناسيوناليسم ايراني يا ناسيوناليسم                . محسوب ميشود 
پيوستن و جدا شدن از يك ملت بطور ارادي               . آلماني، به ملت ايران يا به ملت آلمان بپيوندد              

بنا به تعريف ناسيوناليسم عضويت در يك ملت با تولد افراد زاده ميشود و                . امكان پذير نيست  
زيرا . با وجود اين تفاوت اما ناسيوناليسم هنوز يك ايدئولوژي است                 . با آنها هميشه ميماند     

انسان در تفكر ناسيوناليستي بطور كلي از انسانيت خود و مناسبات عيني اجتماعي و                                
طبقاتي و سياسي اي كه در آن بسر ميبرد جدا ميشود و به حيطه اي تخيلي و ذهني بنام حيطه                        
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به . ناسيوناليسم انسانها را انسان نمي بيند بلكه اعضاي يك ملت مي بيند             . ملي رانده ميشود  
اگر بشود يك تعريف    . همين دليل يك جهان بيني وارونه يا بعبارت دقيق تر يك ايدئولوژي است               

از ملت بدست داد تنها اينست كه ملت چيزي نيست جز مردمي كه خودرا يك ملت معين تلقي                    
اين تلقي از خود را طي تاريخ و                 . نميدانند" ملت خود  "ميكنند و هركس جز خودرا  جزو                 

رويدادهاي معيني تماما ناسيوناليسم و تقابل جنبش هاي ناسيوناليستي به مردم داده است و                   
قدرت اين ايدئولوژي آنچنان است كه انسانها را متقاعد ميكند كه              . آنرا مدام بازسازي ميكند    

و اين  . كنند" امر ملي خود  "نيازها و خواستهاي عاجل و انساني و مادي و فكري خود را فداي                  
در . نيست" خودي"بعدا اشاره خواهم كرد كه چيزي جز امر طبقه سرمايه دار                              " امر ملي  "

دشمنان طبقاتي به دوستان تبديل         . ايدئولوژي ناسيوناليستي مرزهاي طبقاتي رنگ ميبازند         
همه مرزهاي واقعي و طبقاتي در غبار تقدس             . ميشوند و دوستان به دشمنان تبديل ميشوند          

 .  ملت به ابهام و اغتشاش كشيده ميشود
تمام ملت شناساني كه تالش كرده اند در چارچوبي جدا از بينش و جنبش ناسيوناليستي                        
ملت را تعريف كنند و اين را نشان دهند كه گويا ملتها بطور عيني وجود دارند، تعين دارند، و                     
بعد جايگاه تفكر و ايدئولوژي ناسيوناليستي در قبال اين ملتها يا يك ملت معين را همسان                        

گويا ملتها  . بقيه تفكرات مورد بررسي قرار دهند، جز به اغتشاش و سردرگمي كمك نكرده اند                 
و جنبشهاي ملي اي بطور عيني و مستقل از جنبش ناسيوناليستي وجود دارند و                                             
ناسيوناليستها تالش ميكنند بر اين جنبش سوار شوند و جريانات ديگر و از جمله كمونيستها                   

. هم بايد و ميتوانند هژموني را در همين  جنبشها و در همين چارچوب از دست آنها خارج كنند          
در ادامه بحث به مساله نحوه برخورد        . اين تلقي از اساس نادرست و غير واقعي و انحرافي است            

به جنبشهاي ملي و چگونگي مقابله و مبارزه با ستم و تبعيض و بي حقوقي مردم منتسب به                        
يك اقليت ملي بيشتر اشاره ميكنم اما آنچه اينجا ميخواهم تاكيد كنم اين حقيقت است كه                          

مردمي كه به يك جنبش ملي         . چيزي جز اين نيست     . جنبش ملي يعني جنبش ناسيوناليستي      
مي پيوندند و عليه ستم ملي و براي استقالل ملي و دولت ملي تالش و جدال ميكنند، تا آنجا                        

 . كه در همين چارچوب قرار دارند و از آن فراتر نميروند به جنبش ناسيوناليستي تعلق دارند
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 ملت يك تابوي مقدس و پراز تناقض 
 

اولين مساله اي كه بايد به آن توجه كرد اينست كه ما از اواخر قرن هيجده و بويژه از اوايل                           
اين جنبش و تحولي است كه       . قرن نوزده با پديده گسترده اي در جهان بنام ملت سازي مواجهيم             

مستقيما به عروج طبقه نوپاي بورژوازي و استقرار نظام سرمايه داري در گوشه و كنار جهان                          
مراجعه به تاريخ مردم هر سرزميني و اين تاريخ را تقديس كردن و از منفذها و                       . مربوط است 

براي هم سرنوشت بودن و قديمي          " فاكت"گوشه زواياي كتابها و نوشته هاي قديمي، شاهد و                  
و جالب اينست كه در همه         . بودن يك ملت معين جمع كردن جزئي از پروسه ملت سازي است                  

با اينكه روند ملت سازي تاريخ و           . جاي جهان همين روال در مورد هر ملتي تكرار شده است                
شكل و روال متفاوتي در مورد ملتهاي مختلف بخود گرفته اما اساس مساله همين است كه                       
بخشي از مردم به دليل زبان يا قوميت مشترك يا سرزمين يا پيوندهاي ديگري كه بهردليلي با                     
هم داشته اند يا ادعا ميشود كه داشته اند، خودرا ملت واحدي تلقي كنند و اين ملت بودن                              
خودرا از همه چيز ديگر از جمله از خواستها و نيازهاي واقعي خود نظير خوراك و پوشاك و                               
مسكن و آزادي بيان و تشكل و امثال اينها برتر بدانند و در عين حال خودرا برتر از ديگران                              

ظاهرا هيچ ملتي چه كوچك چه بزرگ، چه غالب چه زير دست و تحت ستم نيست كه                    . تلقي كنند 
قديمي و چند هزار ساله نباشد، تاريخش پر افتخار نباشد، شجاعت و قهرماني جزء ذاتش                             

همه ملتها اين پيش فرضها را در مورد خود              . پدر تمدن و فرهنگ و علم جديد نباشد           . نباشد
ملت طي اين تاريخ دويست ساله به امري           . پذيرفته اند و رواج داده اند و به آن افتخار كرده اند               

اما اگر اين سوال را مطرح كنيم كه ملت چيست و                . مقدس و غير قابل سوال تبديل شده است          
كدام مردم در چارچوب يك ملت قرار ميگيرند و كدام ها قرار نميگيرند همانگونه كه اشاره شد                     

 . درد سرها شروع ميشود
وقتي ناسيوناليستها از ملت خود بنام قديمي ترين ملت ياد ميكنند، به تاريخي مراجعه                    

براي نمونه ناسيوناليسم ايراني     . ميكنند كه بطور واقعي هزاران سال است جريان داشته و دارد               
اما قلمرويي همچون    . يا فارس كل تاريخ امپراتوري پارسيان را به حساب ملت خود ميگذارد                 

پارس قديم طي اين تاريخ مثل همه مناطق ژئوپوليتيك جهان، دستخوش تغييرات بسياري شده                
مردم بسياري به اين    . كه مشابهت زيادي ميان ايران امروز با ايران دو هزار سال قبل وجود ندارد            

در اين پيوندها و گستسها و           . قلمرو رانده شده اند و از آن جدا شده يا بيرون رانده شده اند                          
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جداييها و تحوالت مداوم، هيچ چيز نه زبان، نه مذهب، نه فرهنگ بطوركلي و نه حتي نژاد و                          
خون و سرزمين و هيچ جنبه از زندگي مردم دست نخورده و بدون آميزش و تاثير گرفتن از مردم                      

ناسيوناليسم فارس اما مثل همه رگه هاي ديگر ناسيوناليسم خودرا                . ديگر باقي نمانده است     
حافظ تاريخ و خلوص فرهنگ و نژاد و زبان و سرزمين ايران  ميداند و امر اساسي اش را                                    

. اما اين امري تماما پر از تناقض است        . برافراشته نگاه داشتن هميشگي پرچم اين ملت ميداند        
سوالي كه ميشود از اين جريانات كرد اينست كه ملت ايران كدامها هستند؟ آيا همانها هستند                  
كه از دوره قاجاريه كه مرزهاي كنوني ايران تعريف شد در چارچوب آن قرار گرفتند يا آنها كه                           
قبال جزو آن بودند؟ يا هردو؟ اگر بر اين استدالل باشند كه ما ملت ايران را همانها ميدانيم كه                         
در دوهزار سال پيش يا هزار سال پيش يا حتي دويست سال پيش جزو سرزميني بنام پارس بوده                      
اند، آنگاه با اين معضل مواجه ميشوند كه بايد بخشهايي از مردم افغانستان و سوريه و بحرين                    

ممكن است  . و پاكستان و بخشهايي از هندوستان كنوني را هم جزو ملت ايران بحساب بياورند                
جوابشان اين باشد كه نه ملت ايران همين ها هستند كه در داخل مرزهاي كنوني ايران زندگي                        

آنگاه با اين معضل مواجه ميشوند كه اين مردم بخشهاييشان جزو آن تاريخ دو هزار و            .  ميكنند
و ناسيوناليستهاي ديگري مثل       . تاريخ و سرگذشت ديگري داشته اند          . پانصد ساله نبوده اند      

ناسيوناليسم عربي، كرد، بلوچ و غيره با اشاره به تاريخ ديگري خودرا از آن ملت جدا ميدانند و                     
پاسخ ناسيوناليسم ايراني يا      . هركدام بخشي از اين مردم را جزو ملت خود بحساب مي آورند                  

ناسيوناليسم فارس به ناسيوناليسم بلوچ و كرد و ترك چيست؟ چرا بايد ادعاي ناسيوناليسم                          
غالب را پذيرفت و ادعاي ناسيوناليسم مغلوب يا ضعيف تر را كنار گذاشت؟ چرا تاريخ يكي را                   
بايد مبنا گرفت و تاريخ ديگري را بايد دور انداخت؟ يك جواب هم ميتواند اين باشد كه ملت                         
ايران يا ملت فارس آنها هستند كه در چارچوب مرزهاي كنوني ايران زندگي ميكنند و در عين                     

اگر اين را مبنا بگيريم بخش كوچكي از          . حال در آن تاريخ دوهزار و پانصد ساله هم ريشه دارند            
مردم ايران كه به نحوي ميشود تاريخ اجداد و نژاد و گذشته شان را به سرزمين پارس قديم                                

در اين صورت   . مربوط كرد بعنوان ملت ايران شناخته ميشوند و بقيه از اين مقوله كنار ميروند            
تجزيه "و مخالفت با       " تماميت ارضي  "بايد ادعاي     . كل پايه ناسيوناليسم غالب زده ميشود          

ميتوان همين نوع استدالل     . و امثال اينها را كه شاخصهاي وجوديش هستند دور بريزد              " طلبي
را در رابطه با تعريف ملت به عنوان مردمي كه به زبان و فرهنگ واحدي احساس تعلق ميكنند                    
تكرار كرد و تناقضات آنرا نشان داد تا معلوم شود كه چارچوب ملت نه با زبان و فرهنگ قابل                        
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براي نمونه در رابطه با زبان هم         . تعريف است نه با آب و خاك نه با تاريخ واحد نه با زبان واحد                    
.  كشور وجود ندارد   ٢٠٠اما بيش از    . اكنون در دنيا بيش از شش هزار زبان مختلف وجود دارد            

سوال اينست كه آيا هر بخشي از مردم كه خودرا به زباني متعلق ميدانند بايد ملت ناميده                             
شوند؟  چگونگي پاسخ به اين سوال يكي از موضوعات جنگ و جدالها و خونريزيهاي قرن                              

اگر كسي به اين جواب پاسخ مثبت دهد  آنگاه بحث در مورد اينكه                 . گذشته تا كنون بوده است     
هم اكنون در هندوستان براي       . چه چيز زبان هست و چه چيز لهجه و ديالكت است باز ميشود                    

برخي . برخي از اين زبانها كمتر از ده نفر سخنگو دارند           .  زبان رايج وجود دارد     ٢٠٠نمونه حدود   
يادم مي آيد كه همين چند ماه پيش خبري خواندم كه آخرين               . صدها هزار و برخي ميليونها نفر      

در خليج بنگال صحبت ميكرد مرد و با مرگ او اين زبان هم عمرش تمام             BOنفري كه به زبان  
آيا با مرگ اين انسان و يا زبانهاي قديمي ديگر يك ملت مرده است؟ يا آيا آن ده نفري كه                        !   شد

. بزبان ديگري صحبت ميكنند يك ملتند؟ هيچ كس نميتواند جواب مثبت به اين سوال بدهد                     
بعالوه آيا تمام كساني كه مثال به زبان انگليسي صحبت ميكنند يك ملتند؟ آيا بفرض از نظر                      
ناسيوناليستهاي ايراني همه كساني كه به زبان فارسي سخن ميگويند جزو ملت ايران حساب                      

 .. ميشوند؟ قاعدتا جواب به سواالت منفي است
 

 و ملت " بستر رسمي"ماركسيسم 
 

در تعريف ملت و آنرا بعنوان يك پديده عيني و قابل مشاهده و مادي تعريف كردن چپ                             
پروروسي كه ماركسيسم رسمي قرن گذشته محسوب ميشد، از همه بيشتر تالش كرده تعريف                     

كتاب او تحت     . استالين در اين زمينه پيشقدم است          . قابل قبولي از پديده ملت بدست دهد            
به دايره المعارف همه جريانات ناسيوناليست چه چپ و چه               " ماركسيسم و مساله ملي    "عنوان  

 . به آنها افق و نقطه اتكا ميدهد. راست تبديل شده است به آنها راه نشان ميدهد
اما وقتي استالين براي مثال ملت را مردمي مينامد كه زبان مشتركي دارند، سرزمين                        
مشتركي دارند، فرهنگ و روح ملي مشتركي دارند، دارد ملت را به گونه اي تعريف ميكند كه                   

سوال اينست كه آن مردمي كه سرزمين مشتركي ندارند          . خيلي از ملتها در غالب آن نميگنجند      
دولت مشتركي ندارند و در چارچوب اقتصادي اي زندگي ميكنند كه آنرا تحميلي ميدانند و در                  
عين حال خودرا يك ملت قلمداد ميكنند تكليفشان چه ميشود؟ پيروان اين نظريه ناچارند                           
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اينجا كل مساله ملي و ستم ملي به بخشي از مردم كه اقليت ملي                 . بگويند اينها ملت نيستند   
در واقع اين تعريف ملت از زاويه ديد ملتهاي غالب است و               . ناميده ميشوند قلم گرفته ميشود     

كل ملتهاي غير غالب كه نه به زبان و نه اقتصاد و نه دولت واحدي دست يافته اند قلم گرفته                             
استالين و كل چپ پروروسي      .  نفس طرح مساله به اين شكل خود ناسيوناليستي است          . ميشوند

سعي كرد با گره زدن زبان و سرزمين و اقتصاد و تاريخ به يكديگر تناقضات موجود در تعريف                       
ملت را حل كند و اعالم كرد كه فقط يك شرط زيان يا سرزمين مشترك يا اقتصاد مشترك و                            

بلكه همه اينها بايد با هم وجود داشته باشند تا يك مردمي ملت ناميده                       . غيره كافي نيست   
اما همانگونه كه اشاره كردم با تعيين اين شرايط همه آنها كه اقليتهاي ملي ناميده                            . شوند

ميشوند و از اين چندين شرايط بطور همزمان برخوردار نيستند از حيطه ملت خارج ميشوند و                    
و اين همان سياستي است كه دولتها و                      . حد اكثر به زائده ملت غالب تبديل ميشوند                     

ناسيوناليستهاي غالب با اتكا به آن ستم و سركوب وتبعيضات عليه مردم منتسب به يك                             
بطور كلي اين تئوري، و همه تئوريهايي كه تالش كرده اند                . اقليت ملي را مشروعيت ميدهند      

چارچوبهاي متعين و مادي و بدون تناقضي براي مقوله ملت تعريف كنند و به آن تعين ببخشند              
بطور مستقيم متاثر از ناسيوناليسم بوده اند و در خدمت ناسيوناليسم هاي مختلف قرار گرفته                 

كه ديدگاههايش را از كمونيسم نوع استاليني ميگرفت در قرن                 " كمونيسم رسمي "چپ و    . اند
نقطه عزيمت ناسيوناليستي يك جزء جدايي            . بيست تماما در همين غالب عمل كرده است               

است و جريانات چپ در سراسر جهان با همين تلقي و جهت                    " بستر رسمي "ناپذير ماركسيسم    
يك نمونه زنده اش نقش       . گيري به زائده هاي جريانات و جنبشهاي ناسيوناليستي تبديل شدند              

 در ايران بود كه جريانات مطرح چپ به دليل جهت گيري ناسيوناليستي شان                ۵۷چپ در انقالب    
مرز روشني با جنبش ملي اسالمي و ارتجاع اسالمي نداشتند و در اساس و برنامه و تفكر خود                     

اسالمي بودند و در مقابل اين نيروي ارتجاعي و ضد انقالب، يا مثل                   –جزئي از جنبش ملي      
اكثريت فدايي و محافل مختلف چپ پرو روسي و مائوئيستي به دنبال خميني به حركت در                            
آمدند و به بازوي اين جريان در سركوب مردم تبديل شد، يا امثال محافل ديگر به ناظر منفعل                      

شكست انقالب اكتبر شوروي را نيز اساسا بايد در غلبه                  . رويدادها و توطئه ها تبديل شدند         
 . سياست ناسيوناليسم روسي بر جامعه و بر حزب كمونيست شوروي ديد
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 يك ابهام مهم تاريخي
 

بنا بر آنچه گفته شد ملت بر خالف آنچه تاكنون قلمداد شده و به يك تفكر رايج تبديل شده،                       
آنچه بايد اضافه كنم اينست كه نفس اين         . يك پديده پر از تناقض و نا روشن و بسيار مبهم است             

بلكه راه را   . مبهم بودن از نظر رهبران جنبشها و جريانات ناسيوناليستي يك نقطه ضعف نيست              
راه را براي بزرگتر كردن دامنه ملت             . براي مانور دولتها و طبقه حاكم كشورها بازميگذارد              

خودي در شرايط مناسب و كوچكتر كردن دامنه و قلمرو ملتهاي غير خودي و رقيب باز                                   
. تاريخ ملتها تاريخ جنگ ها و كشتارها و نزاعها بر سر مرزها و دامنه ملتهاست                      . ميگذارد

كدام بخش از مردم جزو اين ملت يا آن ملت قرار ميگيرند، كدام سرزمين تعلق به اين يا آن                               
اينها موضوع و بهانه       . كدام زبان بايد زبان رسمي و غالب باشد               . ملت و دولت معين دارد        

جنگها و كشاكشها و كشتارها و سركوبهايي دردناك در طول تاريخ قرن نوزده و بيست بوده                            
. در اكثر موارد مردم با زور نظامي و جنگ و سركوب به حيطه يك ملت رانده شده اند                           . است

ملتهاي غالب يا در واقع ناسيوناليسمهاي غالب و فاتح، در مواردي مثل مورد ايتالياي قرن                      
كشور ايتاليا وقتي در قرن نوزده بر          . نوزده در اقليت كامل نسبت به بقيه مردم قرار داشته اند               

 در صد منتسب به ملت ايتاليايي در آن بسرميبردند و                ۳بنياد ملت ايتاليا تشكيل شد فقط          
يكي از رهبران جنبش ناسيوناليستي ايتاليا در همين          . بقيه خودرا از ملتهاي ديگر ميدانستند      

". ايتاليا را ساختيم اكنون بايد برويم ايتاليايي بسازيم        "ارتباط و با فتح آخرين سنگرها ميگويد         
ملتهاي  –تا اوايل قرن بيست اين روند هضم و جذب قهري ملتهاي شكست خورده در دولت                          

غالب جريان داشت و خود در عين حال محمل جنگها و سركوبها و كشاكش هاي تاريخ سازي                        
 . بود كه بر كل جنبشهاي سياسي تاثيرات تعيين كننده اي داشت

 
 يك ملت فقط يك دولت 

 
اينكه مردمي خودرا قوم يا نژاد معين يا حتي ملت             . ناسيوناليسم يك جنبش سياسي است     

معين بنامند و به سرزمين و فرهنگ و ويژگي معيني خودرا پيوند دهند و به آن ببالند، هنوز                       
آن پديده جهان شمولي را كه تاريخ دويست سيصد سال گذشته بشر را دستخوش تحوالت و افت                      

هميشه در طول تاريخ مردم معيني به كوه و شهر           . و خيزهاي عظيمي كرده است توضيح نميدهد     
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و طبيعت و سرزمين و ويژگيهاي فرهنگي و نژادي و زباني معيني احساس تعلق خاطر كرده اند                    
جنبش ناسيوناليستي يا جنبش ملي         . و اين هيچ تاثير ويژه اي در سير تاريخ نداشته است                     

آنجايي شروع ميشود كه اين ويژگيها حال واقعي يا ساختگي به محمل حق داشتن دولت ملي                       
از منظر ناسيوناليسم و جنبشهاي ناسيوناليستي و ملي اساس مساله دولت                       . گره ميخورد  

همه اين ويژگيها و تابوها و تقديس كردن آنها اساسا با هدف حق داشتن دولت مستقل                         . است
عروج جنبش     .   اين پرچم و پالتفرم اساسي ناسيوناليسم است                         .   ملي صورت ميگيرد        

ملت ها و جنگها و نزاعها و رقابتها بر سر                   –ناسيوناليستي با شروع عصر تشكيل دولت            
دولتهايي كه خودرا نه همچون امپراطوريهاي برده دار و            . مرزهاي دولت ملي مشخص ميشود     

فئودالي و اشرافي و قرون وسطائي نماينده شاه و امپراطور و خد و آسمان، و نه همچون دولتهاي                     
. معرفي ميكنند " ملت"دموكراتيك آتن و يوناني نماينده مردم آزاد و شهروندان، بلكه نماينده                

و جنگ ها و    . چارچوب و قلمروي اين دولتها ظاهرا با چارچوب جغرافياي ملتها تعيين ميشود              
نزاعها و رقابتهاي خونين ميان ناسيوناليسم هاي رقيب به اين مساله كه چه بخشهايي از مردم                   

مارش . قرن نوزده اوج اين تحول است       . جزو يك ملت معين محسوب ميشوند متمركز ميشود          
در گوشه و كنار جهان آغاز          " يك ملت يك دولت      "خونين جنبش هاي ناسيوناليستي با پرچم            

سيماي جهان در ابتداي قرن         . و همه چيز را دستخوش جابجايي و دگرگوني ميكند                . ميشود
رسالت ناسيوناليسم هاي رنگارنگ اينست كه          . نوزده با انتهاي آن ديگر قابل مقايسه نيست            

اما اين پالتفرم دو محور       . ملتها را همزمان با دولتها زير پرچم هر ملت يك دولت شكل دهد                  
مازيني يكي از رهبران شاخص      . اصلي دارد كه ناسيوناليسم بشدت به هردوي آنها پايبند است            

و يك ملت فقط     . يك ملت يك دولت    "ناسيوناليسم ايتاليائي كه مبتكر اين شعار است ميگويد           
اين سرلوحه و اساس پالتفرم سياسي جنبشهاي ملي و جريانات ناسيوناليستي از                      " يك دولت 

از نظر همه ناسيوناليستها به همان اندازه اولي بخش دوم نيز اساسي و                 . ابتدا تاكنون بوده است    
همه جريانات ناسيوناليست وقتي به دولت ملي خود دست مي يابند بر اين اصل                   . حياتي است 

اين جزو جدايي ناپذير     . با قاطعيت و تعصب پافشاري ميكنند       " يك ملت فقط يك دولت     "يعني  
اگر مردمي كه    . از نظر ناسيوناليستها ملت تقسيم ناپذير است        . شعار يك ملت يك دولت است       

از جانب يك ناسيوناليسم ملت ناميده ميشوند بخشي از انها به هر دليلي از جمله اينكه آنها                        
خودرا يك ملت جداگانه ميدانند، نخواهند زير سيطره دولت حاكم بمانند و بخواهند از آن جدا                     
شوند و سرنوشت خودرا طور ديگري رقم بزنند و دولت خودرا داشته باشند يك گناه بزرگ و                              
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ملت فقط بايد يك دولت داشته       . نابخشودني مرتكب ميشوند و مستوجب سركوب و نابودي اند         
اينجا ديگر همان ابهام در       . هيچ بخشي از يك ملت حق تشكيل دولت جداگانه را ندارد               . باشد

تعريف ملت كمك ميكند كه هر ملت غالبي تمام مردمي با هرتاريخ و گذشته و خصوصيت و                      
زباني را كه به سرزمين خود ملحق كرده بطور تلويحي و عليرغم تحقير و تبعيضات آشكار                            

كه ظاهرا همه    " حق مقدس ملي   "به آنها آن      " لطف"عليه آنها، جزو ملت خود بنامد و با اين                
در مجموع  . ملتها بايد از آن برخوردار شوند يعي حق تشكيل دولت مستقل را از آنها سلب كند                 

اصلي كه از اوايل قرن نوزده به عنوان يك اصل تخطي ناپذير بر جهان حاكم ميشود اينست كه                        
و ملت پايه و اساس و صاحب          . را به پيش ميبرند    " اراده ملت "دولتها نماينده ملتها هستند و        

از . اين به اصل اساسي ناظر بر تشكيل دولتها از قرن نوزده تاكنون تبديل ميشود                  . دولت است 
كليسا و آسمان و حكومت       . اين دوره اين مشيت ملت است كه بجاي مشيت الهي مي نشيند                 

اين . الهي و سايه خدا با انقالبات و جنگها به زير كشيده ميشوند و ملت جاي آنها را ميگيرد                       
انقالب فرانسه كه سوت آغاز اين         . ملت در عين حال جانشين شهروندان و مردم و افراد است                 

اما پژواك آن انقالب    . تحول را زد مبنا را از ابتدا شهروندان و حقوق افراد در جامعه گذاشته بود                
ملت ها بودند كه خيلي زود بجاي شهروندان و مردم نشستند و تقدسي همپاي خدايان و شاهان                     

حكومت خدا و كليسا و شاهان به پايان رسيده بود و عصر اقتدار ملتها شروع شده                    . پيدا كردند 
اين بار اين ملت بود كه تقدسي آسماني پيدا كرد تا بجاي خدا و آسمان، مصالح و                                      . بود

 .  واقعيات زميني و طبقاتي را پوشيده نگه دارد
 

*** 
 

تا اينجا تالش كرديم ناسيوناليسم و ملت را بطور درخود و في نفسه يعني همانگونه كه                          
اما سوالي كه مطرح       . هست و ادعا ميكند و خودرا بيان ميكند، مورد كنكاش قرار دهيم                     

ميشود اينست كه چه عوامل تاريخي اي باعث ميشود كه ملت و نگاه و تلقي ملي و                                        
ناسيوناليستي از قرن نوزده به بعد اينچنين بر همه گوشه زواياي جهان غالب شود؟ چه ضرورت                    
و نياز تاريخي و طبقاتي اي اين جنبش را ايجاد كرده و دامن زده و به پيش رانده است؟ و                                    
ناسيوناليسم و ملت در سير تحوالت خود چه روندي را طي كرده و به كجا ميرود؟ اميدوارم                            
بتوانم در نوشته هاي بعدي به اين سواالت و جنبه هاي ديگري از اين مساله بپردازم و جايگاه                         



سياسي ناسيوناليسم در شرايط امروز و چشم اندازي كه مقابل آن قرار دارد را مورد بحث قرار                    
 . *دهم



 گفتگو با حميد تقوائي
 کمونيسم کارگري و انقالب

 در روسيه" انقالب مردم"در ايران، با نگاھی کوتاه به " یانقالب انسان"
 

قبل از اينکه اين مصاحبه را شروع کنيم مقدمتا به نکته اي اشاره کنم تا                      : محمد کاظمي 
از . چارچوب اين مصاحبه روشن شود و يا به عبارتي ديگر راهنماي ما در اين مصاحبه باشد                   

سه انقالب در    .  تا اکنون ما شاهد پنج انقالب در روسيه سابق و ايران بوده ايم                       ۱۹۰۵سال  
 وهم چنين دو انقالب     ۱۹۱۷، انقالب اکتبر    ۱۹۱۷، انقالب فوريه    ۱۹۰۵روسيه سابق؛ انقالب    

دراين مصاحبه ما قصد بررسي        . و انقالب جاري   ) ۱۳۵۷انقالب   (۱۹۷۹در ايران، انقالب      
بلکه ميخواهيم وجوه مشترک اين انقالبها و شيوه             . تحليلي وتاريخي اين انقالبات را نداريم        

ما در اين مصاحبه به همراه لنين        . تبيين و برخورد کمونيستها به اين تحوالت را بررسي کنيم          
نظيرانقالب، انقالبات بورژوا دموکراتيک و سوسيالستي،           و با متد او به سراغ موضوعاتي           

رهبري طبقه کارگر با رهبري حزب در مبارزه طبقاتي، انقالب و                      " تناقض"انقالب مردم،     
با اين مقدمه اولين        . مي رويم  ' انقالب انساني  'مردم و باالخره شعار          ' نه'اصالحات، تعميق     

شما انقالب را چگونه     . اجازه دهيد از خود پديده انقالب شروع کنيم          . سئوال را مطرح ميکنم    
 انقالبي که شمرديم وجود دارد که شما همه            ۵تعريف ميکنيد؟ چه وجه مشترکي در بين اين            

 اينها را انقالب مي دانيد؟
 

اول اينکه توده     . به نظر من هر انقالبي داراي دو خصوصيت اساسي است                  : حميد تقوائي 
وسيعي از مردم در آن درگير و فعال ميشوند و دوم اينکه موضوع و مساله محوري اين                                 

انقالب اساسا يعني حرکت توده مردم        . جنبش توده اي قدرت سياسي و مساله حکومت است           
 .براي بزير کشيدن حکومت موجود

در يک سطح عمومي و پايه اي بگفته مارکس وقتي مناسبات توليدي با رشد نيروهاي                        
مولده به تناقض مي افتد دوره اي از کشمکشهاي حاد طبقاتي در جوامع آغاز ميشود که                          

٩٧ 
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در اين دوره ها انقالبهاي         . مارکس آنرا دوره هاي انقالبها و يا دوره هاي انقالبي مينامد                     
مشخص وقتي شکل ميگيرد که توده مردم تحت استثمار و فشار که از وضعيت موجود                             

اين چالش ممکن است اشکال       . ناراضي اند به خيابانها ميريزند و دولت را بچالش ميکشند              
مشخصي نظير مبارزه عليه يک فرد ديکتاتور مثل تزار، شاه و يا اين و آن خونتاي نظامي                           
بخود بگيرد ولي در هر حال روشن است که جامعه براي تعيين تکليف قدرت سياسي به حرکت                   

اينکه انقالب در چه اشکال معيني به پيش ميرود و چه احزاب و نيروهائي در آن                  . درآمده است 
نقش ايفا ميکنند و نهايتا انقالب پيروزميشود و يا خير اينها همه سئواالت بازي است و به                       
عوامل و شرايط سياسي هر جامعه و دوره تاريخي معين بستگي دارد اما هيچيک از اين                            

انقالب به اين معني يک      . فاکتورها در نفس انقالب، آغاز و شکل گيري انقالب تاثيري ندارد              
شاخص عيني، همانطور که باالتر اشاره شد، بخيابان ريختن توده مردم                   . پديده عيني است   

ممکن است اعتراضات وسيع و توده اي در جامعه              . براي تعيين تکليف قدرت سياسي است        
. رخ بدهد ولي اگر هدف و آماج آن دولت و قدرت سياسي نباشد با يک انقالب روبرو نيستيم                         

بارها شده است که بخصوص در کشورهاي اروپائي طبقه کارگر دست به اعتصاب سراسري زده                 
نتيجه اين حرکت    . و حتي جامعه را فلج کرده است ولي خواست معين صنفي اي داشته است                   

روشن است که هيچکس به چنين        . نيز حداکثر تغيير وزير کار و يا حزب حکومتي بوده است               
تحولي، نه در فرهنگ عمومي مردم و نه از نظر کارشناسان سياسي و جامعه شناسي، انقالب                   

 را دقيقا    ۶۰و يا فرض کنيد جنبش حقوق مدني در جامعه امريکاي دهه                     . اطالق نميکند 
بخاطر اينکه بدنبال تغييراتي در قانون بود و نه تغيير کل سيستم حکومتي کسي انقالب                           

ولي جنبش رفع تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي يک انقالب بود چون کل نظام و                            . نناميد
سيستم حکومتي رژيم آپارتايد را هدف قرار داده بود و با تغيير اين يا آن قانون و يا اين يا آن                          

 در ايران   ۵۷انقالباتي هم که شما اشاره کرديد، انقالبهاي روسيه و انقالب            . چهره آرام نميگرفت 
و همين انقالب جاري، همه اين وجه مشترک را دارند که توده مردم براي بزير کشيدن حکومت                    

 .به خيابان ريخته اند
انقالب وقتي رخ ميدهد که پائيني ها نخواهند و باالئي ها                 "اين گفته معروف لنين که         

وقتي از يک طرف کاسه صبر جامعه سرريز              . دقيقا به همين واقعيت اشاره ميکند         " نتوانند
ميشود و توده مردم حکومت را تحمل نميکنند و از طرف ديگر حکومت قادر به کنترل                               

اين توصيف لنين يک تعريف سياسي خيلي روشن          . وضعيت نيست ما با انقالب روبرو هستيم        
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 .و ساده و حقيقي اي از انقالب بدست ميدهد
نکته ديگر اينکه انقالب يک حرکت توده اي است ولي اينکه توده به حرکت آمده چند                              

در تقريبا همه انقالبات      . درصد جامعه را تشکيل ميدهند شاخص تعيين کننده اي نيست                 
و ممکن است تا    . بخش فعال و درگير در مبارزه الاقل در شروع انقالب اکثريت جامعه نيست               

نکته مهم اينست که     . روز قيام نهائي نيز هيچوقت بيش از چند درصد جامعه را در بر نگيرد                 
بخش فعال جامعه درد و آمال اکثريت عظيمي از مردم را نمايندگي ميکند و مبارزه و                                 

به ابن اعتبار آن بخش فعال در            . اعتراضاتش از جانب اکثريت عظيم مردم حمايت ميشود             
خيابانها، حتي اگر ده درصد  جمعيت باشند، خواست و آرزو و آمال همه مردمي که در خانه                        

مردم ممکن است بداليل مختلفي، محافظه کاري، ترس،                   . نشسته اند را بيان ميکنند          
که البته در تداوم سير         -امکانگرائي و غيره از شرکت مستقيم در انقالب خودداري کنند                     

اما در هر حال مرکز توجه شان و            -انقالب اين عوامل مدام ضعيف تر و کمرنگ تر ميشود             
اگر در جامعه هفتاد ميليوني ايران هفت ميليون نفر عليه             . اميد و آرزويشان در خيابان است       

حکومت بخيابانها بريزند اين يک انقالب عظيم است چون حمايت و تاييد آن نود درصدي که                      
 .بخيابان نيامده اند را نيز با خود دارد

جنبش جاري در ايران نيز با حرکت چند ميليوني شروع شد اما اين حرکت تنفر توده اي از                     
پايه هاي اين تنفر گراني و بيکاري و فقر و سرکوب و قصاص                         . رژيم را نمايندگي ميکند      

اسالمي و بيحقوقي مفرط زنان و دردهاي مشخصي از اين نوع است اما موضوع  و محور                         
حتي بهانه و    . اين جدال هيچ يک از اين مسائل نيست بلکه کل حکومت و نظام موجود است                    

اين . مستقيما و بالواسطه به حکومت مربوط ميشد           -انتخابات -محمل شروع اين حرکت        
حرکت با اعتراض به تقلب در انتخابات، و برسميت نشناختن دولت آغاز شد و به سرعت                             
تمايل و خواست واقعي خود يعني نفي و بزير کشيدن ديکتاتوري و خامنه اي و اصل واليت                          

مرگ بر خامنه اي عمال و واقعا معنائي بجز          . فقيه و کل نظام جمهوري اسالمي را آشکار کرد         
 مرگ بر شاه به معني        ۵۷همانطور که در انقالب       . مرگ بر کل نظام جمهوري اسالمي ندارد         

جمهوري اسالمي بدون فقيه و اصل واليت             . اعالم خواست سرنگوني کل نظام سلطنتي بود            
هم مردم اين را ميدانند و هم حکومتي          . فقيه مثل نظام سلطنتي بدون شاه قابل تصور نيست          
 .ها و هم کل ناظرين سياسي حوادث اخير در کل دنيا

مردم براي بزير کشيدن نظام بخيابانها ريخته اند و بدرست دستيابي به خواسته هاي                             
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. همه انقالبات همين خصوصيت را دارند       . مشخص خود را به سرنگوني حکومت گره زده اند           
زمينه هاي عيني هر انقالبي گرسنگي، فقر، استثمار، بيحقوقي، سرکوب، ظلم، تبعيض،                       
فساد مقامات حکومتي و اين نوع مسائل مشخص است ولي انقالب وقتي درميگيرد که                        

مردم وقتي ديگر    . مردم به اين نتيجه ميرسند که براي حل اين مسائل حکومت بايد برود                       
حکومت را تحمل نميکنند که در زندگي و تجربه روزانه خود به اين نتيجه برسند که حکومت                    

بعبارت ديگر  . و نظام حکومتي مسئول فقر و فالکت و کل بدبختيها و بيحقوقي هاي آنانست                
انقالب وقتي درميگيرد که مردم در تجربه خود به اين واقعيت برسند که رفرم و اصالحات                           
ديگر امکان پذير نيست و نميتواند همين رژيم باشد ولي گرسنه نباشيم، همين رژيم باشد ولي                  

آنچه امروز در ايران جريان دارد        . زنان آزاد باشند، همين رژيم باشد ولي شالق و اعدام نباشد               
 .دقيقا حاصل و منعکس کننده همين شرايط است

 
نيروهاي چپ سنتي يک عده از ابتدا اعالم کردند اين انقالب نيست و عده اي            : محمد کاظمي 

اين نيروها معتقدند وقتي يک حرکت اجتماعي شروع ميشود شاخص              . هم لنگ لنگان آمدند    
اصلي بيش از اينکه درصد توده مردم شرکت کننده باشد اينست که رهبري انقالب دست کي                      

از همين رو   . و اگر رهبري انقالب دست طبقه کارگر نباشد اين را نميشود انقالب ناميد     .  هست
اينان حرکت جاري در ايران را ناشي از اختالفات بين دو جناح ميدانند و ميگويند مردم                              

 .بدنبال موسوي هستند و اين جنبش سبز است و نه انقالب و غيره و غيره
از طرف ديگر کسانيکه معتدل تر هستند و اين را يک حرکت اعتراضي ميدانند ميگويند                 

در . در هر انقالب طبقات و اقشار مختلف بايد با شعارهاي خاص خودشان شرکت کنند                            
. حرکت اخير طبقه کارگر بعنوان افراد بخيابان آمد اما خواستهاي خود را عنوان نکرد                               

بنابراين اين يک جنبش علي العموم است که نميشود اسمش را              . همينطور جنبش زنان و غيره     
و حتي اگر آنرا انقالب بدانيم نهايتا يک انقالب دموکراتيک است و همه خلقي                . انقالب گذاشت 

جواب شما  . است و با انقالب سوسياليستي که خواست طبقه کارگر است خواستها فاصله دارد              
 به اين نظرات چيست؟

 
در اين نظراتي که ذکر کرديد نکاتي وجود دارد که نشاندهنده تفاوت عميق                   : حميد تقوائي 

اما قبل از پرداختن به اين نکات اجازه بدهيد يک موضوع             . ما با ديدگاههاي چپ سنتي است      
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اينکه نيروها و احزاب چطور مواضعشان را تئوريزه ميکنند يک امر              . پايه اي را توضيح بدهم     
است و اينکه از لحاظ سياسي کجا ايستاده اند و اين تئوريها را براي چه اهداف سياسي اي                           

حتما اين تئوريها را بايد در          . الزم دارند امر ديگري است و به همان اندازه اولي مهم است                    
شکلي که عنوان ميشوند و در صورت ظاهرشان هم نقد کرد اما واقعيت اينست که افراد و                          

برعکس . نيروها و احزاب سياسي از سر تئوري به اهداف و موضعگيري سياسي نميرسند                         
بنابراين اجازه بدهيد ابتدا به اين اهداف و          . مواضع و اهداف سياسي خود را تئوريزه ميکنند         

 .مواضع چپ سنتي بپردازيم
مشکل سازمانها و نيروهاي سياسي اي که تحول حاضر را بعنوان يک انقالب و يا جنبش                    
برحق و قابل پشتيباني قبول ندارند تحليل و تبيين اشتباه از اين جنبش مشخص و يا يک                             

مساله اينست که در استراتژي و سياست           . اشتباه تاکتيکي در برخورد به اين جنبش نيست            
عمومي اين نيروها از مدتها قبل از تحوالت اخير اصوال انقالب و سرنگوني جمهوري                                 

برخي از اين سازمانها از مدتها قبل از جنبش             . اسالمي به قدرت انقالب جائي نداشته است         
جاري معتقد بوده اند جمهوري اسالمي در حال تثبيت شدن است، چپ ضعيف است و راست                      
در جامعه دست باال دارد، حرکتهاي اعتراضي و شورشهاي شهري تحت تاثير راست صورت                     
ميگيرد و قابل پشتيباني نيست، حرکت سرنگوني طلبانه اي در جامعه موجود نيست، حتي                  

 را تحت تاثير      ۷۸ تير    ۱۸ را يک حرکت اسالمي و ارتجاعي ارزيابي ميکردند،                ۵۷انقالب  
 .نيروهاي اپوزيسيون راست ميدانستند و غيره وغيره

و در نتيجه اين نيروها براي حفظ         . جنبش اخير کاسه کوزه اين نوع نظرات را به هم ريخت             
انسجام صفوف خود و پايبندي به مواضع و سياستها و تبيين هاي پا در هوايشان ناگزير                             

بايد . شدند واقعيت غير قابل انکار يک جنبش عظيم عليه جمهوري اسالمي را نفي و رد کنند                 
واقعيت را انکار ميکردند تا نظرات و تحليلهاي غير واقعيشان حفظ ميشد، تا گذشته                              

بايد يا گذشته خود را رد ميکردند و يا واقعيت را و اينان                     . سياسي شان زير سئوال نميرفت      
اين هم اولين باري نيست که چپ سنتي اين چنين در برابر واقعيت                    . دومي را انتخاب کردند    

در برخورد به تحوالت ديگري نظير اشغال سفارت آمريکا در سالهاي اول روي کار                 . مي ايستد 
آمدن رژيم و يا مقطع شروع جنگ ايران و عراق و يا اخيرا در مقطع باال گرفتن احتمال حمله                          
نظامي آمريکا به ايران و يا در برخورد به شورشهاي شهري در خوزستان و کردستان و                                      
آذربايجان و غيره نيز ما از همين نوع انکار واقعيات و تبيين کامال ذهني تحوالت سياسي و                    
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چرا چنين است؟ به نظر من اساس امساله اينست که چپ            . روز را شب جلوه دادن روبرو بوده ايم        
سنتي به انقالب و سوسياليسم بعنوان يک امر فوري، عملي، و همين امروز امکان پذير و در                       

سوسياليسم و انقالب حداکثر آرمانهائي است که بايد يه آنان               . دستور جامعه اعتقادي ندارد    
قسم خورد و بايگاني کرد و در سياست روز به دنباله رو جنبشهاي ديگر و آلترناتيوهاي ديگر                     

انقالبي در کار نيست     . "بدل شد ) قانون اساسي و رفراندوم و بحران آفريني در مرزها و غيره               (
، اين اساس اين نوع موضعگيريهاي هپروتي چپ سنتي               "بايد به فکر راهکارهاي ديگر بود         

 .است
البته همه نيروهاي چپ عينا چنين فکرنميکنند، من اينجا ذهني ترين و در عين حال                         
منسجم ترين نظرات و مواضع چپ غيرکارگري در نفي جنبش جاري را مورد بحث قرار دادم                      

بخشي از چپ در قبال تحوالت جاري گيج شده و            . تا موضوع در يک حالت قطبي روشن بشود         
بقول شما لنگ لنگان خود را بدنبال حوادث کشاند و هنوز هم مردد است که اين جنبش را                           

اين نيروها نيز بخاطر سياستها و تبيينهاي          . انقالبي بداند و يا خير و چه نامي به آن بگذارد               
 .غلطي که داشتند قادر به ديدن واقعيات و درک جوهر و ماهيت جنبش جاري نيستند

اما براي حزب ما الزم نبود حتي جنبش اخير را ببينيم تا متوجه بشويم که جمهوري                             
اسالمي در يک بحران و بي ثباتي عميق سياسي و اقتصادي و اجتماعي به سر ميبرد، يک                            
نفرت عمومي و يک جنبش وسيع سرنگوني طلبانه در جامعه وجود دارد و مردم مترصد هر                        

ما بارها و مدتها قبل از آغاز جنبش اخير بر اين واقعيات             . فرصت هستند تا بخيابانها بريزند 
ما هميشه تاکيد کرده     . تاکيد کرده ايم و اين يک فرق اساسي ما با چپ سنتي و فرقه اي است                    

ايم جامعه در التهاب است، يک جنبش وسيع سرنگوني طلبانه وجود دارد، جمهوري اسالمي                    
نه تنها تثبيت نشده بلکه روزبروز ضعيف تر ميشود، با يک بحران عميق اجتماعي و سياسي و             

شورشهاي شهري و بسياري از روزهاي اعتراضي مثل           . اقتصادي روبرو است و راه حلي ندارد         
 مارسها و روز جهاني کودک و غيره و شعارها و قطعنامه ها و                      ۸ آذرها و اول مه ها و            ۱۶

بيانيه هائي که داده ميشد اينها همه شاهدان ما بود بر اين واقعيت که جامعه در تب و تاب                         
وقتي رژيم مانور ناجا را سازمان داد ما گفتيم اين مانوري است براي آماده شدن عليه                     . است

جمهوري اسالمي اولين دولتي بود که نيروهاي انتظامي، و نه نظامي اش مانور                          . انقالب
و اين براي رودرروئي با دشمن خارجي نبود بلکه هدف درهم کوبيدن هر نوع اعتراض             .  ميدادند

يکي از امامان جمعه گفت مانور ناجا براي پاسخگوئي به            . و حرکت مبارزاتي توده مردم بود      
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 .و طرفداران دموکراسي ترتيب داده شده است) جنبش زنان(خطر سکوالريستها و بدحجابها 
کسي که اين واقعيات را ميديد و تامل ميکرد متوجه ميشد که طوفاني در راه است و                          

حزب ما منتظر اين انقالب بود و وقتي انقالب سر بلند کرد آنرا              . بزودي انقالبي رخ خواهد داد    
اما چپ فرقه اي همانطور که گفتم نه بخاطر اشتباهات           . برسميت شناخت و به استقبالش رفت      

تاکتيکي بلکه اساسا به دليل ديدگاه و افق و مواضع سياسي و استراتژيکش از ديدن اين                               
واقعيات و از درک و تبيين درست تحول انقالبي که در ادامه اين شرايط شکل گرفت ناتوان                           
ماند، و لذا در برخورد به انقالب جاري گيج و سر در گم شد و يا از اساس به انکار و نفي آن                                

 .پرداخت
حاال اجازه بدهيد به تئوريها و نظرياتي که اين نيروها در واقع براي توجيه مواضع سياسي                   

 .و جهتگيري سياسي شان به آن توسل ميشوند بپردازيم
انقالب را چنان ايده     . اولين نکته تبيين و تعريفي است که اينان از انقالب بدست ميدهند               

آليزه ميکنند و چنان تعريف ذهني اي از آن بدست ميدهند که نه هيچگاه در تاريخ اتفاق                              
مناسب ترين نظريه براي کسي که بخواهد انقالب را موکول           (افتاده و نه ميتواند اتفاق بيافتد        

به خيابان آمدن    : تصور کليشه اي و کامال ذهني آنان از انقالب چنين است                 !) به محال کند   
 !طبقه کارگر با شعار لغو استثمار

اين نيروها، که خود البته نوعي تئوريزه کردن            " اشتباه"از لحاظ نظري و متدولوژيک يک          
بي عملي و عدم دخالتگري است، اينست که يک جنبش اجتماعي را بر اساس ترکيب و پايه                         

. طبقاتي توده مردم شرکت کننده در آن حرکت، و نه مضمون و اهداف آن، ارزيابي ميکنند                         
بنابر اين نظريه يک جنبش توده اي زماني انقالبي و بر حق است که کارگران در آن شرکت                                 

اين متدي کامال     . داشته باشند و در غير اينصورت برحق و انقالبي و قابل حمايت نيست                       
و تنها ميتواند از جانب يک حزب و                 . متافيزيکي، مکانيکي، و غير مارکسيستي است            

سازمان غير کارگري، از جانب چپ غيرکارگري که از خارج از طبقه کارگر و جنبش کارگري به               
يک حزب کارگري، فعالين و دست اندرکاران جنبش                  . تحوالت مينگرد، بکار گرفته شود         

کارگري و توده کارگران نميتوانند شرکت خود در يک حرکت اعتراضي توده اي را پيش شرط                       
اين تنها ميتواند نگرش و موضع حزب و جنبشي باشد که خود جزئي               ! شرکت خود قرار بدهند   

خرده بورژا ميتواند بگويد تا کارگر بخيابان نيايد کرکره مغازه ام را              . از جنبش کارگري نيست   
تا اعتصاب نکنم   ! اما کارگر نميتواند بگويد تا بخيابان نروم بخيابان نميروم           . پائين نميکشم 
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 !اعتصاب نميکنم
رهبر و فعال و دست اندرکار جنبش کارگري براي ارزيابي يک حرکت توده اي نيازمند                            
شاخص ديگري بجز شرکت خود در آن حرکت اعتراضي است و اين شاخص مطالبات و                                  

تا آنجا که به بحث ما در مورد جنبش جاري                . شعارها و مضمون و اهداف يک جنبش است           
مربوط ميشود همانطور که باالتر توضيح دادم اين يک انقالب است چون توده وسيع مردم با                      

اين . شعار مرگ بر ديکتاتور و با خواست سرنگوني جمهوري اسالمي به حرکت در آمده اند                       
يک انقالب است چون مساله قدرت سياسي و بود و نبود حکومت به مساله محوري و اصلي                       

طبقه کارگر بايد با حزب انقالبي اش در         . توده مردم تبديل شده و به خيابانها کشيده شده است          
وظيفه کمونيسم کارگري، وظيفه حزب پيشرو طبقه کارگر،            . محور و در راس آن قرار بگيرد          

طبقه کارگر  . اينست که در پيشاپيش صفوف کارگران حرکت کند و نه بدنبال جنبش کارگري                 
به دنباله رو، به حزب و سازماني که منتظر حرکت کارگران نشسته است تا بعد تصميم خودش                  

طبقه کارگر به حزبي نياز دارد که پرچم نقد و اعتراض سوسياليستي                 . را بگيرد، نيازي ندارد    
به حکومت و نظام موجود را در يک جنبش توده اي سرنگوني طلبانه بيافرازد، نقد و اعتراض                    

در (و راه حل طبقه کارگر را بويژه در رابطه با مسائل کليدي که انقالب حول آن شکل گرفته                          
بيان دارد و بخشهاي معترض         ) مورد انقالب جاري مساله مذهب و بيحقوقي مفرط زنان                

جامعه را حول پالتفرم کارگري در هر عرصه مشخص بسيج کند، و باالخره طبقه کارگر را در                     
 .عرصه مبارزه براي تصرف قدرت سياسي نمايندگي کند

متافيزيکي ديگر چپ غير کارگري برخورد به انقالب بعنوان يک پديده ايستا و                     " اشتباه"
 . اليتغييراست

برخورد به پديده هاي زنده و متحول بمثابه مقوالت ثابت و جامد يک شيوه هميشگي چپ                    
فرقه اي و ايدئولوژيک بوده است و اکنون همين متد در قبال انقالب جاري به کار گرفته                                  

از اين ديدگاه اسکوالستيکي انقالب نه يک روند و پروسه متحول و رشد يابنده بلکه                     . ميشود
تحولي غير قابل تغيير است، خصوصيات ثابت و از پيش تعيين شده اي دارد، و طبقات و                           

گويا همه چيز از پيش       . جنبشها و احزاب نيز رابطه ثابت و از پيش معلومي با انقالب دارند                 
گويا انقالب با رهبرش متولد ميشود و خواست و هدف نهائي اش را از                  . معلوم و مقدر است    

در اين ديدگاه نه جائي براي تعميق و راديکاليزه کردن انقالب                   . همان روز اول اعالم ميکند       
پاسيفيسم، انفعال و بي عملي      . هست و نه امکاني براي ارتقا و بجلو راندن و تامين رهبري آن              
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و البته همانطور که در ابتدا اشاره کردم          . اولين نتيجه چنين ديدگاه جزمي و متافيزيکي است         
نيروهائي که از نظر سياسي قصد حرکت و دخيل شدن در             . در جهان واقعي رابطه برعکس است     

يک حرکت توده اي را ندارند، تئوريهاي مناسب براي توجيه بي عملي خود را هم پيدا                                     
 .ميکنند

اجازه بدهيد براي اينکه به عمق اين پاسيفيسم پي ببريم مساله را مشخص تر بررسي                           
 .کنيم

وقتي يک جامعه اي مثل جامعه ايران در يکسال اخير مي جوشد ـ حتي اگر آنرا انقالب                         
 خرداد صرفا عليه تقلب در انتخابات يا عليه احمدي              ۲۲هم ندانيم و معتقد باشيم مردم در           

نژاد بخيابان ريختند ـ سئوال اينست که آيا في النفسه اين حرکت مثبت و بر حق هست يا نه؟                       
آيا في النفسه اين حرکت قابل تأييد هست که مردم انتخابات معيني يا رئيس جمهور معيني                  
را قبول نداشته باشند و اعتراضشان را در يک جنبش توده اي خياباني ابراز کنند؟ اگر موجه                       
است بايد پرسيد يک نيروي چپ انقالبي در چنين شرايطي چه مي کند؟ آيا مي رود رهبري اش                     
را بدست بگيرد و حتي اگر هم انقالب نيست، به سطح يک انقالب ارتقائش دهد و وسعت و                            
سازمانش بدهد و يا واگذار مي کند به احزاب و طبقات ديگر و در خانه مي نشيند؟ چپ                               

با اين سيستم فکري در هيچ انقالبي نمي توان شرکت               . سنتي اين سيستم دوم را بکار ميبرد         
ها رهبر  "کادت"ها جلو اين حرکت هستند و يا             "اس آر "بلشويک ها هم اگر مي گفتند           . کرد

 .هستند و اين به ما مربوط نيست اصال انقالب اکتبري در کار نبود
براي ما، براي کمونيستهائي که روي نيروي خود در شکل دادن به تحوالت حساب                                 
ميکنند، روشن است که انقالب سوسياليستي از همان قدم اول و از همان روز اول با شعار                             

انقالب اکتبر هم اينطور       . مرگ بر سرمايه داري و زنده باد سوسياليسم به خيابان نمي آيد                     
باالخره جامعه بلند مي شود و به شکلي، با شعار مرگ بر                . هيچ انقالبي اينطور نيست    . نبود

وظيفه يک  . شاه يا مرگ بر ولي فقيه و مرگ بر ديکتاتور و غيره، حکومت را بچالش ميکشد                   
حزب انقالبي اندازه گيري تعداد کارگران شرکت کننده در چنين حرکتي نيست، بلکه شرکت                      
فعال در آن به قصد راديکاليزه کردن و بجلو سوق دادن آن، به قصد اشاعه شعارها و اهداف و                         

چپ ايدئولوژيک که از پيش نتيجه عمل سياسي را پيش شرط              . سياستهاي کارگري در آن است     
براي اين چپ، کمونيسم          . عمل سياسي قرار ميدهد اساسا بدنبال انجام کاري نيست                         

 .است و بس" چه نبايد کرد"نيست، بلکه علم " ماترياليسم پراتيک"



  1 کمونیسم کارگري،   شماره    106

 
يکي مسئله انقالب و رهبري بود        . سؤال من از دو قسمت تشکيل شده بود          : محمد کاظمي 

که آنرا بطور مفصل توضيح داديد و يکي هم اينکه اقشار و طبقاتي که در انقالب شرکت مي                      
مي گويند اگر انقالب يک چيز مادي است قاعدتا طبقات و جنبش هاي مختلف بايد با                  . کنند

طرح مسائل خودشان مثل بيکاري، اختناق، نداشتن حق اعتصاب، نداشتن آزادي پوشش و                    
اما مي بينيم که در انقالب حاضر مردم به خيابان آمده اند                . غيره در آن حضور داشته باشند       

پس طبقه کارگر کجاست بعد از ده         ". مرگ بر خامنه اي    "يا  " مرگ بر ديکتاتور  "فقط با شعار     
ماه؟ چرا با خواسته هاي مشخص خودش جلو نمي آيد؟ چرا مثال زنان با خواسته هاي                                   

 خودشان جلو نمي آيند و کال چرا با شعارهايي که کنکرت و مشخص باشند، مواجه نيستيم؟
 

همانطور که باالتر توضيح     . ببينيد؛ اين باز همان سر و ته ديدن قضيه است              : حميد تقوايي 
اگر . دادم انقالب اعتراض و جنبش توده اي است عليه حکومت و براي بزير کشيدن حکومت                    

زنان فقط عليه حجاب اعتراض ميکردند و کارگران براي حداقل دستمزد و بهبود شرايط کار و                  
يک . خانواده هاي زندانيان سياسي هم خواهان آزادي زندانيان ميشدند اين ديگر انقالب نبود                  

انقالب زماني است که همان توده          . جامعه اي بود با يکسري جنبش هاي مطالباتي معين               
" مرگ بر ديکتاتور    "اهالي، کارگر، زن، جوان و دانشجو عليه حکومت و با شعاري مثل                          

زن وقتي مي گويد مرگ بر ديکتاتور، يعني مي خواهم حجاب را بگذارم                    . بخيابان مي آيند   
يعني من فهميده ام تا اين ديکتاتوري برقرار است، من جنس درجه دوم هستم و به                              . کنار

جوان وقتي مي گويد مرگ بر ديکتاتور، در واقع مي گويد نميخواهم               . آزادي و برابري نميرسم    
همه زندگي ايم را زير يوغ جمهوري اسالمي تباه کنم و خواهان آينده اي روشن و يک زندگي در                      

فرم عالي تر   " مرگ بر ديکتاتور  "چالش حکومت با پرچم      . خور انسان قرن بيست و يکم هستم        
فرم سياسي مبارزه اي است که هر قشري با خواست خودش در آن شرکت مي                         . مبارزه است 

در انقالب اکتبر هم مردم عليه دولت کادت و                 . هر انقالبي همين خصوصيت را دارد          . کند
يک شعار اساسي که رمز پيروزي بلشويک ها بود            . اساسا با خواست قطع جنگ بميدان آمدند        

شعار قطع جنگ و همه اسلحه ها بطرف دولت خودي، که لنين حول آن            . بود" نه به جنگ"شعار  
را در نقد و تمايز از نيروهاي انترناسيونال اول که در جنگ جهاني از دولت                  " انترناسيونال دوم "

اين . خودي حمايت ميکردند پايه گذاشت، خواست توده مردم روسيه را نمايندگي ميکرد                        
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قحطي بود، گرسنگي بود،      . شعار توده گير شد چون جنگ مسئله مبتال به همه مردم بود                    
بيحقوقي بود، فالکت بود و مردم تمام اينها را زير سر تزاري مي دانستند که جنگ براه                                 

ما به قدرت برسيم،    . ها هم آمدند و جنگ را ادامه دادند و لنين گفت نه            "کادت. "انداخته است 
کارگران، دهقانان و اقشار ديگر جامعه خواستهاي مشخص خود را              . جنگ را قطع مي کنيم      

داشتند اما انقالب اکتبر جمع جبري ومکانيکي طبقات و اقشار مختلف و خواستهايشان                       
نبود بلکه يک حرکت توده اي بود عليه دولت موقت کادت چون مردم دولت را مسئول مسائل                    

 .و مشکالتشان و بخصوص ادامه جنگي که هستي همه را برباد داده بود ميدانستند
بيشتر از نود درصد جامعه اين       . انقالب جاري در ايران هم دقيقا همين خصوصيت را دارد          

کارگران، زنان، اقليتهاي مذهبي، جوانان و ديگر اقشار جامعه هر              . حکومت را نمي خواهند    
جمهوري اسالمي را    -نکته مهم اينجا است    -يک خواستها و مسائل مشخص خود را دارند و           

اگر جامعه به اين نتيجه نرسيده بود که تنها با             . مسئول و باعث و باني مسائل خود ميدانند         
 .سرنگوني حکومت مسائلش حل خواهد شد اصوال انقالب حاضر شکل نميگرفت

در اين ميان جنبش کارگري و نقد راديکال کارگري به حکومت و نظام سرمايه داري                              
موجود جايگاه کامال ويژه و تعيين کننده اي دارد چرا که ريشه همه مسائل اقشار ديگر                               

من قبال هم بر اين        . جامعه نيز سلطه سياسي و اقتصادي طبقه سرمايه دار بر جامعه است                   
تاکيد کرده ام که نه مساله کارگر صرفا استثمار شدن است و نه مصائب جامعه سرمايه داري                     

اگر امروز يک حکومت سياه و قرون وسطائي اسالمي در             . صرفا دامن طبقه کارگر را ميگيرد      
ايران بر سر کار است بخاطر اين است که براي بورژوازي جهاني و بورژوازي بومي ايران تنها                         

اسالم .  توسل به خميني و اسالم خميني بود          ۵۷راه حفظ نظام سرمايه داري در برابر انقالب             
اسالم بورژوايي است و         . حاکم امروز، اسالم عصر فئودالي جوامع قرون وسطايي نيست                     

بورژوازي بطور مشخص در اين سي سال توانسته خودش را با حکومت اسالمي سر پا نگاه                         
 روي  ۵۷خميني و اسالم خميني را از ترس چپ و از ترس شوراهاي کارگري در انقالب                       . دارد

. کار آوردند و شديدترين بيحقوقيها و فقر و تبعيض و اختناق را بر کل جامعه تحميل کردند                      
فقر فقط مسئله کارگران نيست؛ بنابر آمار خود حکومت بيش از هشتاد درصد جامعه بزير                       

از بيحقوقي مفرط و تبعيض و ستم و بايد گفت توهين و تحقيري که                 . خط فقر رانده شده است     
در حق زنان اعمال ميشود تا بيکاري و رواج بيسابقه اعتياد و فحشا و ديگر مصائب                                    
اجتماعي تماما ناشي از سلطه سرمايه داري و حکومت اسالمي الزم براي حفظ اين سلطه                          
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زن . طبقه کارگر، کارگران و خانواده هاي کارگري نيز از همه اين مصائب در رنج اند                        . است
. کارگر به همان اندازه ضد حجاب و ضد آپارتايد جنسي است که هر زن ديگري در جامعه                             

فرزند کارگر هم از سيستم آموزشي مذهبي و خرافاتي که در مدارس بخورد کودکان ميدهند                    
اين تصور که کارگر فقط وقتي احساس فشار مي کند که در کارخانه استثمار                     . در رنج است   

مي شود و گويا بعنوان زن، بعنوان يک آدم سکوالر و ضد مذهب، بعنوان يک شهروند خواهان                      
آزادي بيان و انديشه و ديگر آزاديهاي سياسي، انتقاد و اعتراضي ندارد، يک تصور غير واقعي                   

اين نگرش بورژوائي است که گويا کارگر فقط            . و در واقع يک نگرش بورژوائي از کارگر است            
. يک صنف است که استثمار مي شود و فقط در کارخانه و بعنوان توليد کننده اعتراض دارد                      

نقد اين بينش و ديدن نقش و جايگاه اجتماعي کارگر و انتقاد همه جانبه او به سرمايه داري                          
بعنوان ريشه همه مسائل و مصائب گريبانگير توده مردم بويژه در شرايط انقالبي و در                                 
ارزيابي و شناخت انقالب و جنبش انقالبي نظير آنچه در ايران امروز شاهد آن هستيم اهميت                      

کساني که بخيابان آمدن طبقه کارگر با خواستهاي مشخص               . تعيين کننده اي پيدا ميکند       
خودش را پيش شرط يک حرکت انقالبي قرار ميدهند متوجه نيستند که بخيابان آمدن توده                       
مردم عليه حکومت سرمايه و در اعتراض به مسائل و مصائبي که سلطه سرمايه موجد و                          

 .جنبش کارگري و طبقه کارگر است" خواست مشخص"باعث و باني آنست خود پايه اي ترين 
ميبينيد که نظريه اي که شرکت طبقه کارگر و ديگر اقشار با خواسته هاي ويژه خودشان را                   
به پيش شرط انقالب و يک جنبش انقالبي تبديل ميکند نه از انقالب و مکانيسمهاي يک                            
انقالب واقعي درک و تصور روشني دارد و نه از نقش و جايگاه واقعي طبقه کارگر در يک                                 

 .جنبش انقالبي
 

در جواب پرسش اول من که انقالب چيست، شما به وجوه مشترک انقالبات                  : محمد کاظمي 
در بررسي انقالب    . حال، اجازه بدهيد از زاويه ديگري هم به انقالبات نگاه کنيم               . اشاره کرديد 

 لنين يکجا آنرا انقالب کارگري مي داند، يکجا مي گويد انقالب مردم است، يکجا از                   ۱۹۰۵
آن با عنوان انقالب بورژوا ــ دموکراتيک نام مي برد و در عين حال از تلفيق ايده هاي                                       

 هم دوباره با همان سردرگمي       ۱۹۱۷در انقالب   . دموکراتيک و سوسياليستي صحبت مي کند      
مثال يکجا از انقالب فوريه با عنوان انقالب بورژوا ـ دموکراتيک و از انقالب                   . مواجه هستيم 

اکتبر با عنوان انقالب سوسياليستي صحبت مي کند و در جاي ديگري هم اين دو انقالب را                       
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لطفا با توجه به متدي که لنين در مورد انقالب داشته است، اين                . دو فاز يک انقالب مي داند      
با توجه به اين متد در رابطه با انقالب در ايران و دموکراتيک يا                . مسئله را کمي توضيح دهيد    

 سوسياليستي بودن آن چه ميتوان گفت؟
 

نکته اول اينکه در روسيه      . در پاسخ به اين سئوال بايد به چند نکته اشاره کنم            : حميد تقوايي 
آن زمان توليد فئودالي شيوه مسلط بود و بورژوازي هنوز از نظر اقتصادي و حتي از نظر                              

البته توليد سرمايه داري شکل گرفته بود و طبقه کارگر هم              . سياسي، کامال مسلط نشده بود     
رو به رشد بود ولي اساسا روسيه يک نظام ارباب رعيتي بود و تزاريسم و دربارش هم نماينده                         

 -در چنين جامعه اي هست که لنين از انقالب بورژوا                      . زمين داران بزرگ فئودال بودند          
روشن است که در روسيه فئودالي انقالب بورژوايي هنوز                      . دموکراتيک صحبت مي کند        

موضوعيت دارد و ميتواند هم از نظر اقتصادي و هم سياسي و اجتماعي جامعه را ارتقا                             
در دوره ما، اين ديگر موضوعيت خودش را از دست داده است و انقالبات بورژوائي                         . بدهد

امروز در جايي فئوداليسم مسلط نيست و در تمام            . ديگر در هيچ جا محلي از اعراب ندارند         
در ايران هم بطور مشخص، اصالحات       . دنيا وجه توليد مسلط، وجه توليد سرمايه داري است          

 آخرين ضربه را به فئوداليسم وارد آورد و توليد سرمايه داري را به وجه                    ۱۳۴۲ارضي در سال     
، عليرغم ضعف چپ، مهر طبقه کارگر را بر               ۵۷انقالب  . مسلط توليد در ايران تبديل کرد        

خودش داشت دقيقا به اين دليل که در يک جامعه سرمايه داري اتفاق ميافتاد و به همين                              
خاطر هم کامال از تحوالت اجتماعي قبلي و از تحوالت دهه سي و انقالب مشروطه و غيره،                       

اين البته بحث ديگري است ولي در هر حال، مي خواهم بگويم که فرق دوره ما                      . متفاوت بود 
 اين است که ديگر سرمايه داري همه جا مسلط است و                       ۱۹۱۷ تا     ۱۹۰۵با دوره انقالب       

 .بنابراين، انقالب بورژوا ـ دموکراتيک موضوعيتي ندارد
از لحاظ سياسي امروز هيچ کجا هيچ حزب بورژوايي يا هيچ جنبش بورژوايي، راديکال                      

کامال ارتجاعي و محافظه کار است به اين         . نيست، انقالبي نيست و حتي رفرم هم نمي خواهد         
 .دليل که همه جا در قدرت و مدافع وضع موجود است

نکته دوم اينکه لنين حتي در روسيه فئودالي هم طبقه کارگر را رهبر انقالب ميداند و                          
مدام بر اين تاکيد ميکند که ليبراليسم بورژوائي ناپيگير است، بيشتر از انقالب هراس دارد                    

اگر لنين در جايي از تلفيق ايده هاي دموکراتيک ـ سوسياليستي سخن                . تا از ارتجاع، و غيره     
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گفته است يا مثال اعالم کرده است هر دمکرات پيگيري بايد سوسياليست باشد، يا يکجا از                     
انقالب مردم و جائي انقالب کارگري حرف زده است اين، گيج سري را نشان نمي دهد بلکه                           
ناشي از همين سياست و تالش لنين و بلشويکها براي کسب رهبري انقالب در يک جامعه                            

منظور لنين وقتي مي گويد انقالب کارگري، اساسا اين است که                 . فئودالي عقب مانده است    
يعني حتي در يک       . اين است  " لنينيسم"بنظر من، جوهر       . کارگران بايد رهبر انقالب باشند        

حزب لنين و     ( سوسيال ـ دموکرات ها            ۱۹۰۵ و قبل از          ۱۹۰۵جامعه فئودالي در سال          
بلشويکها . مي گفتند انقالب دموکراتيک است ولي تحت رهبري طبقه کارگر                 ) بلشويک ها 

معتقد بودند و اعالم ميکردند که بدون رهبري طبقه کارگر، انقالب حتي به خواسته هاي                           
مي خواهم بگويم لنين منتظر نمي شود ببيند رشد نيروهاي                    . دموکراتيکش هم نمي رسد      

مولده در چه حدي است و مثال اگر جامعه فئوداليته است، بگويد نوبت من نيست و بايد                              
متدولوژي منشويک  . اين متدولوژي پلخانوف است   . اين متد لنين نيست   ! بورژوازي بيايد جلو  

گويا رشد نيروهاي مولده موتور تاريخ        . و تکاملي از تاريخ    " اولوشنيستي"يعني درک   . هاست
لنين را در هر شرايطي         . براي لنين، انقالب و نقش حزب انقالبي موتور تاريخ است                  . است

بگذاريد، قبول نمي کند دنباله رو يک نيرو يا حزب ديگري باشد يا مثل نيروي فشار کار کند                       
لنين . بخاطر اينکه ـ مثال ـ نيروهاي مولده رشد نکرده اند يا روسيه فئودالي است و غيره                            

عقب ماندگي روسيه را انکار نميکند و حتي خودش مي گويد طبقه کارگر در روسيه بيشتر از                   
اما با اين همه هيچکدام اينها مانع نمي شود که                . فئوداليسم رنج مي برد تا سرمايه داري          

مباني تئوريک نظراتش را هم     . رهبر، بلشويک ها هستند   . لنين بگويد رهبر، طبقه کارگر است      
تا مدتي حتي نظريه انقالب به مدد دو طبقه و               . فرموله و تدوين ميکند و توضيح مي دهد           

که براي  (حتي ديکتاتوري دو طبقه را مطرح ميکند ولي در هر حال بر رهبري طبقه کارگر                         
در انقالب کارگري ـ دهقاني       ) لنين با رهبري حزب انقالبي طبقه کارگر کامال مترادف است              

 .تاکيد ميکند
اين است که نقش خود، نقش حزب انقالبي طبقه                  " لنينيسم"از نظر متدولوژيک جوهر         

مي گويد حتي اگر از لحاظ اقتصادي جامعه هنوز           . کارگر را در محور تحوالت قرار مي دهد        
و فقط تحت   . کامال سرمايه داري نيست، رهبر منم، رهبر طبقه کارگر و حزب انقالبي اوست                

دموکراسي، يعني همان کمونيست هاي آنزمان، حتي انقالب دموکراتيک               -رهبري سوسيال    
اين بنظر من، جوهر لنينيسم است و اين متد لنيني بخصوص            . مي تواند در روسيه پيروز شود   
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البته امروز ديگر کسي     . امروز يک وجه تمايز مهم کمونيسم کارگري از چپ غيرکارگري است              
نميتواند به بهانه فئوداليسم متوسل شود چون همانطور که گفتم نه در ايران و نه هيچ جاي                           

 به  ۵۷بخشي از چپ سنتي دوره انقالب          . ديگر دنيا توليد فئودالي وجه مسلط توليد نيست           
تز نيمه فئودال نيمه       . همين نوع بهانه ها گرچه اين بار در قالبهاي جديدي متوسل ميشد                      

مستعمره بودن اقتصاد ايران و يا سرمايه داري وابسته و عدم رشد صنعت و غيره عنوان                               
هاي بعدي تکامل جامعه احاله        "مرحله"ميشد تا سوسياليسم و انقالب سوسياليستي را به               

اما اين نظرات   . کنند و مشغول جبهه سازي با بورژوازي ملي و نيروهاي خلقي و غيره بشوند                 
خوشبختانه در نتيجه نقد نظري و سياسي منصور حکمت و مارکسيسم انقالبي و همچنين                       

طبقه کارگر با قدرت شورا آنچنان در          .  کامال منزوي و حاشيه اي شد         ۵۷خود تجربه انقالب     
 حاضر شد که بنظر من، اين نوع تئوريها دود شدند و مارکسيسم انقالبي و                                ۵۷انقالب   

 .کمونيسم کارگري از همانجا سربرآورد
يا در واقع بايد گفت هدف و          -آنچه امروز چپ غيرکارگري همچنان از درکش عاجز است             

لنينيسم  به معني پيروزي رساندن انقالب سوسياليستي در دل يک                  -امر سياسي اش نيست    
يعني امري که تماما به نقش تعيين کننده         . جنبش زنده و شرايط واقعي حاضر در جامعه است         

حزب و تامين رهبري حزب در يک انقالب توده اي و خلع يد سياسي از بورژوازي و تصرف                              
اگر در دوره لنين       . قدرت دولتي بوسيله حزبي که در راس انقالب قرار گرفته گره ميخورد                      

منشويسم به عقب ماندگي هاي روسيه، مرحله بندي انقالبها به دموکراتيک و سوسياليستي                  
متوسل ميشد تا سوسياليسم را موکول به محال کند، منشويکهاي امروزي با انکار نقش                        

بجاي سياستها و اهداف    " خود طبقه کارگر  "رهبري کننده حزب کمونيستي کارگري و توسل به          
به نظر من جوهر منشويسم امروز                 . کارگري در يک انقالب به همان نتيجه ميرسند                       

 .آنارکوسنديکاليسم است
در اينجا الزم است نکته اي را در مورد نوع انقالبات، انقالب دموکراتيک، انقالب                               

به نظر من اين ما، احزاب و نيروهاي سياسي، هستيم که به               . سوسياليستي و غيره تاکيد کنم     
انقالبي سوسياليستي هست يا نه، بستگي به اين دارد که کدام حزب و                . انقالب اسم مي دهيم   

بطور عيني، آن انقالب اجتماعي که در اين دوره مي تواند               . نيروي سياسي رهبر انقالب است     
پيروز شود و واقعا جواب خواسته هاي مردم و کارگران را بدهد، فقط مي تواند انقالب                                  

اما اينکه بالفعل انقالبي سوسياليستي هست يا نه، تماما و صد در صد                . سوسياليستي باشد 
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بدين معنا،   . برمي گردد به نقش و سياستها و دخالتگري حزب طبقه کارگر در آن انقالب                         
امروز بيش از هميشه  تاکيد لنين بر نقش و جايگاه رهبري کننده حزب و تامين اين رهبري                          
عامل تعيين کننده اي نه تنها در پيشروي و به پيروزي رسيدن انقالبات عصر ما بلکه در                             

 .تعيين نوع و خصلت و نام اين انقالبها است
 

 شروع  ۸۸ تا انقالبي که از خرداد         ۵۷به انقالب جاري و فاصله بين انقالب           : محمد کاظمي 
شد، حتما خواهيم پرداخت، منتها در همين رابطه شما اشاره کرديد به مسئله انقالبات و                           

اجازه بدهيد ارتباط بين انقالب فوريه و        . رهبري طبقه کارگر و بخصوص رهبري حزب کارگري        
چپ سنتي در تحليل انقالب بورژوا ـ             . انقالب اکتبر را از يک زاويه ديگري هم نگاه کنيم                   

دموکراتيک فوريه و گذار آن به انقالب سوسياليستي اکتبر، طوطي وار از بسط مبارزه                                
خالصه اين تحليل ـ جدا از هر               . طبقاتي در مرحله انقالب دموکراتيک صحبت مي کند                

فرمولبندي که اين چپ دارد ـ اين است که در انقالب دموکراتيک بخشي از اقشار و طبقات به                     
در نزد اين چپ طبقه کارگر       . خواسته هاي خود مي رسند و در نتيجه انقالب را ترک مي کنند               

در مرحله انقالب سوسياليستي تنها مي شود و بايد به تنهايي بار انقالب سوسياليستي را                       
او از تکامل    . بدوش بکشد اما لنين تحليل ديگري از رابطه اين دو انقالب با همديگر دارد                     

مسالمت آميز انقالب در فاز اول انقالب و شکست آن در پايان اين فاز که منجر به فاز دوم                             
ها که گذار مسالمت آميز به      "اس آر "مي شود، صحبت مي کند و از خيانت احزاب منشويک و      

براي . لطفا اين مسئله را بيشتر توضيح بدهيد        . انقالب سوسياليستي را غيرممکن مي کنند      
اينکه همانطور که خودتان اشاره کرديد، آن چيزي که اهميت دارد ـ و نوع انقالب را تعيين مي                     

 .کند ـ نقش طبقه کارگر و نقش رهبري حزب است که به همديگر پيچيده و مربوطند
 

معروف " مراحل"يک نظريه اي در روسيه آن زمان مطرح بود که بعدا به تئوري       : حميد تقوايي 
اين نظريه که گويا يکسري انقالباتي است که تاريخ به ما تحميل کرده و بايد به ترتيب                          . شد

بعد انقالب بورژوائي عليه فئوداليسم است و         . اول، انقالب عليه برده داري است      . اتفاق بيافتد 
بعد انقالب عليه سرمايه داري و اگر يکي از اينها اتفاق نيفتاده است، فعال نوبت بعدي نيست                   

است که  " اولوشنيستي"اين همان ديد منشويکي و        ! و بقيه بايد صبر کنند اول آن اتفاق بيفتد           
" پلخانوف"اين ـ تا آنجايي که به بحث انقالب فوريه و اکتبر برمي گردد ـ ديد                  . قبال اشاره کردم 
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خط منشويک ها اين است که بايد اجازه داد بورژوازي بيايد و نقش                            . و منشويک هاست    
منشويکها بعد از انقالب فوريه اين نطريه را مطرح ميکردند که                  . تاريخي اش را ايفا بکند      

بقدرت رسيده اند بايد به         " کرنسکي"حال که تزاريسم رفته است و کادتها و دولت موقت                       
بورژوازي فرصت داد تا وظايف تاريخي اش را انجام بدهد و لنينيسم دقيقا آنتي تز همين                            

از تاريخ که همانطور که گفتم، نيروهاي            " اولوشنيستي"نقد اين ديد تکاملي و          . نظريه است 
، مارکسيسم رسمي     "پروگرسي"بعدها، مارکسيسم چاپ       . مولده را موتور تاريخ مي داند           

بر ) بعد از آنکه انقالب اکتبر را به شکست کشاندند و سرمايه داري دولتي حاکم شد                   (روسيه  
همين نوع تکامل گرائي مبتني بود که گويا تاريخ بايد مراحلي را پشت سر بگذارد و اگر در                       

تئوريهاي مختلفي هم از اين نشات            ! مرحله اي نوبت شما نباشد، شما بايد تمکين کنيد                 
و " سه جهان "و بديل مائوئيستي آن تز       " دوران"تئوري راه رشد غيرسرمايه داري؛ تئوري        . گرفت
 .غيره

از لحاظ عملي و پراتيکي وجه مشترک همه اين تئوريها اينست که نقش عنصر فعاله                           
گويا مارکسيست ها ناظران داوران          . يعني حزب و نيروهاي سياسي را ناديده مي گيرند                   

پشت پرده تاريخ    ! تاريخند و مواظبند که طبقات ناگهان خارج از نوبت، ايفاي نقش نکنند                   
ايستاده اند و هر طبقه اي را در زمان ايفاي نقش جلو مي فرستند و اگر زمان ايفاي نقش                                

چيزي جز اين نيست و       " منشويسم"جوهر  ! طبقه کارگر نيست، نبايد در سياست دخالت کند           
تبديل شد به همان         ". مارکسيستي"اين متأسفانه بعدها تبديل شد به يک نوع تئوري                           

روشن است اين تئوري براي بورژوازي که مي خواهد جلو حرکت                 . مارکسيسم چاپ پروگرسي   
با ظاهر مارکسيستي و در     . طبقه کارگر و اعمال اراده طبقه کارگر را بگيرد خيلي کاربرد دارد         

مي گويند هنوز نوبت تو      . لباس مارکسيسم طبقه کارگر را از دخالت در سياست باز ميدارند            
باز مي کند که تا           " حزب و جامعه     "اين بحثي است که منصور حکمت در                   . نشده است  

مارکسيست ها مي آيند حرکتي بکنند، يک حاجي زاده اي که رفته در فرنگ تحصيل کرده،                       
. آخر جامعه هنوز صنعتي نيست     ! نه، شما مارکس را خوب نخوانده ايد        "مي آيد و مي گويد        

هنوز نيمه فئودال ـ نيمه مستعمره است يا تضاد عمده با امپرياليسم است و اآلن موقع انقالب               
 !و مارکسيست ها را به خانه ميفرستند" سوسياليستي نيست و غيره

تا آنجا که به ايران      . متد ما و بنظر من متد لنين، از ابتدا، کامال نقطه مقابل اين است                  
امروز مربوط ميشود حتي اگر قبول کنيم که صنعت در ايران پيشرفته نيست يا هنوز بقاياي                     
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فئودالي هست در اين واقعيت تغييري داده نميشود که انقالب سوسياليستي يعني انقالب                       
. تحت رهبري طبقه کارگر در دستور است و تنها چنين انقالبي ميتواند جامعه را رها کند                         

مگر نمي تواند اگر    ! مگر طبقه کارگر نمي تواند صنعت را بعد از به قدرت رسيدن رشد بدهد؟              
بقاياي فئودالي هم هست، آنرا جمع کند؟ نفس اينکه کسي مثل لنين در تاريخ وجود دارد،                         
نفس اينکه نيرويي مثل بلشويسم و حزبي مثل حزب بلشويک در تاريخ وجود دارد، نشان مي                     
دهد که نيروهاي مولده آنقدر رشد کرده که مارکسيست ها بيايند و مدعي قدرت شوند وگرنه                    

اگر اين لنين هست، اگر بلشويک        . لنيني از نظر سياسي بوجود نمي آمد        . لنيني زاده نمي شد    
دموکراسي روسيه با رهبري لنين مي تواند آن انقالب را پيروز                   -ها هستند و اگر سوسيال         

 .کند، معلوم است نوبت شما فرا رسيده است
ما طرفدار انقالب سوسياليستي فوري و بدون هيچ واسطه اي هستيم چون نيروي ارادي                       
انسانها و عملکرد احزاب را عامل تعيين کننده پيشروي و پيروزي و يا تحريف و شکست يک                     

همانطور که گفتم، نام انقالب ها را احزاب به آنها مي دهند نه درجه رشد                        . انقالب ميدانيم 
اگر يک حزب انقالبي لنيني در جامعه اي وجود داشته باشد، هر انقالبي در آن               . نيروهاي مولده 

جامعه ميتواند سوسياليستي باشد و به پيروزي برسد؛ مستقل از اينکه صنعت چقدر در آن                       
 .کشور رشد کرده يا امپرياليسم چقدر در آن کشور نفوذ دارد يا ندارد

ها و  "اس آر "اين سؤالي که شما مطرح کرديد راجع به متدولوژي لنين و اينکه مي گويد                      
منشويک ها خيانت کردند، بنظر من به اين دليل بود که اين نيروها به بهانه عقب مانده بودن                     

ها "کادت"و فئودالي بودن روسيه، هدف تصرف قدرت سياسي را کنار گذاشته و تماما به                            
 .واگذار کرده بودند

برخي نيروهايي که خود را هم چپ ميدانند بعد از              . در ايران هم دقيقا مسئله همين است        
خاتمه جنگ، در دوره رفسنجاني و خاتمي، مدعي بودند بورژوازي دارد رشد مي کند، دو                          
خرداد خواهان اصالحات مدني است و حتي ممکن است حقوق سنديکائي به کارگران بدهد و                    

و بنظر من، عين       " پاسيفيزم"، عين     "منشويسم"اين، عين     . اين تزها هنوز هم هست        . غيره
 .درست نقطه مقابل اينها قرار دارد" لنينيسم"شکست طلبي است و 

از نظر متد، کمونيسم کارگري عميقا لنينيستي است بخاطر اينکه نقش خودش را در                         
تاريخ تعيين کننده مي داند و معتقدست انقالب سوسياليستي تنها در صورتي ميتواند شکل             
بگيرد و به پيروزي برسد که يک حزب انقالبي کمونيست حضور داشته باشد و به وظايف خود                       
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 هم همين متد را داشتيم که اين خود موضوع جداگانه اي                ۵۷ما در همان انقالب      . عمل کند 
 .است

 
 و برخورد و نقش منصور           ۵۷انقالب   . پس اجازه دهيد به همين بپردازيم          : محمد کاظمي 

يک فرق اساسي که لنين و منصور حکمت با اين ديد داشتند و اآلن خود شما به                    . حکمت در آن  
است و نقش حزب در رهبري طبقه              " حزب و جامعه    "آن وفادار هستيد، مسئله رابطه بين              

در جايي  .  را انقالب بورژوا ـ دموکراتيک مي نامد        ۵۷منصور حکمت در جايي انقالب  .  کارگر
 شکست مي خورد و بخصوص       ۵۷شعار جمهوري انقالبي را مطرح مي کند و بعد که انقالب               

در آستانه تشکيل حزب کمونيست کارگري، از انقالب کارگري و انقالب کمونيستي صحبت                    
ديگر خبري از انقالب بورژوا ـ دموکراتيک نيست بلکه بجاي آن             " يک دنياي بهتر  "در  . مي کند 

انگار از اين پس با         . از انقالب و اصالحات و رابطه تنگاتنگ ايندو با هم مواجه هستيم                      
مردم، بحث سلبي و    " نه"حزب و جامعه، تعميق      . ادبيات و ترمينولوژي ديگري مواجه هستيم      

مي گويد حزب   " آيا کمونيسم در ايران پيروز مي شود        "او در سخنراني مشهور      . اثباتي و غيره  
در آنجا او ليستي از خواسته هاي        . کارگري اميال نود درصد مردم ايران را نمايندگي مي کند           

مردم را که عبارتند از مدرنيسم، سکوالريسم، برابري زن و مرد و مبارزه با تبعيض، آزادي                        
شما . بي قيد و شرط سياسي، لغو کار مزدي، برابري اقتصادي و رفاه اجتماعي، برمي شمارد                  

اينها را چگونه با متد لنين و در ادامه متد انقالب سوسياليستي اش، توضيح مي دهيد؟                          
اجازه بدهيد اين را هم اضافه کنم که در هر حال، با همين تغيير ريل و ادبيات جديد بود که                            

! عده اي از حزب استعفا دادند و اعالم کردند که پروژه کمونيسم کارگري شکست خورده است                    
مي خواستم اين مسئله رهبري حزب در متد مارکسيستي، لنينيستي و متد منصور حکمت                  

 .و اين رفت و آمدها و تغيير ريل ها را کمي توضيح بدهيد
 

 مربوط مي شود، چيزي که منصور حکمت مي            ۵۷تا آنجايي که به انقالب        : حميد تقوايي 
گفت، و وجه مشخصه مارکسيسم انقالبي و اتحاد مبارزان کمونيست بود، اين بود که انقالب                 
معيني که در آن زمان جريان داشت به اين دليل دموکراتيک است که طبقه کارگر آمادگي                            

يعني در حالي که انقالب آغاز      . رهبري و به سرانجام رساندن يک انقالب سوسياليستي را ندارد          
اساس بحث ما در مورد         . شده و گسترش مي يابد طبقه کارگر از حزب خود محروم است                     
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دموکراتيک بودن انقالب اين ضعف سياسي طبقه کارگر بود و نه هيچ عامل ديگري نظيرعدم                  
رشد نيروهاي مولده، نبودن صنعت، انقالبي بودن بخشي از بورژوازي يا بورژوازي ملي و                           

نه تنها منصور حکمت به هيچکدام اينها معتقد نبود بلکه اساسا با نقد                       . مترقي، و غيره   
بنابراين، اگر ما مي    ". اسطوره بورژوازي ملي ـ مترقي    "با نقد مثال    . اينها کارش را شروع کرد    

گفتيم انقالب دموکراتيک است، از اين نظر بود که بلحاظ شرايط سياسي آنزمان، طبقه کارگر                  
در عين حال تاکيد ميکرديم که         . در موقعيتي نبود که انقالب بالواسطه سوسياليستي باشد           

ما از همان زمان امر پيشروي و پيروزي             . رهبري طبقه کارگر در انقالب جاري حياتي است            
انقالب را به ايفاي نقش طبقه کارگر مربوط مي کرديم و اين وجه مشترکي بود که منصور                          

اساسا از نظر متد، منصور حکمت از ابتدا تا آخر فعاليت هاي                    . حکمت با لنينيسم داشت     
 .از اين نظر هيچ چيزي تغيير نکرد. سياسي اش کامال منسجم بر روي همين خط بود

. از نظر محور قرار دادن حزب و حزبيت نيز منصور حکمت خط ثابت و پيگيري داشت                         
اساسا اتحاد مبارزان هدف خود را تشکيل حزب کمونيست ايران قرار داد و وقتي اين حزب                        

خيلي آگاهانه، يک هدف اتحاد مبارزان تشکيل حزب بود           . تشکيل شد، خودش را منحل کرد      
و معتقد بود قدرت حزب و برخورداري طبقه کارگر از حزب، شرط تعيين کننده به پيروزي                           

 .رسيدن انقالب سوسياليستي است
در آن دوره،   . مي توانم بگويم اين دوره تا مقطع اولين کنگره اتحاد مبارزان طول مي کشد               

طبعا ما هنوز مقداري با ترمينولوژي رايج چپ صحبت مي کرديم و مثال از انقالب                                    
. دموکراتيک مي گفتيم و حتي اصطالح انقالب دموکراتيک خلق در ادبيات اوليه وجود داشت                

ولي همانطور که گفتم اساس اين نظر ما امري سياسي و مربوط به عدم آمادگي طبقه کارگر                      
وقتي آن انقالب معين     . براي ايفاي نقش رهبري کننده در يک انقالب زنده و حي و حاضر بود                   

ديگر آن تحليل و      )  خرداد ۳۰مشخصا بعد از      (تمام مي شود و شکستش محرز مي شود               
تبيين انقالب جاري از دست و پاي ما باز مي شود و در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونيست                       

 ۵۷ديگر اين مساله مطرح نبود که انقالب              . تماما بر انقالب سوسياليستي تأکيد ميشود         
بحث محوري کنگره اين بود که بنا به تعريف، کار ما             . چيست، نوع و خصلتش چيست و غيره       

سوسياليست ها سازمان دادن انقالب سوسياليستي است نه بسط دادن انقالب موجود يا کش                 
يک دستاورد  .  بريديم ۵۷در واقع، ديگر کامال بند ناف مان را از انقالب                  . ۵۷دادن انقالب    

سبک "بحث  ) اميدوارم خوانندگان با ادبيات ما در آن دوره آشنا باشند              (مهم اتحاد مبارزان     
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در کنگره اول اتحاد مبارزان بود که منصور حکمت بحث را برد بر سر اينکه کار ما                              " کار
سوسياليست ها در هر شرايطي سازماندهي و رهبري انقالب سوسياليستي است و ما خواهان                 

البته نظرات مهم و تعيين کننده اي که بخصوص بعد از                          . انقالب سوسياليستي هستيم     
تشکيل حزب کمونيست کارگري از جانب منصور حکمت مطرح شد در ابعاد وسيعتر و                              

حزب و   "نظريه   . عميقتري اين تعهد به انقالب سوسياليستي را بسط داد و به پيش برد                             
و از جمله همين بحث که باالخره              " سلبي بودن انقالب    "،   "حزب و قدرت سياسي      "،   "جامعه

خصلت و نوع انقالب را نيروهاي سياسي و احزاب تعيين مي کنند و اينکه پيروزي انقالب در                    
 .گرو هژموني طبقه کارگر و يا پذيرش رهبري حزب بوسيله جامعه است و غيره

آيا کمونيسم در ايران پيروز       "همانطور که خودتان اشاره کرديد، منصور حکمت در بحث               
مي گويد خواسته هاي نود درصد مردم ايران را ما داريم نمايندگي مي کنيم و يا                        " مي شود 

در اولين سخنراني که رو به جامعه داشت، گفت زيپ پوست هر انسان منصفي را بکشيد، يک                    
مي گويد اکثريت مردم دنيا          . سوسياليست و يک کمونيست دوآتشه در او پيدا مي کنيد                    

اين نحوه برخورد و اين تلقي، هم اکنون ديگر                     . کمونيست هستند و خودشان نمي دانند            
اساس تئوريک اين بحث ها در            . کمونيسم کارگري را در يک مدار ديگري قرار داده است                    

هست که نشان مي دهد چطور اين صف از آن جنبش هاي کمونيستي                            " تفاوت هاي ما    "
باصطالح غيرکارگري جدا است و کمونيسم کارگري ديگر اساسا با مقوالتي مثل مرحله                           
انقالب، نامگذاري و تقسيمبندي از پيشي انقالبها به دموکراتيک و سوسياليستي، و وصل                     

چه قشر و طبقه اي در چه          (کردن مکانيکي و بالواسطه اقشار و طبقات به تحوالت انقالبي                 
در مقابل اين ديدگاههاي منشويکي،          . فاصله ميگيرد  ) انقالبي و تا کجا شرکت ميکند            

منصور حکمت بحث جنبشها و ارزيابي احزاب بر مبناي جنبشهاي اجتماعي که به آن                                
متعلقند را قرار ميدهد  و در برابر ديد فرقه اي و ايدئولوژيک از کمونيسم بحث حزب سياسي                       

منصور حکمت اعالم ميکند کمونيسم کارگري خواست و آمال اکثريت عظيم جامعه را                     . را
کمونيسم کارگري ميتواند جوانان و زنان و همه اقشار تحت ستم را رها                      . نمايندگي ميکند 

منصور حکمت مي گويد انقالب در ايران، انقالب سوسياليستي در ايران، به احتمال                       . کند
زياد يک انقالب زنانه است، خصلت زنانه دارد و زنان يک نيروي تعيين کننده در اين انقالب                         

کمونيسم کارگري،  . در همين انقالب جاري ما نقش پيشرو زنان را به رأي العين ديديم      .  هستند
اميال و آرزوهاي نود درصد مردم ايران را در خواست هاي ضد جمهوري اسالمي شان، در                            



  1 کمونیسم کارگري،   شماره    118

خواسته هاي سکوالريستي شان، در مسئله آزادي زن، مسئله مدرنيسم و برخورداري از يک                       
اين نکات را منصور حکمت در            . زندگي قرن بيست و يکمي و غيره، نمايندگي مي کند                   

مطرح ميکند و امروز ما به عينه داريم اين را             " آيا کمونيسم در ايران پيروز ميشود       "سمينار  
اول . منصور حکمت بخصوص روي دو مشخصه در جامعه ايران دست مي گذارد                 . مي بينيم 

ضديت با مذهب و خواست سکوالريسم ـ در آن معناي پيگير و همه جانبه اي که ما هميشه                         
. نمايندگي کرده ايم ـ يعني مذهب زدايي از جامعه و نه فقط جدايي مذهب از دولت و قوانين                      

و دوم مسئله    . سکوالريسمي که اخيرا حزب ما در بيانيه اي مانيفست آنرا اعالم کرده است                   
 .زنان؛ تبعيض و بيحقوقي مفرط و تحقير و توهيني که در حق زنان روا ميشود

از ديد چپ سنتي و غير کارگري تاکيد بر اهميت مساله مذهب و ستمکشي زن در يک                           
انقالب نافي خصلت سوسياليستي آنست اما از ديد کمونيسم کارگري، از ديد حزب سياسي                     
طبقه کارگر، اين دو مهمترين عرصه سياسي رودرروئي با بورژوازي و مبارزه براي بزير کشيدن               

اين دو عرصه در واقع جبهه هاي اصلي نبرد طبقاتي بين            . حکومت اسالمي اش از قدرت است     
همانطور که مسئله قطع جنگ     . پرولتاريا و بورژوازي در انقالب سوسياليستي در ايران هستند      

 .مسئله اصلي انقالب اکتبر بود
بلند کردن پرچم مبارزه ضد مذهبي و ضد ستمکشي زن شرط تامين رهبري طبقه کارگر                     

 .بر انقالب و لذا سوسياليستي بودن انقالب است
ريشه سلطه مذهب، بيحقوقي زن و انواع ستمها و تبعيضاتي که در جامعه هست سلطه                       

و لذا از نظر عيني اين فقط طبقه کارگر و کمونيسم کارگري است که ميتواند                   . بورژوازي است 
از سوي ديگر طبقه کارگر نميتواند از بورژوازي            . اين ستمها و نابرابري ها از ريشه بر اندازد            

خلع يد کند بدون آنکه در عرصه هاي مختلف و بويژه امروز در قبال مساله مذهب و مساله                         
زنان بورژوازي را به چالش بکشد و جامعه را با پرچم نقد سوسياليستي مذهب و بيحقوقي زن                     

اين دو جنبه دو روي يک سکه و ترجمه سياسي اين حکم پايه                  . بسيج کند و به حرکت در آورد        
در شرايط   " طبقه کارگر نميتواند آزاد شود مگر همه جامعه را آزاد کند                   "اي مانيفست که      

 .مشخص امروز جامعه ايران است
که کارگر را فقط در رابطه با             " کارگر کارگري  "بنظر من، آن ديد مکانيکي، صنفي و               

استثمار و اعتصابات براي خواسته هاي صنفي خودش مي بيند، در نهايت به بورژوازي                             
رهبري کارگري به معناي اين است که سياست ها، خواسته ها و اهداف                         . خدمت مي کند    
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در انقالب کبير فرانسه، بورژوازي      . کارگري و لذا سوسياليسم، تبديل شود به پرچم توده مردم            
پرچمش را بلند کرد و نود درصد جامعه را عليه مذهب بدنبال خودش کشيد و کارگران و                              

امروز در برابر بورژوازي که خود با اتکا به مذهب                  . دهقانان را عليه نظم کهنه بسيج کرد           
جامعه را به بند کشيده، وظيفه رهبري جامعه عليه وضعيت موجود بر دوش طبقه کارگر قرار                  

 .گرفته است
هيچ نيروي بورژوايي، دوخرداديها، سلطنت طلبها، ناسيوناليست ها، ملي ـ اسالميها هر               
اندازه هم که ادعاي سکوالريسم و حقوق بشر و غيره داشته باشند، در هيچ زمينه اي و حتي                         

اين نيروها در رابطه با       . در رابطه با مسئله مذهب خواست دل مردم را نمايندگي نمي کنند                 
ستمکشي زن نيز که يک رکن مهمش در جمهوري اسالمي باز مذهب و سلطه مذهب است،                         

اين کمونيسم کارگري است که نماينده گرايشات عميق ضد                    . نماينده آمال مردم نيستند       
 .مذهبي مردم و خشم جامعه از ستم و تبعيض مفرطي است که در حق زنان روا ميشود

در دل شرايط انقالبي امروز، ما کمونيست ها موظفيم که  با پرچم سوسياليسم بعنوان                        
پرچم دادخواهي همه اقشار تحت ستم و تبعيض جامعه به ميدان بياييم و به اين ترتيب،                               

تا روز آخر، شعار انقالب مي تواند همان         . جامعه را حول پرچم طبقه کارگر به حرکت دربياوريم      
باقي بماند يا شعارش آزادي زنداني سياسي باشد ولي در عين حال يک                     " مرگ بر ديکتاتور   "

به اين دليل که مردم و توده اهالي متوجه اين حقيقت               . انقالب سوسياليستي و کارگري باشد     
خواهند شد که کسي که مي تواند ديکتاتوري را زير و رو کند ـ نه اينکه فقيه برود و يک ژنرال                         

ما اين را در همان     . چهار ستاره بيايد ـ و جواب ديکتاتوري را در ايران بدهد، طبقه کارگر است          
در همان اولين نوشته ها و نشست هاي اتحاد مبارزان اين را گفته                    . گفته ايم " خطوط عمده "

ديکتاتوري و حکومت بورژوايي در         . دموکراسي را فقط طبقه کارگر مي تواند بياورد              . ايم
نمي تواند  . ديکتاتوري بورژوازي در ايران همين است که هست            . ايران از هم جدايي ناپذيرند       

بطور عيني و     . بورژوازي حاکم باشد و ايران کشوري باشد مثل فرانسه يا حتي مثل ترکيه                       
. واقعي، مسئله دموکراسي به هژموني کارگري و انقالب سوسياليستي گره خورده است                           

طبقه کارگر وقتي مي    . همينطور حل مسئله زن و همينطور مسئله بخش هاي مختلف جامعه           
تواند پيروز شود که اين نقش خودش را ببيند، اين جايگاه خودش را ببيند و در رأس جامعه                         

 .قرار بگيرد براي سرنگون کردن جمهوري اسالمي
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انقالب انساني براي    "من قبل از آنکه به پرسش آخرم که در رابطه با شعار                   : محمد کاظمي 
است، بپردازم، مي خواستم در رابطه با سه نظريه مهم منصور حکمت براي                 " حکومت انساني 

حزب و   "يکي مسئله     . است" انقالب و رفرم    "يکي از آنها بحث          . خوانندگان توضيح بدهيد    
شما در پاسخ به سؤال قبلي من تا حدود زيادي                 ". سلبي و اثباتي   "و يکي هم بحث        " جامعه
حال اگر ممکن است مقداري کنکرت        . را پوشانديد " سلبي و اثباتي   "و  " حزب و جامعه   "بحث  

تر و مشخص تر اين سه مقوله را براي کسانيکه اين مباحث را دنبال مي کنند، توضيح                                
 .دهيد
 

از همان ابتداي تشکيل اتحاد مبارزان، رابطه اين           " انقالب و رفرم   "در مورد    : حميد تقوايي 
منصور حکمت خيلي ديد روشني داشت و از همان اولين نسخه برنامه               . دو براي ما روشن بود     

ما از همان ابتدا اعالم کرديم طرفدار هر رفرمي                  . اتحاد مبارزان هم اين بحث مطرح شد            
ما فکر نمي کنيم کسي که انقالبي         . هستيم که حتي يک ميليمتر زندگي مردم را بهبود بدهد            

است، نمي خواهد وضعيت مردم بهتر شود يا بهتر است وضعيت مردم بدتر شود تا انقالب                         
از اين نوع تئوريهاي ماليخوليايي هم وجود داشت و هنوز هم هست و ما از روز اول                           . کنند

ما طرفدار کوچکترين اصالحات در وضع زندگي مردم هستيم،            . منتقد اين نوع نظرات بوديم     
برعکس، فکر مي کنيم طبقه       . براي آن مي جنگيم و اين مبارزه را منافي انقالب نمي دانيم                

کارگر هر چه از نظر معيشتي شرايط راحت تري داشته باشد، براي سازماندهي، پيشبرد و به                      
طبقه کارگري که از هر نظر تحت فشار            . پيروزي رساندن انقالب سوسياليستي آماده تر است         

اختناق و فقر نگاه داشته شده باشد، ممکن است شورش و طغيان کند ولي بعنوان يک طبقه                         
آگاه و سياسي در رأس جامعه، براي اينکه انقالب سوسياليستي را پيروز کند، شانس کمتري                    

بطور واقعي و عملي در يک         . ما رفرم را به نفع انقالب ميدانيم و نه مغاير آن               . خواهد داشت 
منصور حکمت در    . جامعه  اصوال نمي توانيد خواست اصالح و انقالب را از هم جدا کنيد                      

نوشته اي مي گويد که براي چپ سنتي، انقالب و رفرم دو مقوله قطبي هستند که گويا اگر                            
اما براي مردم بين انقالب و اصالحات تناقضي               . يکي را بپذيريد ديگري را بايد رد کنيد              

همان کارگري که ميخواهد حقوقش هزار تومان اضافه شود، خواهان لغو                            . وجود ندارد  
استثمار هم هست، همان کارگري که با دولت و کارفرما بر سر بهبود شرايط کارش مذاکره                          

همان زني که دوست دارد       . ميکند خواهان اين هم هست که حکومت بورژوائي سرنگون شود              
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يک اتفاقي بيفتد که حجابش را ده سانت عقب تر بگذارد، همان زن دوست دارد انقالبي بشود                      
اينها مغايرتي با هم    . که اين حکومت ضد زن ساقط شود و زن کامال آزاد و با مرد برابر شود                   

 .ندارند، هر آدم واقعي همينطور فکر مي کند و متد ما هم همين بود
يعني نظريه اي که تنها به اصالحات معتقد           . نقد داريم " رفرميسم"ما نه به رفرم بلکه به         

معتقد است با تغييرات تدريجي ميشود وضع را بهتر           . است و انقالب را مردود اعالم ميکند       
ناميده " استحاله"همان نظريه که در شرايط سياسي امروز ايران خط                      .کرد و نه با انقالب         

ما در عين اينکه به مردم مي گوييم براي هر               . ما با چنين نظراتي مخالف هستيم        . ميشود
درجه بهبود در شرايط زندگي شان بايد مبارزه کنند؛ در عين حال، تاکيد ميکنيم که راه حل                      

رفرم، هر چقدر هم که عميق باشد، باالخره، محدود است، جامع نيست،                     . نهايي اين نيست   
اگر دستمزد  . جواب همه خواسته هاي ما را نمي دهد و ممکن است در دوره اي پسش بگيرند                   

. باالخره بخشي از حقش را به او نمي دهند         . کارگر ده برابر اين هم بشود، باز استثمار مي شود         
همينطور خواسته هاي ديگري که ممکن است با رفرم بدست                       . استثمار سر جايش هست       

مسئله اين است که رفرم نه جواب پايه اي و باثبات براي آزادي و برابري و رفاه است و                        . بيايند
به اين   " رفرميسم"به همين خاطر، ما با          . آينده اي را مي تواند تأمين کند           " رفرميست"نه  

به معني ايجاد بهبود در شرايط زندگي       " رفرم"معنا مقابله مي کنيم و هميشه کرده ايم ولي با          
 .مردم، نه تنها مخالف نيستيم بلکه با تمام توان براي آن مي جنگيم

اينهايي که امروز بخودشان مي گويند                 . اجازه بدهيد به يک نکته هم اشاره کنم                       
ـ يعني ملي مذهبيون و نوع دو خرداد و امروز موسوي و غيره ـ اينها حتي                                 " رفرميست"

رفرميست واقعي و صادق کسي است که در هر شرايطي مي خواهد                    . رفرميست هم نيستند   
مي خواهد مردم باالخره معيشت بهتر، آزادي هاي بيشتر و حقوق بيشتر                  . جامعه بهتر شود   

داشته باشند و حتي اگر جامعه تکان نمي خورد، يک رفرميست صادق جلو مي افتد، آستين                      
باال مي زند و براي مثال تصويب قوانين يا مقابله با قوانيني که فکر مي کند ضد مردمند و                       

با اين حساب معلوم نيست چرا بايد دوخرداديها يا طرفدارن موسوي را             . غيره فعاليت مي کند  
اينها همه شان، چه دو خردادي هاي           ! کجاي دو خرداد رفرميست است؟       . اصالح طلب ناميد   

آن زماني  . قديم و چه اآلن خود موسوي و کروبي و غيره، همه جزئي از دستگاه سرکوب بودند                     
که کار به دست بودند، رئيس جمهور و رئيس مجلس بودند، زدند، کشتند، پدر مردم را                               

اينکه ـ بعدا ـ از ترس انقالب و از ترس              . درآوردند و يک ميليمتر هم رفرمي را نمي خواستند           
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. اينکه نظام از بين نرود، آمدند و بخودشان گفتند رفرميست، اين ديگر عين ارتجاع است                        
را براي جلو گيري از انقالب مطرح          " اصالحات"رفرميست دوره انقالب، ارتجاعي است چون          

چون بقول خود اصالح      . چون پرچمش را بلند کرده براي اينکه جلو انقالب را بگيرد                  . ميکند
يک ذره حقانيت در اين نوع رفرميسم         . طلبان نوع دوخردادي ميخواهد از نظام محافظت کند          

 .نيست
اينها ولتر   . ناميده ايم  " پاسدار ولتر  "ما اينها را       . حساب ما با اين نيروها روشن است            

نيستند، پاسدار جمهوري اسالمي هستند و همين امروز اگر خطر انقالب از بين برود، اينها                     
از . همين رفرميست هاي امروز     .  کرور کرور اعدام مي کنند        ۶۷باز مي روند مثل تابستان         

اينها نيروهاي ارتجاعي هستند و      . رهبران باصطالح جنبش سبز بگيريد تا دار و دسته خاتمي           
 .بخاطر همين، کلمه رفرميست از سرشان هم زياد است

مکانيسم هاي اجتماعي    " حزب و جامعه   "در مورد سؤال ديگرتان بايد بگويم که نظريه               
يک . فعاليت و مبارزه اجتماعي براي تصرف قدرت سياسي بوسيله حزب را توضيح ميدهد                     

بحث اساسي منصور حکمت اين است که بايد دست برد به آن شرايطي، منابعي و ابزارهايي                        
به نحوي که حتي کارگري که ممکن است هيچ           . که حضور اجتماعي حزب را تأمين مي کنند         

حزب بايد  . وقت عضو شما نشده يا دسترسي به شما ندارد، بگويد من طرفدار اين حزب هستم                
در چنان موقعيتي و با چنان قدرتي در جامعه ظاهر شود که در انظار جامعه و در يک مقياس                      

 .اين اساس کار ما است. توده اي آلترناتيو قدرت سياسي و يک پاي قدرت باشد
در بحث منصور حکمت تلويزيون و آنزمان که تلويزيون نداشتيم، راديو، در بسط نفوذ                         

مي گويد اين     " حزب و جامعه    "او در بحث       . توده اي حزب جايگاه تعيين کننده اي داشت               
ابزارهاي رسانه جمعي بسيار تعيين کننده است و يک راديو از هزاران شبنامه و اطالعيه مهم                    

و کالن جامعه را طرف خطاب قرار بدهيد و             " مکرو"شما بايد در مقياس باصطالح        . تر است 
به نحوي که نفود و محبوبيت اجتماعي حزب هزاران برابر تعداد اعضا و                      . جامعه ببيندتان 

اين تاکيد بر مکانيسمهاي اجتماعي بسط نفوذ             . مراجعه کنندگان مستقيم به حزب باشد          
حزب تنها با عرض اندام اجتماعي           . است" حزب و قدرت سياسي      "حزب در واقع پايه بحث          

ميتواند بعنوان مدعي قدرت سياسي در جامعه ظاهر شود و مردم در ناصيه حزب اين را                            
ببيند که نه تنها يک نيروي ذيصالح و شايسته براي کسب قدرت سياسي است بلکه ميتواند                       

منصور حکمت مبارزه براي تصرف قدرت سياسي و          . قدرت سياسي را بگيرد و آنرا حفظ کند         
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محوري بودن اين مساله در تفکر و پراتيک يک سازمان را پيش شرط حزبيت آن و وجه تمايزش                    
حزبي که استراتژيش و برنامه اش و           . از گروههاي فشار و چپ فرقه اي و ايدئولوژيک ميداند              

اين نظريه نتايج    . سياستش بر تصرف قدرت مبتني نباشد حزب نيست يک گروه فشار است                   
عملي وسيع وهمه جانبه اي براي حزب ما داشت و در همه عرصه ها و از جمله بخصوص در                           
برخورد به جنبش انقالبي جاري، سياستها و پالتفرمها و نقشه عملهاي کارساز و پيشبرنده اي                 

من در اينجا از اين بيشتر وارد بحث نميشوم وخواننده عالقمند            . را در دستور کار ما قرار داد       
از منصور حکمت و ديگر ادبيات       " از گروه فشار تا حزب سياسي      : حزب و جامعه  "را به نوشته    

 .حزبي رجوع ميدهم
هم يکي ديگر از دستاوردها و نوآوريهاي نظري منصور حکمت                  " سلبي و اثباتي    "بحث  

و " نه"انقالب،  . تز محوري اين نظريه اينست که انقالب اساسا يک حرکتي است سلبي                  . است
مردمي که از وضع موجود بستوه آمده اند، بلند مي شوند براي                   . نخواستن يک شرايط است    
. بقول لنين مردم انقالب ميکنند چون ديگر نميتوانند تحمل کنند             . اينکه آن را تغيير بدهند     

انقالب نه به اين دليل که مردم از آنچه ميخواهند درک و تصور روشني دارند، بلکه به اين                             
. انقالب نفي وضع موجود است       . خاطر شکل ميگيرد که مردم وضع موجود را نميخواهند               

بطور عيني، انقالب وقتي شروع مي شود که مردم ديگر نمي توانند تحمل کنند و بلند مي                         
زير و رو کردن مناسبات موجود، خصلت اساسي هر انقالبي              . شوند براي اينکه درهم بکوبند      

 ۵۷تمام تجربه هاي انقالبات در طول تاريخ از جمله تجربه انقالب اکتبر و انقالب                             . است
خواست صلح، که منصور حکمت مي گويد بمعناي واقعي               . نشاندهنده همين واقعيت است     

يک جنگ خانمانسوز زندگي مردم را به         . ، شعار محوري انقالب اکتبر بود      "نه به جنگ  "يعني  
 .تباهي کشانده و مردم مي گويند اين جنگ را نمي خواهيم

در توضيح تز سلبي شايد اين مثال گويا باشد که براي اينکه يک زنداني بلند شود و براي                        
الزم نيست  . آزادي بجنگد، بايد به او راه نشان بدهيد که چطور ديوار زندان را درهم بکوبد                         

نقد و نفي زندان را بايد تعميق کرد و اشاعه داد و نه عشق به آزادي                       . آزادي را توصيف کنيد    
 .اين را بايد فرض گرفت. را

مردم بلند مي شوند تا بگويند يک                  . خصلت انقالب در جامعه هم همينطور است                 
فقر، بيحقوقي و سرکوب و اختناق را نمي            . ستم را نمي خواهيم     . ديکتاتوري را نمي خواهيم     

است و به اين اعتبار، وقتي بحث را اينطور ببينيم، آنوقت نيروي                " نه"انقالب اساسا   . خواهيم
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 .را تعميق مي کند" نه"رهبري کننده انقالب نيرويي است که اين 
من قبال هم اين تشبيه را بکار برده ام که انقالب مثل تبري است که مردم بلند مي کنند ـ                     
و اين تقريبا مي شود گفت خودبخود پيش مي آيد ـ ولي اينکه اين تبر را به کجاي وضع                                  
موجود فرود مي آوردند و آيا ظلم و تبعيض و نابرابري را از ريشه مي زنند يا سرشاخه ها را                           

اعتراضشان چقدر  . مردم چقدر عميق باشد   " نه"قطع مي کنند، اين ديگر برمي گردد به اينکه            
هر حزبي همانقدر انتقاد به       . عميق باشد که اين هم بنوبه خودش برمي گردد به نقش احزاب                 

 .جامعه دارد که مي خواهد تغييرش بدهد
نيروهايي در اپوزيسيون هستند که فقط به خامنه اي اعتراض دارند اما ولي فقيه ديگري                   

نيروهائي . کساني هستند که مي گويند ولي فقيه برود اما قانون اساسي بماند              . را قبول دارند  
هستند که در مورد مساله بيحقوقي زن خواستار حذف صيغه و يا ممنوعيت تعدد زوجات                       

اينها هم شايد تغييري در وضع زنان باشد ـ ولي اين                . بدون جلب رضايت همسر قبلي هستند       
در مورد مسئله مذهب     . نوع اعتراضات به هيچ وجه درد واقعي مردم را نمايندگي نمي کنند              

اينکه مذهب  . هاي مختلف وجود دارد    "سکوالريسم"امروز يک طيف وسيعي از        . هم همينطور 
اينکه نظام ولي    . فقط از قانون جدا بشود ولي در مدارس هنوز فقه و شرعيات داشته باشيم                     

فقيه برود يا اينکه ـ حداکثر ـ مذهب در دولت دخالت نکند ولي در مراسم عزا و عروسي و                              
اينکه دولت   . ازدواج و مدرسه و اخالقيات و غيره، کليددار همه اينها، هنوز مذهب باشد                        

اينها طيف هاي مختلفي از سکوالريسم هستند و           . کنترلي بر نهادهاي مذهبي نداشته باشد       
ولي آن   ! حتي آيت اهللا منتظري هم با يکي از اين تعاريف بخودش مي گفت سکوالريست                          

سکوالريسمي که ما خواهان آن هستيم  و بايد گرايشات ضد مذهبي مردم را به آن سطح ارتقا                    
بايد مذهب را از در تمام سطوح از           . بدهيم بسيار از اين نوع انتقادات نيم بند فراتر مي رود              

دولت و از جامعه جارو کرد و در سطح عقيدتي، فکري و نظري هم بايد به جنگ اين خرافه                              
 .رفت

در تمام سطوح ديگر و در رابطه با همه مسانل سياسي و اجتماعي هم نقد کارگري نقدي                       
همانطور که اشاره کردم هر نيرو و حزب سياسي هر طبقه اي همانقدر                 . ريشه اي و جامع است     

که بخواهد آنرا    -همانقدر در واقعيت رخنه ميکند        -وارد نقد و نفي واقعيت موجود ميشود          
نقد سطحي بدنبال تغييرات سطحي و روبنائي است و نقد ريشه اي خواهان تغيير                  . تغيير دهد 

 .پايه اي و اساسي وضعيت موجود
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طبقه کارگر که مي خواهد از ظلم، تبعيض، نابرابري و استثمار هيچ نشاني باقي نماند،                     
مي خواهد تيشه را به ريشه بزند و اين وظيفه ما، حزب طبقه کارگر است که ريشه را نشان                            

اين، يکي از نتايج عملي بحث سلبي ـ اثباتي است که                      . مردم را عميق کنيم      " نه"دهيم و     
 .منصور حکمت مطرح مي کند و حزب ما هم دقيقا روي همين خط دارد پيش مي رود

 
انقالب انساني براي     "بعنوان آخرين سؤال، چرا شما فکر مي کنيد شعار                    : محمد کاظمي 
شعاري است متکي به متدلوژي لنين و منصور حکمت؟ مخالفت ها با اين               " حکومت انساني 

نظريه از چه زاويه اي بوده و نظر شما راجع به آنها چيست؟ مي دانم که پاسخ مفصلي دارد و                           
قبال هم صحبت کرده ايد ولي بنظر من، جا دارد بعنوان ختم مباحث تاکنوني به آن هم                                   

 .پرداخته شود
 

اين شعار در دل همين انقالب حاضر و بعنوان پاسخ به  نياز عملي انقالب                       : حميد تقوايي 
از لحاظ نظري اين يک شعار ابتدا بساکن و بدون زمينه در سنت کمونيسم                     . حاضرمطرح شد 

اين . يک وجه مشخصه کمونيسم کارگري تاکيد بر انسان و انسانيت بوده است                 . کارگري نبود 
امروز يک شعار و لوگوي        " اساس سوسياليسم انسان است     "گفته معروف منصور حکمت که          

در . در ادبيات و سياستهاي حزبي نيز اين جنبه انسانگرائي عميق را مي بينيد           . حزب ما است 
سمينار دوم کمونيسم کارگري منصور حکمت به انسانگرائي بعنوان يکي از وجوه مشخصه                     

در تفاوتها ما در      . کمونيسم کارگري در تمايز از کمونيسمهاي طبقات ديگر تاکيد ميکند                
استراتژي خاصي براي رشد نيروهاي      "و  " غلبه بر آنارشي توليد   "برابر کساني که از سوسياليسم       

خالصي کامل انسان از هر نوع محروميت و اسارت و                 "فهميده اند، سوسياليسم را        " مولده
آيا کمونيسم در    "در سمينار    . معني ميکند " غلبه او بر مقدرات اجتماعي و اقتصادي خود            

منصور حکمت مي گويد ما اکثريت عظيمي از مردم  را نمايندگي مي                " ايران پيروز مي شود   
مي گويد نه فقط انقالب، بلکه اگر انتخابات آزاد هم بشود و سه ماه به ما وقت بدهند،                    . کنيم

اولين باري که منصور حکمت در سوئد سخنراني               . اکثريت جامعه ما را انتخاب مي کند            
، به اين اشاره مي کند که زيپ              "اين حزب شماست   "علني کرد، در همان سخنراني معروف            

پوست هر انسان منصفي را بکشيد، يک بلشويک دو آتشه پيدا مي کنيد و اکثريت مردم                               
ميگويد کافي است فقط منصف باشيد و بتوانيد خودتان را              . کمونيست هستند و نمي دانند     
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اينها صرفا يک بحث تهييجي نيست بلکه            . بجاي ديگران بگذاريد تا به سوسياليسم برسيد           
 .مبتني بر اين واقعيت عميق است که اساس سوسياليسم انسان است

" تزهاي درباره فوئرباخ    "من در بحث هاي قبلي در ذکر مباني عميق تر اين نظريه به                           
ماترياليسم ) يا نقطه اتکاي    (موضع   "مارکس در تز دهم ميگويد           . مارکس رجوع کرده ام      

ماترياليسم [جامعه مدني است، موضع ماترياليسم نو                     ] ماترياليسم فوئرباخ   [کهنه    
و اين به نظر من در       ." جامعه انساني، و يا انسانيت اجتماعي است       ] ديالکتيکي خود مارکس  

يک سطح عميق و پايه اي تفاوت کيفي و وجه مميزه جامعه سوسياليستي از همه جوامع                              
مارکس در نوشته هاي ديگرش هم بارها جامعه                           . طبقاتي ماقبل را نشان ميدهد              

 .سوسياليستي را يک جامعه انساني توصيف ميکند
که اهميت و جذابيت      -بحث ما اين است ـ و ما مدتها است بر اين واقعيت تاکيد ميکنيم            

سوسياليسم در اين نيست که فقط طبقه کارگر را آزاد مي کند بلکه بخصوص در اين است که                     
. جامعه طبقاتي را تمام مي کند و ـ باز بقول خود مارکس ـ آغاز تاريخ بشري است                                          

جامعه مدني   . سوسياليسم، محو طبقات و محو دولت و آغاز تاريخ واقعي بشري است                          
پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتي است اما جامعه سوسياليستي فراتر رفتن از جامعه                           

و جامعه تنها وقتي ميتواند انساني باشد که در آن از طبقات و              . مدني به جامعه انساني است    
به اين اعتبار، سوسياليسم تنها فاز ديگري در سير             . استثمار و تبعيض طبقاتي اثري نباشد       

 -تکاملي جوامع نيست، بلکه يک تحول کيفي است که براي اولين بار در تاريخ جامعه انساني              
. را امکان پذير و متحقق ميکند         -" انسانيت اجتماعي شده   "و به تعبير ديگر خود مارکس          

تمام قدرت سوسياليسم در اين است که نه تنها طبقه کارگر بلکه تمام جامعه و تمام بشريت را                 
. آزاد مي کند، تاريخ بشري را شروع مي کند و اين را بايد از همين امروز در اپوزيسيون گفت                      
. اين، بنوبه خود برمي گردد به جنبه ديگر بحث که انقالب ـ اساسا ـ يک حرکت توده اي است                         

هر انقالبي اينطور است و طبقه کارگر فقط وقتي مي تواند پيروز شود که جامعه را بدنبال                           
 .خودش بياورد

مانيفست کمونيست اعالم ميکند که طبقه کارگر بدون آزاد کردن کل جامعه آزاد                                
که به آنها قول      -بورژوازي به قيمت استثمار کارگران و به قيمت راندن همه دهقانان                . نميشود

طبقه . شد" آزاد"به صف فروشندگان نيروي کار و با استثمار طبقه کارگر                    -آزادي داده بود      
طبقه کارگر يا طبقات را برمي        . کارگر نميتواند با استثمار يک طبقه ديگر خود را آزاد کند               
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اين، جمله مستقيم و خيلي مهم      . اندازد و همه بشريت را آزاد مي کند يا خودش آزاد نمي شود             
. مانيفست است و يکي از بحث هاي پايه اي منصور حکمت در سمينار دوم کمونيسم کارگري                 

من اين بحث را در يکي از پلنوم ها اينطور باز کردم که خوب، اگر اين را قبول داريم، معني                          
عملي اش چيست؟ آيا معنايش اين است که جامعه مي نشيند و طبقه کارگر مي رود يک تنه،                  

، بورژوازي را مي اندازد و بعد جامعه آزاد مي شود؟ يا بقيه جامعه هم بايد در                         "زورو"مثل  
اينطور نيست که طبقه      . اين کسب آزادي نقش ايفا کند؟ و پاسخ بروشني، اين دومي است                     

کارگر در انقالب کارگري، فقط خودش در خيابان است و بقيه جامعه يا مخالفش هستند يا در           
اگر اينطور باشد، اصال طبقه کارگر نمي تواند پيروز             ! خانه نشسته اند و تماشايش مي کنند         

طبقه کارگر وقتي مي تواند پيروز شود که اکثريت عظيم مردمي را که در برافتادن                            . شود
اگر اين واقعيت را     . جامعه طبقاتي ذينفعند، با خود داشته باشد و بزير پرچم خود بسيج کند                 

ميپذيريم که ريشه همه مصائب بشر عصر ما نظام سرمايه داريست آنوقت در اين ترديدي                         
نبايد کرد که بطور عيني و واقعي اکثريت جامعه يعني توده عظيم مردمي که با اين مصائب                    
دست بگريبانند در امحاي سرمايه داري ذينفعند و بالقوه ميتوانند نيروي مبارزه عليه                             

 .سرمايه داري باشند
بايد اين نيروي عظيم را به حرکت در آورد و براي اينکار البته الزم نيست يک يک اعضاي                       

چنين اتفاقي نمي افتد و حتي اکثريت طبقه کارگر تا روز آخر                 . جامعه را مارکسيست بکنيم    
کمونيسم در دل جامعه و در ميان توده اهالي ـ و نه                  . قيام سوسياليستي مارکسيست نيست    

فقط کارگران ـ با بلند کردن پرچم خواست هاي خود آنها و مبارزه عليه ستم و مصائب                                    
مشخصي که هر بخش جامعه از آن در رنج است، نفوذ و محبوبيت بدست مي آورد و اين راه                         

راه حل طبقه کارگر براي رهائي اقشار ديگر           . عملي سازمان دادن انقالب سوسياليستي است       
کامال انساني، عملي و واقع بينانه است چون در اين واقعيت ريشه دارد که ريشه همه مصائب                   

 .نظام سرمايه داري است
آزاد "آرمان سوسياليستي آزادي و رهائي جامعه هيچ شباهتي به مثال ايده بورژوائي                           

بورژوازي با اين شعار در مبارزه عليه فئوداليسم         . دهقانان و دادن زمين به دهقان ندارد       " کردن
دهقان آزادي و    . دهقانان را بدنبال خود کشيد اما حقانيت و حقيقتي در اين آزادسازي نبود                    

اما بطور واقعي اتفاقي که مي افتد        . رهايي مي خواهد و اين را در مالک زمين شدن مي بيند            
کردن دهقان از وابستگي به ارباب است و تبديل او به فروشنده نيروي کار، به نيروي کار                    " آزاد"
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دهقان آزاد شده از زمين ناگزير است براي گذران زندگي نيروي کارش را به بورژوازي                       . مزدي
بفروشد و به اين ترتيب در مناسبات طبقاتي ديگري همچنان مورد استثمار و تبعيض و                             

اما سوسياليسم پرچم واقعي نفي هر نوع استثمار و رهائي انسان ها                     . بيحقوقي قرار بگيرد   
اگر مردم آزادي زنداني سياسي مي خواهند، اگر خواهان لغو مجازات اعدام هستند،                     . است

اگر ميخواهند نکبت مذهب را از زندگي اجتماعي خود جمع کنند آنوقت سوسياليسم آرمان                   
واقعي آنها است و سوسياليستها ميتوانند و موظف اند بعنوان نماينده اين آرمانخواهي توده                 

 .مردم را بسيج کنند و سامان بدهند
، بنظر من، به کوتاه ترين شکلي اين پيام را در دل               "انقالب انساني براي حکومت انساني     "

ما کمونيست ها     . جامعه مي برد که ما کمونيست ها مي خواهيم انسانيت را آزاد کنيم                        
اگر کمونيسم حقانيتي دارد، اگر مطلوب است، اگر          . منافعي جدا از منافع کل بشريت نداريم        

سوسياليسم برحق است و بايد پيروز شود، بخاطر اين است که انسانها را آزاد مي کند و بقول                       
انقالب انساني براي   . "ايده آل ما جامعه انساني است    . مارکس، ايده آل ما جامعه مدني نيست 

بطور عيني،   . و اين را ما کامال مترادف با سوسياليسم بکار مي بريم                         " جامعه انساني  
حقوق بشر و آزادي هم بدون سوسياليسم پوچ است و در              . انسانيت بدون سوسياليسم پوچ است     

بورژوازي نميتواند  . ايران امروز، بدون سوسياليسم، حتي دموکراسي نوع فرانسه هم پوچ است             
حتي دموکراسي بورژوائي به شکل جوامع غربي را در ايران متحقق کند و تجربه نزديک به                           
صد سال ديکتاتوريهاي عريان يکي پس از ديگري بعد از انقالب مشروطه تا امروز نشاندهنده               

. به اين اعتبار است که مي گويم يک حقيقتي در اين شعار نهفته است                     . همين واقعيت است   
اين تبليغ و تهييج نيست و در واقع، انقالب انساني، حکومت انساني و جمهوري انساني، آن                     
روي سکه و تعريف ديگري از انقالب سوسياليستي، نظام سوسياليستي و جمهوري                                      
سوسياليستي است و ما با اين شعار دقيقا مي خواهيم بر جوهر انساني سوسياليسم تاکيد                        

يک جنبه مهم و يک نکته مهم در توده اي شدن کمونيسم و بسيج توده اي مردم زير پرچم                   .  کنيم
سوسياليستي طبقه کارگر، نشان دادن همين ماهيت انساني شعارها، خواست ها و سياست                    

 .حزب ما مدتهاست اين را شروع کرده است. هاي ما است
به بحثها و نظرات منصور حکمت و همينطور شيوه لنين و مباحث مارکس در اين زمينه                   

. اين انسانگرائي عميق و همه جانبه بنظر من جوهر مارکسيسم است                      . باالتر اشاره کردم    
جمله معروف مارکس است که راديکاليسم         . مارکسيسم اساسا از خود انسان شروع مي کند           



 129 کمونیسم کارگري و انقالب

انسانيت ريشه   . يعني دست به ريشه مسائل بردن و براي انسان، ريشه، خود انسان است                           
نقطه قوت ما و اهرمي است که اجازه مي دهد سوسياليسم بمعناي واقعي خودش ـ نه                   . ماست

سوسياليسم بورژوايي و خرده بورژوايي و سرمايه داري دولتي بلکه سوسياليسم نوع مارکس،                  
نيرو جمع کند و پيش برود و به پيروزي برسد و                    -سوسياليسم نوع لنين و منصور حکمت           

 . *جامعه انساني رها از هر نوع استثمار و تبعيضي را پايه گزاري کند
 
 

اصل اين مصاحبه به شکل شفاهي انجام شده و متن اوليه آن بوسيله هادي وقفي پياده شده                          
 .است





 روايت يک مدافع سرمايه داري
    از بقاء جمهوري اسالمي
 در نقد نظرات اروند آبراھاميان

 
 ناصر اصغري 

 
آبراهاميان را دنبال كرده باشند، تا قبل از يكي دو سال             ) يرواند(كساني كه كارهاي اروند     

اما وقايع يكي دو سال اخير ايشان را به             . گذشته شاهد تاريخ نگاري ظاهرا بيطرفي بوده اند           
تكاپوهائي انداخته كه براي تمام كساني كه ايشان را دنبال كرده اند، كنكاشي و كندوكاوي                        

حتي در كارهاي قديمي خود دست برده و آماري را كه ظاهرا              . درباره آنها خالي از لطف نيست      
هاي ايشان    هاي مثل تالش     آبراهاميان و تالش   . مورد قبول وي هم بوده دستكاري كرده است           

كه " جامعه شناساني  "و   " محققين"،   "تاريخنگاران"تعداد زيادي از        . منحصر بفرد نيستند    
ظاهر بيطرفي را حفظ كرده بودند، وارد ميدان شده اند و اين يك ويژگي انقالب است كه                                 

 .ها زود متوجه جهت وزش باد مي شوند اينچنين آدم. جامعه را به شدت قطبي مي كند
 Why the Islamicهدف اوليه من از اين نوشته پرداختن به اظهارنظر ايشان در مقاله               

Republic Has Survived         به تاريخ   " ميدل ايست ريپورت     " نشريه      ٢٥٠كه در شماره
در پروسه مطالعه نظرات اين دوره ايشان متوجه           .  درج گرديده است، بود     ٢٠٠٩تابستان سال   

شدم كه ايشان را مجبور     " پرهيز از خشونت  "يك شيفت تقريبا با عجله از جانب ايشان به طرف            
مجبورم كه اين نوشته را اختصاص          . به كارها و اظهارنظرهاي عجيب و غريبي كرده است               

تاريخ مدرن  "بدهم به همين مقاله توضيح بقاء جمهوري اسالمي؛ چرا كه نقد كتاب اخيرشان                   
كه در آن نتيجه مي گيرد رژيم جمهوري اسالمي              (A History of Modern Iran)" ايران

به  CIAمن را به ياد گزارش         . (سرنگون شدني نيست و غيره، خود يك كتاب نقد الزم دارد                
 به آن دولت اطمينان داده بود كه رژيم شاه               ٥٧دولت آمريكا مي اندازد كه در شروع انقالب             

١ 
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 !)  سال ديگر حكومت خواهد كرد١٠حداقل 
گرچه سعي ميكنم كه بخش عمده اين مطلب را به همان طرح اوليه اختصاص بدهم، اما                      

پرداختن به اين نكات به اين دليل        . الزم است كه نكات ديگري را نيز در اين رابطه مطرح كنيم            
اينجا منظور شده اند كه ربط مستقيم به دفاع ضمني ايشان از دولتهاي ايران مدرن، از جمله                     

 .جمهوري اسالمي و همچنين بحث پيش روي ما دارد
 

 هاي ايران مدرن آبراهاميان و گلوريفاي كردن رژيم
 

تز اصلي اين    . نظرات اين دوره اروند آبراهاميان را بايد بعنوان يك مجموعه بررسي كرد                  
     از  انقالب                      (Glorify )دولت" مثبت"دوره ايشان ستودن و برجسته كردن نقش                  

استفاده كنم چرا كه      " گلوريفاي"مجبورم از خود لغت        . (مشروطه تا جمهوري اسالمي است       
را ادا   " گلوريفاي"، حق مطلب كلمه انگليسي           "برجسته كردن  "و   " ستودن"ترجمه فارسي آن،       

وي . به تشريح  باز شده است      " تاريخ ايران مدرن  "اين تز هم در كتاب اخير ايشان،          .) نمي كنند 
از آنجا كه اين كتاب در باره تحوالت و اينكه اين تحوالت در               : "در مقدمه اين كتاب مي گويد     

ها   ها بوده اند نتيجتا تمركز تحقيق ايشان بر روي اين دولت                   ايران علي العموم ابتكار دولت      
اميدوار است به دام هگلي ـ رنكي گلوريفاي كردن دولت            "گويد كه     و در ادامه مي   ." خواهد بود 

گلوريفاي كردن مقوله دولت يك چيز است، گلوريفاي كردن جمهوري اسالمي و دو                       ." نيافتد
او اما از دو دوره پهلوي ها و              ! رژيم رضاخان و محمدرضا پهلوي واقعا حيطه ديگري است              

، آنجا كه هنوز درباره       ) همان كتاب   ٣١صفحه  (جمهوري اسالمي فراتر مي رود و در جائي              
جامعه شناسان غربي ادعا مي كنند كه ايران سنتي فاقد             : "دوره قاجار مي نويسد، مي گويد       

اما مورخين ايراني، كساني چون كسروي متقابال جواب خواهند داد كه                . بود" جامعه مدني "
واقعا دلم مي خواهد بدانم كه اروند آبراهاميان در           ." اتفاقا از بيش از حد بودن آن رنج مي برد           

مورخين "يا  " جامعه شناسان غربي   "اين مورد مشخص خودش را جزو كدام دسته از اين دو،                 
 ؟!بحساب مي آورد" ايراني

واقعيتي كه در برابر ما قرار دارد اين است كه در يكي دو سال گذشته اروند آبراهاميان                           
هاي پهلوي ـ جمهوري اسالمي در          هاي استوار و بلندي در راه پاك كردن نقش منفي دولت                گام

ها سياه تر از آني است كه كسي بتواند              منتها كارنامه اين رژيم    . اذهان عمومي برداشته است    
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آبراهاميان كه نوشته هاي زيادي درباره نقش توده ها و                               . براحتي از آنها دفاع كند             
هاي توده اي خياباني در ايران دارد، مجبور شده است حتي اين اعتراضات خياباني                     تظاهرات

ها برآمده از اعتراضات       يعني اين رژيم   . ها نسبت بدهد     را هم بنوعي به حمايت از اين دولت           
در يكي از سخنراني هايش در دانشگاه پورتلند آمريكا مي گويد كه                           . خياباني بوده اند    

اين . ها بوده اند    اي هستند كه قطب نماي دولت       هاي خياباني در ايران سنت جاافتاده        تظاهرات
سخنراني اروند   . ("تعريف مي كند    " عاري از خشونت    "و   " نافرماني مدني  "ها را        تظاهرات

همين عشق به    ") البراتور كلنگ "، سايت    "آبراهاميان درباره اعتراض توده اي و انقالب ايران           
از طرف معترضين خياباني در تحليل ايشان، وي را ملزم به              " پرهيز از خشونت  "و  " مسالمت"

بيانيه ي هفدهم    " موسوي مي كند كه همراه با تعدادي ديگر زير نوشته                    ١٧دفاع از بيانيه      
 .امضا مي گذارد" گامي در راستاي انسجام جنبش سبز: ميرحسين موسوي

قدم اولي را   . هاي پهلوي و جمهوري اسالمي كار آساني نيست          گفتم كه دفاع و ستودن رژيم      
ها ثبت    تري را كه در پرونده اين رژيم           كه آبراهاميان برداشته است سعي ميكند جنايات سياه          

در دانشگاه    Radical Mindاو در مصاحبه اي با راديو                . شده اند، كمي تخفيف بدهد          
عام ميدان ژاله مي گويد به نظر ايشان در رقم كشته شدگان اين واقعه                      شيكاگو در باره قتل    

ايشان بعد از سي سال دارند اين حرف را          .  نفر كاهش مي دهد    ٦٠اغراق شده و او اين رقم را به         
عام، شمار كشته شدگان را        در حالي كه خود تلويزيون رژيم شاه روز بعد از آن قتل                . مي زنند 

شاهدان عيني تعداد كشته شدگان اين واقعه را بيش از هزار نفر گزارش                 .  نفر اعالم كرد    ١٠٠
 . كرده اند

تاريخ ايران   "وي كتاب     . آبراهاميان در باره جمهوري اسالمي هم همين كار را ميكند                   
كه حاضر   ) ١٣٦٧ (١٩٨٨بيش از سيصد زنداني كشته شده در سال                      "را با ياد         " مدرن

" گان   اعترافات شكنجه شده     "خود اروند آبراهاميان در كتاب              . كند   شروع مي  ..." نشدند   
(Tortured confessions)                     هزار نفر      ٥ تا     ٤تمام نوشته خود را بر مبناي آمار بين 

 ٦٧ هزار اعدامي سال      ٤نام بيش از     " خاوران"در ثاني تنها در سايت        . اعدامي بنا كرده است    
ناصر مهاجر و ايرج مصداقي هم كه هر كدام در اين خصوص دست به                                . درج شده است    

كاهش شمار  .  هزار نفر را گزارش كرده اند          ٥ تا    ٤تحقيقات جداگانه اي زده اند، رقمي بين             
اعدامي ها كه ديگر اكنون كمتر كسي به خود چنين اجازه مي دهد تا با اين جنايات اين                               
چنين بازي كند، فقط جايگاه و شيفت سياسي اروند آبراهاميان در قبال جنايات جمهوري                          



  1 کمونیسم کارگري،   شماره    134

معلوم است كه حتي كشتن و اعدام يك نفر هم بخاطر اعتراض                    . اسالمي را روشن مي كند       
اما در چشم جامعه،       . سياسي كافي است تا تمام سران آن رژيم قاتل را راهي دادگاه كند                         

 جايگاه  ٦٧ شهريور و قتل عام زندانيان سياسي تابستان              ١٧كشتارهاي دسته جمعي مانند       
ويژه اي دارند كه جايگاه قاتلين آن جنايات را كنار كساني چون هيتلر و پينوشته قرار مي                             

 .دهند
اظهارنظر اروند آبراهاميان درباره خميني و برابري زن و مرد هم موضوع جالبي است كه                     

مصاحبه اي از ايشان در سايت واشنگتن پريزم به چاپ رسيده كه در بخشي                   . جاي اشاره دارد  
البته افراد بنيادگرا نيز در جنبش آيت اهللا خميني بودند، نظير                  : "از اين مصاحبه مي گويد      

پس اين  ." فداييان اسالم که به اجراي کلمه به کلمه شريعت و به نابرابري زن و مرد معتقد بودند              
فقط افرادي از فداييان اسالم بودند كه به نابرابري زن و مرد معتقد بودند، نه خميني و                                    

چنين اظهارنظرهائي اتفاقي نيستند اگر همچنانكه گفتم نظرات آبراهاميان را                       ! جنبشش
 !بعنوان يك مجموعه در اين دوره از تاريخ در نظر بگيريم

فردي به اسم حسن داعي در چند نوشته مي گويد كه اروند آبراهاميان، شيرين عبادي،                         
در جواب ايشان،    . اكبر گنجي و تعدادي ديگر جزو شبكه البي هاي جمهوري اسالمي هستند                

از اينكه كسي جرأت كرده درباره كساني چون گنجي و             ) رضا فاني يزدي  (يكي از توده اي ها       
هايش   او و دوستان و هم پالکي      : "شيرين عبادي چيزي بگويد، در جواب حسن داعي مي گويد            

آبراهاميان را   هايي مثل ارواند       اند که حتي شخصيت      با عناد و دشمني کور تا آنجا پيش رفته          
که اساسا خود را درگير مسائل روزمره سياست ايران نکرده و سالهاست که با حوصله                                    

مباحث حقوق بشري از جمله شکنجه و قتل عام در ايران پس از انقالب را                                 ترين      اساسي
رژيم خونخوار   »گري و دفاع از          متهم به همکاري و البي        موضوع پژوهش خود قرار داده را            

گفتم كه تا يكي دو سال گذشته ظاهرا آبراهاميان در مسائل سياسي                          ." کند   مي «ماليان
دخالت نمي كرد، اما وقتي كسي كتابي را با ياد كشته شدگان سياسي مي نويسد و يا بيانيه                       

امضا مي كند، وارد عرصه سياست شده است و احتياط و                   " خشونت"هاي سياسي بر عليه        
 .پرده ها را نيز كناري نهاده است
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 هاي متداول در توضيح بقاء جمهوري اسالمي رد تئوري
 

كمتر . تحليل آبراهاميان از چرائي بقاء جمهوري اسالمي عجيب و واقعا خواندني است                    
آبراهاميان در نوشته اي كه در        . كسي با شنيدن اظهارات اين دوره ايشان متعجب نشده است             

باال ذكر آن رفت، به بررسي چهار پاسخ مرسوم و متداولي كه تاكنون مفسرين مختلف به                              
سئوال چرائي بقاء جمهوري اسالمي در اين سي سال ارائه كرده اند مي نشيند و آنها را رد مي                      

تحليل اول مرسوم و متداول را ايشان          . خودش را دارد  " منحصر بفرد "كند و در انتها توضيح        
از ) ؟(!گرچه جمهوري اسالمي در دوره هائي            "مي گويد     . كاربرد سركوب عنوان مي كند         

، !)واقعا بايد به طرز بكار بردن ادبيات در اين نوشته توجه كرد               " (خشونت استفاده كرده است    
 نفر را كه بيشترشان از بازماندگان رژيم قبلي بودند اعدام                ٧٥٧ حدود    ١٩٧٩مثال در سال     "

 نفر از اعضاي سازمان        ١٢٥٠٠ با سركوب و اعدام          ١٩٨٥ ـ    ١٩٨١كرد؛ در بين سالهاي        
مجاهدين كه قيامي را سازمان داده بودند؛ و درست بعد از پايان جنگ با عراق در سال                                 

را كه  ) ؟! نفر ٢٠٠٠توجه كنيد كه اينجا اين عدد اكنون شده             ( نفر    ٢٠٠٠) ١٣٦٧ (١٩٨٨
اكثرا از مجاهدين بودند اعدام كرد؛ اما در مقايسه با انقالبات ديگري از جمله در انگليس،                      

هاي در اندونزي، انقالبات          هاي بعد از قيام         فرانسه، روسيه، چين و مكزيك، و يا سركوب               
!" ها رنگ مي بازند        فرانسه و وقايع متعدد آمريكاي التين، اين خونريزي              ١٨٧٠ و    ١٨٤٨

گذشته از مقايسه بين اين جنايات كه خود مشمئز كننده است، واقعا معلوم نيست چرا بايد                      
بهرحال در آن كشورها و بعد       . چنين مقايسه و استداللي كمكي به بحث اروند آبراهاميان بكند          

از انقالبات و تحوالت ذكر شده هم اگر سركوبي شد و يا هر اتفاق ديگري افتاد، باالخره                                  
و . هاي برآمده از انقالب سرنگون كه نشدند، همچنانكه جمهوري اسالمي هم نشده است                   رژيم

در . هاي سركوب كننده همچنان سر كار ماندند             يا قيام و انقالباتي كه سركوب شدند، رژيم            
سركوب ! ثاني آبراهاميان سركوبهاي رژيم را به همين يكي دو مورد محدود مي كند                                  

.  سال را به چند قتل عام مشخص محدود كرده است                  ٣٠سيستماتيك يك جامعه به مدت          
همانند . اتفاقاتي را كه ايشان اسم مي برد، سرتيتر اخبار مهمترين مطبوعات جهان بودند                     

قتل عام ارامنه در تركيه، بكار بردن بمب شيميائي در حلبچه، بكار بردن بمب شيميائي در                        
 سال براي ارعاب    ٣٠جمهوري اسالمي به مدت     . هيروشيما و ناكازاکي، جنايات هيتلر و غيره       

مراسم شنيع شالق زدن در مالعام براه        . جامعه هر روزه در خيابان به صورت زنان اسيد پاشيد           
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. هاي دسته جمعي تحت عنوان قاچاق مواد مخدر و اراذل و اوباش سازمان داد                  اعدام. انداخت
اينها در   . مراسم شنيع سنگسار و دست و پا قطع كردن در مالء عام و غيره براه انداخت                              

ذهنيت آبراهاميان سركوب محسوب نمي شوند و در عقب راندن و سركوب مبارزات مردم                        
 !جائي را اشغال نمي كنند

اما به نظر من و با در نظر گرفتن مواضع اين اواخر ايشان، مقايسه كردن كشتارهاي                             
مي خواهد   . جمهوري اسالمي با ديگر كشتارها در كمك به يك هدف ارائه شده است                                 

كشتارهاي ديگر را عمده كند كه كشتارهاي جمهوري اسالمي در برابرشان ناچيز به نظر برسند            
در ثاني آبراهاميان بر اين عقيده است كه اين فقط مخالفين نبودند كه در                         . و رنگ ببازند   

 مجاهدين  ١٩٨٢ ـ    ١٩٨١هاي جمهوري اسالمي كشته شدند، بلكه در بين سالهاي                 سركوب
 نفر از رژيم را كه شامل فالني و بهماني هم مي شد كشتند و نتيجه مي                          ٢٠٠٠خلق حدود    

واقعا . گيرد كه در كل بكار بردن خشونت رژيم را نه تنها قدرتمند نكرد، بلكه ضعيف هم شد                     
رژيمي كه   . كم مي گيرد       معلوم نيست كه ايشان چرا اين چنين شعور مخاطبينش را دست                    

چندين صد هزار نفر را در جبهه هاي جنگ به كشتن داد و با اين به كشتن دادنها سرنگون                             
آن رژيمي كه با ترور چند امام         ! نمي شود، اما با ترورهاي مجاهدين قرار است سرنگون بشود            

جمعه و روضه خوان مسجد و باديگاردهايشان سرنگون مي شود، ديگر رژيم نيست، موجود                    
مهمتر اما اين است    ! عجيبي است كه به درد دفاعيات اينچنين ناشيانه آبراهاميان مي خورد            

؟ !روي دارد   ها چه ربطي به بحث پيش          كه خواننده از خود مي پرسد يادآوري ترور امام جمعه              
هاي دسته جمعي راه انداخته و سايه          جمهوري اسالمي بعنوان يك دولت جنايت كرده، قتل عام          

 سال بر سر جامعه بوده؛ آبراهاميان به ما يادآوري ميكند كه اين تنها                      ٣٠سياهش بيش از     
آنها نبودند كه ميكشتند، مخالفين هم طرف مقابل خود را كشتند و شايد در ته ذهنش در                        

كاري كه آبراهاميان ظاهرا قرار بود       ! نظر دارد چنين به ما حقنه كند كه از خود دفاع مي كرد               
چرا ." بكار بردن سركوب رمز اصلي بقاء جمهوري اسالمي نبوده است                 : "بكند اين است كه     

فاكتورهاي عجيب و غريب و نامربوط ديگري را وارد ميكند كه ذهن خواننده را به جاهاي                         
 ؟!ديگري مي برد

 ٨توضيح دوم متداول و مرسوم در كمك به سرپا ماندن جمهوري اسالمي را ايشان جنگ                     
مي گويد كه رژيم با كش دادن اين جنگ          . ساله ايران و عراق نام مي برد و آن را هم رد مي كند           

در واقع كلي از منابع و حمايت و بسيج مردم كه با حمله اوليه عراق، دور جمهوري اسالمي                          



 137 روایت یک مدافع سرمایه داري از بقاء جمهوري اسالمی

گرد آمده بودند و با پافشاري جمهوري اسالمي به ادامه جنگ، اين بسيج را از دست داد و                           
آبراهاميان در واقع آنچه را كه كل مقامات جمهوري                  . نهايتا ضعيف از جنگ بيرون آمد          

اسالمي به نفع خود مي دانستند، نفي مي كند و اين را قبول ندارد كه جنگ ايران و عراق                              
اجازه داد كه     " نعمت الهي  "اين   . بود" نعمت الهي  "براي جمهوري اسالمي و به قول خميني               

جمهوري اسالمي مطالباتي كه مردم برايش انقالب كرده بودند را به تعويق انداخت؛ كه خود                     
اروند آبراهاميان هم اين موضوع را قبول دارد كه بر مبناي آن مطالبات بود كه مردم به                                

به جمهوري اسالمي پوشش داد كه        " نعمت الهي "اين  . خميني و آخوند جماعت رضايت دادند       
اينها در  . با بهانه جنگ، حمام خون راه بياندازد و هر اعتراضي را با قساوت تمام سركوب كند           

معادالت آبراهاميان گم هستند و صرف كشته شدن جمع كثيري از جوانان مردم و به هدر دادن               
مهمتر اما اينكه    . منابع طبيعي اين مملكت، تمام تحليل آبراهاميان را تشكيل مي دهند                

كسي كه بخواهد اين موضوع     . آبراهاميان تحليل دوم را منقطع از تحليل اول توضيح مي دهد      
را همه جانبه بررسي كند و تحليلي واقع بينانه از آن بدهد، بايد اين را در نظر بگيرد كه رژيمي                 
كه بقول آبراهاميان در همان دور اول جنگ با بسيج مردم و با قلع و قمع مخالفين سازمان                           
يافته خود، هر چقدر هم ضعيف از جنگ بيرون بيايد، سرنگوني آن بسيار غيرمحتمل خواهد                    

نه تنها   . بخصوص اينكه رژيم خود تقريبا يك دست و پشت سر خميني متحد بود                             . بود
را منهدم كرده بود، بلكه دم و دستگاه بني صدر، نهضت ملي،              " غيرخودي"سازمانهاي چپ و    

 .منتظري، حزب توده و فدائيان اكثريت را هم از خود رانده و منزوي كرده بود
توضيح سومي را كه ايشان باز هم قبول ندارد و رد مي كند، درآمد بيكران ناشي از نفت                        

گويد نفتي كه نتوانست شاه را نجات دهد در نجات جمهوري اسالمي نقشي بازي                        مي. است
موضوع بي ربطي كه فاكتورهاي اصلي ديگر در سرنگوني رژيم شاه را در نظر                       . نكرده است 
مثال انقالبي بر عليه رژيم پهلوي دور گرفته بود كه تك تك گردن كلفتان سياسي                       . نمي گيرد 

رژيم پهلوي، از جمله وزير نفت ايشان، هوشنگ انصاري كه از اولين كساني بود كه فهميد چه                     
در مورد جمهوري    . خبر است و به خارج فرار كرد، از دست انقالب مردم پا به فرار گذاشتند                      

باز . اسالمي، تا مقطع تحليل آبراهاميان، انقالبي بر عليه جمهوري اسالمي در نگرفته بود                   
آن به بقاء جمهوري اسالمي مي گويد همه كشورهاي همسايه                " بي ربطي "هم در باره نفت و         

باز موضوع بي ربط ديگري كه ويژگي هاي جغرافياي                   . هاي نفت هستند       ايران داراي چاه    
از اين گذشته مگر بالئي       . هر كشوري را بايد جداگانه بررسي كرد          (Geopolitics)سياسي  
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اي است كه معلوم نيست نويسنده مي خواهد          ؟ اين چه تحليل وارونه    !ها آمده است    سر اين رژيم  
از اين مقايسه هاي بي ربط كه بگذريم، باالخره معلوم نيست چرا                 . چه نتيجه اي از آن بگيرد       

 سال است به درآمد نفت تكيه دارد و              ٣٠جمهوري اسالمي    . ايشان بايد اينطوري حرف بزند      
مگر نفت آن مملكت ته كشيده كه بدانيم جمهوري                  . نفت آن مملكت هم ته نكشيده است            

ايشان تعدادي آمار و ارقام پشت سر هم          ! اسالمي بدون نفت در چه حال و وضعي خواهد بود؟            
هر كسي مي   . آورده كه معلوم نيست چه ربطي به موضوعي كه ايشان مطرح كرده است دارند                 

تواند به ايشان بگويد كه اگر قيمت نفت در بازار جهاني كاهش بيابد، جمهوري اسالمي چند                      
اين . ميليون بشكه بيشتر توليد خواهد كرد كه بودجه اش را به ميزاني كه مي خواهد برساند                    

اينها كه براي    .  سال در حال انجام آن بوده است            ٣٠كاري بوده كه جمهوري اسالمي در اين             
رژيمي كه نتواند سوخت و ساز توليد در يك جامعه را سازمان                 ! آينده برنامه ريزي نمي كنند      

نفت به جمهوري اسالمي كمك كرده است كه با           . بدهد، با اعتراض گرسنگان روبرو خواهد شد        
در نظر گرفتن فاكتورهاي ديگري از جمله سركوب و غيره، اين فشار بر خود را از آنچه كه در                         

 .جامعه بوده و حتي مي توانست شديدتر هم باشد، كاهش بدهد
. جمهوري اسالمي است    " شيعه ايسم  "توضيح چهارمي را كه ايشان باز هم رد ميكند                    

اين را رد مي كند و در عالم واقع             " چيزي گفتن "پائين تر مي بينيم كه در واقع ايشان براي              (
ظاهرا كساني از اينكه جمهوري اسالمي داراي ايدئولوژي شيعه              .) اين توضيح را قبول دارد      

ها   تزي غالب علي العموم در بين آكاداميسين      . گرائي است آن را ستون نگه دارنده آن مي دانند      
 را انقالبي اسالمي مي داند؛ منتها نه اسالمي به معناي اينكه               ١٣٥٧وجود دارد كه انقالب      

مردم ايران مثل عربستان سعودي مسلمان هستند و مي خواهند قوانين قرون وسطائي                               
فرضياتي كه در   ( ها راه بياندازند و از آن لذت هم ببرند             قصاص و سنگسار و غيره را در خيابان   

" سوسياليستي"اين تز بر اين استوار است كه اين انقالب حول تزهاي                 ). اين تز ديده مي شود      
. جهان سومي علي شريعتي كه خود متأثر از افكار فرانتس فانون بود، شكل گرفت                                       

گردد، مي گويد اسالم و شيعه گرائي برخالف آن چه             آبراهاميان، تا جائي كه به رد اين تز برمي         
كه بعدها شريعتي و سازمان مجاهدين گفتند، كاري با سياست و مثال برابري طلبي و غيره                       

هايي كه     سراي  امام حسين نه براي جنگ با يزيد بخاطر ظلم وي و اين قبيل داستان                        . ندارد
فرقه شيعه توسط   . بعدها راه انداختند بود كه كشته شد، بلكه مسئله از اساس چيز ديگري بود              

مي گويد كه شيعه گري        . سلسله صفويان براي مقابله با امپراطوري عثماني وارد ايران شد                
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ها توسط آخوند جماعت مثل هر مذهب ديگري سلطه خوانين و سالطين در ايران را                     براي قرن 
شيعه در ايران مثل دم و دستگاه كليسا در فرانسه قبل از                         " علماي. "تحكيم بخشيده بود    

آبراهاميان بدرست سئوالي كه جلوي        . ، با اشرافيت و سلطنت تنيده شده بود             ١٧٨٩انقالب  
 مذهب اكثريت    ١٩٧٩ تا انقالب      ١٦طرفداران اين تز مي گذارد اين است كه شيعه از سده                   

 سال گذشته هيچگونه انقالبي اسالمي      ٤٧٠چگونه است كه در تمام اين       . مردم اين جامعه بود   
در كل  :  ماند؟ آبراهاميان، شايد به درست، مي گويد           ٥٧در ايران رخ نداد و منتظر انقالب            

اين مدت شيعه گرائي در بهترين حالت يك مذهب غيرسياسي و پاسيف بوده و در بدترين                            
و در آخر نتيجه مي گيرد كه هيچ مورخي نمي                ! حالت هم مذهبي محافظه كار و ارتجاعي          

تواند اين توضيح دم و دستگاه جمهوري اسالمي را بپذيرد كه امپرياليسم، سلطنت و                                   
هاي متمادي شيعه گرائي را تحريف كرده بودند و جهان بايد منتظر                          صهيونيسم براي قرن    

 !رسيدن خميني مي ماند كه به روح انقالبي مرده آن، دوباره باد زندگي بدمد
نكته اي را گذرا درباره كساني كه بقاء و از اساس سر كار آمدن جمهوري اسالمي را با                            

اگر كسي بخواهد وارد اين عرصه شود        . شيعه ايسم جمهوري اسالمي توضيح مي دهند بگويم        
كه گويا زنده كردن روح انقالبيگري شيعه گري بوده كه مردم را بر عليه سلطنت پهلوي شوراند،                 
چيز زيادي در باره تاريخ سر كار آمدن، زد و بندهاي پشت پرده و گرفتن زير بغل خميني و                              

ها، جبهه ملي، نهضت آزادي،            آخوند جماعت از جانب قطب شوروي، مجاهدين، توده اي                
هايش و غيره نمي داند؛ و يا خود را به كوچه علي چپ زده                     ها، چين و مائويست      تروتسكيست

هاي   تاريخ شيعه ايسم در ايران، كه نه مذهب فقرا در مقابل اغنيا، بلكه مذهب دسته                     . است
چاقوكش نعمتي، حيدري، شيخي انجمن حجتيه و غيره بوده است را عمدا از چشم مخاطبش                    

 . دور نگه مي دارد
 

 !جمهوري اسالمي، جمهوري عدالت
 

با رد اين تزها و تفاسيري كه بقاء جمهوري اسالمي را با آنها توضيح مي دهند، خواننده                     
مي گويد   . كنجكاو مي شود كه شخص آبراهاميان چه توضيحي براي اين موضوع دارد                          

در ادامه به لپ بحث      ." جواب مسئله نه در مذهب كه در اقتصاد و پوپوليسم اجتماعي است              "
ايشان مي پردازم، اما جالب است كه بدانيم درست يك پاراگراف بعد از رد تز شيعه گرائي در                       



  1 کمونیسم کارگري،   شماره    140

دهد و آن را ستون فقرات         كمك به بقاء جمهوري اسالمي، ايشان همين تز را بيشتر توضيح مي             
نظرات شريعتي را توضيح مي دهد و يك ليستي از شعارهاي              . تحليل و توضيح خود مي كند      

اسالم دين مظلومين است نه            "هاي اسالمي آن دوره مانند                  پوپوليستي و سوسياليست     
و غيره را پشت سر هم رديف مي كند كه نهايتا               " اسالم دين برابري و عدالت است       "،  "ظالمين

خواننده اميدوار است اكنون كه ايشان يك پاراگراف باالتر تز اينكه                     . نتيجه خود را بگيرد      
. جمهوري اسالمي حاصل شيعه ايسم است را رد كرده بود، حداقل بقاء آن را به آن ربط ندهد                       

اين پوپوليسم كمك مي كند كه نه تنها             : "اما چند جمله پائين تر با جواب روبرو مي شويم               
منظور من از اين      ." بتوانيم موفقيت انقالب را، بلكه مسئله بقاء رژيم را هم توضيح بدهيم                  

هاي ايشان نيست، اما همين تناقض، آشفته فكري و سرهم               نوشته نشان دادن تناقض در حرف      
 .بندي كردن تز ايشان را آشكار مي كند

 ماده،   ١٧٥آبراهاميان در ادامه مي گويد قانون اساسي جمهوري اسالمي با                     . بگذريم
تمام اين شعارهاي پوپوليستي را در خود گنجاند كه قول از بين بردن فقر، بيسوادي، بيكاري،                  
و وعده تحصيل رايگان، بيمه بيكاري، بيمه درماني، مسكن مناسب، بيمه بازنشستگي و                      

با وجود تصوير بدي كه رژيم ايران در خارج از              : "گيرد  آبراهاميان نتيجه مي   . غيره را مي داد    
هاي مهمي در راه عملي كردن اين وعده ها برداشته             مرزهاي خود دارد، اما در اين سه دهه قدم         

اين كار را با دادن الويت به مخارج اجتماعي و با كسر هزينه نيروهاي نظامي انجام                          . است
داده و در نتيجه وزارت آموزش و پرورش، بهداشت، كشاورزي، كار، مسكن، رفاه و تأمين                         

خارج از  "اين تصوير كاذب كشيده شده براي         ." اجتماعي را بطور چشمگيري توسعه داده است        
، با تصوير مردم شريف در داخل مرزهاي پاسداري شده توسط                     "مرزهاي جمهوري اسالمي    

آيت نيافر، يكي از فعالين جنبش كارگري و            . هاي نوري متفاوت است      جمهوري اسالمي سال   
هايش درباره وضعيت      در يكي از نوشته    " هاي كارگري   كميته پيگيري ايجاد تشكل    "سخنگوي  

 درصد جامعه فقط      ٩٠از تحركات اقتصادي دولت براي         : "گويد  معيشتي مردم در ايران مي      
و يا محمود صالحي، يكي ديگر از فعالين جنبش كارگري و                     ." ماند و بس     نان خالي مي    

در باره دستمزد سال       " هاي كارگري     كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل            "سخنگوي   
." اند تنها زنده بمانيم نه اينکه زندگي کنيم            ما مزدبگيران را مجبور کرده      : "گويد   مي ١٣٨٩

 .شايد بهتر باشد كسي آبراهاميان را از اين نظرات مطلع كند
آبراهاميان بعد از نوشتن يكسري ادعاهاي تعجب آور درباره وضع معيشتي مردم در ايران                
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و كم شدن فاصله طبقاتي و غيره، به نقش مهم ـ از نظر خود ـ بنيادهاي از قبيل مستضعفان،                       
شهدا، مسكن و غيره اشاره ميكند كه تحت نظارت مؤمنين نزديك و قابل اعتماد رهبر                             

ادعاهاي آبراهاميان درباره سران رژيم مثل          ! كرده اند " بهشت روي زمين   "هستند و ايران را        
اي كه حاصل     خواستند در وضعيت خوب معيشتي        رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد كه نمي         

در ايران امروز فقط صادق     . جمهوري اسالمي است دخالت كنند، واقعا خنده آورند        " پوپوليسم"
آبراهاميان از آنجا كه همه     . محصولي مي تواند ادعا كند كه وضع معيشتي مردم خوب است            

بنا شده است، آمار بي اعتبار نهادهاي جمهوري اسالمي          " هاي ايران مدرن    دولت"دنيايش حول   
اي كه براي خود و مطالعاتش و همچنين مخاطبينش                    را، كه هيچ مورخ و محقق جدي             

كمترين ارزشي قائل است به آنها تكيه نخواهد كرد، بناي عمارت خود مي گذارد و به                                   
آبراهاميان الزم نيست كه به مخالفين               . وضعيت معيشتي واقعي مردم بي اعتنا است                

حتي از جناح اصولگرايان     . جمهوري اسالمي مراجعه كند تا از وضع واقعي مردم مطلع شود              
واقعا مضحك است كه به     . در خود رژيم دادشان از وضعيت غيرقابل تحمل مردم در آمده است            

كسي كه  . يك تاريخ نگار مهم ايران معاصر وضعيت معيشتي مردم در ايران را يادآوري كنيم                
تصميم سياسي نگيرد كه از جمهوري اسالمي دفاع كند و در چشم جامعه خاك بپاشد، نمي                        
تواند از بيكاري و بيكارسازي، فقر و دستمزدهاي بارها زير خط فقر، آوارگي و بي مسكني،                      

! قراردادي كردن قريب به اتفاق نيروي كار در اين جامعه و غيره و غيره اين چنين دفاع كند                           
اروند آبراهاميان اين نظراتش را براي خوانندگان فارسي زبان ايراني ننوشته است، چرا كه هيچ                  

جبهه "او     . هائي وقعي نمي نهد                 احدالناسي در بين فارسي زبانان به چنين دروغ                            
خارج كشور جمهوري اسالمي را تقويت مي كند؛ چرا كه به نظر ايشان                            " ضدامپرياليست

 ! تصوير جمهوري اسالمي در خارج كشور به نادرست بد شده است
احمدي : "در مصاحبه اي با سايت واشنگتن پريزم باز همين ذهنيت را بازگوئي مي كند                    

نژاد با تکيه بر عدالت اجتماعي، اقتصاد و احياي حقوق اجتماعي موفق به جذب آراي طبقه                     
 سال زير سايه جمهوري اسالمي اين چنين          ٣٠البد جامعه اي كه      ." کارگر و مردم تهيدست شد     

بقول آبراهاميان ثروتمند شده و مردمش در خوشي و صفا و دولت رفاه زندگي مي كنند، مي                      
تواند طبقه متوسطي اين چنين عظيم داشته باشد كه در شهري مثل تهران در يك روز بيش از                      

پوپوليسم "اين را شايد بتوان با        (؟  !نصف آن در اعتراض به جمهوري اسالمي به خيابان بيايد            
كسي كه عمارت خود را بر مبناي            !) كه پائين تر توضيح مي دهم، توضيح داد             " اجتماعي
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هاي خياباني اين دوره هم چرت و         تبليغات كيهان و صدا و سيما بنا كند، البد در باره تظاهرات     
 .هاي بعدي خود خواهد كرد هاي كيهان را مبناي نوشته پرت

 
 ذهنيت نظم نويني

 
او . اروند آبراهاميان اما يك نكته ديگري هم دارد كه الزم است اشاره كوتاهي به آن بكنيم                  

هاي مانند بيمه بيكاري، بيمه بهداشت، ريشه كن كردن فقر و بيكاري و بيسوادي و غيره                      طرح
را ايشان غلط تعريف مي كند كه           " پوپوليسم اجتماعي . ("مي داند " پوپوليسم اجتماعي "را  

در .) است" پوپوليسم اقتصادي "اينجا منظور ايشان همان       . پائين تر به آن اشاره خواهم كرد          
مورد جمهوري اسالمي معلوم است كه ادعايي جز اينكه يك رژيم وحشي است و مردم خود                         

منتها اگر رژيمي پيدا شد و        . كنند چطوري صبح را به شب رسانده اند، پوچ است               تعجب مي 
هائي هم در اين مسير برداشت،        براي از بين بردن بيكاري و فقر و بيسوادي طرحي ريخت و گام              

چرا كسي سيستم سوئد كه به           ! ؟"پوپوليست"معلوم نيست بر چه معياري بايد به آن گفت                   
نمي نامد؟  " پوپوليسم"نوعي بيمه بيكاري دارد و يا كانادا كه به نوعي بيمه بهداشت دارد را                   

در کتاب خمينيسم نهضت آيت اهللا خميني را           : "سئوال كننده واشنگتن پريزم از وي مي پرسد         
پوپوليستي به اين معني که طبقه متوسط با شعارهاي               . پوپوليستي ميدانيد و نه بنيادگرا       

آيا . انقالبي طبقات تهيدست را بر عليه امپرياليسم و قدرت سياسي حاکم بسيج کرد                                 
اين يك  " ميتوانيم بگوييم احمدي نژاد نيز با يک حرکت پوپوليستي به رياست جمهوري رسيد؟               

پوپوليسم را به معاني مختلف ديگري نيز تعريف             . است" پوپوليسم"معناي قابل دفاعي از        
يك معني رايجي كه درباره احمدي نژاد هم به كار برده شده است، طرز مخاطب قرار                   . كرده اند 

دادن ديگران و مشخصا مخاطب قرار دادن سران كشورهاي غربي با زبان لمپني و غيرسياسي                  
منتها وقتي كه آبراهاميان درباره سران جمهوري اسالمي حرف مي زند و كلمه                                  . است

پوپوليسم را بكار مي برد، همان مقوله دولت رفاه را در نظر دارد كه در نوشته خود به اين                              
آبراهاميان در نوشته اي، كه فكر كنم مصاحبه با مجله پرسش                   . مسئله اشاره هم مي كند       

نظراتي را كه ايشان در باره رفاهيات           . است، خود را يك سوسيال دمكرات معرفي مي كند              
نظرات نظم   . مردم مطرح مي كند، در چهارچوب سوسيال دمكراسي توني بلر مي گنجند                      

چيز نويني كه سهم مردم فقير در دنيا را جز فقر و گرسنگي و مرگ و مير بر اثر نبود بهداشت،                    
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 . استدر واقع سوسيال دمكراسي اي كه به طرف ميلتون فريدمن شيفت كرده. ديگري نمي داند
كه آبراهاميان اينجا به كار مي برد كامال          " پوپوليسم اجتماعي "نكته ديگر اينكه معناي      

ها، كه خود آبراهاميان       را در فرهنگ سياسي آكاداميسين      " پوپوليسم اجتماعي . "وارونه است 
پوپوليسم . "بكار مي برند    " پوپوليسم اقتصادي  "هم از همين فرهنگ مي آيد، در تقابل با                  

اي است كه سئوال كننده واشنگتن پريزم مي               در اين فرهنگ كمابيش همان نكته        " اقتصادي
يعني نقد دولت     . را اتفاقا برعكس اين نكته تعريف كرده اند                " پوپوليسم اجتماعي  . "گويد

پوپوليسم . "رفاهي كه آبراهاميان دولت جمهوري اسالمي را نوعي دولت رفاه مي خواند                          
تئوري اي است كه مي گويد كسي كه زحمت مي كشد و پول و ثروت مي اندوزد،                        " اجتماعي

 . چرا كوچكترين كمكي به كسي بكند كه محتاج است
 

 جمهوري اسالمي از كجا آمد و چگونه باقي مانده است؟
 

سر كار آمدن جمهوري اسالمي البته كه ربطي به شعيه گري، چه از نوع تفسير راديكال آن                     
جواب را بايد در زد و بند پشت پرده در گوادلوپ جستجو                . و چه از نوع محافظه كارش ندارد        

بايد در سواري دادن مجاهدين، حزب توده،          .  بايد نقش بي بي سي را در اين رابطه ديد             . كرد
آخوندي كه  . نهضت آزادي، و كال طيف ملي ـ اسالمي به خميني و آخوند جماعت جستجو كرد              

 بر عليه برنامه هاي مدرنيزه كردن ايران ايستاد و نهايتا دستگير و تبعيد شد                 ١٣٤٢در خرداد  
و بعد از عربده كشي تعدادي در معدودي از شهرهاي ايران، انقالبي نشد و خميني دوره اي را                       
در قم و نجف گذراند و در آخر به فرانسه بردند تا در ترشي بياندازند و يك شبه توسط بي بي                             

سرآغاز انقالب ايران نه تظاهرات طلبه ها در قم كه                   . سي بعنوان رهبر انقالب معرفي شد          
. هاي شعرخواني انستيتوي گوته در تهران بود         اعتراضات روزافزون كارگران، دانشجويان و شب      

كدام يك از اينها ربطي به اسالم دارند؟ سر كار آمدن جمهوري اسالمي را بايد در رضايت دادن                  
هاي خميني، از اينكه ايشان جلوي آزادي بيان كسي را نمي گيرد، از                          چپ جامعه به دروغ     

اينكه نفت و آب و برق و غيره رايگان خواهد شد و از راندن مطالبات مردم به دامن آخوند                              
بايد در نبود يك حزب     . جماعت دزد و كالش و تقيه كن توسط چپ ملي ـ اسالمي جستجو كرد           

كمونيست ماكزيماليست جستجو كرد كه مي بايست مطالبات كارگران و جامعه را پرچم                        
اعتراضات مي كرد و قبل از هر چيزي به ايده و تفكر عقبگرد به ارتجاع دوره قبل از انقالب                         
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 .سفيد حمله مي كرد
هاي هر    سركوب. بقاء جمهوري اسالمي را هم نمي شود با يك جمله جادوئي توضيح داد                  

روشن . روزه، جنگ ايران و عراق، نفت، و حتي شيعه گري و غيره همه اجزاء يك كل هستند                         
جنگ ايران و   . است كه جمهوري اسالمي بدون سركوب حتي يك روز هم نمي تواند دوام بياورد                

بعد از سرنگوني رژيم پهلوي مردم منتظر هر روزه           . عراق را خميني بيخود نعمت الهي نخواند       
منتظر بودند كه نفت و آب و برق رايگان              . براي عملي شدن مطالبات خود در خيابان بودند            

فتح كربال و قدس و از بين بردن             . تحويل گرفتند " جنگ، جنگ، تا پيروزي     "در عوض    . شود
هاي مخالف، انحالل شوراها و           كشتار و قتل عام اعضاي سازمان         . اسرائيل تحويل گرفتند   

كشتار مردم را در كردستان و تركمن صحرا                . هاي كارگري را تحويل گرفتند           ديگر تشكل  
زنان به كنج خانه رانده شدند و هزار و يك مصيبت ديگري كه نسل انقالب                         . تحويل گرفتند 

در مخ چه كسي مي گنجيد كه حكومت برآمده از يكي از بزرگترين                . هيچوقت از ياد نمي برد     
انقالبات تاريخ بر جنگي پاي بفشارد كه جامعه را منهدم كرد و نسلي از جوانان اين مملكت                      

 بزرگترين  ١٩٤٦چه كسي مي توانست باور كند كه كارگران نفتي كه در سال               . را به كشتن داد   
اعتصاب كارگري را در تاريخ يك قاره به ثبت رسانده بودند، انقالبشان را با سر كار آمدن                             

 .آخوند جماعت متوقف كنند
ايسمي كه    است، اما نه آن شيعه         " ايسم شيعه"بقاء جمهوري اسالمي همچنين حاصل            

يك سر اين ملي ـ مذهبي ها             . ايسم ملي ـ مذهبي       اروند آبراهاميان مي بافد؛ بلكه شيعه          
نهضت آزادي، مجاهدين، حزب توده و فدائيان است و سر ديگر آن محافل ريز و درشت                                  

اينها هر كدام در اين      . اي چون فوكو و هابرماس       مائوئيست و تروتسكيست در اروپا و فالسفه        
بر زن كشي و به قهقرا بردن اين جامعه            .  سال بنحوي زير بال جمهوري اسالمي را گرفتند           ٣٠

ها كه در قلب اروپا     )مذهبي(كم نبودند از اين ملي ـ اسالمي         . در بهترين حالت چشم پوشيدند   
به پناهندگان ايراني حمله كردند و از حكومت اسالمي در ايران بخاطر ضديتش با                                         

ها و طرفداران آلباني و                       كم نبودند مائوئيست        .   دفاع كردند    )   آمريكا" (امپرياليسم" 
اشغال سفارت  . جمهوري اسالمي به وجد آمدند      " نه شرقي و نه غربي       "ها كه با        تروتسكيست

ها را در ايران دور جمهوري اسالمي بسيج كرد، بلكه با              ها و مائوئيست آمريكا نه تنها توده اي 
همين امروز چپ طرفدار چاوز        . اين عمل، هر محفل دوجين تروتسكيستي هم اسالمي شد               

را هديه  " فراسوي سرمايه "چاوز به احمدي نژاد كتاب         . حاضر نيست از احمدي نژاد دل بكند          
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مي خواند و از او نهج البالغه هديه ميگيرد            CIAمي دهد و اعتراضات خياباني را دسيسه          
 . و دو آفرين

 
 عاقبت جمهوري اسالمي، عاقبت دوستانش

 
دوره افول جمهوري اسالمي، و همراه با آن دوره افول دانشگاهيان و مورخين طرفدار خجول             

 سال به عناوين مختلفي زير بغل جمهوري         ٣٠كساني كه در عرض اين       . آن هم شروع شده است    
اين انقالب  . اسالمي را گرفته بودند، با سرعت گرفتن پروسه فروپاشي آن، دستپاچه شده اند                    

مي رود كه با جمهوري اسالمي و همراه با آن، با اسالم در               . مي رود كه كارهاي مهمتري بكند     
ناظرين سياسي به درست مي گويند كه اسطوره           .  ميليوني تعيين تكليف كند     ٧٠يك جامعه   

مردمي كه بر عليه سلطنت مطلقه           . هاي جمهوري اسالمي به سرعت در حال فروپاشي اند               
مي بينند كه اين      . انقالب كرده بودند، سلطنت ولي فقيه را امروز جلوي چشمان خود دارند                   

سلطنت ولي فقيه حتي با گذراندن همه كانديداها از صافي شوراي نگهبان، با زمختي تمام                        
 دهه است از دفاع از مستضعفان و            ٣كساني كه    . احمدي نژاد را در برابرشان علم كرده است           

عدالت اسالمي حرف مي زنند، امروز از زبان همديگر افشا مي شوند كه عجب دزدهايي                           
" عدالت اسالمي "يك رتوريك پوچي است و الگوي اين دزدها در            " عدالت اسالمي "كه  . هستند

" عدالت اسالمي "كه  . عدالت امام علي است كه از ثروتمندترين و دزدترين افراد دوره خود بود              
بخش . اينها عدالت صادق محصولي، رفسنجاني و ديگر آخوندهاي ميليادر و دزد است                         

اين اسطوره ها و چندين      . عظيمي از دوستانش در خارج از مرزهاي ايران را از دست داده است               
در . اسطوره اين چنيني به سرعت حتي متوهم مسلمان مخلص رهبر را هم به شك مي اندازد                    

كه شاه لخت   . سركوب و ارعاب اين رژيم هم در چشمان جامعه شكسته است             " ابهت"عين حال   
 . و عور است

دفاع اروند آبراهاميان از رضا شاه، محمدرضا شاه و جمهوري اسالمي را بايد در                                   
بايد در دفاع ايشان از سر پا ماندن         .  موسوي جستجو كرد   ١٧چهارچوب دفاع ايشان از بيانيه       

هاي بورژوائي، گرچه شايد          هاي ايران مدرن دولت         دولت. سيستم سرمايه داري جستجو كرد        
ناقص الخلقه و نامتعارف، بوده اند؛ اما اكنون انقالب جاري سيستم سرمايه داري را به چالش                  

آبراهاميان براي دفاع از اين سيستم حاضر          . كشيده است و آبراهاميان اين را بو كشيده است            
 .است ببافد و گذشته و اعتبار خود را نيز قرباني آن بكند
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پروسه سرنگوني جمهوري اسالمي و قدرت گيري كارگر و طبقه كارگر، مستلزم افشاء                        
 سال  ٣٠مرتجعيني است كه زيرجلكي كمكش كردند تا سر كار بيايد، تثبيت شود و براي                          

سرنگوني . هاي رنگارنگي الپوشاني كردند       هايش را با بهانه و دروغ          حكومت كند؛ و قساوت    
 .*انقالبي آن و با قدرت طبقه كارگر سازمانيافته، متضمن آزادي واقعي و كل آزادي است



 
 نقش مذهب و ناسيوناليسم درحاکميت سياسي 

 
 نگاھی به تاريخ معاصر ايران

 محمد آسنگران
 

استبداد و خونريزي، کشتن مخالفين، بي حقوق اعالم کردن غير خوديها تحت عنوان                         
گروههاي قومي و ملي ومذهبي و غيره كه عليه امنيت كشور، كافر، و برهم زننده امنيت                          
عمومي معرفي ميشوند، و همچنين مرد ساالري و فرهنگ ضد زن که بخش جدايي ناپذير                        
جنبش اسالمي و ناسيوناليستي در ايران بوده است تصوير کلي اين دو جنبش در حاکميت را                     

اينرا با توجه به تجربه حاکميتهاي سياسي، قوانين، و بي حقوق اعالم کردن                       . نشان ميدهد 
 . شهروندان در تاريخ معاصر و نقش اين جنبشها در حاکميت سياسي ميشود اثبات کرد

با نگاهي به جدال جنبشهاي سياسي در تاريخ معاصر ايران، عمدتا ما شاهد کشمکش                      
ميگويم عمدتا زيرا    . احزاب و جريانات برآمده از جنبشهاي اسالمي و ناسيوناليستي هستيم             

عالوه بر نمايندگان اين دو جنبش، آنچه در حاشيه تحوالت سياسي به اسم احزاب چپ و                                
 موجوديت  ٥۷در ايران پا به ميدان سياست گذاشته است، تا مقطع انقالب                   " سوسياليستي"

 . مستقلي از اين دو جنبش اسالمي و ناسيوناليستي نداشته اند
هدف از اين نوشته بررسي جنبشهاي اجتماعي ناسيوناليستي و اسالمي و نقش مخرب                     
آنها در تاريخ معاصر ايران در پس زدن ميليونها نفر مردم ايران است که مبارزاتشان در يک                        
صد سال اخير، لگد مال اين جنبش ها شده و هر بار و بعد از هر حرکت ويا انقالب توده اي                               

تا آنجا که به چپ        . قدرت در دست يکي از اينها و يا ملغمه اي از اين دو جريان بوده است                         
ايران برميگردد، تحت تاثير جنبش هاي چپ در دنيا و و جرياناتي که با رنگ و لعاب چپ                            

بستر و ارزشها و      . همان ايده ها و همان آرمانهاي ناسيوناليستي را نمايندگي ميکردند بود                
 پا به   ۱۳٥۷که در تاريخ ايران تا مقطع انقالب سال           " سوسياليسمي"جدال جنبش چپ ايران و       

 . ميدان گذاشته است، از همان چهار چوب جنبش اسالمي و ناسيوناليستي فراتر نرفته است

١۴٧ 
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جهان بيني و اميال چپي که در ايران پا به ميدان گذاشته است عليرغم ادبيات کمي                                
اسناد . متفاوت، در نهايت همان اميال و آرزوي جنبشهاي اسالمي و ناسيوناليستي بوده است              

و برنامه سياسي حزب توده و سازمان چريکها فدايي خلق و ديگر جريانات سياسي در کمپ                         
بعد از اين جريانات انواع سازمانهاي معروف به             .  شاهد اين مدعا است       ٥۷چپ تا انقالب      

خط سه عليرغم تفاوتشان با سازمانهاي قبل از خود در کمپ چپ جامعه، نتوانستند خود را                     
اما در نتيجه تحوالت بعد از انقالب            . ناسيوناليستي برهانند   -از اين چهار چوب اسالمي          

 چپ جديدي پا به ميدان سياست در ايران ميگذارد که منتقد کل اين تاريخ                    ٥۷ايران در سال     
 . ماقبل خود است

اکنون با نگاهي به گذشته بايد تالش کنيم از تجربيات تلخ گذشته بياموزيم و رهايي                            
 . انسان را بر پرچم مبارزاتي خود حک کنيم

در اين بررسي مختصر تالش ميکنم نقش ابژکتيو دو جنبش اسالمي و ناسيوناليستي را                   
اين موضوع ضروري شد زيرا ادامه        . در تقابل با آرمان رهايي و آزادي و رفاه مردم نشان دهم               

حاکميت سياسي اين دو جنبش در ايران نه تنها به نفع مردم نبوده و نيست بلکه مانع رشد و                         
هر دوي آنها با پراتيک و سياستهايشان ثابت کرده اند که مستبد              . توسعه و اتحاد جامعه است    

 . و مدافع تبعيض و مغاير با اميال و آرزوهاي انساني و آزاديخواهانه مردم هستند
بررسي مختصري از نقش و جايگاه جنبش ناسيوناليستي و اسالمي در تحوالت سياسي                    
ايران در تاريخ معاصر بويژه از مقطع انقالب مشروطه به بعد، از زواياي معيني مورد بحث                       

 . اين نوشته است
 

 انقالب مشروطه 
 

انقالب مشروطه خود نتيجه و حاصل رشد مناسبات توليد سرمايه داري و تالش اليت                       
جامعه براي رها شدن از قيد و بندهاي فئودالي و منطبق شدن با نياز رشد مناسبات سرمايه                      

 . داري است
 از مقطع انقالب مشروطه تحوالت عميق و اساسي اي از لحاظ اقتصادي وسياسي در                        

در نتيجه اين تحوالت، سيماي سياسي و اقتصادي جامعه دستخوش                     . ايران آغاز ميشود    
تمام جدالهاي سياسي و تحوالت اقتصادي در اين دوره بر محور تحول                   . تغيير جدي ميشود   
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اين تحول در سطح سياست و       . جامعه از يک سيستم توليدي فئودالي به سرمايه داري ميچرخد           
فرهنگ و هنر و حقوق شهروندي و قانون و مناسبات اجتماعي به شکل جدال مشروطه با                            

 . سلطنت استبدادي قاجار و همچنين مشروطه خواهان با مشروعه چيها خود را نشان ميدهد
تا اين مقطع اسالم، سلطنت و سيستم فئودالي با هم چفت هستند و در هماهنگي با هم                        

جنبش اسالمي از هنگاميکه منطقه نفوذش به ايران              . صاحبان قدرت را پاسداري ميکنند       
گسترش يافته است تا اکنون که خود در قدرت است به مانند ديگر مذاهب، هميشه فرهنگ و                   

در طول اين تاريخ     . قوانين سيستم حاکم را براي قدر قدرتي حاکمان مشروعيت بخشيده است              
طوالني جنبش اسالمي يا خود در قدرت بوده و حکومت مطلقه را مثل دوران صفويها و                             
جمهوري اسالمي فعلي و يا امپراطوري عثماني در دست داشته و يا ايدئولوژي توجيه گر                           

هر نوع تعبير و تفسير ديگري از نقش اسالم غير واقعي و               . قدرت شاهان و سالطين بوده است      
 . دور از حقيقت است

فرزند خلف  . به يک معنا آخوند و دستگاه روحانيت اسالم با فرهنگ فئودالي عجين است                
اکنون هم در مناسبات توليدي سرمايه داري يکي از تناقضات دروني و                    . اين فرهنگ است   

فرهنگ و قوانين اسالمي    . ناسازگاري جمهوري اسالمي با مناسبات توليدي حاکم همين است        
با فرهنگ و قوانين مورد نياز سرمايه داري عليرغم خدمت اسالم به حاکمان سرمايه و نظام                      

 . سرمايه داري يک به يک با هم منطبق نيستند
 تا کنون با اين تناقض دست و پنجه          ٥۷به همين دليل حاکميت سرمايه در ايران از مقطع           

جمهوري اسالمي به عنوان حکومتي که       . نرم ميکند و به دنبال راه برون رفتي براي خود است             
منبعث از جنبش اسالمي و دستگاه روحانيت در حاکميت است و فرهنگ و قوانينش بايد                         
منطبق بر شريعت اسالم باشد، براي تبديل شدن به يک سيستم متعارف در جهان سرمايه داري                  

اين تناقض را ما اين چنين بيان کرده ايم که اين رژيم رژيمي غير                    . با تناقض مواجه ميشود    
اين سيستم از لحاظ سياسي، فرهنگي و قانوني با سيستم مورد              . متعارف براي سرمايه است    
از نظر سرمايه و سرمايه دار اسالم و هر مذهبي بايد در خدمت                  . نياز سرمايه منطبق نيست    

حفظ حاکميت سرمايه باشد، اما در عين حال مقدرات و سياست جامعه را سرمايه تعيين                         
اين رابطه معکوس فعلي در ايران نمونه هايي از ناسازگاري جمهوري               . کند نه اسالم و مذهب     

 . اسالمي و نياز سرمايه با همديگر است
هنگاميکه ميگوييم جمهوري اسالمي يک رژيم غير متعارف است و نميتواند با اين                          
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فرهنگ و قوانين به حکومت متعارف بورژوايي تبديل شود به اين واقعيت سياسي                                       
 . ايدئولوژيک اشاره ميکنيم

يکي از جدالهاي دائمي از انقالب مشروطه تا کنون همين بوده است که قالبهاي محدود                     
کننده فرهنگي و شريعت اسالمي عليرغم خدمات ارزنده اش به حفظ حاکميت سرمايه، براي                   

مانع ادغام و انطباق     . رشد و ادغام سرمايه ايران با سرمايه جهاني مزاحمت ايجاد کرده است               
دستگاه روحانيت هميشه يا خود       . همه جانبه سرمايه داري ايران با سرمايه جهاني بوده است             

در نقش سلطان بوده و يا متحد سالطين و پادشاهان و حافظ و مروج فرهنگ فئودالي بوده                          
بنابر اين اسالم در عين حال که نقش مشروعيت بخشيدن به سيستم حاکم را داشته                            . است

است، موانع دست و پاگيري هم در مقابل رشد فرهنگ و قوانين مورد نياز سرمايه و ادغام                         
 . سرمايه داري ايران با جهان هم بوجود آورده است

 
 ظهور ناسيوناليسم به عنوان يک جنبش در ايران

 
در زمان آغاز انقالب مشروطه همزمان با رشد مناسبات توليدي سرمايه داري                                     

جدال ناسيوناليسم و اسالميسم از      . ناسيوناليسم ايراني هم رشد و تکوين خود را آغاز ميکند            
انقالب مشروطه که خود محصول رشد سرمايه در تقابل          . اين مقطع به طور جدي آغاز ميشود      

به . با سيستم فئودالي بود، زمينه رشد و تکوين ناسيوناليسم ايراني را هم فراهم کرده بود                         
معناي دقيقتر بايد گفت كه انقالب مشروطه بروز سياسي جنبش ناسيوناليستي و عروج                           
فرهنگ و سياست مناسبات توليدي سرمايه داري در مقابل سيستم دست و پا گير فئودالي                      

 . بود
آنها با انقالب      . دستگاه روحانيت و صنعت مذهب عميقا نگران اين تحوالت بودند                       

مشروطه شاهد رشد و نفوذ جنبش ناسيوناليستي بودند و به همين دليل سر سخت ترين                              
اما جريانات اسالمي   . مخالفين آن انقالب، عالوه بر سلطانهاي قاجار، دستگاه روحانيت بود            

هنگاميکه متوجه روند قدرتمند شدن و برگشت ناپذيري آن انقالب شدند، درعين کوتاه آمدن                  
اين اتفاق اولين اقدام براي سازش و         . تالش کردند قوانين مشروعه را جايگزين مشروطه کنند         

 . هماهنگ کردن جنبش اسالمي و جنبش ناسيوناليستي در تاريخ ايران محسوب ميشود
اما عليرغم سازش و همزيستي اين دو جنبش باهم،  تفاوتها و جدال هميشگي آنها در                          



 151 نقش مذهب و ناسیونالیسم درحاکمیت سیاسی 

از مقطع انقالب مشروطيت به بعد در در هر مقطع                . دوره هاي مختلف قابل مشاهده است        
تاريخي عليرغم همكاري و همزيستي آنها با هم، ما شاهد تسلط يکي از اين جنبشها و                              

براي نمونه تسلط مشروطه خواهان و مقاومت مشروعه چيها در يک                   . تضعيف ديگرهستيم 
 . پروسه پيچيده در نهايت به تسلط رضا شاه و تضعيف جنبش اسالمي منجر ميشود

اين سيستم رضا شاهي در دوران پهلويها نه تماما مطالبات مشروطه خواهان را                                   
سنتزي از هر دو      . نمايندگي ميکند و نه تسلط مشروعه چيها و اسالم و مذهب را ميپذيرد                   

سنتزي که  . جنبش و در عين حال در تضاد با بخشهايي از استراتژي سياسي هر دوي آنها است                 
. به رشد مناسبات سرمايه داري و حفظ مذهب و آخوند در فرهنگ و سياست منجر ميشود                      

عروج رضا شاه براي سرکوب و به تسليم کشاندن حکومتهاي محلي و خان خاني در ايران و                          
اما رژيم تازه به قدرت       . درعين حال سازش با مراجع شيعه يکي از نتايج اين تحوالت است                  

رسيده رضا شاه همزمان مردم را نه شهروندان متساوي الحقوق آنچانکه مشروطه خواهان                         
اما . طالب آن بودند، که رعيت و بي حقوق اعالم کرد و استبداد و ديکتاتوري را به اوج رساند                    

همه اينها در عين حال سياستي بود که براي پيوستن به شاهراه سرمايه داري با روش                                      
 . مستبدانه به کار گرفته شد

بنابر اين سيستم حاکم بعد از منقرض شدن سلسله قاجار نه مانند مشروطه طلبان مدافع                  
به عبارت ديگر نمونه يك      . حقوق شهروندي است و نه تماما تابع قوانين مقررات شريعت است            

جامعه غربگرا و حكومتي مستبد و رعيت قلمداد كردن شهروندان با تسلط ناسيوناليسم و به                  
 . خدمت گرفتن مذهب و تشيع براي ادامه حكومت شاه است

براي مثال رضا شاه در عين ساختن راه آهن و مقابله با ملوک الطوايفي و حکومتهاي خان                  
همين رضا شاه همزمان حکومتي استبدادي بنيان نهاد           . خاني حجاب را از سر زنان برداشت         

در چنين سيستمي      . که فرد شهروند محسوب نميشود وهمه بايد تابع دستور شاه باشند                        
در واقع شاه اين دوره برخالف شاهان         . باالترين و برا ترين قانون فرمان شاه و دستور شاه است              

ماقبل خود حافظ مناسبات فئودالي نيست اما مردم بايد بي اراده و بي حقوق به سبک همان                     
اين بار نقش آخوند در مناسبات           . رعاياي قبلي تابع بي چون و چراي حاکمان فعلي باشند                 

در مقابل  . سرمايه دارانه تازه به قدرت رسيده بايد درباري و توجيه گر سياستهاي تازه باشد                    
 . شاه، حرمت مذهب و شريعت را در نظر ميگيرد

بخشي از  . به دنبال اين تحوالت بخش عمده جنبش اسالمي به اپوزيسيون رانده ميشود                  
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ناسيوناليسم سنتي ايران همراه با جنبش اسالمي، در مقابل ديکتاتوري رضا شاه و بعدا                            
تقابل سياسي اين جنبشها با هم بستري را         . پسرش محمد رضا شاه در يک جبهه قرار ميگيرند     

اين پروسه بعد از     . فراهم ميکند که رنگ خود را به همه جريانات سياسي در اين دوره ميزند                   
 . رضا شاه و در مقطع حاکميت محمد رضا شاه پهلوي به اوج خود ميرسد

 -۱: هدف جنبشهاي اعتراضي در ايران را در يک سطح کلي ميتوان چنين معني کرد                         
مخالفت با ديکتاتوري و خواهان رسيدن به آزادي و رفاه و حرمت و عزت شهروندان در جامعه                    

هر دوي اهداف اگر چه هر کدام          . مقابله با غربگرايي و خواهان حاکميت شريعت اسالم            -۲و  
متعلق به دو جنبش اسالمي و ناسيوناليستي ميباشند اما به سختي ميتوان نيروهاي مدافع                  

زيرا نيروهاي جنبش اسالمي و ناسيوناليستي در يک همزيستي                    . آنها را از هم تميز داد           
بيان دقيق تر انتگره شدن اين دو جنبش با هم، جنبش ملي                  . تاريخي با هم ادغام شده بودند       

اسالمي است که هژموني خود را در يک پروسه تاريخي به دست آورده و رنگ خودش را به همه                      
 . جنبشهاي مترقي ديگر هم زده بود

ايراني اين دوره را نگاه کنيم با هر تعبير و تفسيري که از                   " سوسياليستهاي"برا مثال اگر   
سابقه و  . اسالمي متولد شده بودند    -چپ و سوسياليسم داشتند، خود از درون اين جبهه ملي             

تفکر و جهان بيني افراد تشکيل دهنده حزب توده و بعدا سازمان چريکهاي فدايي خلق اين                         
 . ادعا را به وضوح اثبات ميکند

حزب توده که تمام افراد پنجاه و سه نفر و بقيه افرادي که در تشکيل و ادامه حيات آن                              
. حزب در رهبري آن نقش داشتند، اساسا افرادي ملي گرا و رفرميست و نه مارکسيست بودند                   

افراد مطرح و بنيان گذار سازمان چريکهاي فدايي خلق هم اساسا کساني بودند که با نقد                              
و " راديکال"سازشکاريهاي حزب توده از حواشي حزب توده و از درون جبهه ملي به سياست                        

خسرو گلسرخي يکي ديگر از افراد شناخته           . جزني نمونه بارز آنها است      . چريکي روي آوردند   
سوسياليسمم را از مواليم علي          "شده و قهرمان مقاومت اين سازمان است، که ميگويد                     

همه آنها يا از جبهه ملي فاصله ميگيرند و يا از حواشي حزب توده به چريکها                              ". آموختم
جزني بعد از فاصله گرفتن از جبهه ملي يکي از مهمترين افراد بنيانگذار اين                           . ميپوندند

سازمان چريکها اگر چه تحت تاثير اوجگيري جنبش چريکي در بخشي از جهان                . سازمان است 
و مشخصا در آمريکاي التين است، اما در ايران از دل جبهه ملي و حزب توده متولد ميشود                     

. و به سياست چريکي از نوع ناسيوناليسم چپ و نه مارکسيستي، گرايش پيدا ميکند                                 
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همچنانكه ناسيوناليسم راست و چريكي را جرياناتي مذهبي مانند مجاهدين خلق و فدائيان                  
 .اسالم و امثالهم نمايندگي ميكنند

باالخره نزديکي و همکاري و توافق غير رسمي همه اين طيفها براي سرنگوني شاه و                               
به همين دليل بعد از         . پذيرفتن تسلط اسالميها نمونه هاي معاصرو پذيرفته شده هستند                 

 همه آنها با تمام اختالفاتي که با همديگر داشتند کم و بيش پشت سر خميني قرار                    ٥۷انقالب  
ميگيرند و يا بعد از انشقاق آنها، راديکالهايشان تالش ميکنند همچنان سازماني چريکي و                  

 . پوپوليست باقي بمانند و بخشي هم خود را نزديک و متحد سازمان مجاهدين خلق يافتند
جنبشهاي اسالمي و ناسيوناليستي        . اين روند ما را متوجه يک واقعيت مهم ميکند                  

ما شاهد جنگهاي خونيني در جدال اين دو           . جريانات سياسي متعددي از خود بيرون داده اند          
نمونه . جنبش با همديگر و حتي شاهد جنگ جرياناتي هستيم که از يک جنبش واحد هستند                    

جنگ دو جريان اسالمي مجاهدين و حاکمان جمهوري اسالمي با همديگر از يک جنبش و                          
جنگ و جدال دو جريان ناسيوناليستي جبهه ملي و نهضت آزادي با جنبش ناسيوناليستي                         

 . حاکم و سلطنت از اين نوع هستند
اما در عين واقعي و خونين بودن جدال اين دو جنبش اسالمي و ناسيوناليستي، كه نمونه                    
بارز آن تقابل جنبش اسالمي با سلطنت است، آنها براي حفظ حاکميت طبقات دارا و منفعت                   

در مقاطع حساس و تعيين کننده آنها در کنار هم و              . خود هميشه به همديگر محتاج بوده اند       
. يا متحد هم براي حفظ منافع پايه اي تري در مقابل مخالفينشان در يک صف قرار گرفته اند                   

جدال جنبش اسالمي و ناسيوناليستي عليرغم خونين بودن آن تا جايي پيش ميرود که حفظ                      
اين يکي از پرنسيبها، خط قرمزها و            . حاکميت و مالکيت طبقات دارا را به خطر نيندازد              

 . نقاط مورد توافق و استراتژيک هر دو جنبش است
در مقطع انقالب مشروطه     . با اين توضيحات برگرديم به تحوالت بعد از انقالب مشروطه            

اما آنچه ثابت و پا برجا است           . ما شاهد افت و خيزها و تحوالت زيادي در جامعه هستيم                  
ادامه سير قطعي زوال مناسبات سياسي و اقتصادي فئودالي و رشد سريع مناسبات سرمايه                    

رشد و گسترش سرمايه داري در بعد سياسي زمينه رشد ناسيوناليسم را فراهم                       . داري است 
در كشوري جهان سومي مانند ايران عروج مناسبات توليدي سرمايه داري با عروج                   . ميکند

ضرورت اين نياز آن چنان        . جنبش ناسيوناليستي و حکومتي ديکتاتور و قهارهمزمان است            
قاطع حکم ميراند که دستگاه سلطنت قاجار و خيل آخوند وآيت اهللا ها و مراجع تقليد در                              
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مقابل رضا شاه ظاهرا بدون پيشينه و تازه به دوران رسيده ناچار به عقب نشيني ميشوند و در                    
 .  نهايت شکست ميخورند

همين ضرورت رشد اقتصاد نوين سرمايه داري شرايطي را هموار ميکند که در بعد                              
سياسي يک سرباز بيسواد قزاق در مدت کوتاهي به درجه فرماندهي نيروهاي مسلح،                                  

 . وزيرجنگ، فرمانده کودتا و باالخره پادشاهي ايران ميرسد و دودمان پهلوي را بنيان مينهد
رضا خان ميرپنج در چهار چوب مناسبات توليدي و فرهنگي ويژه اي وارد ميدان ميشود                  

و شروع رشد و گسترش حاکميت        ) فئوداليسم(که ميتوان آن مقطع را پايان يک سيستم کهنه             
بنابر اين جابجايي اين دو سيستم و جدال نمايندگان و            . نام نهاد ) سرمايه داري (سيستم جديد   

نقش تاريخي   . سخنگويان آنها عمال  شخصيتهايي را به جلو صحنه سياست سوق ميدهد                      
شخصيتهاي اين دوره، از متفکرين انقالب مشروطه گرفته تا مخالفين مشروعه چي آنها،                       
مانند شيخ فضل اهللا، از رضا شاه گرفته تا سيدضياءالدين طباطبائي اين بود که همگي بازي                  

 . کنان و نقش آفرينان اين تحول سياسي و اقتصادي مهم و در تقابل با هم بودند
شخصيتهاي سياسي و مقامات دولتي، متفکرين مذهبي و مليگرايان و ناسيوناليستهاي             

در نتيجه اين جدال سياسي      . اين مقطع همگي در يک جدال عميق و سرنوشت ساز درگير بودند             
و طبقاتي مناسبات سرمايه داري سير بالندگي خود را طي ميکند و نظام فئودالي بعنوان                        

 . سيستمي کهنه که عمرش به سر آمده است همراه با مدافعينش شکست ميخورند
مناسبات و نقش اين دو جنبش اسالمي و ناسيوناليستي با همديگردر تاريخ معاصر                         

قدرت سياسي در مقاطع مختلف بين نمايندگان اين دو جنبش             . ايران تعيين کننده بوده است     
ما تا کنون شاهد اعمال قدرت و حاکميت اين دو جنبش             . دست به دست و يا تقسيم شده است        
 . در مقاطع مختلفي در ايران بوده ايم

بعد از جنگ جهاني دوم بلوک غرب به رهبري انگليس که پشتيبان رضا شاه بود به دليل                       
حمايت و تمايل او به سياستهاي هيتلر از او رويگردان ميشوند و براي کنار گذاشتن رضا شاه                      

اما بورژوازي غرب آلترناتيو ديگري بجز تقويت پسر         . و تبعيد او از ايران دست به کار ميشوند         
زيرا روشنفکران و اليت جامعه در اين مقطع اساسا بر محور حزب توده ايران جمع                       . او ندارد 

و حزب توده با توجه به تعلقش به اردوي شرق و تبعات رقابتها و توافقهاي شرق و                     . شده بودند 
 . غرب شانسي از جانب بورژوازي غرب نميتوانست داشته باشد

در عين حال ناسيوناليستهاي سنتي از نوع مصدق هم آن چنان جذابيت و قدرتي نداشتند                   
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زيرا تحليلگران و استراتژيستهاي غرب بر اين        . که بورژوازي غرب را قانع به حمايت خود کنند         
امر واقف بودند كه جامعه ايران تازه وارد مناسبات توليدي سرمايه داري شده و حكومتي                         

مصدق ملي گرا كه يك پايش در        . غربگرا و قهار الزم است كه اين پروسه را به سرانجام برساند             
حفظ سلطنت پهلوي و پاي ديگرش در تقديس مناسبات فئودالي به دليل منفعت خانوادگي                    
كه در آن متولد شده بود واز همين زاويه هم مخالف زياده رويهاي شاه و انگليس بود                                        

 . نميتوانست آلترناتيو جدي بورژوازي غرب باشد
در اين دوره بورژوازي غرب ناچار شد که جوان بي تجربه و بي اتوريته اي مانند محمد                            

در اين موقعيت از يک طرف حزب توده ناچار است                . رضا پهلوي را بر تخت سلطنت بنشاند          
مالحظات بلوک شرق را رعايت کند و پاسيو بماند، از طرف ديگر بي اتوريته بودن محمد رضا              

به " بورژوازي ملي "در چنين شرايطي     . پهلوي نميتواند کل اقشار بورژوايي ايران را متحد کند          
رهبري مصدق به فکر تشکيل جبهه ملي مي افتد و زور آزمايي در خانه ناسيوناليستهاي                         

اين پروسه جدال در خانه ناسيوناليستها با نقش آفريني                   . سنتي و پرو غربي آغاز ميشود           
 مرداد  ۲۸دستگاه روحانيت ابتدا به نفع مصدق و بعدا با روي گرداني از او به نفع کودتاي                           

در اين دوره حزب توده اگر چه         . فيصله پيدا ميکند و شاه قدرت مطلقه خود را اعمال ميکند              
قويترين حزب سياسي و يک جريان توده اي جدي در صحنه سياست بود اما به دليل تبعيت از                      
سياست بلوک شرق اساسا نظاره گر و بي خاصيت در حاشيه تحوالت ميماند و کتاب پايان                           

 . عمر خود را ورق ميزند
در چنين شرايطي بلوک شرق با توجه به توافقات رسمي با بلوک غرب و تقسيمات                                    

. جغرافيايي جهان شرق و غرب، امکان و تمايل اينرا نداشت که حزب توده ايران را تقويت کند                   
بلوک شرق به دليل منافع و توافق مهمتري با غرب در سطح جهاني نميخواست حزب توده را                       

 . به طور جدي به بازي بگيرد
به همين دليل حزب توده به عنوان يک حزب سياسي جدي اما سرگردان و بي نقش در اين                        

زيرا در يک نقطه عطف و جدال سياسي که سرنوشت            . دوره سير رو به افول خود را آغاز ميکند          
. جامعه تعيين ميشد، اين حزب نتوانست در اين جدال نقش تعيين کننده اي داشته باشد                           

نتيجه اين شد که به مرور زمان از لحاظ سياسي حاشيه اي شد و باالخره با سرکوب دستگاه                          
 . سلطنت مواجه گرديد وعمر مفيد سياسي اين حزب بسر آمد

 شمسي جامعه به قبرستان آريامهري تبديل             ۱۳۳۲از اين مقطع به بعد يعني از سال                 
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در دل اين استبداد هر مخالفي با هر ايده و سياست ارتجاعي اي هم اعتبارو مدال                        . ميشود
اپوزيسيون بودن و مترقي بودن ميگيرد و همه جريانات سياسي مذهبي و غير مذهبي در                          

اگر نگاهي به اين دوره         . مقابل ديکتاتوري بيرحم پهلوي عمال در يک جبهه قرار ميگيرند                  
يک حکومت مطلقه و مستبد سلطنتي با           : بيندازيم سيماي سياسي جامعه ايران چنين است          

اپوزيسيوني رنگارنگ اما شرق زده، اسالمي و در راديکالترين شکل آن چپ چريکي و مليگرا                  
به يک معني حکومتي مستبد و اپوزيسيوني استبداد زده و ايدئولوژيک که بويي                . و اسالم زده  

اپوزيسيوني که سکوالريسم و ليبراليسم     . از مدرنيسم و سکوالريسم و برابري طلبي نبرده است         
برايش غريبه و از کفرهايي       ... و حقوق شهروندي براي همه و آزادي بي قيد و شرط سياسي و                  

 . است که نبايد به آن نزديک شود در مقابل شاه قد علم ميکند
حكومتي غربگرا و     : سيماي سياست ايران از منظر جهانيان بعد از كودتا چنين است                      

اپوزيسيوني ضد غرب و سنتي، در اين تصوير، از منظر جهانيان شاه مدرن و غربگرا و                                 
 . اين امتيازي براي سلطنت استبدادي شده بود. مخالفينش سنتي و عقب مانده هستند

اما با وجود اين تصوير، غرب نگران شورش غير قابل کنترل مردم در مقابل استبداد                           
 هنگاميکه قانع شد     56 -٥۷اين نگراني غرب را وادار کرد در دوران انقالب            . سلطنتي است 

که نميتواند شاه را بر سر قدرت نگهدارد، نماينده واقعي اين تفکر سنتي و ضد غرب که                                
خميني باشد را ترجيح ميدهد و تصوير او را در کره ماه حک ميکند و به آلترناتيو شاه تبديل                       

اين تحوالت کل اپوزيسيون غير مذهبي ايران را هم مرعوب ميکند و همه آنها را                        . ميکند
اين پروسه سياسي و برجسته شدن خميني شانس تاريخي                  . پشت سر خميني بسيج ميکند        

در متن چنين شرايطي بود که جنبش            . مهمي در اختيار جنبش اسالم سياسي قرار ميدهد             
 .اسالمي در ايران به قدرت رسيد

 
 عروج اسالم سياسي به قدرت

 
با تحوالتي که مختصرا در باال به آن اشاره شد، جامعه ايران و اليت سياسي و فرهنگي                          

ابعاد اين مخالفت آنچنان وسيع و       . ايران به اين قناعت رسيده بود که شاه را بايد سرنگون کرد             
. عميق بود که بخشي از حکومتيان و آخوندهاي درباري را هم به اين جبهه متمايل کرده بود                      

در اين مقطع غرب در عين حمايت از شاه ناچار شد که با کارت رعايت حقوق بشر به تعديل                          
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همينکه خواستند با يک سر سوزن باد استبداد سلطنتي را                . سياستهاي شاه گرايش پيدا کند      
 . خالي کنند، بابادک سلطنت منفجر شد و به هوا رفت

در اين شرايط بورژوازي غرب که متوجه انفجار ناخواسته اي شده بود، در يک بازي                                
ناشيانه و حساب نشده با انقالبي عظيم و با خواسته هاي آزاديخواهانه و برابري طلبانه مردم                     

در اين مرحله حساس و تعيين کننده، هر کاري و هر سياست و سازشي براي                    . مواجه شده بود  
در غير اينصورت   . بورژوازي جهاني مجاز بود به شرطي که اين انقالب سرکوب و مهار ميشد              

 . چهره کل منطقه دستخوش تحول انقالبي ميشد و مهار آن کار آساني نبود
 شمسي در ايران بهترين گزينه براي سرمايه داري                ٥۷براي مهار انقالب مردم در سال            

و همزمان  . جهاني اين بود که با کمک به عروج اسالميها در ايران اين انقالب را سرکوب کند                    
بر متن  . با پيگيري اين هدف در ايران و افغانستان کمربند سبز دور شوروي را هم محکم کند                    

چنين شرايط و چنين استراتژي سياسي اي  کنفرانس گوادلوپ و نقش بي بي سي براي تقويت                       
نتايج . آترناتيو اسالمي معني پيدا کرد و تاريخ ايران را آنطور که خواستند سمت و سو دادند                    

نسل كشي  . اين تحوالت را ما امروز در ايران ميبينيم و در سه دهه گذشته آنرا تجربه کرده ايم                  
 . جمهوري اسالمي بر پايه و در جهت منافع و سياستهاي بورژوازي جهاني شكل گرفت

اما در ادامه اين پروسه جنبش اسالم سياسي که در کشوري مهم و استراتژيک مثل ايران                      
به قدرت رسيده بود باعث شد که کل جريانات اسالم سياسي دوباره سر از گور در بياورند و                            

 . اين اتفاق اگر چه  منطقه اي بود اما ابعادي جهاني پيدا كرد. ادعاي سهم کنند
جريانات اسالمي در كشورهاي مختلف كه با رشد مناسبات سرمايه داري و فرهنگ                          
مدرن غرب حاشيه اي شده بودند با سركار آمدن جمهوري اسالمي پشت و پناهي پيدا كردند و                   

 ميالدي با تحقير و     ۶۰جريانات سياسي در كشورهاي عربي  كه در دهه          . حياتي دوباره يافتند 
شكست ناسيوناليسم عرب در مقابل اسرائيل مواجه شده بودند، تنها آلترناتيو و پرچم                               

 . مقاومت خود را در جنبش اسالم سياسي يافتند
جمهوري اسالمي و خيل آخوند كپك زده اسالمي در ايران كه تاريخا دينشان در رقابت با                     
دين يهودي رشد كرده و پا به عرصه سياست گذاشته بود، اين بار با عروج به قدرت در ايران                           
پرچم دفاع از فلسطين اسالمي و ضديت با يهود را بر افراشتند و از جناياتي كه اسرائيل عليه                      

اين موضوع   . مردم فلسطين مرتكب شده بود سفره اي براي ارتزاق ارتجاع اسالمي يافتند                      
باعث شد كه همه جريانات سكوالر و چپ در كشورهاي خاورميانه و كشورهاي آفريقاي اسالم                  



  1 کمونیسم کارگري،   شماره    158

بويژه بعد از فروريزي    . زده، بعالوه جهان عرب تضعيف و جريانات اسالمي و افراطي رشد كنند            
بلوك شرق و عدم وجود يك استراتژي جهاني بورژوايي، خالءهايي ايجاد شده بود و چپ شديدا                    

جريانات اسالمي تالش   . تحت فشار اين تحوالت بود و نميتوانست از آن خالءها استفاده كند              
 . كردند از اين خالء و دوره انتقال از جهان دو قطبي به چند قطبي  استفاده كنند

با رشد و گسترش دامنه و نفوذ جريانات اسالمي، سهم خواهي جنبش اسالم سياسي بويژه                 
در دو دهه گذشته و ادعاي تقسيم جهان به مناطق تحت نفوذ قطب جنبش اسالمي و قطب                           

اين جنگ  . بورژوازي غرب باعث سر بر آوردن جنگ دو قطب تروريستي  اسالمي و دولتي شد                  
 . سپتامبر به اوج توحش خود رسيد و اين توحش تا كنون همچنان ادامه دارد۱۱در 

اما اين تحوالت در سطح منطقه اي و جهاني با عروج جنبشي سکوالر، آزاديخواه و چپ                      
جنبش آزاديخواهانه مردم يران و به چالش طلبيدن حکومت اسالمي                  . در ايران همزمان شد     

 . نقطه عطف تعيين کننده اي در تحوالت سياسي و تضعيف جنبش اسالمي است
 

 شروع مبارزات مردم در ايران و تضعيف اسالم سياسي 
 

سربر آوردن جنبشي توده اي و راديكال عليه جمهوري اسالمي ايران كل صف حاكمان بر                      
بورژوازي غرب اين موضوع را به نفع خود ميداند          . ايران را در هم ريخته و چند شقه كرده است          

به همين دليل با ادامه نوعي سياست دو          . اما نگرانيش اين است كه كنترل از دستش در برود            
پهلو و پراگماتيستي كه ميتوان آنرا جنگ سرد عليه جنبش اسالم سياسي  ناميد، برنامه هاي              

 . خود را پيش ميبرد
با ادامه اين سياست ميخواهند سرنگوني و يا استحاله جمهوري اسالمي به شكلي كنترل                 
شده و دست به دست شدن قدرت از جناحي به جناح ديگر بورژوازي ايران اتفاق بيافتد، بدون                        

به همين دليل هنگاميكه جمهوري اسالمي در        . اينكه به انقالب زيرو رو كننده اي منجر شود          
 با جنبش وسيع و ميليوني مردم مواجه شد، دولتهاي غربي ضمن اميد بستن به                           ۸۸سال  

 . تحول مورد نظرشان، شديدا نگران شدند كه انقالبي راديكال و چپ شكل بگيرد
 

يكي از راه هاي مقابله بورژوازي جهاني با اين انقالب اين بار راه اندازي يا تقويت بي بي                       
بلكه كمك به مسدود كردن راه رسيدن صداي         . سي نبود زيرا دوران تك رسانه اي سپري شده بود          
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دست جمهوري اسالمي را براي مسدود كردن صداي مخالفين باز                  . اپوزيسيون به ايران بود     
دولتها چشم خود را بر مختل          . ماهواره هاتبرد تمام تلويزيونهاي موثر را قطع كرد             . كردند

در اين ميان براي مدتي حتي تلويزيونهاي              . شدن رسانه هاي تصويري فارسي زبان بستند             
اين سياستي بود كه دولتها براي            . صداي آمريكا و بي بي سي هم شامل اين اقدام شدند                     

پيشبرد سياستهاي درازمدت خود بكار گرفتند، تا بتوانند كنترل شده تلويزيونهاي خود را                       
برگردانند اما اين بار بدون رقيب و بدون وجود تلويزيونهاي موثر و وابسته به جريانات انقالبي                  

 .  و سرنگوني طلب
اما با اين حال سر بر آوردن جنبش آزاديخواهي مردم ايران در ابعاد ميليوني، اتفاق مهم و                  

 . تعيين كننده اي را در جهان تثبيت كرد و آن افول اسالم سياسي بود
 

 افول اسالم سياسي
 

اگر رشد و عروج جنبش اسالمي سياسي حاصل و نتيجه تحوالت جهان و ميل به قهقرا و                     
نياز سرمايه جهاني براي استفاده از اين جنبش كپك زده بود، افول اين جنبش دقيقا بر عكس                     
شرايط عروج آن، بر اساس نياز جامعه و جنبشهاي انقالبي براي رهايي از توحش نظام حاكم بر               
جهان شكل گرفته است، اما بورژوازي غرب تالش ميکند که پروسه را مديريت کند و به نفع                       

 . خود آنرا جهت بدهد
بنابر اين عروج جنبش اسالم سياسي نه در قدرت و جذابيت سياستهاي آن، بلكه بر مبناي                   

اما افول اين جنبش نه به ابتكار بورژوازي جهاني بلكه با اتكا              . جوابگويي به نياز سرمايه بود    
به قدرت توده معترض و ناراضي مردم عاصي از حاكميت و اعمال نفوذ اين جانوران اسالمي                    

 . اتفاق افتاده است
بنابر اين قدرت گيري جنبش اسالم سياسي خارج از قدرت و امكانات خود اين جنبش                         

 . اما افول آن دقيقا بر اساس بي پايگي و نفرت جامعه از آن دارد اتفاق ميافتد. بود
اما . سير اين تحوالت يكي از اولين نتايجش سرنگوني جمهوري اسالمي خواهد بود                         

تبعات و تاثيرات سرنگوني جمهوري اسالمي نه كشوري و نه منطقه اي است بلكه جهاني                          
با سرنگوني جمهوري اسالمي در دنياي بعد از جهان دو قطبي امكان حل مناقشه                            . است

عالوه بر اين كانونهاي بحران و       . اعراب و اسرائيل بيش از پيش به امري واقعي تبديل ميشود             
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تحت نفوذ جنبش اسالمي يكي بعد از ديگري روال ديگري را طي خواهند كرد و امكان حل                         
و باالخره اين امكان فراهم         . مناقشات و كانونهاي بحران منطقه اي بيشتر فراهم ميشود                 

 . ميشود كه بشريت مدرن براي هميشه از وجود جنبش تروريسم اسالمي خالص شود
اما سوال اصلي براي مردم ايران و احتماال بخش قابل توجهي از آگاهان سياسي و مردم                        
آزاديخواه جهان اين است كه بعد از جمهوري اسالمي كدام نيرو، كدام جنبش و كدام قانون بر                       

جنبش ناسيوناليستي در چهار چوب فرهنگ حاكم بر جامعه            . جامعه ايران مسلط خواهد شد     
حكومتي سكوالر اما متكي     : که فرهنگ طبقه حاکم است به اين سوال چنين پاسخ ميدهيد               

اين يك جواب عمومي است كه جريانات           ... بر ايرانيت و مليت ايراني و احترام به مذهب و               
ناسيوناليستي بر آن سوار هستند و جريانات اسالمي بعد از جمهوري اسالمي هم مخالفت                       

اين ميتواند سازش ديگري ميان جنبش اسالمي و ناسيوناليستي را رقم                . جديي با آن ندارند    
همانند شرايط بعد از انقالب مشروطيت و نهايتا عروج رضا شاه به قدرت و ادامه                              . بزند

استبداد و ديکتاتوري اين بار با نوع ديگري از حکومت و سياست، اما همچنان شهرونداني                       
 . بي حقوق و در فقر نگهداشته شده

اما جواب جنبش آزاديخواهي و برابري طلبي و يا دقيقتر بگويم جنبش سوسياليستي اين                  
است كه مردم ايران تا كنون هم حاكميت جنبش اسالمي و هم حاكميت جنبش ناسيوناليستي                   

هر دوي آنها به استبداد و بي حقوقي مردم و كشتار مخالفين منجر               . و ملي را تجربه كرده اند      
مردم مجبور نيستند بين دو جنبش ارتجاعي يكي و يا تركيبي از آنها را انتخاب                    . شده است 

مردم ميتوانند با اعمال حاكميت شوراهاي خود به حكومتي سكوالر، آزاد و مرفه بدون             .  كنند
اگر از تاريخ يکصد ساله اخير درسي بايد                  . حاكميت مذهب و ناسيوناليسم دست بيابند            

جنبش ناسيوناليستي و جنبش اسالمي ، تاريخا و در عمل امتحان خود را                   : آموخت اينست 
 . پس داده ند

اکنون وقت آن رسيده است که جامعه با نگاهي به گذشته و تجربه و تاريخ خود نقش                                 
مخرب جنبشهاي ناسيوناليستي و اسالمي را باز بيني کند و تالش نمايد آلترناتيو و                                  

حکومتي که مردم را شهروندان        . حکومتي سکوالر، غير مذهبي و غير قومي را بنيان نهد               
حکومتي که خود مردم از طريق شوراهايشان در          . متساوي الحقوق و برابر به رسميت بشناسد       

حکومتي که رفاه و آزادي و حقوق برابر براي همه افراد جامعه را وظيفه                   . آن شريک و حاکمند    
حکومتي که امکان استفاده برابر از همه نعمات مادي و معنوي جامعه را                    . خود اعالم کند   
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 . حق همه شهروندان خود ميداند
به نظر ما  مردم ميتوانند بعنوان شهروندان متساوي الحقوق در يك جامعه آزاد كه                               
معيارش آزادي انسان و حاكميت انسان است نه حاكميت اين يا آن ايدئولوژي اسالمي و                               

نه به اين خاطر كه من                . اين امري واقعي و عملي است               . برسند.... ناسيوناليستي و       
ماركسيست مدافع آن هستم و يا آنرا دوست دارم، بلكه به اين دليل ساده كه حاكميت                                    
جنبشهاي اسالمي و ناسيوناليستي در درون خود تفرقه و اختالف بين شهروندان را قانوني                        

به انسانيت و حقوق انساني برابر آنها رجوع                . مانع اتحاد همه شهروندان هستند        . ميكنند
مليت و مذهب هم آنقدر متنوع و             . نميكنند بلكه به مذهب و مليت آنها رجوع ميكنند                

متفاوت و متضاد با هم هستند كه هر بخشي خود را در مقابل و رقيب بخش ديگر از جمعيت              
. اين نه تعريف و تفسير من و شما بلكه داده اي خارج از من و شما است                              . تعريف ميكند 

 . حاصل يك تاريخ خونين در ايران و در همه ممالك ديگر بوده است
حال . بنابر اين مردم ايران مجبور نيستند ميان اين يا آن ايدئولوژي يكي را انتخاب كنند                 

پاسخ من به سادگي اين است       . ممكن است كسي بپرسد كه ماركسيسم هم يك ايدئولوژي است          
ماركسيسمي كه ايدئولوژي شده يا ميشود ديگر نه ماركسيستي است و             . كه نه اينطور نيست   

قابل اثبات و رد و      . زيرا به قول حميد تقوايي ماركسيسم علم است وعلم نظريه است            . نه علمي 
ماركسيسمي كه ايدئولوژي ميشود يك سري احكام جزم گرايانه و             . قابل تكامل و تحول است     

جنبشهايي . اين تعريف مذهب است نه ماركسيسم      . خشك و جامد وغير قابل شك كردن است         
كه ماركسيسم و كمونيسم را ايدئولوژي كرده و يا ايدئولوژي ميدانند خودشان عمال يك نوع                     

بنابر اين نه حكومت مورد نظر ما و نه ماركسيسم مورد نظر         . مذهب ديگر را اختراع كرده اند 
 . ما ايدئولوژيك نيست است

اما در پايان اين بخش از تحوالت تاريخ معاصر ايران ما متوجه يك واقعيت ديگر                                 
آن هم اين است كه اين تحوالت كم و بيش در كشورهاي ديگر هم اين مراحل را                               . ميشويم

 . براي مثال تركيه يكي از آنها است. تجربه كرده و پشت سر گذاشته است
 

 نگاهي به نمونه تركيه و تحوالت آن در تاريخ معاصر
 

تحوالت و سير رويدادهاي تاريخ معاصردر ترکيه شباهتها و تفاوتهايي با ايران را پشت                     
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اما با اين حال قدرت همچنان ميان ناسيوناليسم ترک و جنبش اسالمي                      . سر گذاشته است   
 سال   ۶۰۰در تاريخ گذشته و تا قبل از جنگ جهاني اول حدود                       . دست به دست شده است        

اما جنگ   . امپراطوري عثماني حكمران اين كشور و بسياري از كشورهاي ديگر بوده است                    
جهاني اول عالوه بر خرابيها و كشتار ميليوني باعث تحوالتي شد كه تاريخ قبل و بعد از اين                       

براي مثال كشور تركيه تا مقطع جنگ جهاني اول كشوري با                   . جنگ را از هم جدا ميكند         
 . حاكميت امپراطوري عثماني و رايج بودن قوانين اسالمي و مناسبات فئودالي است

در نتيجه جنگ جهاني اول و نياز بورژوازي غرب براي تسلط بر بازارهاي بيشتر و به هدف              
رفع موانع رشد و گسترش مناسبات توليدي سرمايه داري راه قدرتگيري آتاتورک فراهم                              

سرمايه براي رشد و گسترش خود، به قانون و سياست و فرهنگ و حکومت منطبق با                     . گرديد
براي رسيدن به و تثبيت آنها، به عنوان نرمهاي عمومي جامعه هر              . اين سيستم احتياج داشت   

 .  مانعي را از جلو پاي خود بر ميداشت
كه  -به عنوان يکي از تبعات و نتايج جنگ جهاني اول، عروج مصطفي كمال يا اتاتورك                     

 امکان –او هم مثل رضا شاه يك نظامي جسور و بيرحم بود 
پذير شد و  همچنين زمينه رشد و گسترش نفوذش فراهم شد و باالخره به رياست جمهوري                    

انحالل و پايان    . تركيه رسيد و دودمان امپراطوري عثماني را منحل و مضمحل اعالم کرد                   
از اين مقطع رشد و وسعت جنبش                  . امپراطوري عثماني يك تحول مهم در جهان بود                    

 . ناسيوناليستي در تمام گوشه و زواياي جامعه ترکيه قابل مشاهده است
با آغاز اين دوره در تاريخ ترکيه ديکتاتورها يکي بعد از ديگر به قدرت ميرسند و محمل                     

اما يک واقعيت عظيمتري     . رشد سرمايه و مبتکر پشت سر گذاشتن سيسم فئودالي ميشوند              
به اسم نياز رشد سرمايه و ايجاد و تسلط بر بازار کشورهاي بيشتري اين تحوالت را خلق کرده                     
و افرادي مثل آتاتورک و رضا شاه فقط مجريان و خدمتکاران پيشبرد سياست و نياز اين                              

 . سيستم اقتصادي جديد هستند
در جايي مثل ترکيه و ايران اسالم و سلطنت به سبک سنتي که سيستم روبنايي توليد                              
فئودالي ميباشند شکست ميخورند و سيستم و حکومت جديد بر اساس نياز توليد سرمايه                     

خود اين تحول يکي از نتايجش تولد جنبشي به اسم جنبش                                    . داري شکل ميگيرد       
اما اين جنبش جوان به سرعت رشد ميکند و نمايندگان خود را به جلو                    . ناسيوناليستي است 

در هر دو مورد ايران و ترکيه حاکمان قهار، قاطع، و مستبد و خود راي الزم                        .  سوق ميدهد 
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اين خصوصيات ويژه آتاتورک و رضا شاه نبود بلکه اين نياز رشد سرمايه و تسلط                               . دارد
اين جنبش و رهبرش در مقابل مقاومت حکومتهاي منطقه اي و ملوک                      . ناسيوناليسم بود 

 . الطوايفي و خان خاني  اين خصوصيات را تقويت و بيرحمي و خونريزي را پيشه خود کردند
با اين حال نه مسير جامعه و نه برنامه سياسي و اقتصادي اين دو ديکتاتور عليرغم                              

در ترکيه عالوه بر تالش جدي براي تسلط            . شباهتهاي زياد آنها کامال منطبق با هم نبودند           
اين . تجدد و غربگرايي، الفباي عربي به التين تغيير کرد، تفکيک دولت و مذهب قانوني شد                   

دو اقدام بسيار تعيين کننده و نتايج سياسي و قانوني مهمي به دنبال داشت که کشور ايران در                    
 .  همچنان با آن مشکالت دست و پنجه نرم ميکند۲۱قرن 

اما با اين حال ما شاهد احيا مذهب و دخالت مذهب در شئونات زندگي مردم در ترکيه                       
اگر چه ابعاد اين مسئله قابل مقايسه با ايران نيست، اما تالش جنبش اسالمي براي                   . هستيم

جدال اسالم سياسي و جنبش            . حاکم کردن شريعت بر زندگي مردم همچنان ادامه دارد                      
ناسيوناليستي در ترکيه به جايي رسيده است که از لحاظ قدرت سياسي اسالميها دست باال                     

با اين حال تحوالت ورود به دوران مدرن در ترکيه چنان عميق بوده است که                          . پيدا کرده اند   
 سال قبل جنبش     ۳۰اما از   . اسالميهاي در قدرت هنوز نتوانسته اند قوانين را اسالمي کنند            

اسالمي دوباره در ايران به قدرت بازگشت و جامعه را به قهقرا برد و قوانين و حکومت هر دو                       
 . به شدت اسالميزه شده است

جنبش اسالمي با تحوالت سياسي در جامعه ايران دوران افول و رکود خود را آغاز کرده                       
پايان دادن به نقش اين جنبش در حاکميت و قانون در ايران کار جنبش آزاديخواهانه و                       . است

 . *اين پروسه در جريان است و بايد اين تحول مهم را تسريع کرد. چپ است



 



  
 انقالب ايران و تغيير پارادايم جهاني

 
 در دفاع از حقانيت يک انقالب

 
 محسن ابراهيمي

 مقدمه 
انقالبي که هنوز در حال     .  شروع شد را پشت سر گذاشتيم     ٨٨اولين سالگرد انقالبي که در خرداد  

نه پيروز شده است و نه شکست خورده است اما تا هميجا تاثيرات تکان دهنده اي در                      . تکوين است 
انقالبي که مثل همه انقالبها، پيروزي يا شکستش يک            . صفحه سياسي ايران و  جهان گذاشته است         

 . مسئله حياتي، هم براي طبقه حاکم و هم براي صف انقالب است
 آغاز شده است، يک خيزش عظيم اجتماعي و سياسي براي تغييرات ٨٨انقالبي که در ماه خرداد 

 تا کنون، خيزش انقالبي مردم، در شعارها، در                 ۸۸در فاصله خرداد سال         . بنيادي بوده و هست      
مطالبات، در روشهاي خود نشان داده است که اين خيزشي براي جابجايي ساده مهره هاي سياسي،                     
انتقال قدرت از اين جناح به آن جناح سياسي، وصله پينه زدن به پيکره فاسد و پوسيده نظام حاکم                            

حرکتي است براي   . برعکس حرکتي است با آرزوي نفي کامل مباني نظام ضد انساني حاکم               . نيست
اين يک . جارو کردن همه جوانب  اقتصادي، سياسي، فرهنگي، ايدئولوژيک، ارزشي، اخالقي اين نظام

 .  تکان اجتماعي شديد و عميق و بنيان کن است
فرجام اين انقالب، زندگي نه يک نسل بلکه نسلهايي از انسانها در ايران و منطقه و جهان را رقم                    

به همين دليل، انقالب ايران نيروهاي وسيعي را نه تنها در ايران بلکه در جهان، يا در                          . خواهد زد 
به همراه پيشروي انقالب، روايت از اين         . صف خود و يا در صف مقابل به تحرک جدي واداشته است              

ميتوان . رويداد سياسي تکان دهنده، همچنانکه انتظار ميرفت از هر دو سو فعاالنه در جريان است                  
گفت که  تبيين و بازتاب رويدادهاي انقالب، خود بخشي مهم از  تقابل دو نيروي سياسي اي است که 

اگر انعکاس وارونه و تحريف شده از رويدادهاي              .  براي پيروزي يا شکست انقالب تالش ميکنند           
چه آنها که مستقميا حکومت ميکنند و چه آنها که  –انقالب توسط ايدئولوگهاي مدافع نظم موجود 

جزئي جدانشدني از تالش براي به شکست             -فعال صندليهايشان در حاکميت را از دست داده اند               
کشاندن انقالب است؛ در مقابل روايت حقيقي از آن، خود بخشي مهم از تکوين آن و به پيروزي                                

١۶٥ 
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ايدئولوگها و صاحبنظران    " ادبي"بي دليل نيست که معموال در انقالبها، فعاليت               . رساندنش است 
مخالف دگرگوني انقالبي، از همان لحظه اي که شبح انقالب نمايان ميشود آغاز ميشود، در جريان                   

، ٥۷دو انقالب اکتبر و انقالب       . انقالب به اوج ميرسد و با پايان انقالب همچنان ادامه پيدا ميکند             
عالوه بر سازماندهي سرکوب خونين عليه اين انقالبها . در اين ميان نمونه هاي بسيار روشني هستند

و به عنوان مکمل اين تخاصم خونين، دهها هزار مقاله و کتاب و فيلم و تئاتر در باره شان توليد شده 
انقالب . اند که عمدتا روايتهاي تحريف شده بورژوازي جهاني و محلي از اين دو انقالب بوده اند                           

از همان لحظه آغازش، فعاليت تبليغي سياسي عليه . جاري ايران هم از اين سرنوشت مستثني نيست
اين انقالب، تصوير وارونه دادن از اهداف و آمال و روشهاي آن آغار شده است، همچنان ادامه دارد و                

به عبارتي، در حاليکه حاکمين با توحشي خونين به استقبال             . با پيروزي آن هم ادامه خواهد داشت        
اين انقالب آمده اند، اپوزيسيون بورژوايي، لشکري از ژورناليستها و مفسرين و طنزنويسان و ادبا و                

 . شعرا و پروفسورها را بسيج کرده است تا انقالب را با پبنه سر ببرند
انقالب جاري تا همين حاال، سرشار از لحظات شور انگيز، اعمال تحسين برانگيز، خالقيتهاي                   

بايد در باره اين انقالب . شگفت انگيز و به ياد ماندني بوده است که جا دارد در باره تک تکشان نوشت
. بايد روايت صف انقالب از آن را در مقابل روايت ضد انقالب گذاشت          . و ابعاد تکاندهنده اش نوشت 

قصد اين مطلب پرداختن به تک تک رويدادهاي انقالب           . بايد تاريخ اين انقالب را با جزئياتش نوشت        
قصد من از اين      )  ۱.  ( ايران نيست اگر چه جا دارد لحظه به لحظه اتفاق به اين عظمت ثبت شود                  

سطور، برجسته کردن فرازهايي از اين رويداد، نشان دادن لحظات مهمي از کشمکش انقالب و ضد                     
 . انقالب،  نقش اپوزيسيون بورژوائي، جايگاه پيروزيش در رهايي مردم ايران و نقش جهاني آن است

 
 انقالب " کلمه"کوتاه در باره خود 

 
مخدوش و " کلمه انقالب"را ميتوان پيداکرد که به اندازه " کلمه اي"در تاريخ جوامع بشري، کمتر 

اگر در جريان هر انقالبي عليه نظم طبقاتي موجود، طبقات حاکم با بيرحمي و                     . تحريف شده باشد   
خشونت تمام در مقابل انقالب ايستاده اند و در صورت پيروزي، خود انقالب و انقالبيون را به مسلخ         

انقالب را با هر چيزي تداعي کرده   . انقالب رسيده است" کلمه"برده اند؛ تازه نوبت به مسلخ بردن خود  
 . اند به غير از آن چيزي که به خاطرش رخ ميدهد

، و استقرار  پديده سياسي شومي به نام               ٥۷به جرئت ميتوان گفت که تجربه شکست انقالب               
. حکومت اسالمي به مثابه حاصل آن شکست، بيشترين ضربه را به آرمان انساني انقالب زده است                    

امروز ديگر اين يک دانسته عمومي است که جمهوري اسالمي،  با به خون کشيدن انقالبي عظيم، و با 
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اما در عين حال اين موجود      . معامالت کثيف سياسي جهاني از بطن کنفرانس گوادولوپ متولد شد   
واقعيت اين بود که اين موجود مشمئز کننده         . وحشي را، آگاهانه و شيادانه فرزند آن انقالب ناميدند 

روي شانه شکسته و خونين يک انقالب عروج کرد؛ به نام انقالب، آن  را  شکست داد؛ به نام انقالب                          
حاکم شد؛ به نام انقالب هشت سال جنگ خونين راه انداخت؛ به نام انقالب قتل عام کرد؛ به نام                                 
انقالب اسيد پاشيد، شالق زد، دست بريد، چشم در آورد، اعدام کرد، سنگسار کرد؛ و در يک کالم، به 

با اتکا و مراجعه به      . نام انقالب در مقابل انقالب ايستاد و يک ضد انقالب تمام عيار را حاکم کرد                  
 سال تمام است که بازماندگان سلطنت و کل ايدوئولوگهاي بورژوايي بي آنکه               ۳۰اين حقيقت وارونه،    

اين تصوير وارونه از       . ذره اي شرم احساس کنند، آگاهانه اين حکومت را به پاي انقالب نوشتند                       
انقالب، بخشي مهم از کمپين دائمي اين جماعت عليه آرمان انقالب، آرمان آزاديخواهي و برابري                     

 .   طلبي بوده است و با شروع انقالبي ديگر شدت بيشتري گرفته است
از چه زوايايي معموال به آرمان انقالب تعرض ميکنند که کارساز باشد؟  انقالب نظم جا معه را        

و چه کسي نظم را دوست ندارد و طرفدار هرج و ! بر هم ميريزد و آنارشي و هرج و مرج بوجود مي آورد
چه کسي خواهان نا امني است؟ انقالب حاکميت        ! مرج است؟ انقالب امنيت جامعه را بر هم ميريزد 

مردم " حريم خصوصي"چه کسي خواهان يک جامعه  بي قانون است؟انقالب به ! قانون را بر هم ميريزد
چه ! چه کسي خواهان تجاوز به حريم خصوصي اش است؟ انقالب خشونت ميزايد                     ! تجاوز ميکند 

 کسي طالب خشونت است؟ 
در اين بحث اساسا انقالبي     . در جايي از اين مطلب به تفاوت انقالبها اشاره کوتاهي خواهيم کرد   

انقالب . مورد نظر من است که براي زير و رو کردن مناسبات نابرابر و سراپا تبعيض راه افتاده است                    
با در نظر گرفتن اين، با کمي دقت مي بينيد که اغلب              . جاري ايران مصداق بارز چنين انقالبي است       

صف طبقه  : اين اوصافي که به انقالب الصاق ميکنند يا اساسا متعلق به صف مقابل انقالب است                   
و يا اينکه معنا و محتواي سياسي اين کلمات براي صف انقالب و ضد انقالب عميقات                              . حاکم

 . اجازه دهيد به هرکدام اين اين اوصاف در چند جمله نگاه کنيم. متفاوت و متضاد است
هرج و مرج؟ مگر نه اين است که مافياي حاکم مرکب از هزاران مفتخور و صدها باند و دسته                         

است که هر کدام تيول خودشان را دارند و بسته اينکه پشتشان به کدام باند قدرت حکومتي گرم است  
در گوشه اي يکه تازي ميکنند؟ انقالب اتفاقا براي برچيدن نظامي است  که دست طبقات دارا و                           
باندها و دسته هاي متعلق به نظام را براي هر جنايت و هر رذالت و هر توحشي در باره هر کسي باز                          

 گذاشته است؟
نظم جامعه؟ اين يکي از اتهاماتي است که انقالب اتفاقا بايد با افتخار تمام بپذيرد که متهم                        

. براي برهم زدن نظم است     . رديف اولش هست؛ چرا که انقالب دقيقا و اساسا طغياني عليه نظم است              
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اما انقالب در   . نظمي که طبقات حاکم بر سر ميليونها انسان حاکم کرده اند           . نظم حاکم. نظم موجود 
نظمي که دست حافظان نظم موجود را از چپاول          . خواهان نظم خود است   . عين حال خواهان نظم است    

نظمي که به چپاولگران دسترنج طبقه کارگر اجازه  نميدهد ديگر به چپاولشان ادامه                   . کوتاه ميکند 
نظمي که در آن طبقات دارا، روي  دوش فالکت و  تيره روزي و گرسنگي طبقات ندار و محکوم . دهند

 . محور انسان: نظمي که روي يک محور ميچرخد. از امتيازات ويژه اي برخوردار نيستند
اما . انقالب عليه امنيت است    . درست است . امنيت؟ ميگويند انقالب امنيت را بر هم ميزند           

امنيتي که زندگي را براي توده هاي مردم ناامن               . عليه امنيتي که طبقات حاکم تعريف کرده اند            
ميکند؛ امنيت طبقه حاکم در مقابل حق طلبي جامعه اي تحت ستم، امنيت طبقات دارا براي چپاول 
و دزدي طبقاتي، امنيت دستگاه سرکوب؛ امنيت سازمانها و نهادهاي سرکوب و امنيت ارتش و                        
پليس و سپاه و اطالعات و دهها ارگان و نهاد امنيتي که شغلشان دست درازي به امنيت مردم است، 

آري انقالب حرکتي است براي      . امنيت زندانها و بازجويان و شکنجه گران و تواب سازان نظام حاکم               
پايان دادن به نا امني گسترده اي که در يک جامعه طبقاتي بر همه وجوه و زواياي زندگي انسانها                            

 .  انقالب حرکتي است در مقابل امنيت حاکم  براي بازگرداندن امنيت به زندگي مردم. حاکم است
شيادي . حاکميت قانون؟ ميگويند انقالب قانون و قانون مداري و قانونگرايي را به هم ميريزد                  

سياسي در هر سلول اين سانتيمانتاليسم قانونگرايانه طبقات حاکم و دهانهاي ايدئولوژيکشان موج                
ظاهرا ! ظاهرا حضرات محترم قانون مدار نگران رخت بر بستن قانون از زندگي مردم هستند               . ميزند

اما مگر قانون چيزي جز      . اينها به خاطر بي قانون شدن زندگي مردم، عليه انقالب صف کشيده اند                
توازن قواي طبقاتي است که به زبان قانون ترجمه شده است؟ چيزي جز نيازهاي طبقه حاکم است که به 
صورت قوانين در آمده است؟ چيزي جز رشته اي از ضوابط براي سربزير نگه داشتن جامعه است؟ چيز 

عليه همين  . جز مقرراتي براي اسير نگه داشتن جامعه است؟ به اين معنا، انقالب عليه قانون است                 
انقالب عليه نظم   . ضوابط و مقررات حاکم است براي در انقياد نگه داشتن توده مردم تدوين کرده اند       

اما انقالب در عين حال حرکتي براي قانونمند و قانونمدار               . موجود بازتاب قانوني همان نظم است       
قوانيني که در آن  مبنا       . قوانيني که بازتاب آرمانهاي انساني انقالب است        . کردن جامعه هم هست    

 . انسان و رفاه و سعادت و خوشبختي و امنيت و آرامش انسان است
حريم خصوصي؟ اين اسم عامه پسندي براي مقابله با تعرض انقالب به يکي از پايه اي ترين                           

. مالکيت خصوصي بر وسايل توليد اجتماعي توسط اقليت حاکم        : مقدسات نظام طبقاتي حاکم است 
. وقتي به انقالب از اين سر حمله ميشود ابدا حريم خصوصي مردم موضوع نگراني اينها نيست                           

روشن . منظورشان از حريم خصوصي مردم، مالکيت خصوصي طبقات دارا بر وسايل توليد است                      
ترين دليل بر اين مدعي اين است که اتفاقا، حکومت اسالمي که رکورد تجاوز به حريم خصوصي                         
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مردم را در جهان و شايد حتي در تاريخ شکسته است با کمک  مستقيم طبقات و دولتها و احزاب و                         
شخصيتهاي و نظريه پردازان و مفسرين و تحليگران و مبلغيني سرکار آمد که امروز ميخواهند بنام         

اصال بخشي از اين سلحشوران دفاع از حريم                   . همان حريم خصوصي مانع انقالب مردم شوند               
خصوصي مردم در مقابل انقالب، سازندگان و سازماندهندگان و عناصر فعال حکومت اسالمي بوده     

آويزان شده اند تا مردم را از حرکت انقالبيشان         " حريم خصوصي"به " اپوزيسيون"اند که امروز در جلد  
 .  بازدارند

انقالب دست اقليتي    . يعني توده مردم دست درازي نميکند       " جامعه"انقالب به حريم خصوصي       
مفتخور را از مالکيت خصوصي بر وسايل توليد اجتماعي کوتاه ميکند تا نتوانند به نام اين                                 

انقالب، صاف  . مالکيت و بر اساس اين مالکيت، زندگي ديروز و امروز و فردايشان را به يغما ببرند                
انقالب همه مردم را بر وسايل       . و ساده، مالکيت خصوصي بر وسايل توليد اجتماعي را بر ميچنيد             

توليدشان مالک ميکند و به اين طريق، همه انسانهاي جامعه را در اين امر مهم سهيم ميکند که چه   
انقالب همه انسانهاي جامعه را صاحب         . چيزي توليد شود، چگونه توليد شود، چگونه توزيع شود             

انقالب چپاول محصول اجتماعي توسط اقليتي         . اختيار محصول خالقيت اجتماعي جامعه ميکند        
طبقه حاکم را بر هم ميزند تا حريم             " حريم خصوصي "مي بينيد که انقالب        . حاکم را بر هم ميزند       

حريم "انقالب اگر پيروز شود، روي خرابه هاي                     . همين. خصوصي همه انسانها را نجات دهد              
 . طبقه حاکم، حرمت فردي و خصوصي و انساني همه افراد را به جامعه باز ميگرداند" خصوصي

خشونت؟ تداعي کردن انقالب با خشونت شغل دائمي طبقات و جنبشها و احزاب و شخصيتها و            
تئوريسينها و ايدوئولگها و شخصيتا و مروجين و مبلغين و ژورناليستها و گزارشگران و ستون                           

در انقالب جاري، اين يکي از           . نويسها و پامنبريهايهاي طبقات حاکم در اپوزيسيون بوده است                 
و البته مثل هميشه، در ميان اين لشکر . مهمترين کمپينهاي اپوزيسيون بورژوايي عليه انقالب است

، ميتوان به وفور چهره کساني را شناخت "عدم خشونت"تحريف عليه انقالب مردم، لشکر به اصطالح 
که زماني نه چندان دور خود از آمرين و عاملين و سازماندهندگان خشونت عليه مردم بوده اند و                           

. کارنامه ننگيني از خشونت در مقابل تالش آزاديخواهانه و برابري طلبانه مردم را زير بغل دارند                      
همين حضرات، در سه دهه اخير بزرگترين تعرض تبليغي عليه آرمان انقالب را با تداعي کردن                              

هم خود جمهوري اسالمي و هم دستگاه تبليغاتي            .  با جمهوري اسالمي انجام داده اند          ٥۷انقالب  
بورژوازي جهاني و هم اپوزيسيون بورژوايي از اين شيادي تبليغاتي عليه انقالب لحظه اي دست                           
برنداشته اند که اين تجسم سياسي خشونت سازمان يافته را محصول مستقيم آن انقالب معرفي                          

 . کنند
حکومتي که براي      . جزو تعريف اين حکومت است           . خشونت همزاد جمهوري اسالمي است           
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. شکست يک انقالب و با شکست آن انقالب بر سرکار آمده است فقط با خشونت ميتواند سرکار بماند
انقالبي براي جارو . انقالب جاري عليه اين حکومت با تمام پديده هاي همزادش از جمله خشونت است

تا همينجا، مردم جهان شاهد صحنه هاي بياد                . کردن خشونت در تمام ابعادش از جامعه است               
حضرات اپوزيسيون . ماندني روحيه  انساني مردم در قبال اوباش سراپا مسلح خشن اسالمي بوده اند

مسئله . هم اين صحنه ها را مشاهده کرده اند اما از تداعي کردن انقالب با خشونت خسته نميشوند            
اين مباشران  سياسي صف مقابل مردم اين نيست که حقيقت را نمي بينند، مسئله شان دقيقا وارونه 

ابلهانه تصور ميکنند با اين کار ميتوانند سدي در مقابل                 . جلوه دادن همين حقيقت آشکار است        
 . پيشروي انقالب مردم برپا کنند

عليرغم تحريف گسترده و تعطيل ناپذيز عليه انقالب، انقالب دوباره با قدرتي به مراتب عظيم                    
عليرغم تصوير وارونه از انقالب، عليرغم فضاي تيره اي که حول انديشه و                        .  ترسربلند کرده است   

چون . مقوله و عبارت و واژه و کلمه و هيجان انقالب بوجود آورده اند، مردم دست به انقالب زده اند                      
انقالب يک انديشه نيست؛ يک مقوله نيست؛ يک عبارت نيست؛ يک واژه نيست؛ يک کلمه نيست؛ يک                    

اتفاقي نيست که مردم آنرا انتخاب کرده           . انقالب حتي يک انتخاب نيست      . هيجان زود گذر نيست     
انقالب رخ ميدهد چون اسارت و بندگي و تبعيض حاکم راهي در مقابل توده ستمکش                               . باشند

انقالب رخ ميدهد چون تالش براي آزاد شدن از اسارت و تبعيض و فالکت نميتواند تعطيل . نميگذارد
انقالب عليرغم ميل و اراده احزاب سياسي رخ . حتي احزاب انقالبي هم انقالب را خلق نميکنند. شود

احزاب سياسي يا در      . ميدهد و احزاب سياسي يا در صف انقالب قرار ميگيرند يا در مقابل آن                        
 . رهبري انقالب قرار ميگيرند يا در رهبري ضد انقالب عليه انقالب

 شايد به خاطر همين وقوف به اعتبار انقالب است که خود طبقات حاکم گاها تحرکات سياسي و 
انقالب سفيد، انقالب    : حتي تحرکات علنا ضد انقالبي خودشان را به پسوند انقالب مزين ميکنند                

، انقالب مخملي، انقالب نارنجي، انقالب )تسخير سفارت(شاه و مردم، انقالب اسالمي، انقالب دوم 
و در اغلب اين موارد تحت نام انقالب، با خود انقالب جاري يا انقالبي در چشم                   ...  گل رز، انقالب    

به شوخي شبيه است    . ، روشنترين مصداق اين حقيقت است      "انقالب اسالمي . "انداز مقابله شده است   
داريوش : براي مثال. اما واقعيت انقالب گاها ايدئولوگهاي بورژوا را به اعترافاتي مضحک واميدارد

براي القاء . آنهم براي خود فريبي. همايون فقط يک بار از  طوفان سياسي جاري به نام انقالب ياد کرد 
جنبش گفتمان تازه محصول انقالب اسالمي       : "اين تصور که اين انقالبي است براي رهايي از انقالب          

انقالب امروز ليبرال دمکرات     . انقالب بعدي هم از روي انقالب فرانسه و روسيه نخواهد بود             . نيست
 ." است و آينده ما را از اينکه  مرتب انقالب کنيم نجات خواهد داد
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 مناظره قاتالن، افشاگري دزدان، جرقه انقالب 
کمدي . طنز تلخ انقالب جاري براي حکومت اين است که اداي انتخابات جرقه انقالب را زد                           

چنين تصوري ابدا نه به ذهن جناح حاکم و نه به ذهن                            . انقالب بدل شد     " تراژدي"انتخابات به      
 . اپوزيسيون درباريش خطور نميکرد که ممکن است مضحکه انتخابات تونلي به مخصمه انقالب بزند

هدف هر دو جناح اين بود که با مضحکه اي به نام مناظره، مضحکه اي بزرگتر به نام انتخابات            
. اما همه چيز برعکس شد . را داغ کنند و با آن، کل حکومت را از انقالبي در چشم انداز نجات دهند 
 سال تمام ارکان اصلي         ٣٠اولين بار، سران اصلي ديروز و امروز حکومت اسالمي، کساني که                        

حکومت بوده اند، چشم در چشم هم و هردو چشم در چشم ميليونها مردم در کمين، يکديگر را به                            
اين بار  . يا بهتر است بگويم دزدي و فساد همديگر را رو کردند           . فساد و دزدي و جنايت متهم کردند       

ميليونها انساني که در پاي تلويزيون نشسته بودند از زبان دانه درشتهاي خود حکومت، از زبان سران 
حکومت هاي سابق و فعلي شنيدند که کل اين دولتها و سرانشان اعضا شبکه وسيع دزدي و چپاول و        

شنيدند که اين نمايندگان کرامت و عدالت و                  . غارت دسترنج ميليونها نفر بوده اند و هستند                 
به زبان خودشان معلوم شد مرد           . پرهيزکاري خدايي در زمين، تا خرخره در گنداب فساد غرقند                  

هميشه در صحنه حکومت عدل علي، هاشمي رفسنجاني خود در راس يک امپراطوري مالي مافيايي 
هم پرونده قطوري از غيب شدن ميلياردها دالر را زير بغل                  " دولت مستضعفين "قرار داد و رئيس       

 . دارد
در باال به افشاي دزدي متقابل تبديل شد و چون هر دو سوي اين تقابل از                      " مناظره انتخاباتي "

ارکان سي ساله حکومت اسالمي بوده اند الجرم کل اين ماجرا به افشاي کل حکومت توسط خود                         
در اين مناظره،     . حکومتيان بدل شد و در نتيجه فضا براي ابراز نفرت فشرده مردم آماده تر شد                           

اين مناظره به جاي      . حکومت که قرار بود انتخابات را داغ کند، يکباره زير پاي خود را داغ کرد                       
اين مناظره مسير ورود مردم به         . اينکه زير پاي حکومت را سفت کند، زير پايش را خالي تر کرد                  

در رديف  "تحليگران سياسي نزديک به موسوي گفته بودند که اين مناظره            . خيابان را آب و جارو کرد    
نه تنها در   . واقعا که رويدادي ماندگار شد    ." رويدادهاي ماندگار تاريخ معاصر ايران ثبت خواهد شد        

جرقه انقالبي را زد که  ميرود تاريخ سياسي           . هم شد " تاريخ ساز "تاريخ سياسي ايران ثبت شد بلکه        
 . جمهوري اسالمي را رقم بزند

دزدان . نفرت انقالبي آماده انفجار شد               . داغ شد   " انتخابات. "تمام شد   "انتخاباتي"مناظره    
 ميليون راي به نام يکي       ٢٤در ميان حيرت مردم،        . يکي از دزدان برنده اعالم شد      . انتخابات کردند 

و طنز اين است که اعالم رسمي پيروزي او، کسي که . از منفورترين چهره هاي نظام اسالمي اعالم شد
خواهد رساند، به عهده وزير رفاه مولتي ميلياردر          " مستضعفين"وعده داده بود پول نفت را به سفره           
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، "مستضعف دوست "وزيري که توانسته بود در فاصله اي کوتاه، در پناه همين رئيس جمهور                   . افتاد
 .  ميليارد تومان ثروت باال بکشد۲۰۰

تهران و شهرهاي بزرگ به ميدان اعتراض             . در واکنش اوليه به اين خبر، جامعه منفجر شد                
.  ظاهر قضيه اين بود که مردم به تقلب در انتخابات اعتراض ميکنند                   . ميليوني مردم تبديل شد     

تا همينجا  . که در ابعاد وسيع به گوش ميرسيد         " موسوي موسوي راي مرا پس بگير        "دليل؟ شعار    
اين هنوز خبر هراسناکي براي . فوقش مردم احمدي نژاد را نميخواهند. جاي نگراني براي نظام نيست

و خوشحال هم    . جناح مغضوب حکومت هم که بايد از اين رويداد خوشحال باشد                 . حکومت نيست 
اميدي بزرگ در دل طيف اصالح طلب حکومتي و غير حکومتي، کل اپوزيسيون بورژوايي برق                 . شد

. نه تنها انقالبي در کار نيست بلکه اين جنبش دوم خرداد بازگشته است                 . زد که انشااهللا گربه است     
معلوم شد  . معلوم شد اين تو بميري از آن تو بميري ها نيست                . اما بسرعت همه چيز زير و رو شد           

معلوم . تصور بازگشت دوم خرداد، تصور راه افتادن دکان شيره مالي بر سر مردم، پوچ و بي پايه است
يک باره و با      . طليعه يک انقالب زير و رو کننده است            .  خرداد، تکرار دوم خرداد نيست        ٢٥شد که    

داده " موسوي موسوي راي مرا پس بگير         "فاصله اي بسيار کوتاه از زبان همان مردمي که شعار                   
بودند، شعار ديگري فرياد زده شد که بهت و تعجب در ميان اصالح طلبان و ترس و وحشت در دل کل   

با اين شعار ديگر ترديدي نماند که آنگاه که "! موسوي بهانه است، کل رژيم نشانه است: "نظام انداخت
در مناظره دزدان دو جناح به نام مردم دزدي مقابل را افشا ميکردند، نفرت مردم از دو جناح متراکم 

. معلوم شد که مناظره داغ دو جناح، آتشي بر زير ديگ نفرت مردم از هر دو جناح بود                         . تر ميشد 
معلوم شد که مردم در جريان مناظره ها و افشاگريها و تقلبها و شياديهاي انتخاباتي، خود را آماده                  

 .  ميکردند پا در شکاف حکومت بگذراند
دستور کار سياسي مردم از  يکطرف و جناح مغلوب از طرف ديگر دو چيز                . يک چيز روشن است 

موسوي، نخست  . متفاوت بود اگر چه تالش زيادي شد امر مردم را با امر موسوي يکي اعالم کنند                 
غافل از اينکه اگر    .  را بازي کند   ٧٦ خرداد   ٢ نقش   ٨٨ خرداد ٢٥وزير محبوب امام، ميخواست در  

 از خاتمي به مثابه پله اي براي جهش سياسي به خاطر خواسته هاي پايه ايشان                         ٧٦مردم در سال     
استفاده کردند اين بار به نحوي اولي از موسوي به مثابه پله اي جديد براي خواسته هاي                                               

موسوي  ميخواست روي دوش مردم نظام اسالمي را نجات دهد    . راديکالترشان استفاده خواهند کرد 
موسوي ميخواست نظام را نجات     . و مردم هم ميخواستند روي دوش موسوي اين نظام را نابود کنند  

موسوي ميخواست نفرت مردم از احمدي نژاد و           . دهد و مردم ميخواستند خودشان را نجات دهند          
خامنه اي را سکوي بازگرداندن مردم به دوران امام قرار دهد و مردم هم ميخواستند با اتکا به                                

جمهوري "موسوي با شعار    . موسوي کل نظام  اسالمي همراه با دوره امام را به زباله دان جارو کنند                 
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موسوي بهانه  "مردم با شعار    . اين حقيقت را اعالم کرد    " اسالمي، نه يک کلمه کم و نه يک کلمه بيش          
 . هدف خود را اعالم کردند" است کل رژيم نشانه است

هر چه زمان پيش رفت بيشتر معلوم شد که آري به موسوي نه به احمدي نژاد بوده است؛ نه به                             
احمدي نژاد نه به خامنه اي بوده است که علنا از او حمايت ميکرد؛  نه به خامنه اي نه به اصل واليت 

. فقه بوده است و نه به اصل واليت فقيه نه به حکومت اسالمي و نه به کل نظام اسالمي بوده است                            
زير و رو کرن نظام اسالمي      . بسرعت معلوم شد که مسئله مردم جابجايي مهره هاي حکومتي نيست    

 .  دي، همه چيز را روشن کرد۶قيام  . است
 
  دي، يک نقطه عطف ۶قيام 
 

اگر انقالب جاري نقطه عطفي در تاريخ سي ساله کشاکش ميان مردم و حکومت اسالمي است،                
همه روزها و همه لحظات و همه رويدادهاي اين           .  دي اما خود نقطه عطفي در انقالب جاري است           ٦

انقالب مهم هستند و روزها و لحظاتي از کل تکوين انقالب هستند و بايد به تک تک اين روزها و                            
از حاکميت گرفته تا اپوزيسيون       ( دي، کشمکش انقالب و ضدانقالب          ٦اما در    . لحظه ها پرداخت   

 دي بايد به طور      ٦به  . ، چه از لحاظ مضمون و چه از لحاظ شکل وارد فاز جديدي شد                  )درباري اش 
 . ويژه پرداخت

اگر مقدمات انقالب جاري در      .  دي، همچون خود انقالب جاري، غرشي در آسمان بي ابر نبود             ۶
 دي هم در     ۶ سال کشمکش آشکار و نهان ميان نظام اسالمي و مردم شکل گرفته بود،                     ۳۰البالي  
 آبان و   ۱۳ دي،   ۶انقالب مردم قبل از  .  ماه کشمکش انقالب و نظام اسالمي آماده شده بود۷البالي  

روزهايي که شاهد مصاف علني و توده اي و گاها ميليوني           .  آذر را از سرگذرانده بود۱۶روز قدس و  
خامنه اي قاتله، واليتش    "،  "مرگ بر ديکتاتور "روزهايي که در آنها، فرياد . مردم با کل حکومت بود 

، در  "خامنه اي قاتله، نظامش هم باطله      "و  " مرگ بر اصل واليت فقيه     "،  "مرگ برخامنه اي  "،  "باطله
 دي، مردم عکس احمدي       ۶همچنين قبل از     . خيابانهاي تهران و شهرهاي بزرگ طنين انداخته بود           

نژاد را به مثابه چهره سياسي منفور حکومت، عکس خامنه اي را به مثابه چهره معنوي منفور                            
حکومت و عکس خميني را به مثابه بنيانگذار منفور اين حکومت همزمان زير پا لگدمال کرده                          

 دي، مردم بارها از روي مقدسات سياسي و            ۶به اين معنا، قبل از        .  بودند و به آتش کشيده بودند       
  ۶اما با تمام اينها   . بارها از خط قرمزهاي نظام را عبور کرده بودند. مذهبي حکومت رد شده بودند 

 دي فاکتورهاي جديدي ۶در .  آذر و غيره نبود١٦ آبان و ١٣دي تظاهراتي ديگر در کنار روز قدس و  
 : وارد توازن سياسي جامعه شد
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روز مقدس اسالمي و ظاهر روزي براي يکه  تازي لمپنيسم              .  دي مصادف با روز عاشورا بود        ۶
 سال پيش    ۱۴۰۰اسالمي، روزي که گويا همه بايد نطقها را بکشند و به حرمت خرافات متعلق به                      

روزي که بايد با سکوت نظاره گر واحسين واحسين دستجاتي بود که حکومت براي    ! خفه خون بگيرند 
اين تصور، همچنانکه انتظار ميرفت، ابلهانه و پوچ از آب در                . نمايش توحشي به خيابانها ميريزد      

جايي . مقدس ترين روز مذهبي، به شجاعانه ترين عمليات عليه مقدسات سياسي تبديل شد                .  آمد
که مذهب و حکومت يک تن واحدند، مذهب و حکومت به مثابه يک تن واحدمورد تعرض مردم قرار                  

 دي لحظه اي را سراغ      ۶انقالبي که با دهن کجي به همه مقدسات نظام پيشروي کرده بود در   .  گرفتند
 دي گزارش داده  ۶شرکت کنندگان قيام . کرد که اين دهن کجي را به مقدسترين روز نظام توسعه دهد 

 دي، جوانان با شيک ترين لباسها و زنان با بهترين آرايشها به خيابان ريخته                      ۶اند که در صبحگاه       
تهران به صحنه تماشايي صف آرايي لشکري وسيع از نيروهاي عبوس و هراسناک سرکوب از                  . بودند

اگر در اين روز هيچ   . يکطرف و مردم سرشار از زندگي و آماده اعتراض از طرف ديگر تبديل شده بود 
اتفاق ديگري هم رخ نميداد،  همين نوع  حضور در خيابانها يک اعالم جنگ علني عليه حکومت و                       

مردم، بويژه دختران و پسران جوان، با اولين بروز توحش نيروهاي سرکوب، با                              . مقدساتش بود  
شجاعت کم نظيري مقابله به مثل کرده و در مقابل نيروهاي سرکوب سنگر بندي کردند و به نبردي                       

: در کنار شعارهاي تاکنوني، شعار ديگري فرياد زده شد           . شور انگيز در مقابل حکومت دست زدند        
مردم با اين شعار، هم بر عزمشان براي سرنگوني تاکيد کردند و             ". ديکتاتور بدونه، بزودي سرنگونه " 

 دي به قيامي براي         ۶به اين ترتيب بود که           . هم بر عزمشان به سرنگوني هر چه زودتر حکومت                
قيامي که فاصله اش با بيت رهبري و صدا و سيما و زندان اوين و ارگانهاي                        . سرنگوني تبديل شد   

اگر : " دي داد  ۶فرمانده نيروهاي انتظامي تهران بعدا چنين تصويري از           . حکومتي فقط يک قدم بود     
 منطقه تهران که از کنترل نيروها انتظامي خارج شده بود به هم مي پيوستند، تهران سقوط                                  ۶

 ٦من اضافه ميکنم که اگر      . و روشن است که سقوط تهران يعني  سقوط جمهوري اسالمي           ". ميکرد
 برابر نيروي سرکوب اين حکومت را ١٠ حکومت اسالمي با ١٠دي رهبري داشت ميتوانست طومار 

 دي، حکومت به عمليات تمام عيار        ۶  دي، و بعدا در انتقام از          ٦بيدليل نبود که در      . در هم بپيچد  
 .  در مقابل مردم دست زد" شوک و وحشت"

اينکه آخرين حربه حکومت در        :  دي يک فاکتور ديگر را هم در خودآگاهي جامعه ثبت کرد                   ۶
مقابل انقالب يعني دستگاه سرکوب ديگر قادر نيست وظيفه اش را انجام دهد که به خاطرش بوجود     

قبال . اين اولين بار نبود که مردم را وحشيانه سرکوب ميکردند               . يعني وظيفه سرکوب   . آمده است 
. حکومت به همه امکانات و ظرفيت سرکوبش دست برده بود تا مانع پيشروي انقالب مردم شود                          

و " ناشناس"زندان و شکنجه و حبس انفرادي و شوهاي  تلويزيوني و دستگيريهاي شبانه توسط افرداد 
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اما نتوانسته بود مانع    ... زندانهاي مخفي و ناپديد شدنها و حمالت دسته هاي فاشيستي بسيجي و          
 دي نشان داد که نه تنها اين سطح توحش مردم را به خانه باز نگردانده است بلکه                           ۶. انقالب شود 

 دي، مردم مستقميا ٦در . برعکس مقابله فعال با دستگاه سرکوب را در دستور مردم قرار داده است 
 . همين دستگاه سرکوب را به مصاف طلبيدند

 دي به چشم خود ديدند که نه تنها مردم در مقابل توحش نيروهاي ٦ مردم ايران و مردم جهان در 
توپ تانک بسيجي ديگر اثر ندارد، شکنجه تجاوز ديگر اثر ندارد، حسين حسين : سرکوب شعار دادند

طنزي  در قالب شعار در روز  عاشورا هم عليه اسالم و هم عليه                         (شعارشان، تجاوز  افتخارشان       
.  ، بلکه عمال عليرغم توحش عنان گسيخته، همين دستگاه سرکوب را فلج کردند              )حکومت اسالمي 

. به تعرض متقابل دست زدند. در اين روز، مردم در مقابل دستگاه سرکوب فقط از خود دفاع نکردند
جايي به محاصره انداختند، جايي فراري دادند، جاي خلع سالح کردند و جاهايي به معناي واقع کلمه    

 دي، مردم    ٦در  . تعداد زيادي از اراذل دستگاه سرکوب به بيمارستانها روانه شدند              . تارومار کردند 
نوک کوه آتشفشاني را نشان دادند که اگر سربرکشد همه ارگانهاي سرکوب حکومت اسالمي را در يک 

 . چشم بهم زدن ذوب ميکند
تظاهرات .  دي بيشتر نشان داد که دستگاه سرکوب رژيم فلج شده است                          ۶اتفاقات بعد از        

 ۶ دي قرار بود انتقامي از ۹.  دي اولين رويدادي بود که اين ادعا را ثابت کرد٩حکومتي -فرمايشي
 دي، اوباش حکومت در قالب نيروهاي نظامي و انتظامي و سپاه و بسيج به همراه ۶اگر در . دي باشد

 دي قرار بر اين بود همين اوباش اين بار در                 ۹شخصي پوشها جواب دندان شکن گرفته بودند، در             
 دي قرار بود روياي ابلهانه هجوم          ۹.  دي را خلق کردند      ۶جواب مردمي را بدهند که        " مردم"لباس  

اما اين رويا در همان  .  را زنده کند٥٧فاشيستي سازمان يافته اوايل بعد از انقالب -دسته هاي لمپن 
 روز تمام ارعاب و تطميع و اجبار حکومتي فقط             ٣.   دي به کابوس تبديل شد       ٩قدم اول يعني روز      

توانست چند ده هزار نفر را به خيابان بياورد که بخش اعظم آن همان نيروهاي سرکوبگر نظامي و                           
.  به خيابان آمده بودند   " مردم"انتظامي و سپاهي بودند که آن روز يونيفورمها را در آورده و در قالب                  

خطبه هاي امامان جمعه دهن کف کرده و طرحهاي دوفوريتي جالدان اسالمي در مجلس اسالمي به                  
 ٥ روز به     ٢٠رهبري سايکوپتهايي مثل روح اهللا حسينيان براي کاهش زمان صدور احکام اعدام از                 

 دي را به کابوسي براي ۶روز، که ميخواست به موازات قمه چرخاني دستگاه سرکوب در لباس مردم، 
.  مردم باز هم نترسيدند    . قيام کنندگان تبديل کند، عمال به کابوسي براي خود حکومت تبديل شد                 

 دي، به نبرد با        ۶چهارشنبه سوري از راه رسيد و دختران و پسران جوان با همان عزم و شجاعت                           
و کمي بعد اول مه از راه رسيد و اين بار کارگران، همراه ساير                                 . نيروهاي سرکوب دست زدند       

 . معترضين، و عليرغم تمهيدات گسترده دستگاه سرکوب، در مقياسي وسيع به اعتراض دست زدند
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 دي نشان جدي اي از اين حقيقت بود که سرکوب                  ٦واکنش متناقض و پريشان سران رژيم به             

براي " نمايندگان مردم  "هنوز مرکب خونين طرح دوفوريتي          .  کارايي خودش را از دست داده است           
هنوز کف . سرعد دادن به اعدام خشک نشده بود که  روح اهللا حسينيان، سردسته اين طرح استعفا داد 

خشک نشده بود؛ هنوز سرمقاله هاي " ساختارشکنان"دهان امامان جمعه ها از نعره هاي اعدام اعدام 
کيهان در باره نياز قلع و قمع حرمت شکنان عاشورا و رهبر عظيم  الشان بدست لمپنهاي حکومت                        

دي، به عجز و     ١٩خشک نشده بود که خود رهبر عظيم الشان در             " مردم هميشه در صحنه    "تحت نام   
من برحذر ميدارم جوانهاى عزيز را، فرزندان عزيز انقالبِى خودم را از اينكه يك حركتى "البه افتاد که 

اين يک اعتراف از طرف سردسته لمپنيسم          ." را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چيز بر روال قانون              
 . اسالمي بود بر اينکه ديگر با لشگر لمپنها نميتوان کاري از پيش برد

 
  دي و قدرت سرکوب۶ – ۱

 
 دي دستگاه سرکوب حکومتي را فلج     ۶وقتي ميگوييم . همينجا بايد يک نکته را هم روشن شود 

نه خير، سرکوب تا لحظه سرنگوني       .  کرد، به اين معنا نيست که سرکوب از دستور خارج شده است              
سرکوب، هنوز هم از نقطه نظر حکومت، تنها ابراز            . کامل حکومت اسالمي در دستور خواهد بود        

حفظ نظام در مقابل موج فزاينده انقالب است و با پيشروي انقالب ممکن است اشکال وحشيانه تري          
اما، حکومت اسالمي تنها ممکن است با يک سرکوب گسترده، سرکوبي در                      . هم به خود بگيرد     

مقياس دهه شصت، براي دوره اي مردم را به خانه برگرداند اما اوال آنهم براي دوره اي و ثانيا براي                            
 : اين موانع کدامها هستند. چنين سطحي از سرکوب با موانع مهمي روبروست

اما برگ آخر را فقط يک بار و   . اوال سرکوب در اين سطح برگ آخر است که بايد به زمين زده شود 
اينجا . اگر با اين برگ، برنده بازي نشوي، به طور قطع بازنده هستي. در همان آخر ميتوان بر زمين زد

در چنين  . اين جا يک طرف ميبازد و طرف ديگر ميبرد         . برد نيست -باخت يا برد  -ديگر ميدان باخت  
به نظر ميرسد   . وضعيتي اگر سرکوب در ابعاد وسيع کارساز نشود کار رژيم به طور قطع تمام است                   

متوجه شده است که اگر اين برگ آخر را هم به زمين بزند                   . خود رژيم متوجه اين حقيقت شده است         
 . ممکن است اين آخرين بازي اش با دم شير باشد

ثانيا، عليرغم اينکه حکومت تالش کرده همه روزنه هاي اطالع رساني را مسدود کند نه                                
ميتواند هيچ گوشه اي از جناياتش را از چشم مردم ايران و جهان پنهان کند و نه ميتواند حقايق                              

مردم جهان فورا از کم و کيف جنايات رژيم با جزئياتش            . مربوط به سرکوبش را وارونه منعکس کند       
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معناي اين چيست؟ اين است که حکومتي که با يک اعدام همه جهان را در مقابل                      . مطلع ميشوند 
خود مي بيند بايد قتل عامش را در مقابل چشم جهانيان انجام دهد آنهم جهانياني که همين االن                          

دوران مورد عالقه   (امام خميني   " طاليي"گذشت آن دوران    . انقالب ايران در قلبشان جاي گرفته است    
گذشت آن دوراني که       ! که در آن کرور کرور اعدام ميکردند و آب از آب تکان نميخورد                        ) موسوي

زندانيان سياسي در سکوت و بي پناهي مطلق بر زمين مي افتادند و بعدا با افتخار و با آب و تاب                         
اسامي اعدام شدگان را با توضيح و توجيه حکومتي در روزنامه رسمي کشور به اطالع مردم                                  

 .  ميرسيد
امروز نامه هاي فرزاد     . زنداني تحت اعدام با مردم جهان حرف ميزند         . امروز، وضع فرق ميکند   

کمانگر را مردم ميخوانند و از عظمت و انسانيت و شجاعت قرباني اعدام و حقارت و توحش اعدام                     
همان جايي که زماني شنيدن اسمش وحشت         –امروز، مردم در مقابل اوين  . کنندگان باخبر ميشوند 

امروز مردم، اعدامي را از      . تجمع ميکنند و براي آزادي زنداني سياسي شعار ميدهند           –مي آفريد   
امروز داستان غم انگيز زني در آستانه سنگسار  . باالي چوبه دار به پايين ميکشند و مخفي ميکنند 

فورا به داستان زندگي مردم، به مسئله ميليونها مردم در جهان تبديل ميشود، قلبشان را بدرد مي                    
امروز . آورد، احساس همبستگيشان به قرباني و نفرتشان و اعتراضشان به جالد را بر مي انگيزد                       

 . جمهوري اسالمي با هر اعدام تعداد وسيعي را به صف مخالفينش اضافه ميکند
پيکره اي پوسيده است که از        . و ثالثا، سرکوب کننده ديگر حکومت منسجم دهه شصت نيست            

حکومتي که دست راست و چپش با هم هماهنگي ندارند،      . هر گوشه و هر کنارش  ترک برداشته است 
 .  برخوردار نيست۶۰از قدرت دفاع و قدرت تعرض در ابعاد دهه 

و در آخر بايد تاکيد کرد که خود فاکتور انقالب در همه وجوه قدرت سياسي تاثير گذاشته است از 
مردمي که يکبار در ابعاد عظيم به خيابان آمده اند،     . جمله قدرت سرکوب و روحيه سرکوب کنندگان 

قدرت عظيم خود را به دستگاه سرکوب رژيم نشان داده اند، با دستگاه سرکوب حکومت مصاف کرده 
 . اند، روحيه سرکوب کنندگان را قطعا متزلزل کرده اند

 
 "!دعواي ملي"تا " آشتي ملي" دي، از ۶ – ۲

 
انقالب در ايران با پا گذاشتن بر شکاف در صف حاکميت سربلند کرد اما متقابال با هر                                     
پيشرويش اين شکاف را عميقتر و وسيعتر و متنوعتر کرد و مجددا از هر شکاف جديد به مثابه                            

انتظار رايج اين است که هر چقدر تهديد سرنگوني            . فرجه اي تازه براي پيشروي بيشتر استفاده کرد          
بيشتر ميشود و انقالب بيشتر پيشروي ميکند، حکومت بايد منسجمتر و متحدتر و يکپارچه تر                       
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 دي يک نمونه بارز       ۶. اما واقعيت مسيري کامال برعکس پيموده است و خواهد پيمود             . ظاهر شود 
 دي، سرنگوني حکومت از بيخ گوشش رد شد و به قولي                    ۶وقتي در    . دال بر صحت اين ادعاست       

نه تنها شکاف ما بين جناح        . حکومت از اين روز قسر در رفت، شکاف در ميان باالييها بازتر شد                 
حاکم و جناح مغضوب بلکه شکاف در صفوف خود همين جناحها و مخصوصا و مشخصا در صف                     

 . جناح حاکم ابعاد تازه تري گرفت
آشتي " دي، هر دو طرف به صرافت                ۶در وهله اول، در فضاي سرگيجگي بالفاصله بعد از                    

به ياد هم انداختند که اين طوفان اگر به بار بنشيند اين يا آن    . افتادند)  يعني آشتي دو جناح"  (ملي
اين هشدار را صريحا در افاضاتشان به کار بردند و             . همه را درو خواهد کرد     . جناح نخواهد شناخت  

سيل هشدار و نصحيت از سوي جناح مغضوب به سوي جناح            . به سوي هم دراز کردند" برادري"دست  
هم " بحران"را برسميت بشناسيد تا راه خروجي از           " است و بحران  " بحراني"حام روان شد که  اوضاع         

دوره اي بود که    " مرد بحران "غافل از اينکه ايشان    . مجددا به ميان آمد" مرد بحرانها"نام . پيدا شود 
دوره اي بود که کشمکش ميان          " مرد بحران  . "بحران در دايره محافل و باندهاي خودي دور ميزد               

جناحها فاکتور اصلي بحران بود، اگر چه خود همين کشمکش هم زير فشار اعتراض مردم و خطر                          
اما امروز برعکس، فاکتور     . دوره اي که هنوز انقالب به ميدان نيامده بود          . انقالب شکل گرفته بود   

بحران انقالبي . اين بحران سرنگوني است. اصلي بحران سياسي کشمکش ميان مردم و حکومت است
يکي از شخصيتهاي کليدي بحران زده          . خود يکي از موضوعات بحران است         " مرد بحرانها . "است
خود يکي از کساني است که براي حل بحران سياسي جاري، بايد همراه نظام و همه سران                                . است

 . حکومتي از  سر راه برداشته شود
 دي نشان   ۶، در دستور هر دو جناح قرار گر فت چون ديگر               "آشتي ملي "همچنانکه گفتم تالش     

انصافا بايد گفت که موسوي و کروبي و خاتمي و رفسنجاني، . داده بود که اوضاع شوخي بردار نيست
را تنها  " ملت"آنها که گفته بودند      ! از طريق آشتي ملي برداشتند    " بحران"قدمهاي جدي اي براي رفع       

نخواهند گذاشت يکباره بيانيه دادند و سرکرده تقلب در آرايشان يعني احمدي نژاد را به عنوان رئيس 
" مجلس و قوه قضاييه   "دولت برسميت شناختند اگر چه براي خالي نبودن عريضه ايشان را در مقابل                

معلوم شد آشتي ملي مورد نظر اينها آشتي قوه اجرايي فاسد با قوه مقننه و                  ! پاسخگو اعالم کردند  
به مثابه پشتوانه صداقتشان در دلسوزي براي نظام، علنا در اين بيانيه  . قضاييه فاسدتر از خود است 

عاشورا جدا  " مقدس" دي، ساختار شکنان روز        ۶" ساختار شکنان "ها و اظهارات، حسابشان را  از           
خاتمي، . بود"  مرگ بر اصل واليت فقيه"يکي از مهمترين لحظات اين ساختار شکني، شعار . کردند

همان شخصيتي که در هشت سال رياست جمهوري اش مردم را با عبارت پردازيهاي گنگ در باره                         
کرامت انسان سرکار گذاشته بود و استاد لفاظي و زبان چرخاني به خاطر اجتناب از صراحت شده بود  
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اصل واليت فقيه که در قانون اساسي است مورد قبول و احترام                         : "اينبار خيلي صريح حرف زد        
 ". ماست

 دي  ١٩ خرداد شمشير را از رو بسته بود در            ٢٢ولي فقيه، همان کسي که در نماز جمعه بعد از             
" غبار آلود "شمشيرش را غالف کرد و قمه چرخانان کرايه اي بيت رهبري را به آرامش در فضاي                             

زمزمه اتهام برعليه دادستان خون آشام        ! پيش رود " بر روال قانون   "دعوت کرد که بگذراند همه چيز          
و همچنانکه باالتر گفتم روح اهللا حسينيان که همين چند روز                  . تهران، قاضي مرتضوي بيشتر شد      

پيش، طرح دوفوريتي اعدام را به مجلس برده بود و در نشئه زنان و مردان بر باالي دار شب را به روز      
استعفا داد و نمايندگان تشنه خونريزي مجلس اسالمي امضاهايشان           " مظلومانه"ميرساند يکباره      

علي مطهري از فراکسيون اصولگراي مجلس، يکباره نخود         . از طرح دوفوريتي اعدام را پس گرفتند       
بوده است و بهتر است      " فتنه"مجالس انتقاد از احمدي نژاد شد و او را متهم کرد که اصال يک پاي                      

 . چند ماهي به مرخصي برود تا مثال بحران فروکش کند
جناحي که عناصرش    –اما در اوج اين هيجان براي آشتي ملي، حتي در ميان خود جناح حاکم                  

دسته . شوند،  سگ صاحبش را نميشناخت" ذوب"در چنين مواقعي بايد بي چون و چرا در واليت امر 
دسته اي توجه   ). امامان جمعه و کيهان    . (اي رهبر را براي قتل بيشتر و علي وار ترغيب ميکردند              

و خود رهبر هم     ). محسن رضايي و دار و دسته اش         (رهبر را به چراغ سبز موسوي جلب ميکردند             
مثل همه ديکتاتورهايي که پشم و پيله شان ريخته سرگردان بود و نميدانست حسيني عمل کند يا                       

 . حسني
 دي، به کل حکومت تعرض کرد و توانست کل حکومت را به تشتت، پريشاني، سردرگمي                           ۶

.  دي، به اين ترتيب، با برهم زدن انسجام رژيم، گام ديگري در پيشروي انقالب برداشت                       ۶. بيندازد
و ديديم که    . قالبي از کار درآيد و بسيار گذرا باشد          " آشتي ملي "قابل پيش بيني بود که ماه عسل           

و هرچقدر  . بسرعت جايش را به شکافهاي جدي تر در صف باالييها داد     " آشتي ملي"چگونه اين اداي  
هم شکاف ميان جناح عميقتر و وسيعتر        . زمان گذشته است اين شکافتها وسيعتر و عميقتر شده اند       

و مهمتر از همه صف       . شده است و هم دسته بنديهاي تازه در درون هر دو جناح شکل گرفته است                       
بخشي به رئيس جمهور    .  ملت شده اند   ۷۲اصولگرايان خود   . جناح  حاکم در هم ريخته تر شده است          

بخشي از استيضاح رئيس جمهور صحبت ميکنند، رئيس جمهور راه ميرود به همين قوه                   . وفادارند
در مجلس اسالمي، نزديکترين اوباش     . ريشخند ميزند و در اين ميان وضع ولي فقيه تماشايي است            

هر چقدر انقالب قدرتمندتر    . خطاب ميکنند " گردنکش"به بيت ولي فقيه، رئيس جمهور منتخب  را            
و هر چقدر صف حاکميت در         . شود همانقدر انسجام صف مقابلش را بيشتر در هم خواهد شکست                

 . بيشتر در هم بريزد همانقدر انقالب ميدان مانور بيشتري براي تعرض پيدا خواهد کرد
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 تبديل نشد و انقالب را به پيروزي نرساند اما  اين             ٨٨ دي به آخرين تعرض انقالب  ٦اگرچه قيام  
حقيقت را در خودآگاهي جامعه در حال انقالب حک کرد که انقالب مردم قصد از پاي نشستن ندارد و  

همچنين . و اين انقالب تا کليت نظام اسالمي را با تمام جناحهايش جارو نکند از پا نخواهد نشست            
 دي، ديگر اين حقيقت سياسي صاف و پوست کنده در مقابل حکومت اسالمي، همه جناحهايش  ٦با  

بعدا به اپوزيسيون خواهيم    . قرار گرفت که در ايران انقالبي در جريان است   " حافظ نظام"و اپوزيسيون  
هشداري به  .   دي فقط هشداري به حکومت نبود         ۶پرداخت اما همينجا در يک جلمه بايد گفت که              

 . اپوزيسيون بورژوايي هم بود
 

 ابعاد جهاني انقالب 
 

ابعاد و آثار انقالب ايران در همان روزهاي اولش از مرزهاي ايران گذشت و جغرافيايي به وسعت                   
 ايران را لرزاند، در فاصله اي کوتاه پس لرزه              ۸۸زمين لرزه اي که در خرداد         .  جهان را در بر گرفت     

تا همينجا با همين سطح پيشروي اش، انقالب ايران تاثيرات مهمي  . هايش در کل جهان احساس شد 
در افکار عمومي جهاني، در تصوير مردم جهان از جنبش اسالمي و موقعيت خود جنبش اسالمي،                 
در موقعيت حکومت اسالمي در ميان مردم و افکار جهاني و در معادالت و محاسبات سياسي                          

فرجام پيروزمند انقالب در ايران، بي ترديد تاثيرات عميقتر و وسيعتر و                          . دولتها گذاشته است    
در يک جمله، با پيروزي انقالب در ايران، فقط سرنوشت            .  ماندگارتري در سطح جهاني خواهد داشت      

 ميليون انسان در ايران نيست که رقم ميخورد؛ بلکه سرنوشت جنبش ٧٠جمهوري اسالمي در ايران و 
اسالمي در منطقه و جهان و همچنين سرنوشت انسانهاي زيادي در منطقه و حتي جهان تاثيرات                          

 . تحت تاثير قرار خواهد گرفت
 :  اجازه بدهيد اينجا به جنبه هايي مهم از تاثيرات و ابعاد جهاني انقالب ايران بپردازيم

و . انقالب اساسا حرکتي براي وارونه کردن دنياي وارونه، برروي قائده قرار دادن جهان وارونه است
يکي  از آثار مهم انقالب ايران، بر هم ريختن                 . انقالب اين کار را در ابعادي وسيع انجام ميدهد              

 .تصوير وارونه اي بود که از مردم ايران در جهان شکل داده بودند
 و مهندسين جهاني انتقال قدرت از سلطنت به جمهوري                      ٥۷طراحان شکست دادن انقالب          

  سال تمام به هر دروغ و نيرنگ تبليغاتي و                   ۳۰.اسالمي در سي سال گذشته ساکت ننشته بودند            
سانسور و سوء اطالعات دست برده بودند تا پديده شوم جمهوري اسالمي، اين مخلوق دست خودشان     

به درجات زيادي به افکار عمومي جهان قبوالنده         . را محصول تمايالت سياسي مردم ايران جا بزنند        
 حکومت اسالمي را خود بر سر کار آورده اند؛ که با هر                      ٥۷بودند که گويا مردم ايران با انقالب             
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ديگري همين مردم جناحي و يا شخصيتي از همين حکومت را واقعا انتخاب ميکنند؛                  " انتخابات"
و به همين سياق، حجاب     . که خميني و خامنه اي و رفسنجاني و احمدي نژاد، انتخاب خود مردم اند           

و سنگسار و اعدام  و در کل ارتجاع اسالمي محصول فرهنگ اجتماعي و سياسي خود مردم ايران                      
ارکستري از نظريه پردازان و ژورنالسيستها و مفسرين و سرمقاله نويسان و ستون نويسان با                     . است

سفاهت کم نظيري تزي ارتجاعي به نام نسبيت فرهنگي را قورت داده بودند و براي توضيح هر                                
براي مدت طوالني توانسته    . جنايتي در اين منطقه از جهان اين تز را از آستينشان بيرون ميکشيدند  

بودند بخش اعظم مردم شريف جهان را در قبال جنايات جنبش اسالمي علي العموم و حکومت ا                          
سالمي از جمله  زناني که سنگسار ميشدند، نويسندگاني که قتل زنجيره اي ميشدند، رهبران                              

جهان . کارگري اي که زنداني و شکنجه ميشدند، دانشجوياني که لت و پار ميشدند خنثي نگه دارند              
انقالب، اين تصوير . در يک بي تفاوتي نسبت به سرنوشت ميليونها انسان له شده در ايران بسر ميبرد

 . وارونه را يک شبه در هم ريخت
در سالهاي اخير، به اين تصوير وارونه سي ساله از ايران، تصوير سياسي عراق و افغانستان هم                      

" دولت"بعد از اينکه در جريان کشمکس تروريسم دولتي غرب با تروريسم اسالمي،               . اضافه شده بود  
عشيره اي در افغانستان و عراق مستقر شدند، تالش عظيمي براه افتاد تا اين                 -قومي-هاي مذهبي 

تالش  . مذهبي را محصول تمايالت و فرهنگ سياسي خود مردم قلمداد کنند                       -دولتهاي قومي  
در عراق و افغانستان و ايران، الزاما " دموکراسي"زيادي به خرج دادند تا مردم جهان را قانع کنند که 

؛ که .و بنا بر روحيات و ويژگيهاي سياسي مردم منطقه، خصلت و ماهيت و شکل مذهبي قومي دارد
شهروند به معناي غرب در اين منطقه جايي ندارد؛ که در اين منطقه از جهان، مردم اصوال خود را                        
شهروند تلقي نميکنند و نيستند؛ که مردم خود را عرب و فارس و ترک و کرد و ترکمن و پشتون و                              
هزاره و مسلمان و مسيحي و شيعه و سني و دهها فرقه و قوم ديگر قلمداد ميکنند؛ که در                                          

اين مناطق، به جاي احزاب سياسي بايد سران قبايل و عشاير و مذاهب و اقوام و فرقه                      " دمکراسي"
هاي مذهبي رقابت کنند؛ که در اين مناطق شخصيتهاي سياسي، طبقات و منافع طبقاتي را                               

انقالب . نمايندگي نميکنند، منافع قبايل و عشاير و اقوام و فرقه هاي مذهبي را نمايندگي ميکنند    
تصوير عميقا متفاوتي از آمالها و فرهنگ سياسي مردم ايران  . ايران، اين تصوير شيادانه را بر هم زد

 . و منطقه در اذهان مردم جهان حک کرد
اولين چيزي که با ديدن ويديو کليپهاي انقالب توجه جهانيان را به خود جلب کرد اين بود که اين               
مردم که اغلبشان  جوان و  زن هستند با آن عبا و عمامه پوشهاي عبوس و خشن و عقب مانده                                  

انسانهايي مدرن و آزاديخواه آشنا به      . نه تنها اين بلکه در مقابل همانها شورش کرده اند          .  متفاوتند
زنان و  . حقوق خود که دنياي مورد دلخواهشان بسيار فراتر از حتي شهروندان خود دنياي غرب است                
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به خيابان ريخته اند، خواهان      ... مرداني که در همان کشور به اصطالح مذاهب و عشاير و قبايل و                 
آزادي و عدالت و جدايي دين  از نهادهاي عمومي و سکوالريسم و حقوق شهروندي و لغو اعدام و                            
آزادي زندانيان سياسي هستند و نه تنها اين بلکه با شجاعت کم نظيري براي متحقق کردن اين                               
خواسته ها حاضر شده اند در مقابل سران مذهبي و قومي همين جامعه به نبردي خياباني بپردازند و   

به اين ترتيب بود که يکباره حس احترام و تحسين و همبستگي جهاني                       . بساطشان را جمع کنند     
ندا، زني جوان که با  بيرحمي تمام در مقابل چشم مردم                 . نسبت به انقالب مردم در جهان موج زد          

صحنه  غم انگيز مرگ ندا ميتوانست ثبت          . جهان به خون غلطيد، به سمبل انقالب ايران تبديل شد           
اما وقتي اين اتفاق افتاد، تبديل شدنش به سمبل انقالب              . نشود و به خانه مردم در جهان راه نيابد           

کسي به سمبل انقالب تبديل شد . بلکه انعکاسي از يک حقيقت پايه اي سياسي بود. ديگر اتفاق نبود
که زن و جوان و ضد حجاب و سرنگوني طلب بودن و انساندوستي اش، با مشخصات و نيروها و                               

مردم در چهره خونين اين زن جوان، چهره مصمم انقالبي براي               . محتواي انقالب ايران انطباق داشت     
دقيقا به همين دليل هم انقالب ايران منشا شور و شعف جهاني و موضوع                 . زندگي انساني را ديدند   

در قلب جنبشها   . حيرت و تحسين جهانيان را برانگيخت     . ترانه ها و سرودها و کنسرتهاي جهاني شد  
دست ترانه سراي دهه شصت را در دست خواننده رپ امروز قرار داد               . و جريانات معترض جاي گرفت 

دست دهها اتحاديه کارگري را در دست فعالين کارگري اي            . و دست هر دو را در دست انقالب ايران          
به نحوي سمبليک، دست      . گذاشت که در حال مبارزه اي دائم با حکومت اسالمي سرمايه هستند                   

مادران ميدان مه آرژانتين را در دست مادران عزادار در ايران گذاشت که هر دو براي دفاع آزادي و                        
انقالب ايران آنچنان در جهان محبوب شد، و در نقطه مقابل، حکومت اسالمي             . عدالت برخاسته اند 

در افکار عمومي جهان آنچنان بي آبرو و منفور شد که اعتراض به اين حکومت حتي به کريدورهاي                     
مجبور شدند با عکس ندا در مقابل وزير خارجه                . پارلمانها و نهادهاي دولتي غربي هم راه يافت            

اگر مردم جهان از سر انسانيت به انقالب مردم تحسين گفتند، دول غرب               . رژيم اسالمي پيکت کنند   
 . هم مجبور شدند از سر مصلحت سياسي روي شرط بندي بر سر اسب بازنده دو بار فکر کنند

يک وجه ديگري که حس احترام و سمپاتي مردم جهان را بر انگيخت، اين بود که اين مردم يکباره 
شهروندان .  در خود مرکز تروريسم اسالمي، نيرويي قدرتمند در مقابل اين تروريسم سراغ کرده بودند  

غرب که خود براي دوره اي طوالني در چنگال کشمکش خونين دو قطب تروريسم اسير بوده اند،                             
بدست تروريسم اسالمي قرباني شده اند و برايشان راه خروجي از اين تسلسل قتل و جنايت متقابل                        
متصور نبود، يکباره متوجه شدند که نيرويي در ايران سر بلند کرده است که يکي از مراکز و منابع                      

انقالب در ايران از . اصلي ترويسم  جهاني، يک قطب تروريسم جهاني را مستقيما هدف قرار داده است
 .  اين نظر، اميدي در دل شهروندان غرب براي پايان دادن به تقابل خونين جهاني بوجود آورد
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در اينجا به طور خيلي خالصه بايد روي دو فاکتور تا کيد کرد که مستقيما به ابعاد جهاني                              
 . اينترنت و انسانيت: انقالب مربوطند

اينترنت امکان داد که      . اينترنت، ژورناليسم را از انحصار رسانه هاي رسمي و دولتي در آورد                 
محتوا و شکل انقالبشان را آنچنان که بود و هست روايت                 . انقالبيون راوي انقالب خودشان باشند      

نه تنها امکان   . نه تنها روايت کنند بلکه انقالبشان را در مقابل چشم مردم جهان پيش ببرند                 . کنند
بي بي سي و سي ان ان و          . سانسور انقالب نبود بلکه روايت وارونه و تحريف انقالب هم ممکن نبود              

صداي آمريکا و صدها ژورنال و ژورناليست نان به نرخ روز مجبور بودند به گزارش مستقيم خود                           
تاکيدات مسخره بي بي سي و سي ان ان و صداي آمريکا بر شعار  اهللا اکبر و .  انقالبيون متکي شوند

درز گرفتن شعارهاي رايج انقالب مثل مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر اصل واليت نه توانست دوام                            
 . بياورد و نه توانست دکان سياسي کسي را گرم کند

اين تلفيق اينترنت و محتواي انساني و        . اما اينترنت براي جلب تحسين و همبستگي کافي نبود   
ژورناليسم مستقم انقالبيون، چشم     . پيشرو انقالب بود که اين چنين منشا توجه سمپاتيک جهان شد             

مردم جهان از دريچه دوربين تلفنهاي دستي        . مردم جهان را به يک حرکت عيمقا انساني باز کرده بود   
جوانان در سنگرهاي انقالب، جنبشي با محتواي پيشرو، سکوالر، آزاديخواهانه، برابري طلبانه و در    

به يمن همين تکنولوژي اينترنتي، صحنه دلخراش جنگهاي فرقه اي               . يک کالم انساني را ميديدند      
باندهاي اسالمي و قومي هم به جهان مخابره شده بود؛ صحنه سربريدن اسالمي توسط زرقاوي و                           
صحنه هاي انتحار اسالمي و  لت و پار شدن کودکان هم به خانه ها راه پيدا  کرده بود؛ اما فقط تنفر     

 . جهانيان را برانگيخته بود
 

 !  انقالبي انساني
 

اين انقالبي است براي زدودن هر چيزي که مغاير با شان )  ۲.  (انقالب ايران، عميقا انساني است
و به اين اعتبار، اين انقالبي است با باالترين پتانسيل تبديل شدن به يک                          . و حرمت انسان است     

اما اينجا فقط به چند نکته و يک مثال در باره              . به اين برميگرديم  . انقالب پيروزمند سوسياليستي  
 . محتواي انساني انقالب ميپردازيم

اولين سئوال اين است که مگر همه انقالبها محتواي انساني ندارند؟ مگر انقالبها، با هدف دفاع 
از انسانيت رخ نميدهند؟ مگر در همه انقالبها اين انسانيت نيست که قرار است متحقق شود؟ مگر                    
همه انقالبها براي تغييرات بنيادي اتفاق نمي افتند؟ مگر کسي انقالب ميکند تا انسانيت را به                          
عقب برگرداند؟ مگر براي تحقق ارتجاع انقالب ميشود؟ همه انقالبها براي تغييرات پايه اي رخ                           
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تاريخ . ميدهند اما همه انقالبها الزاما محتواي انساني و مشخصا محتواي سوسياليستي ندارند                  
بشر شاهد دهها انقالب بوده است که نه قصد اوليه انقالب کنندگان و نه فرجام انقالبشان شان،                               

رتوريک سياسي انقالبها   . حرمت و خوشبختي و سعادتها همه انسانها نبوده است و نميتوانست باشد          
 درجه متفاوت بوده    ۱۸۰البته هميشه مردم و انسان و انسانيت بوده اما محتوايشان با رتورتيکشان  

در اين ميان . به فاصله ميان انقالب کبير فرانسه از يکطرف و انقالب جاري در ايران نگاه کنيد. است
قدرت سياسي و . همه اين انقالبها معموال يک وجه مشترک داشته اند. انقالبهاي متعددي رخ داده اند

خيلي از اين انقالبها به تغيير در قدرت         . تغيير در قدرت سياسي موضوع همه اين انقالبها بوده است 
سياسي منجر شده اند اما در عين حال خيلي از اين انقالبها نه خواسته اند و نه توانسته اند                                        

 . مناسبات انساني را به جاي مناسبات طبقاتي و غير انساني موجود مستقر کنند
در اغلب اين انقالبها، يا در عين تغيير در قدرت سياسي، مناسبات طبقاتي موجود دست                            
نخورده باقي مانده است و به اين اعتبار، انسانها همچنان در تبعيض و تحقير و اسارت و فالکت به                      

زندگي ادامه داده اند و يا با تغيير قدرت سياسي، مناسبات طبقاتي موجود زير و رو شده است اما                    
انقالب کبير فرانسه نمونه برجسته چنين انقالبي . به جايش مناسبات طبقاتي جديد مستقر شده است

انقالبي به رهبري طبقه بورژوا عليه نظام فئودالي، طبقه فئودال و مناسبات حقوقي و سياسي                   . بود
انقالبي براي رفع موانع مقابل سرمايه و طبقه سرمايه            . انقالب بورژوايي عليه فئوداليسم    . فئودالي

چنين انقالبي، عليرغم دست آوردهاي ارزنده اش، نميتوانست انقالبي انساني براي دنيايي                         . دار
انساني باشد به اين دليل ساده که  هدفش و دستاورد واقعي پيروزيش مناسباتي مبتني بر طبقات و      

جامعه بورژوايي امروزين که با فناي جامعه          "به تعبير مانيفست،     .  تضاد طبقاتي جديد بوده است      
فئودالي حيات يافته، تضادهاي طبقاتي را برنيانداخته، بلکه فقط طبقات تازه، شرايط تازه ستمگري 

 ." و اشکال تازه مبارزه را جايگزين کهنه ها ساخته است
انقالب : تنها يک انقالب ميتواند انقالبي انساني براي جامعه انساني باشد                     . روشنتر بگويم  

امر همه  (به اين دليل که تنها چنين انقالبي است که نه تنها، تغيير قدرت سياسي                     . سوسياليستي
را مد نظر دارد بلکه همچنين )  امر بخشي از انقالبها(، تغيير در مناسبات طبقاتي حاکم ) انقالبها

تغيير در آخرين شکل مناسبات طبقاتي و پايان دادن به جامعه اي مبتني بر هر نوع مناسبات                              
برانداختن مالکيت به طور     "تنها انقالب سوسياليستي است که محتوايش        . طبقاتي را مد نظر دارد     

آخرين و   "مالکيتي که به تعبير مارکس،           ". برانداختن مالکيت بورژوايي است      "بلکه   " اعم نيست  
کاملترين مظهر آنچنان شيوه توليد و تصاحب محصول است که بر تضادهاي طبقاتي و استثمار                          

تنها با چنين انقالبي است که جامعه طبقاتي با همه              ." انسانها بدست انسانهاي ديگر استوار است       
طبقات و تضادهايش زير و رو ميشود؛ انسانها، همه انسانها نه طبقات معيني، رها ميشوند؛                             
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رشد آزاد هر انسان شرط      "صاحب اختيار زندگي خود ميشوند؛ و وارد مناسباتي ميشوند که در آن                 
 ." رشد آزاد همگان است

با توجه به همه اين مباحث، باز هم اين سئوال پيش مي آيد که انقالب جاري چرا انقالبي انساني     
براي جامعه اي انساني است؟ مگر اين يک انقالب سوسياليستي است؟ مگر جنبش کمونيسم                              
کارگري نيروي اصلي و جهت دهنده آن است که خواهان تغييرات ريشه و استقرار مناسبات انساني                     
است؟  مگر منسجمترين حزب اين جنبش، يعني حزب کمونيست کارگري در رهبري اش قرار دارد                     
که نه فقط در تئوري و تبيين اش از انقالب بلکه در پراتيک سياسي اش هر روزه اش نشان داده است                   

حزبي است براي سرنگوني کامل کل اين حکومت و زير و رو                . که حزبي است براي تغييرات پايه اي        
 . کردن کامل کل اين نظام طبقاتي

. اين انقالبي است انساني چون براي نه گفتن به تمام وجوه ضد انساني نظام حاکم براه افتاده است 
براي برانداختن تبعيض و اعدام و سنگسار و توحش عليه زنان و خرافه و فقر و نابرابري و خفقان                              

اينها آرمانهاي انساني هستند که به صراحت خود را در            . سياسي و اسارت فرهنگي براه افتاده است       
اين انقالب انساني است چون براي زدودن همه اين وجوه ضد                 . شعارهاي اين انقالب نشان ميدهند      

اما اين  . انساني از جامعه، مستقميا و در وهله اول يک حکومت ضد انساني را هدف گرفته است                       
انقالب با تمام عظمتش و با تمام شاخصها و اهداف انساني اش؛ با بزير کشيدن جمهوري اسالمي                        

انقالب، براي  . فقط گام اول اما گامي مهم و حياتي براي رسيدن به جامعه انساني را برخواهد داشت        
رسيدن به فرجام انسانيش، براي استقرار مناسبات انساني همه جانبه، ناگزير است از اين گام فراتر                    

: اين امر فقط در يک صورت امکانپذير است        . رود و کل مناسبات طبقاتي حاکم را هم زير و رو کند          
تبديل شدن جنبش کمونيسم کارگري به جنبش هژمونيک در انقالب و تبديل شدن مطرحترين و                             

حزب، با تمام قوا      . منسجمترين حزب اين جنبش، يعني حزب کمونيست کارگري  به رهبر انقالب                 
 . براي تحقق چنين شرايطي مبارزه ميکند

اينجا به يک مورد جالب اشاره        . مضمون انساني انقالب خود را در خيلي جاها نشان داده است              
کشمکش تصوير محدود از حقوق بشر از يکطرف و تصوير همه جانبه و ماکسيماليست از                    : ميکنم

از يکطرف، تصاوير و مطالبات محدود و نازل از حقوق انسان،  تحت نام  . حقوق انسان از طرف ديگر 
از . توسط جريانات متنوع اپوزيسيون بورژوايي به مثابه کف حقوق انسان ارائه ميشود             " حقوق بشر "

طرف ديگر، در سنگرهاي خياباني، در شعارهاي رايج انقالب، در قطعنامه و بيانيه هاي تشکلهاي                  
کارگري، در بيانيه ها و قطعنامه ها و شعارها و پراتيک هر روزه حزب انقالب، حزب کمونيست                              
کارگري، انسانيت و حرمت و آزادي و حقوق انسان در عاليترين سطح آن، در ماکسيماليست ترين                        

انقالب، فورا و با    . اينجا هم البته يک جدال واقعي در جريان است         . شکل آن مورد دفاع قرار ميگيرد    
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قدرت هر گونه تشبثات و تمايالت و تالشها براي دسته بندي حقوق انسانها بنا بر جنسيت و مذهب و 
 . قوميت و هر دسته بندي ديگري را پس مي زند

، ۸۹براي مثال، وقتي فرزاد کمانگر و چهار اسير سياسي ديگر در انتقام از اول مه قدرتمند سال    
بدست آدمخواران اسالمي باالي طناب دار رفتند؛ وقتي در اعتراض به اين جنايت، يک جنبش                             
اعتراض انساني عليه اعدام شکل گرفت؛ تازه نوبت الشخورهاي قوم پرست رسيد که بر روي جنازه                       
اين انسانها، در پاي جنازه فرزاد کمانگر، يک معلم شريف و انسانگرا و چپ، شيپور قوم پرستي                             

چه تالشهاي تهوع آوري راه انداختند تا نفرت و اعتراض مردم عليه نفس اعدام عموما، و                           . بزنند
اعتراض عليه اعدام را به      . عليه اعدام يک انسان چپ مشخصا را به امري قوم پرستانه تبديل کنند               

به ادبيات سياسي اين جريانات در رابطه با اين جنايت نگاه               . دکان سياسي قوم پرستي تبديل کنند       
بي بي . يک لحظه از سر زبانشان نمي افتاد" اعتراض کردها عليه اعدام کردها"، "اعدام کردها: "کنيد

سي و صداي آمريکا و ژورنالها و ژورناليستهاي قومپرست هم تقالهاي مضحکي راه انداختند تا اين  
 ! معرکه قوم پرستانه در مقابل مخالفت انساني با اعدام را گرم کنند

همراه با مردم کردستان که به دعوت سازمانهاي کمونيست به يک                    . اما اين تشبثات نگرفت     
اعتصاب عمومي دست زدند همه کشورهاي جهان به محل اعتراض به اعدام اين معلم شريف و چهار 

و در اين ميان يکي از زيباترين صحنه هاي همبستگي جهاني   . زنداني ديگر و نفس اعدام تبديل شد 
جالل آباد افغانستان، به صحنه اي شورانگيز از          . در دفاع  از حرمت انسان در نيم قرن اخير رخ داد               

در سرزميني که بيش از دو دهه زير پاي . اعتراض به اعدام فرزاد و حمايت از انقالب ايران تبديل شد
مجاهدين و طالبان اسير بوده اند و همين امروز در منگنه جنگساالران اسالمي فشرده ميشود،                         
مردم، بخصوص زنان و جوانان با عکس فرزاد و چهار اعدامي ديگر، با پوسترهايي از انقالب                               
پرشکوه يک سال اخير مردم ايران، با شعارههاي صريحي عليه اعدام به سفارت جمهوري اسالمي                        

مرگ بر استبداد،   : "حمله کردند؛ عکسهاي خامنه اي و احمدي نژاد را به آتش کشيدند و فرياد زدند                 
فرزاد بمب گذار نبوده ، اما با شهادتش بمبي در قلب رژيم جنايتکار ايران                 "،  "چه در کابل چه تهران     

اعدام "،  "خامنه اي ، قاتل مردم ايران      "،  "ما همه فرزاد کمانگريم   "،  "فرزاد من نمرده  "،  "گذاشته است 
، و يکي از زنان شرکت کننده به         "درود بر مردم آزاديخواه ايران     ". "احمدي نژاد،   = تجاوز  +شکنجه+ 

 ".مردم ايران براي آزادي مملکت خود و آزادي تمام جهان مبارزه ميکردند: "خبرنگاران گفت
 –آن چه رشته اي است که اينچنين قدرتمند، مردم، مخصوصا زنان و جوانان در افغانستان                            

افغانستاني که صحنه آزمايش خونين دموکراسي نظم نويني مبتني بر کشمکش باندهاي قومي و                    
را به فرزادي که در کردستان متولد شده است پيوند ميدهد و در اين پيوند فقط                            –مذهبي است    

پاسخ اين سئوال را فقط و فقط ميتوان در محتواي               . انسانيت و دفاع از حرمت انسان موج ميزند           
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انساني انقالب ايران، در تمايل مشترک و عميق انسانها در افغانستان و ايران و اقصي نقاط  جهان به 
همين تمايل و تالش است که دست          . انسان و انسانيت و آزادي و رهايي و برابري انسانها پيدا کرد                

همين تمايل است که دست زني در جالل آباد . جواني در افغانستان را در دست فرزاد کمانگر ميگذراد
 . را در دست مادر فرزاد قرار ميدهد

بگذاريد اين بخش را با فرازي کوتاه از ميان نامه هاي فرزاد و جمالتي از بيانات مادر فرزاد به                      
اتمام برسانم که مضمون انساني انقالب ايران، زمينه برانگيختن احساس سمپاتيک مردم جهان در                    

 : قبال اين انقالب را به عباراتي روشن، صميمانه و بي غل و غش روشن ميکند
 
ام اعضاي بدنم را به       اما امروز که قرار است زندگي را از من بگيرند با عشق به همنوعانم تصميم گرفته     " 

ي عشق و مهري که در آن           ها زندگي ببخشد هديه کنم و قلبم را با همه             تواند به آن    بيماراني که مرگ من مي     
ي کوير    کند که کجا باشد بر ساحل کارون يا دامنه سبالن يا در حاشيه                فرقي نمي . است به کودکي هديه نمايم    

فقط قلب ياغي و بيقرارم در سينه           . نشيند  شرق و يا کودکي که طلوع خورشيد را از زاگرس به نظاره مي                    
ها را چون      ها با ماه و ستاره در ميان بگذارد و آن               تر از من آرزوهاي کودکيش را شب          کودکي بتپد که ياغي    

قلبم در سينه کسي بتپد که بيقرار            . اش خيانت نکند      شاهدي بگيرد تا در بزرگسالي به روياهاي کودکي             
آموز شانزده ساله شهر من را در قلبم           دانش" حامد"کودکاني باشد که شب سر گرسنه بر بالين نهاده اند و ياد               

. ، و خود را حلق آويز کرد          "شود  ترين آرزويم هم در اين زندگي برآورده نمي             کوچک: "زنده نگهدارد که نوشت     
بگذاريد قلبم در سينه کسي بتپد، مهم نيست با چه زباني صحبت کند يا رنگ پوستش چه باشد فقط کودک                        

ها را در قلبم زنده         ي طغياني دوباره در برابر نابرابري          کارگري باشد تا زبري دستان پينه بسته پدرش شراره             
ها   قلبم در سينه کودکي بتپد تا فردايي نه چندان دور معلم روستايي کوچک شود و هرروز صبح بچه        .  نگهدارد

شايد آن زمان    . هاي خود بنمايند     ها و بازي     ي شادي   با لبخندي زيبا به پيشوازش بيايند و او را شريک همه               
معنايي " زندان، شکنجه، ستم و نابرابري      "هاي    کودکان طعم فقر و گرسنگي را ندانند و در دنياي آنان واژه                  

اي از اين جهان پهناور تان بتپد فقط مواظبش باشيد قلب انساني است                  بگذاريد قلبم در گوشه   . نداشته باشد 
از مردمي که تاريخ شان سراسر رنج و اندوه و درد  -هاي بسياري از مردم و سرزمينش به همراه دارد  که ناگفته
من ده مه : "ي کودکي بتپد تا صبحگاهي از گلوي با زبان مادريم فرياد برارم بگذاريد قلبم در سينه. بوده است

مي خواهم نسيمي شوم و پيام عشق        " ( وي ببمه باييه خوشه ويستي مروف به رم بو گشت سوچي ئه م دنياييه   
  )."ها را به همه جاي اين زمين پهناور ببرم به انسان

 فرزاد کمانگر، بند بيماران عفوني، زندان رجائي شهر کرج      
 
من فرزاد را براي جامعه پرورش دادم .به عنوان مادر فرزاد از مردم ميخواهم راه انسانيت را رها نکنند "

                         مادر فرزاد کمانگر                 ." و او را به جامعه انساني تقديم ميکنم
و براستي در مقابل اين درجه از انساندوستي، شيپور بي بي سي و صداي آمريکا و عبداهللا                             
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 . مهتدي و داريوش همايون و غيره بر طبل کرد و کردستان براحتي رنگ ميبازد
 

 انقالب ايران و تغيير پارادايمها 
 

. انقالب در ايران، تا همينجا آثار سياسي مهمي در روندهاي سياسي جهان بر جاي گذاشته است          
اما تاثير انقالب جاري در ايران فراتر و ماندگارتر از اين آثار               . قبال به جوانبي از اين آثار اشاره شد         

 . انقالب جاري، به تغيير در پارادايمها منجر شده است. است
منظورم از پارادايم سياسي، يک چهارچوب فکري و تئوريک، يک الگو و متد تبيين، يک مجموعه 
از فرضيات، تصورات، مفاهيم، گفتمانها و ارزشها که نحوه برخورد به واقعيات اقتصادي، سياسي،                
اجتماعي را مشروط ميکند و در يک کالم، يک نگاه سياسي مشخص و متمايز و متفاوت از نگاه                        

 . تاکنوني به جهان و مناسبات سياسي تاکنوني است
 و به    ٥۷انقالب جاري در ايران، از جنبه هاي مختلفي، پارادايمهايي که  با شکست انقالب                         

در اين باره بايد در فرصتي . قدرت رسيدن جنبش اسالمي در ايران شکل گرفته بود را تغيير داده است
 . اينجا به جنبه هايي از آن اشاره ميکنيم. ديگر مفصلتر صحبت کرد

. ، جنبش اسالمي بر دوش انقالب و به عنوان نماينده انقالب قدرت گرفت              ٥۷با شکست انقالب   
. ظاهر شد " مستضعفين"خطاب به مردم محروم و تحت ستم و فقر زده در منطقه به عنوان نماينده                     

خطاب به مردمي که در زير خفقان پليسي و حکومتهاي فاسد منطقه رنج ميببرند به مثابه اميدي                      
خطاب به بحرانهاي حکومتي که اغلب کشورهاي منطقه را در برگرفته  بود به . براي رهايي ظاهر شد

و به اين ترتيب، براي مدت طوالني،        . مثابه آلترناتيوي براي رهايي از بحرانهاي حکومتي ظاهر شد         
جنبش اسالمي در قدرت توانست منبع الهام معنوي و همچنين منبع مادي براي جنبشهاي مشابه                  

در کشورهايي نيروي    . اين جنبش در کشورهايي به قدرت رسيد         . در خاورميانه و شمال افريقا باشد       
دامنه اين  . در کشورهايي هم به مثابه اپوزيسيون قوي و مطرح ظاهر شد               . مطرح شريک قدرت شد    

جنبش مرزهاي خاورميانه و شمال آفريقا را درنورديد و به کشورهاي باقيمانده از روسيه و بلوک شرق               
. در هميجا هم محدود نماند به کشورهاي اروپا و آمريکاي شمالي گسترده شد  . هم گسترش پيدا کرد 

در اين کشورها در جاهايي حتي تالش کرد مناسبات حقوقي جا افتاده جامعه را به مصاف بکشد و          
اگر نتوانست قوانين را عوض کند حداقل تالش مذبوحانه اي کرد تا حقوق اسالمي موازي با حقوق                    

يک نمونه، تالش اسالميها در کانادا بود که تا مرز راه انداختن           . استاندارد اين جوامع را شکل بدهد 
دادگاههاي شرع در تورنتو پيش رفتند که با کمپين قدرتمند حزب کمونيست کارگري سرجايشان                        

 . نشستند
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ده سال بعد، بلوک شرق که تا آن لحظه، در تبلغات سياسي غرب، به عنوان امپراطوري شر جهاني 
جنبش . نقش ايفا ميکرد فرو پاشيد و نياز به خلق امپراطوري شر جديد در دستور غرب قرار گرفت                     

به اين ترتيب، جهان به صحنه خونين تقابل          . اسالمي، به عنوان شايسته ترين کانديد به ميدان آمد           
از يکطرف، دول غرب . تروريسم دولتي غرب و تروريسم اسالمي: تروريستي دو قطب جديد تبديل شد 

و در راسشان آمريکا، به بهانه مقابله با شر جديد جهاني، جهان را به آزمايشگاه خونين ابراز قدرت                      
نظامي تبديل کرد و از طرف ديگر، جنبش اسالمي، به بهانه مقابله با جنايات آمريکا در منطقه، به 

 . تروريسم عنان گسيخته اي متوسل شد که هيچ مرزي را نميشناخت
و اينجا بايد اين را هم اضافه کرد که در عين کشمکش خونين تروريسم دولتي غرب و تروريسم                     

غرب به جنبش اسالمي از دو       . اسالمي، مماشات اين دو قطب در عرصه هاي متنوعي پا برجا بود             
هم براي مشروعيت دادن به جناياتش مثال در عراق و افغانستان و هم به مثابه                           . سر نياز داشت   

دنياي چند دهه    . جنبشي با ظرفيت بااليي از ضديت با چپ و ترقيخواهي در مقابل نيروهاي چپ                     
گذشته شاهد اين بوده است که چگونه غرب در عين توجيه تروريسم دولتي اش با مراجعه به تروريسم 
جنبش اسالمي، زير بال شاخه هايي از همين جنبش اسالمي را گرفته است و از آن حمايت کرده است؛ 
چگونه در اوج تقابل خونين اين دو قطب، در خود کشورهاي غرب، بر متن نظريه ارتجاعي نسبيتي                    

در مرکز لندن نماز جمعه برگزار کرده است؛ در وسط . فرهنگي، جنبش اسالمي ميدانداري کرده است
آمستردام يک فيلمساز را به قتل رسانده است؛ در پايتختهاي کشورهاي غرب، دختران را قتل                                
ناموسي کرده است؛ و همه اين جنايات با نظريه ارتجاعي نسبيت فرهنگي توجيه شده است و قاتلين           

 .  حتي به عنوان قربانيان راسيسم طلبکار هم شده اند
تصوير مردم جهان از اين تقابل تروريستي خونين چه بود؟ مردم جهان عميقا تحت تاثير رسانه                     

روايتي . هايي بودند که روايت راست محافظه کار حاکم در آمريکا و غرب را به جهان پمپاژ ميکردند
روايتي که در آن، بن الدن و مالعمر و خامنه اي و        . عميقا وارونه از تقابل دو قطب تروريستي جهاني 

احمدي نژاد و حسن نصراهللا و مقتدي صدر و دهها آدمکش مرتجع مشابه، پرسوناژهايي برخاسته از        
 ! فرهنگ و کاراکتر سياسي اين جوامع تلقي ميشدند

دو قطب تروريسم، به مثابه : به طور خالصه، در فرهنگ سياسي جهان، اين تصاوير رايج شده بود
جنبشي تا مغز استخوان مرتجع و اسارت بار، به مثابه             . دو قطب مقابله با تروريسم ظاهر ميشدند       

جنبشي که تبعيض ميان انسانها، بيحقوق دانستن نصف            . جنبشي براي رهايي ابراز وجود ميکرد       
. جمعيت جهان يعني زنان از هر سلولش موج ميزد، به مثابه قرباني تبعيض و راسيسم ظاهر ميشد                  

بخش اعظم مردمي با فرهنگ انساني در غرب، در منجالبي به نام نسبيت فرهنگي گير کرده بودند        
انسانهايي اسير در منگنه       . و در قبال رنج انسانهاي ديگر در مناطق ديگر بي حس شده بودند                         
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اينها جنبه هايي از يک         . حکومتي ارتجاعي، هم سنخ و هم جنس همان حکومت تلقي ميشدند                   
اگر چه، در تمام اين .  سال گذشته در جهان حاکم شده بود۳۰پارادايم سياسي و اجتماعي است که در  

سي سال و خصوصا در سالهاي اخير، تالشهاي زيادي براي زير و رو کردن اين تصوير راه افتاده بود؛                      
اگر چه انسانهاي شريف زيادي در جهان و در پيشاپيش آنها حزب کمونيست کارگري و شخصيتهايش     
به مبارزه اي جانانه براي برهم زدن اين تصوير دروغين دست زده بودند و موجب تغييرات زيادي در                      

کل اين تصوير وارونه را روي       " يک شبه "اين ذهينت سياسي شده بودند اما اين انقالب جاري بود که               
 .  پارادايم جاري را با پارادايمي نوين جايگزين کرد. قاعده اش قرار داد

قبل از هر چيز و مهتر از همه چيز، انقالب در تکنولوژي رسانه اي، بر امپراطوري رسانه اي حاکم 
ژورناليسم انقالبي شهروندان، بر يکه تازي ژورناليسم رسمي و حاکم  و سر به                      . نقطه پايان گذاشت   

. مهندسي افکار عمومي توسط مدياي رسمي به تاريخ سپرده شد                      . دولتها نقطه پايان گذاشت       
اما استفاده قدرتمند از اينترنت به مثابه يک ابزار تاثيرگذار        .  متولد نشده است۸۸اينترنت، در سال  

واقعيت اين است که در دنياي       . سياسي در صف انقالب، با انقالب ايران در چنين ابعادي متولد شد             
حاکميت سانسور، در دنيايي که صف انسانيت و عدالت و آزادي از اشاعه تصوير خود محروم                                

با انقالب ايران در عصر اينترنت، اين        . هستند، تصوير طبقات حاکم، به تصوير حاکم تبديل ميشود       
 . واقعيت اساسا دگرگون شد

به يمن انقالب در تکنولوژي رسانه اي اينترنتي، انقالب مردم در ايران مستقيما به جهان گزارش 
در خود اگاهي   . شد و انقالبي در تصوير مردم جهان از مردم ايران و به تبع آن مردم منطقه رخ داد                       

در تصوير سياسي مردم جهان      . وارونه تا کنوني مردم جهان نسبت به ايران و خاورميانه، انقالب شد             
معلوم شد که نميتوان و نبايد مردم را در کنار قوم پرستي و مذهب و استبداد و         . از ايران انقالب شد 

معلوم شد که زير پوسته حکومتهاي فاسد اسالمي         . حکومتهاي فاسد اين منطقه در يک سبد ريخت        
و قومي بورژوازي، مردمي با در صد بااليي از نسل جوان، در صد بااليي از زنان مدرن آزاديخواه و                       
انساندوست و سکوالر و همساز و هماهنگ با فرهنگ مدرن غرب و حتي فراتر از آن زندگي و مبارزه 

مردمي . ميکنند که  عميقا مخالف و در تضاد با مرتجعيني هستند که بر سرشان حاکم هستند                       
زندگي ميکنند که  سرشار از انرژي و عالقه براي تغيير و مصمم براي زيرو رو کردن وضع حاضر                              

احساس سياسي مردم جهان نسبت جوامع        . هستند و هر لحظه زندگيشان مبارزه با اين وضع است             
جوامع عقب مانده  و ترور زده و               "نفرت به اين       . خاورميانه و مشخصا ايران عميقا دگرگون شد            

جاي خود را به نفرت از حکامي مثل خامنه اي و احمدي نژاد و سمپاتي به جواناني                    " تروريست پرور 
 . پرشور و آزاديخواه و پيشرو که در مقابل اين جانوران هستند داد
صحبت بر سر يک احساس انساني      . صحبت فقط بر سر يک سمپاتي عاطفي ساده و پاسيو نيست       
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. عميق و فعال در قبال سرنوشت مردمي است که تا کنون در سبد مرتجعين حاکم جا گرفته بودند                         
گذشت زماني که مردم در . مردم در غرب، به صف اعراض فعال عليه ارتجاع حاکم در ايران پيوستند

قبال وضع همنوعانشان در ايران و خاورميانه يا خنثي بودند و يا فريب خورده تصاوير دورغين رسانه   
گذشت زماني که که يک آخوند مرتجع در ايران، زمين لرزه را با سينه لرزه توضيح  . هاي رسمي بودند 

دهد و  بالفاصه موضوع مزاح و  جوک و فراتر از آن اعتراض جهاني و حتي تظاهرات خياباني در                             
آنچنانکه بر پاي درخواست يک دختر دانشجو براي مقابله با اين اراجيف، در .  پايتختهاي جهان نشود

گذشت آن زماني که معلمي در بي پناهي و .  هزار انسان در جهان امضا گذاشت٢٠٠فاصله کوتاهي  
اعدام فرزاد کمانگر، نفرت جهاني و اعتراض جهاني عليه اسالم و    . سکوت جهاني پاي چوبه دار برود 

گذشت زماني که انسانها را چال کنند و در سکوت مطلق مردم            . حکومت اسالمي را به ارمغان آورد 
امروز ديگر سکينه موضوع اعتراض فقط فرزندانش و           . جهان با سنگ اسالم خونين و مالين کنند          

 . موضوع اعتراض مردم جهان است. فقط مردم ايران نيست
هميجا بايد اين را اضافه کرد که به يمن انقالب جاري در ايران، آن نيروي سومي که در جريان                          
حمله آمريکا به عراق و در اعتراض به اين حمله به خيابانهاي جهان سرازير شدند، متحد قدرتمندي                     

نيروي سوم در مقابل تقابل تروريستي جهاني                .  در بطن يکي از اين دو قطب پيدا کرده است                      
اميد مردم جهان به نيروي خود براي رهايي از اين کشمکش خونين  باالتر رفته    . قدرتمندتر شده است 

 . است
 داعيه   ٥۷موقعيت جهاني جنبش اسالمي چگونه است؟ جنبشي که بعد از شکست انقالب                        

جهان و مردم فلسطين را داشت به چه وضعي افتاده است؟ به يمن انقالب جاري، " مستضعفين"نجات 
چشم مردم خاورميانه به اين حقيقت باز شده است که آن جنبشي که با داعيه آزادي و عدالت و رهايي 

دستاوردش .  سال اختناق و بي عدالتي       ۳۰به ميدان آمده بود، جنبشي است با پرونده            " مستضفين"
جامعه اي که در آن فقر و فحشا و اعتياد بيداد ميکند؛ در يک طرف ميليونها کارگر زير خط فقر به                 
مرگ تدريجي محکوم شده اند؛  و در طرف ديگر اقليتي مولتي ميلياردر اسالمي همه ثروت جامعه      

 .   را در چنگ خود دارند
آن حکومتي که به يمن پيروزي جنبش اسالمي قرار بود به عنوان الگوي حکومتي ظاهر شود و                   
آلترناتيو بحرانهاي حکومتي منطقه باشد خود غرق بحران است و مورد تعرض جنبش عظيم                                 

حکومت اسالمي ديگر نه تنها آلترناتيو بحرانهاي حکومتي نيست بلکه خود                      . سرنگوني طلبانه  
 . تجسم بحران حکومتي است

اين هنوز فقط نصف تصوير است که به يمن انقالب جاري، حکومت اسالمي و جنبش اسالمي،                   
نصف ديگر تصوير   . در چشم کارگران و جوانان و زنان، سمبل ضديت با کارگر و جوان و زن شده است              
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اين است که انقالب در ايران، جوانان و زنان و کارگران و مردم خواهان آزادي و عدالت در منطقه را به 
انقالب در  . قدرت خودشان به مثابه نيروي اصلي سعادت و خوشبختي و رهايي متوجه کرده است                     

ايران، باور به انقالب، باور به نيروي قدرتمند خود مردم را به ذهنيت سياسي نسلهاي سرکوب شده و                 
 . تحقير شده و ستم کش در منطقه را اشاعه داده است

جهان پيش  . در يک کالم،  انقالب در ايران تا همينجا، منشاء يک شيفت عظيم جهاني شده است       
تصوير مردم جهان نسبت به مردم ايران و           . از انقالب جاري و جهان بعد از آن ابدا شبيه هم نيستند               

نظريه . نگاه مردم جهان به جنبش اسالمي عميقا دگرگون شده است              . خاورميانه دگرگون شده است    
مدياي . ارتجاعي نسبيت فرهنگي، ديگر نميتواند فکر و احساس مردم شريف جهان را قالب بزند                     

رسمي، ديگر نميتواند افکار و احساس مردم جهان در قبال کشمکش جنبش اسالمي از يکطرف و                      
جنبش  اسالمي منفورتر شده است و جنبش انقالبي در                    . مردم از طرف ديگر را مهندسي کند            

تصوير غالب از اينکه دنيا محل کشمکش دو نيروي تروريستي است            . مقابلش محبوب تر شده است  
جنبش اسالمي، از پشت دنياي مه آلود تصوير سازان حاکم بيرون            . و ديگر هيچ،  زير و رو شده است     

اين جنبش، از موقعيت  آلترناتيو بحرانهاي              . آمده است و چهره واقعي خود را نشان داده است                   
نيروي سومي در يکي از        .  جنبشي که خود در بحران است سقوط کرده است               " مقام"حکومتي به    

مهمترين مراکز جغرافياي سياسي جهان يعني ايران عروج کرده است و نقطه اميدي براي صف                               
الگوها و تصويرها . اعتراض به وضع موجود و صف مبارزه براي حرمت و آزادي و انسانيت شده است

پارادايم حاکم جهاني عميقا لطمه       . و تبيينها و ارزيابيها و احساسات و اميدها دگرگون شده است               
و تصور کنيد که با پيروزي انقالب در ايران،           . خورده است و پارادايم نوين جهاني سربلند کرده است          

 . پارادايم حاکم جهاني در چه موقعيتي خواهد بود
 

 اپوزيسيون حافظ نظام در مقابل انقالب 
 

وقتي از اپوزيسيون حافظ نظام صحبت ميکنيم منظورمان اشاره به چه پديده اي است؟                                   
مشخصات پايه اي اين پديده چيست؟ مستقل از اينکه اشخاص و احزاب متعلق به اين پديده، خود را 
چپ يا راست بنامند، ملي يا اسالمي بنامند، اصالح طلب يا سرنگوني طلب بنامند، سوسياليست                 

اينها . يا ليبرال بنامند، جمهوريخواه يا سلطنت طلب بدانند، مشمول خصوصيات مشترکي هستند              
همه، در مقابل انقالب علي العموم و مشخصا ا نقالبي هستند که مضمونش زير و رو کردن نظام                          

 . طبقاتي حاکم يعني انقالبي با مضمون سوسياليستي است
با انقالب علي العموم مخالفت ميکنند چون انقالب، توده مردم را به خيابان ميکشد؛ با دخالت     
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فعال توده مردم، با حضور مردم در خيابان تکليف قدرت سياسي را يکسره ميکند؛ و حضور مردم در 
سم است چون همراه خودش توقعات بااليي را  در              . خيابان از نقطه نظر چنين اپوزيسيوني سم است          

دستور جامعه ميگذارد و ميدان را براي دالليهاي سياسي پشت صحنه و دست بدست شدن قدرت از                   
 . باالي سر مردم تنگ ميکند

با انقالب سوسياليستي به نحوي اولي ضديت دارند چون، عالوه  بر حضور مردم در خيابان،                           
چنين انقالبي در محدوده تغيير قدرت سياسي باقي نميماند؛ فراتر ميرود و بنيانهاي اقتصادي و                         
اجتماعي نظام موجود را برهم ميريزد؛ طبقات و مناسبات طبقاتي را زير رو ميکند، به مقدسترين                
مقدسات اين نظم، يعني مالکيت اقليتي بر وسايل توليد اجتماعي دست دراز ميکند و به اين ترتيب 

 . آن بينادي را زير و رو ميکند  که به اين اقليت امکان بهره کشي از اکثريت جامعه را ميدهد
احزاب سياسي بسته به اين که به چه چيزي نقد دارند و چه چيزي را ميخواهند تغيير بدهند به                         

موضع و روش و تاکتيک اين احزاب در قبال مسئله قدرت سياسي هم   . سراغ تحوالت سياسي ميروند 
 .اساسا تحت تاثير همين فاکتور شکل ميگيرد

اين يک تصوير عمومي است و در مورد همه انقالبها و همه دوره هاي انقالبي و همه احزاب                              
در دوره هاي انقالبي و در جريان انقالب و زماني که پاي قدرت سياسي به ميان    . سياسي صادق است 

آمده است و تکليف قدرت سياسي در حال تعيين شدن است، اين شاخصها به نحوي بسيار فشرده و                        
 . صريح در شعارها و تاکتيکها و روشهاي سياسي احزاب خودنمايي ميکنند

چه :   بسته به اين فاکتور پايه اي است که پاسخ احزاب در قبال اين سئواالت معلوم ميشود                          
سطحي از تغييرات در مناسبات سياسي ضروري است؟ چه فونکسيونها و چه  ارگانهايي از قدرت                      
سياسي حاکم بايد بماند و چه فونکسيونها و ارگانهايي بايد برود؟ آيا يک جابجايي اشخاص و احزاب        
در قدرت کافي است يا الزم است کل حکومت جاي خود را به يک حکومت جديد بدهد؟ حکومت بايد 
سرنگون شود يا اصالح؟ و البته به همين اعتبار، کدام روش مبارزه مطلوب است؟ پاسخ همه اين                         

 سئواالت با هزار رشته به اين فاکتور گره ميخورد که احزاب ميخواهند 
از اين مبناي     . موضع و رفتارشان در قبال انقالب هم از اين مبناي هويتي نشات ميگيرد                         

مشترک و هويتي است که صف کشي  اين طيف عليه تالش آزاديخواهانه و برابري طلبانه مردم،                           
اينها به يک    . عليه تالش مردم مخصوصا وقتي بوي انقالب از آن به مشام ميرسد شکل ميگيرد                      

به يک اندازه عليه انقالب خصومت دارند و به يک اندازه در . اندازه از انقالب عليه نظام حاکم متنفرند
مخالفت با انقالب، نه تنها مخالفت بلکه مقابله . مقابل انقالب مردم وقيح و خشن و افراطي هستند

روشن است که شکل و شمايل و ابزارهاي           . فعال با انقالب مردم وجه مشترک فعاليت همه اينهاست           
مخالفت و مقابله اين طيف با انقالب بسته به موقعيتشان، بسته به اينکه در پوزيسيون هستند يا در 
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در پوزيسيون، با انقالب مردم همان کاري را ميکردند و خواهند کرد که                  . اپوزيسيون متفاوت است  
و در اپوزيسيون در قالب نقد اصالح طلبانه و                       . همين اکنون حکومت اسالمي انجام ميدهد             

و اعتدالي حکومت ظاهر ميشوند و در مقابل انقالب مردم به پايين ترين درجه وقاحت و    " متمدنانه" 
اگر رژيم در مقابل انقالب مردم با ابزارهاي سرکوب ظاهر ميشود                . رذالت سياسي سقوط ميکنند    

به اين  . اينها در مقابل انقالب مردم با ابزارهاي تحريف و دروغ و تخطئه و شماتت ظاهر ميشوند                      
دشمني که در قالب هيئت حاکمه انقالب را         . معنا انقالب هميشه با دو دشمن در عين حال روبروست 

اين طيف در    . به خون ميکشد و دشمني که در قالب اپوزيسيون زير پاي انقالب را خالي ميکند                        
انتخاب ميان انقالب مردم و ضدانقالب حاکم، به اندازه آن خر مشهور هم شک به خود راه نميدهد که            

! آنقدر در انتخاب ميان  دو دسته علف سرگردان ماند که دست آخر جان به جان آفرين تسليم کرد                             
 . اينها اپوزيسيون انقالب هستند. اينها بي ترديد با سر به صف ضديت با انقالب سقوط ميکنند

در تحليل برخورد اين اپوزيسيون به جمهوري اسالمي و انقالب مردم، عالوه بر مباني فوق،                          
توازن قوا از چه قرار است؟ طبقه          :  از جمله . مالحظات و محاسبات تاکتيکي تر هم دخالت ميکند         

کارگر در چه وضعيت سياسي بسر ميبرد؟ نيروهاي اصلي خواهان سرنگوني کامل حکومت، اينجا                  
زنان و جوانان و کارگران در چه وضعيتي هستند؟ آلترناتيو چپ در چه موقعيتي است؟ حزب سياسي          
مطرح چپ، در چه موقعيتي است؟ در يک جمله، محتملترين جايگزين براي  حکومت در بحران                             

 چيست؟ چپ يا راست؟ 
اگر قرار است سرنگوني حکومت اسالمي با روش انقالبي و با حضور و دخالت وسيع توده مردم                    

آنگاه بايد  –و اين يعني توده مردم با توقعات انقالب در کل نظام وارد صحنه شده اند  –فيصله يابد 
حالت، يعني در صورتي که ديگر       " راديکالترين"در  . به هر قيمتي در مقابل پيشروي انقالب ايستاد        

اوضاع از کنترل خارج شده است و انقالب به يک امر قطعي تبديل شده است، ميتوان به سرنگوني                          
جمهوري اسالمي تن داد اما بايد تالش کرد اين سرنگوني به هر روشن ممکن انجام گيرد جز به روش 

از حمله نظامي دول غرب گرفته تا کودتاي درون حکومتي تا انتقال قدرت به روش                                     . انقالبي
با ميانجيگري و داللي سياسي و غيره را ميتوان روي ميز اين اپوزيسيون پيدا کرد                " مسالمت آميز" 

اگر بتواند  جمهوري اسالمي را بدون انقالب و از بغل انقالب کنار بزند و انقالب را از دستور فعال                          
راديکالترين بخش اپوزيسيون مورد بحث در حال حاضر در چنين موقعيتي قرار                . جامعه خارج کند  

 .  دارد
با اين حساب قابل فهم است که چرا در طول انقالب جاري، هر چقدر اعتراض مردم محتوي و                          
شکل راديکالتري ميگرفت، هر چقدر شعارها کل جمهوري اسالمي را هدف ميگرفت، هر چقدر                          
مضمون چپ انقالب بيشتر رخ نشان ميداد، هر چقدر مقاومت مردم توده اي تر و تعرضي تر ميشد                      
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همانقدر اين طيف بي مالحظه تر و صريحتر عليه مردم و شعارها و روشهايشان جدي تر موضع                             
و البته همه اين تشبثات را در زرورق دموکراسي،            . ميگرفتند و در باب حفظ نظام تبليغ ميکردند         

اين طيف فقط يک پرنسيب جا        .  جامعه مدني، عدم خشونت، تساهل و تسامح و غيره ميپيچيدند             
در وراي اين پرنسيب، از لحاظ آرماني و آرمانخواهي بسيار حقير و               . ضديت با انقالب  : افتاده دارد 

تا بخواهي فرصت طلب، نان به نرخ روز . ذليل و از لحاظ تاکتيکهاي سياسي بسيار بي پرنسيپ است
با چوپان گريه ميکنند    . اينها با گرگ دنبه ميخورند و با چوپان گريه ميکنند. و بوقلمون صفت است 

 سال حکومت اسالمي، مصداق ٣٠تمام بيوگرافي سياسي اين طيف در طول . تا گرگ را نجات دهند
جاي تعجب نيست که در انقالب جاري، همه شخصيتهاي اين طيف از                            . کامل اين مثل است       

سياستمدارشان گرفته تا تحليلگر و مفسر و اديب و شاعر و طنزپردازشان، با همدلي و هم سنخي                         
اين همدلي  ناشي . قابل مشاهده اي به هر شيوه اي متوسل شدند تا مانع پيشروي انقالب مردم شوند

اسالمي تعلق  -از اين است که اينها به يک جنبش و يک خانواده بزرگ به نام جنبش و خانواده ملي                        
خانواده اي که برخي از اعضايش بيشتر ملي هستند و کمتر اسالمي و برخي بيشتر اسالمي                   . دارند

 .  هستند و کمتر ملي و برخي هم ملي هستند و هم اسالمي
رفتار اين طيفهاي مختلف اين اپوزيسيون در قبال انقالب جاري، به اندازه دهها سال درس و                          

به اندازه دهها سال و صدها کتاب و . تجربه و آموزش براي طبقه کارگر و جنبش انقالبي به همراه دارد
در اين بخش فقط به        . هزاران مقاله چهره و ماهيت واقعي اپوزيسيون بورژوايي را برمال ميکند                   

 . فرازهايي از تکوين انقالب و واکنش اپوزيسيون بورژوايي در مقابلش ميپردازيم
 

 !دنياي کوچک و شمعهاي کم سويش – ۱
 

بعد از گذر سي سال از عمر جمهوري اسالمي ديگر بايد براي عقب مانده ترين مفسرين سياسي                   
ابزاري . هم روشن شده باشد که انتخابات در جمهوري اسالمي يک بازي سياسي درون حکومتي است                

در بهترين حالت،   . است که ظاهرا قرار است به يک ديکتاتوري سياسي مشروعيت دموکراتيک بدهد             
در جمهوري اسالمي انتخابات ابزاري براي جابجايي ارکانهاي قدرت ميان باندهاي مختلف جمهوري         

ميگويم در بهترين حالت، چون در ساختار سياسي جمهوري اسالمي قدرت در دست                 . اسالمي است 
در اين ساختار جايي براي . باندهايي است که ابزارها و ارکان ايدئولوژيک و سرکوب را در دست دارند

چون کل اين ساختار سياسي روي پايمال کردن سيستماتيک حقوق    . شهروند و راي شهروند وجود ندارد 
 . شهروندي استوار است

در نقطه  مقابل، مردم هميشه با هشياري سياسي باالي، اين ابزار حکومتي را عليه خود همان                   
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، مردم با دخالت فعالشان، اين ۸۸ خرداد ۲۲ و هم در ۷۶هم در دوم خرداد . حکومت بکار گرفته اند
بازي سياسي درون حکومتي را به ميداني براي ابراز وجود سياسي در مقابل کل حکومت تبديل                          

 . کردند
، کامال متفاوت و متضاد با           "انتخابات"اما دستور سياسي اپوزيسيون حافظ نظام در قبال                

جمهوري اسالمي براي اين اپوزيسيون، بساط         " انتخابات. "دستور سياسي مردم بوده است و هست         
امکاني براي مشغول   . امکاني براي پهن کردن سفره گدايي سهم از قدرت است           . تکدي سياسي است  

. راديکاليسم سياسي است" دام"کردن و مشغول نگه داشتن مردم و دور نگه داشتن مردم از افتادن به 
روشي براي گرم نگه     . يکي از بهترين امکانات کل طبقه  بورژوا براي دور کردن شبح انقالب است                    

رفتار اپوزيسيون حافظ    . و دور کردن مردم از انقالب عليه کل نظام است               " اصالحات"داشتن بازار    
 . ، هم دقيقا با همين ذهنيت سياسي شکل گرفت۸۸" انتخابات"نظام در قبال 

اينجا فقط به چند نمونه از اظهارات اين طيف در قبال بازي سياسي ميان موسوي و احمدي نژاد    
بي بي سي، البد براي      . توجه کنيد که به خوبي دنياي حقير سياسي اين اپوزيسيون را نشان ميدهد                 

به سراغ تعدادي   " من و انتخابات  "ايفاي سهم  خود در داغ کردن انتخابات، در صفحه اي ويژه به نام                 
و اين هم نظر و احساس      . از شخصيتهاي اين طيف رفت تا نظر و احساسشان را در قبال آن بيان کنند        

 : فقط چند نفر از اين طيف
نفرين به تاريکيها    . راي مي دهم چون شب که شد معتقدم آدمي بايد شمعي بيفروزد                  : "مسعود بهنود 

ديري است که ديگر باور      . ...راي مي دهم چون به قول پوپر باران که آمد چتر بايد برداشت               . ...حاصلي ندارد 
حکومت برايم کوچک شده است، آن قدر کوچک که مطمئن . ندارم همه تغيير ها بستگي به تغيير حکومت دارد

 ."هستم اگر اکثريتي بخواهند هيچ کار از دستش براي جلوگيري برنمي آيد
شب و شمع و تاريکي و پوپر و حکومتهاي ! چه فيلسوفانه! چه سانتيمانتال! چه رمانتيک! چه زيبا

باور کنيد من ديگر    ! آخ چقدر زندگي زيباست   ... کوچک و اکثريت و همه تغييرها و همه حکومتها و     
از فرط پوشاندن حقه بازي سياسي در زرورق شمع و پوپر و چتر که از دهان ژورناليستهاي مجيزگوي                   

چه کسي نميداند که هر کدام از شمعهايي که اين                    ! ترشح ميشود حالت تهوع بهم دست ميدهد            
جماعت در طول شب سي ساله جمهوري اسالمي روشن کرده اند مساوي بوده با يک دوره تازه                                     

و شمع   .  سال لفاظي در باره کرامت انسان به ارمغان آورد                   ۸شمع خاتمي،     . کالهبرداري سياسي  
امام خميني روشن کند که در مقابل طوفان            " طاليي"موسوي هم قرار بود چشم مردم را به دوران                

قدرتمند انقالب مردم قرار گر فت و نتوانست حتي چند روز هم که شده دکان اين جماعت را روشن                           
 . کند

چهارسال پيش من هم در زمره کساني بودم که مي گفتم با نظارت استصوابي شوراي                     : "عباس ميالني 
اما به گمانم تاريخ چهارسال اخير نشان داد که            . ...نگهبان شرکت در انتخابات گره برباد زدني بيش نيست           
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نگاهي که مي گفت اگر انتخابات صد در صد           . گزينه من خود در واقع گره برباد زدن نگاهي کمال طلب بود              
 ."آزاد نباشد نبايد در آن شرکت کرد

انتخابات جمهوري اسالمي حتي يک         . نگاه کمال طلب؟ شوخي نفرماييد        !  صد در صد آزاد؟      
اين انتخابي ميان ارازل قديم و جديد يک حکومت تماما           . درصد هم آزاد نبود و نيست و نخواهد بود    

اينکه شما ادبا و     . فاسد بود که کانديداهاي رقيبش روساي طراز اول قديم و جديد همين نظام بودند                 
نويسندگان و پرفسورهاي از خود راضي از ديدن اين حقيقت ساده عاجز هستيد ابدا ناشي از خرفتي                    

ناشي از اين است که شما در جهان واقعي مبارزه طبقات و صف بندي سياسي،                 . سياسي شما نيست  
شما به اين نتيجه رسيده ايد که         . شما در صفي قرار گرفته ايد که چنين افاضاتي را الزامي ميکند               

 . شايد بتوان با تقويت موسوي گرهي از گرههاي نظم طبقاتي را از هم گشود
ايشان که به قول خودش در طي مسير استحاله از رهبري فداييان خلق به مشاور بي  : فرخ نگهدار 

جيره و مواجب جناحي از حکومت هزينه هاي سنگيني پرداخته است و استراتژي خود را فعال تقويت  
اعالم کرده با شور    " اندازه سوراخ فيلترهاي شوراي نگهبان    "براي تغيير دادن    " جنبش مطالبه محور" 

 رفت و بزعم خودش، نسبت به مواضعش در دوم خرداد              ٨٨و شعف فراوا  به استقبال مضحکه سال           
، نه به   ٧٦ خرداد   ٢، بر خالف    ٨٨ خرداد   ٢٢شرکت من در انتخابات     : "کرد" پيشرفت"يک قدم ديگر    

 ." واليت فقيه نيست، نه به بسط سلطه نظامي امنيتي هاست
همه اينها نشان   .  تا دلتان بخواهد در ميان اين صف از اين اظهارات سخيف ميتوان پيدا کرد                 

و ثانيا، حاضرند در مقابل       . ميدهد که اوال توقعات و دنياي سياسي اين جماعت چقدر حقير است                 
 .  انقالب مردم به چه منجالبي سقوط کنند

 
 ! تاکتيکهاي عاقالنه  - ۲

 
همچنانکه در طول اين مطلب تاکيد شده است، از نظر اپوزيسيون بورژوايي انقالب امري                               

از پراتيک سياسي نيروهاي اپوزيسيون         . خطرناکر است و بايد در مقابلش، به هر قيمتي ايستاد                   
بوژوايي ميتوان مثالهاي زيادي شاهد آورد که نشان ميدهند اين اپوزيسيون حاضر است در مقابل                    

 . عروج انقالب به هر منجالبي سقوط کند حتي اگر در ته اين منجالب خامنه اي حضور داشته باشد
. کرد" پيشرفت"اين فقط فرخ نگهدار نبود که در مقابل خطر انقالب، تا بيت خود خامنه اي هم                    

و " عاقالنه"همرزمان ديگرش در گوشه هاي ديگر اپوزيسيون بورژايي هم از به اين تاکتيک                                     
داريوش همايون به عنوان ايدئولوگ طيف مشروطه خواهان، همان کسي             . روي آوردند " واقعگرايانه"

به آنان که مي خواهند با کنار        "قبال از  مردم دعوت کرده بود تا          " اصولگرايان"که در دعواي دروني     
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همين شخص  .  کمک کنند، يک نمونه ديگر است     " زدن عناصر تبهکار به حکومت رنگ بهتري بدهند 
با ديدن اينکه نفرت مردم به سمت ستون نظام اسالمي متمرکز ميشود و به اين معنا واقعا ديگر                          

شکست احمدي نژاد    : "کلي منبر رفت   " عاقالنه"نظام در خطر است،  براي جا انداختن اين تاکتيک                
حفظ نظام در مرحله       "چرا چنين تاکتيکي عاقالنه است؟ چون             ".  اولويت اين مرحله جنبش است        

 مرداد  ٢٩داريوش همايون در مصاحبه با نشريه تالش در               ." ( کنوني گزينه اي واقعگرايانه است      
جنبش دموکراسي خواهي : "تاکتيکي را عينا در افاضات اگبر گنجي ميبنيم" عقالنيت"همين ) ٨٨

بايد بتواند با رهبري نظام سرکوبگر وارد گفت و گو به منظور گذار مسالمت آميز به دموکراسي                           
 ). تامالتي پيرامون استراتژي و تاکتيک ها" (شود

همچنانکه قبال تاکيد شده است همه اين تقالهاي تاکتيکي براي ايجاد سد در مقابل انقالب                        
 :   ابراهيم يزدي بسيار گويا اين وحشت از انقالب مردم و چاره سازي در مقابل آنرا بيان ميکند. است
اگر نيروهاي دروني متعهد به منافع و مصالح ملي در فرايند تحوالت تاثير گذار نباشند، اين خطر                           "

عامل محدود کننده اين است که حذف اصالح . وجود دارد که نيروهاي بيروني نقش کليدي اثر گذار پيدا کنند
بسياري از نيرو هاي درون     . ويژگي بحران کنوني در همين است     . طلبان منجر به سقوط و حذف همه مي گردد   

اين کشمکش  . حاکميت اين خطر را احساس کرده اند و  مي کوشند از ادامه اين روند مخرب جلوگيري کنند                   
ها و تعامل ها آرام آرام ما را به جايي مي برد که همه  ياد مي گيرند و مي فهمند که تنها راه بقا براي  هر                                

 ."  به کلي مردود است" همه يا هيچ"قاعده و قانون متروک شده . نيرويي تحمل حضور نيروهاي ديگر است
با ادامه  . ما بايد با حضور خودمان در صحنه نه با غيبت خودمان، دائماً روي اين مسير اثرگذار باشيم       " 

وضع کنوني يک زايمان جديد صورت مي گيرد و آن زماني است که همه به اين نتيجه برسند که براي همديگر                
هم حزب موتلفه اسالمي حق . حق حيات قائل شوند و فرصت ها نيز بطور مساوي براي همه وجود داشته باشد

حيات دارد، هم حزب اسالمي کار، هم جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و هم نهضت                            
 )۳."  (آزادي ايران بايد حق حيات داشته باشد

از حزب موتلفه   . خوب در اسامي سازمانهايي که قرار است در اين سفره شريک شوند دقت کنيد               
اسالمي، يعني باند ميليونرهاي مرتجع که همين امروز روي قسمت بزرگي از سفره چپاول چمپاتمه                    
زده است يک طرف اين معادله است و جبهه مشارک و مجاهدين انقالب اسالمي و نهضت آزادي در                      
سوي ديگر آن است که اصال به همراه همين موتلفه به رهبري امام خميني و البته با به خون کشيدن                        

مي بينيد که جوانان و زنان و کارگران و              . کارگران و کمونيستها اين سفره خونين را پهن کرده اند               
دنياي بعد  " فرصتهايي مساوي "کمونيست ها و و آزاديخواهان و آته ئيستها  در ليست بهره مندان از  

اصوال اين فرصتهاي مساوي قرار است با  . معلوم است که نبايد باشند. جديد نيستند" زايمان"از اين  
به خون کشيدن تالش عظيم همين نسل  و بر دوش همين انسانها که در خرداد امسال به اوج رسيد                           

 . بدست بيايد
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 : را اينچنين فرموله ميکند" عاقالنه" يزدي در همين گفتگو، نياز به اتخاذ چنين تاکتيک 
مناسبات جهاني و بحران هاي منطقه اي به گونه اي شکل گرفته اند که اگر نيروهاي دروني متعهد به                        "

که نيروهاي بيروني نقش     منافع و مصالح ملي در فرايند تحوالت تاثير گذار نباشند، اين خطر وجود دارد                      
جريان راست و محافظه کار هم علي االصول بايد از همگرائي نيرو هاي اصالح                   . کليدي اثر گذار پيدا کنند     

 ." طلب، به خاطر حفظ منافع ملي و کيان کشوراستقبال کند
حفظ منافع ملي و کيان کشور؟ کيان کشور همان منافع مشترک  حزب موتلفه اسالمي و حزب                 
اسالمي کار و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و نهضت آزادي البته در کنار باند 

 . حاکم فعلي است
 دي صادر شد و     ۶موسوي، يعني همان بيانه اي که در مقابل قيام           ۱۷بي دليل نيست که بيانيه      

 دي  ۶تمام اعالم کرد که مبادا کسي نخست وزير محبوب اما را با صف قيام کنندگان                     " درايت"با  
فورا مراسم چاپلوسي راه انداختند و در . اشتباه بگيرند، اينچنين مايه انبساط خاطر اين جماعت شد

در کوران هيجانات ناشي از       "معلوم شد که اين بيانيه،         . مدح اين بيانيه از روي همديگر رد شدند           
از منظر رشد مبارزاتي، گسستي بنيادي با روش تحوالت انقالبي قرن گذشته             "، "پيکارهاي خياباني 

ي  ي به موقع موسوي، گامي ضروري و اساسي است که در چنين زمانه بيانيه"؛ که  "شود محسوب مي
تواند از خشم مردم ستمديده بکاهد و آن را به مطالبات معقول و قابل مذاکره تبديل                  پر التهابي، مي 

هاي حکومتي را نيز با يک چوب نبايد راند و بايد يقين داشت که هنوز عقاليي                    همه جناح"؛ که " کند
لذا نيازي جدي به يک حرکت         ... در آنجا هستند که در زمان مناسب دست صلح طلب را بفشارند                   

سياسي، به طرح گفتگوي اصولي براي خروج از بن بست وجود داشت که مير حسين موسوي، خرد                        
اصالح طلبي را    " ؛ که مير حسين با اين بيانيه،           "ورزيده، دليري نمود و آن را به موقع منتشر کرد             

 "! اصالح کرد
کامال قابل فهم بود که چرا وقتي مردم در شعارهايشان احمدي نژاد و فراتر از او خود خامنه اي                  

واليت فقيه  "به قول يحيي صفوي، مشاور ارشد ولي فقيه،             . را گرفتند، اين طيف بشدت نگران شد         
مردم هم با اين مسئله شوخي نکرده ". بردار نيست است و اين مساله شوخي) عج(جانشين امام زمان

ميدانست که جنبشي که شعار       . اپوزيسيون هم دقيقا ميدانست که اين ديگر شوخي نيست             . بودند
عليه خامنه اي را در دستور ميگذارد، به ستون خيمه نظام اسالمي دست برده است، اعالن جنگ                        
علني با کلن نظام کرده است و چنين جنبشي را ديگر نميتوان براحتي با لفاظي در باره تسامح و                            

چنين جنبشي به اپوزيسيون حافظ نظام که شغلش                . تساهل و جامعه مدني و غيره ساکت کرد               
به اين ترتيب بود که تالش براي ترمز زدن به             . معامله و مماشات با نظام است تره هم خرد نميکند            

از هر گوشه اش، مردم را در        . اين زياده رويهاي جنبش مرد به راس دستور اين اپوزيسيون رانده شد              
عزت اهللا سحابي مستقيما و مستاصالنه از                   . باره مضرات چنين شعارهايي نصيحت کردند               
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در خارج و داخل خواست که عليه خامنه اي شعار ندهند غافل از اينکه چه آنهايي که در     " فرزندانش" 
باريکادهاي خياباني عليه نظام ميجنگيدند و چه آنهايي که خيابانهاي خارج کشور با طنين اين                         

 بودند که انقالبشان      ٥٧ و انقالبيون      ٥۷فرزندان انقالب    . شعار پر ميکردند، فرزندان ايشان نبودند        
 . بدست خميني، البته در معيت همين يزدي ها در هم شکسته شده بود

 
 تمثال خميني در آتش انقالب  -۳

 
وقتي، جنبش انقالبي مردم به سراغ خود خميني رفت، تمثال مبارکش را در کنار وارث                                    

 ساله اش کشيد، نه تنها زير پاي حاکميت ۳۰ديکتاتورش زير پا انداخت و آن را به آتش نفرت و خشم 
با مشاهده تمثال خميني در      . اسالمي، بلکه زير پاي اپوزيسيون حافظ نظام هم ديگر واقعا داغ شد              

ميان شعله هاي آتش، ميشد به راحتي کل نظام اسالمي با تمام دم و دستگاه ايدئولوژيک و سياسي و 
انقالب با اين حرکتش، موسوي و تصور                 . سرکوبش را در ميان شعله هاي آتش مجسم کرد                      

و همزمان،  . ماليخوليايي بازگرداندن مردم به دوران طاليي خميني را در خيابانها به ريشخند گرفت              
اپوزيسيوني را به ريشخند گرفت که شبانه روز عرق ميريختند تا از صاحب اين آرزوي بيمارگونه،                       

با اين حرکت انقالب، هم موسوي و هم             ! يعني نخست وزير محبوب امام براي مردم رهبر بسازد              
ماليخولياي بازگشت به دوران طاليي خميني و هم اپوزيسيون که زير پاي موسوي رينگ گرفته بودند 

 . دود شد و به هوا رفت
قيافه " ساختار شکن  "قابل تصور بود که اين اپوزيسيون ساختار دوست در مقابل اين حرکت                       

ارکستر قديمي به     . و اينچنين هم شد      . بسيار مضحکي بخود بگيرد و حرفهاي مضحکتري بزند               
سازهاي کهنه شان را کوک کردند و سمفوني ماللت          . قيافه هايي آشنا کنار هم نشستند   .  صحنه آمد 

باري اندر باب فوايد موکراسي و تعقل و تسامح و تحمل انديشه ها و تاکتيکهاي عاقالنه و آينده                           
فقط به گوشه هايي از اين سمفوني تامل . نگري و اجتناب از خشونت براه انداختندد که تماشايي بود

 . کنيد
 : منتظري

بود و ايشان رهـبـر انـقـالب             مرحوم آيت اهللا خميني واقعا به اين کشور خدمت کردند، انقالب کار ايشان" 
نوع مردم قدردان ايشان هستند؛ ولو اين که مردم با من و       بودند؛ البته معصوم نبودند و اشتباه هم داشتند؛ و   

خالفي کرد و        حاال يک کسي در يک جايي کار. باشند ولي مرحوم امام را مردم قبول دارند   امثال شما مخالف 
چرا که با اين کار داريـد    . صحيحي نيست    عکس ايشان را پاره کرد، اين را ما بياييم در بوق و کرنا کنيم کار 

. کـنـنـد    مي     فهمانيد که ملت ايران اين گونه اند که عکس امام خميني را هم پاره مي   بريد و آبروي ايشان را مي 
 ."کرديد اصال نبايد سر و صداي آن را بلند مي
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هر "به گذشته تعلق دارد و ما ياد گرفتيم که در موردش                 " آقاي خميني "اصال  : محسن سازگارا 
هر نظري؟ در مورد بنيانگذار هولوکاست اسالمي هر نظري؟ آخ           . داشته باشيم کنار هم باشيم "  نظري

واقعا که اين همه سعه صدر را در کجاي دنيا              ! که اينها چه موجودات متمدن و دموکراتي هستند          
گذشته اي که در آن با چرخش        . به گذشته تعلق دارد   " آقاي خميني. "ميتوان سراغ گرفت؟ درست است 

، ماشين قتل عام اسالمي با قساوت و خونسردي تمام، اوين و                             "آقاي خميني  "يک قلم همين        
گذشته اي که در آن،     . گوهردشت و دهها زندان ديگر را در درياي خون هزاران انسان شريف غرق کرد               

گذشته اي که در آن محسن سازگارا، سپاه آدمکشي به نام سپاه                . موسوي نخست وزير محبوب بود     
قابل فهم است که چرا اين اپوزيسيون اينچنين تقال ميکند تا اين گذشته . پاسداران را سازمان ميداد

به همان گذشته سپرده شود و با اين کار پرونده همکاري تعداد زيادي از همين اپوزيسيون هم در همان 
 . ، قابل فهم است"آقاي خميني"يعني اين سعه صدر در قبال . گذشته دفن شود

 : سايت ايران امروز منعکس کننده مواضع سازمان خط امامي اکثريت
پاره کردن يا آتش زدن عکس کسي که ديگر زنده نيست، به معني تالش براي حذف انديشه اوست و                             "

سبزها نشان داده اند که اهل تکثر هستند و هيچ وقت به دنبال حذف يک عقيده نيستند، بلکه کامال برعکس        
 ." به دنبال ايجاد چارچوبي دموکراتيک براي زندگي مسالمت آميز و حقوق برابر پيروان همه عقايد هستند

واقعا که اگر کسي ميخواهد در سفسطه گري و حقه بازي سياسي به مقام استادي نايل شود بايد   
اين اهل تکثرهايي که امروز نگران       . فورا در مکتب سفسطه اپوزيسيون بورژوايي ايران ثبت نام کند          

خميني مرده هستند، همان کساني اند که که در هنگام زنده بودن خميني، هنگامي                 " انديشه"حذف  
که خميني نه تنها هر انديشه مخالفي را حذف ميکرد بلکه صاحبان آن انديشه را هم حذف خونين                         

تصور نکنيد که اينها واقعا از لحاظ           . ميکرد، براي توضيح و توجيه جناياتش پامنبري ميکردند           
سياسي اينقدر مشنگ هستند که نميدانند معناي سياسي به آتش کشيدن عکس بنيانگذار                                 

نميدانند که مردم با اين کارشان کل تاريخ جمهوري اسالمي را با بنيانگذارش ! حکومتي شوم چيست
نه خير، دقيقا چون به اين حقيقت سياسي واقفند، به چنين استداللهاي سياسي ! به مصاف مي طلبند

اين مرثيه چرکين براي عکس يک مرده در گذشته، تماما مربوط به واقعيات . مضحکي دست ميبرند
براستي، کساني که ميخواهند از عاشق سينه چاک آن مرده براي مردم رهبر بسازند، . زنده امروز است

مگر معلوم نيست که اينجا فقط عکس مرده اي نيست            . چه واکنشي جز اين ميتوانند داشته باشند       
از جمله رهبر سازي از يکي      . که در آتش ميسوزد، ميراث زنده همان مرده هم به آتش کشيده ميشود     

 : و همين حقيقت را از زبان يکي ديگر از اين ارکستر فرسوده بشنويد! از ورثه هاي محبوبش
شعارهايي که ناظر بر تغيير نظام است و حرکاتي چون پاره کردن و لگدمال کردن تصوير رهبر                      "

 -هرچند بگوييم نمادين      -جمهوري اسالمي که همين معنا را تداعي ميکند، در چارچوب رهبري               
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سخن بر سر تحميل خواست هاي جنبش به حاکميت است نه      . گيرد موسوي، خاتمي و کروبي قرار نمي 
 ). بيژن حکمت از جمهوريخواهان ملي ايران(." بزير کشيدن حاکمان

 
  دي ۶ساختار شکني   -۴

 
يک مقاومت . يک تعرض ساختار شکنانه به کل رژيم.  دي نقطه اوجي مهم در انقالب جاري بود۶

شجاعانه در مقابل دستگاه سرکوب رژيم که فورا به تعرضي شورانگيز به همين دستگاه سرکوب                         
.  دي آخرين ترديدها را از ميان برداشت و مسلم کرد که ايران صحنه يک انقالب است                     ۶. تبديل شد 

و آنگاه  که جمهوري     . انقالبي که اگر به همين منوال پيش برود کل جمهوري اسالمي را جارو ميکند        
اسالمي وجود خارجي ندارد، نياز به اصالحش هم از بين ميرود و به اين ترتيب مغازه هاي دو نبش                       
اصالح جمهوري اسالمي هم تعطيل ميشود و اپوزيسيون اصالح طلب هم بيکار و بي وظيفه ميماند                

 .  پايان عمر سياسي اپوزيسيون حافظ نظام. و و اين يعني پايان عمر سياسي اصالح طلبان
.  دي ساکت بماند و ساکت هم نماند        ۶قابل انتظار بود که اپوزيسيون حافظ نظام نتواند در قبال            

 ٦" قباحت"را از   ) درون و بيرون حکومت   (بايد سريعا و صريحا دامن مقدس اپوزيسيون حافظ نظام           
 اش را صادر کرد و در پيشگاه کل نظام و اپوزيسيون حافظ نظام                    ١٧موسوي بيانيه    . دي پاک کرد   

براي مراسم عاشوراي     : "اعالم کرد که اين ساختار شکني و ساختار شکنانش ربطي به او ندارند                       
حسيني عليرغم درخواستهاي فراوان، نه جناب حجت االسالم والمسلمين کروبي اطالعيه دادند و نه                 

 دي آنچنان مايه      ۶." حجت االسالم و المسلمين خاتمي اطالعيه صادر کردند و نه بنده و دوستانم                    
وحشت شده بود که حتي موسوي مجبور شد رياست جمهوري احمدي نژاد را به طور ضمني تاييد                          

پيشروي . اعالم کرد  " اصل واليت فقيه که در قانون اساسي است                 "خاتمي، احترامش را به         . کند
چون آقاي خامنه اي حکم آقاي احمدي نژاد را تنفيذ               : "انقالب شيخ شجاع را هم به وحشت انداخت          

و براي محکم کاري بيشتر خيال نظام را      ." کردند به همين خاطر وي را رئيس دولت اين نظام مي دانم 
نيروهاي دو جناح جمهوري اسالمي كه دغدغه نظام اسالمي را دارند، به محض اينكه "راحت کرد که 

، نظام و جمهوري اسالمي در      )منظور همان ضدانقالب اسالمي   (متوجه شوند، خداي نكرده، انقالب  
و اين سه عزيز کرده          ). در مصاحبه با فاينانشيال تايمز         " (خطر است، با هم متحد خواهند شد             

تواند موجب حل        بهترين كسي كه مي     "اپوزيسيون حافظ نظام با رفسنجاني دم گرفتند که اصال                  
به خاطر  " سکوتش"رفسنجاني ولي فقيه را مطمئن کرده بود          "! مشكالت شود، رهبر انقالب هستند     

صالحترين فرد براي حل   "مقام واليت فقيه  : مصالح نظام بوده است، اينجا ديگر سکوتش را شکست 
 ." مشکالت فعلي جمهوري اسالمي است
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جالب است که نبض اپوزيسيون خارج از نظام با نبض همين شخصيتهاي مغضوب و ناراضي                        
مثل هميشه، دست به سينه پاي منبر اين چهار شخصيت شخيص نظام اسالمي                   . داخل نظام ميزد   

ايستادند و براي اين اعالم علني وفاداري به نظام اسالم در مقابل انقالب مردم توضيحات و                                    
 موسوي نشانه اي از مدير و مدبر و                  ۱۷اطمينان دادند که بيانيه         : توجيهات مضحک تراشيدند    
ديگري . دانست" سندي در راستاي گفتمان ليبرال     "يکي اين بيانيه را      . مسئول بودن ميرحسين است    

اينجا هم مثل اغلب     ... و  . اعالم کرد " گسستي بنيادي با روش تحوالت انقالبي قرن گذشته          "آن را   
 ٦موارد، اوج دنائت سياسي نصيب فرخ نگهدار شد که با اين جمالت سخيف عليه شورش شورانگيز    

 "! بيچارگاني که از سر بالهت و يا دنائت نعره ميزنند: "دي به اين صف پيوست
 دي نه تنها خشم و ٦.  دي عظيم جلوه کرد، اپوزيسيون حافظ نظام، حقير ظاهر شد۶همانقدر که 

نفرت اين اپوزيسيون را متمرکز کرد، نه تنها اين اپوزيسيون را در مقابله با انقالب مصمم تر کرد، نه 
تنها ظرفيت اين اپوزيسيون در تخطئه و تحريف  انقالب مردم را نشان داد بلکه اين اپوزيسيون را در 

قدرت انقالب براي زير و رو ساختن نظام  و ضعف اصالح طلبي حافظ . عين حال به استيصال انداخت
ما شکست : " دي مجبورشان کرد به شکستشان در مقابل انقالب اعتراف کنند ۶. نظام را برمال کرد

مسعود . ..." (اهل مدارا و تسامح شکست خوردند، طايفه سمحه و سهله شکست خوردند              . خورديم
 ) بهنود

 دي اعالم کرد اين سفره چپاول را از مقابل همه تان جمع خواهيم ٦آري آنها شکست خوردند چون 
نخواهيم گذاشت با القاب و عناوين متفاوت بر سرنوشت ما چيره شويد؛ نخواهيم گذاشت يک                    . کرد

روز به نام حزب اهللا، يک روز به نام خط امام، يک روز به نام اصولگرا، يک روز به نام سازندگي، يک                           
روز به نام دوم خرداد، يک روز به نام سبز، يک روز به نام تساهل و تسامح و مدارا و سمحه و سهله بر               

 دي بر پيروزي به معنايي که طايفه         ٦آنها شکست خوردند چون      . دوش ما سوار شويد و چپاول کنيد       
سمحه و سهله مد نظر داشتند، پيروز به همان معنايي که در مرثيه بهنود آمده است نقطه پايان                              

ما اهل مدارا و تسامح وقتي پيروز بوديم که پوپوليست صبح بعد از انتخابات مي رفت به      :  "گذاشت
در خانه آقاي کروبي و با هم مي رفتند به ديدار مهندس موسوي و هر سه مي رفتند به خانه خاتمي و 

همه شان شال سبز مي انداختند، کشور جشن مي گرفت، مردم رقصي چنان ميانه ميدان                     . هاشمي
 دي جايي براي اين روياهاي           ٦آري   . ..." مي کردند که در اين چند انتخابات معمول شده است                   

 . بيمارگونه نگذاشت
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 ! منتظري و دنياي کوچک اپوزيسيون حافظ نظام -٥
 

فاصله عظيم ميان آرمانهاي بزرگ انقالب و دنيا کوچک اپوزيسيون حافظ نظام در لحظه به لحظه 
 . مرگ منتظري يکي از اين لحظات بود. انقالب جاري بازتاب پيدا ميکند

در مراسم  . اپوزيسيون حافظ نظام استاد فرصت طلبي است          . انقالب استاد فرصت سازي است      
خامنه اي حيا کن، مملکت . ديکتاتور بدونه بزودي سرنگونه: تشييع جنازه منتظري، انقالب فرياد زد

اپوزيسيون حافظ نظام چکار کرد؟ زير تابوت منتظري خزيد تا شايد بتواند با مرگ او                     . را رها کن  
 . اسالمي اصالح طلب بدهد-نفسي به جنبش از نفس افتاده ملي

اشک بر چشمانش   "! مظهر تقواي قرن بيستم و بيست و يکم        "بي بي سي در سوگ از دست دادن             
به خودزني مشغول شد که تازه فهميده در            " پدر حقوق بشر   "شيرين عبادي، با مرگ اين         . جاري شد 

بوده که به دست بوس منتظري نرفته است و             ) کلمات خود شيرين عبادي    " (ابله و جاهل   "زمان شاه    
فرخ نگهدار با    .! کرده است " استفتا"از ايشان   " پدر"چقدر شکرگزار خداست که در آخرين روز حيات            

عشقها "به حياتش برگشت و فهميد که نه خير، اين دروغ است که               " اميد و ا عتماد   "مرگ منتظري،   
، اين دروغ   "انسانيت و صفا از دلها رخت بربسته است        "، اين دروغ است که      "از اين خاک گريخته است  

، باالخره معلوم شد    "منفعت طلبي و خود خواهي و حق کشي و ستم همه جا گير شده است            " است که  
فراموش ". من، فرخ نگهدار، از شاگردان مشتاق آيت اهللا منتظري هستم              : "که ايشان هويتي دارند    

شاگردي پست  . نکنيد که اين شاگر مشتاق منتظري زماني نه چندان دور شاگرد مشتاق خميني بود               
خون پاسدار و فدائي در هم آميزد و پاسدار استقالل، آزادي        " که از خميني خواسته بود که اجازه دهد  

" چپ"و باالخره سخنان محمد رضا شالگوني نمونه ديگري از افالس                     . گردد" و جمهوري اسالمي    
با مرگ منتظري، ايشان يکباره در مقابل اين سئوال قرار . متعلق به طيف جنبش ملي اسالمي است

و به اين ترتيب به      " آهي بکشد؟ " فقيه عاليقدر "آيا يک کمونيست مي تواند در مرگ يک            "گرفت که   
و در اين ميان، محسن سازگارا، وسط دعوا نرخ تعيين           . صف عزاداري جنبش ملي اسالمي پيوست   

در صحن حضرت معصومه از ورود آيت اهللا صانعي             : "کرد و براي منتظري جانشين هم اعالم کرد           
جلوگيري کردند احتماال به دليل اينکه ميدونند ايشون بعد از آيت اهللا منتظري بيشترين اقبال را از                    

در طيف ناسيوناليسم راست، داريوش همايون هم به احترام منتظري کاله        ." طرف مردم خواهد داشت 
حضور دليرانه و روشنگرانه او براي مبارزه مردم ايران، براي نگهداري آبروي دين در                : "از سر برداشت  

اي که با واقعيت زشت حکومت ديني روبرو شده است و براي همان انسانيتي که آماده بود                             جامعه
زندگي خود را در پاي آن بگذارد اهميت بسيار داشت و اکنون زنده نگه داشتن نام بلندش همچنان به            

داريوش همايون که در سالهاي اخير هر لحظه خطر انقالب             ." هاي او کمک خواهد کرد       پيشبرد آرمان 
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عروج کرده است صريحا اعالم کرده است حاضر است پوتين بپا کند و در کنار جمهوري اسالمي قرار      
گيرد؛ به اين خاطر سوگوار است که با مرگ منتظري، آيت اللهي از صف ضد انقالب را از دست داده     

و باالخره مسئول   . است، آيت اللهي که ميتوانست نقشي جدي در جلوگيري از انقالب مردم ايفا کند               
دفتر اروپايي نشريه شهروند خيال همه اين اپوزيسيون را براي هميشه  راحت کرد و پيش بيني کرد که 

روزي تنها زيارتگاه واقعي خواهد بود که از سي سال حاکميت جهل و جنون جمهوري                 "مزار منتظري   
چنين آرزوي ماليخوليايي از عوارض جانبي موج قدرتمند ضد مذهبي        ". ماند اسالمي به يادگار مي 

 . همين و بس. نسل جوان است
 

 "! عدم خشونت"بازي سياسي اي به نام  – ۶
  

تداعي کردن انقالب با خشونت، جزو دائمي تاکتيک تبليغاتي اپوزيسيون بورژوايي عليه انقالب            
وقتي به تبليغات سياسي يکسال اخير اپوزيسيون بورژوايي دقت ميکنيد متوجه ميشود . مردم است

خشونت نکنيد، جنبش    . که حجم عظيمي از اين تبليغات به نحوي با مسئله خشونت مربوط است                  
خشونت طلب نيست، جنبش مسالمت آميز است و عباراتي از اين قبيل بخش مهمي از ادبيات                            

 . سياسي اين اپوزيسيون را پر ميکند
 مسئله چيست؟ موضوع از چه قرار است؟ چه اتفاقي افتاده است که اين همه نصيحت و موعظه        
در باره عدم خشونت ضروري شده است؟ مگر  مسئول خشونت در خيابانها مردم هستند؟ مگر مردم          
با چماق و زنجير و بوکس و قمه به جان پاسداران اسالم افتاده اند؟ مگر مردم از روي معترضين با                          
ماشين رد شده اند؟ مگر مردم بسيج و نيروهاي ويژه را از روي پل پرت کرده اند؟ مگر مردم به                                 
نيروهاي سرکوب تجاوز کرده اند؟ مگر مردم اوين و گوهر دشت را راه انداخته اند؟ مگر اردوگاه مرگ 
و تجاوز کهريزک را راه انداخته اند؟  مگر مردم به دختري تجاوزه کرده و جنازه اش را به آتش کشيده                   
اند؟ مگر مردم مسئول دو دور قتل عام خونسردانه زندانيان سياسي بوده اند؟ اگر جواب همه اين                         
سئواالت  منفي است، اگر روشن است که همه اين جنايات و خشونتها مستقيما مربوط به حکومت                 
اسالمي وابزارهاي سرکوب اين حکومت هستند، پس اين همه ارشاد و نصيحت و تبليغات، آنهم                         

موسوي و  (توسط کساني که يا خود مستقيما در راس دستگاه سرکوب و خشونت اسالمي بوده اند                   
، يا زماني نه چندان دور در همين حکومت اسالمي جزوي از دستگاه سرکوب بوده اند                                  )شرکا

و يا در راه انداختن و تدام حکومت خشونت مستقيما نقش داشته اند                       ...) سازگارا و گنجي و        (
و يا پيش از انتقال قدرت از حکومت سلطنتي به حکومت                  ...) ابراهيم يزدي و ابراهيم نبوي و           (

داريوش همايون  (اسالمي، خود جزو دستگاه سلطنت بوده اند که ساواکش معرف حضور همه است                   
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اين همه ارشاد  در باره عدم خشونت خطاب به مردم و انقالبشان چه مسئله اي را ميخواهد                      ...). و  
 حل کند؟ 

جالب است که مخاطب اين انسانهاي نازنين و مودب و لطيف اهل تسامح و تساهل که اغلبشان 
مستقيما در راه انداختن دستگاه مخوف خشونت اسالمي نقش مستقيم داشته اند، جواناني است که      
در مقابل شکنجه، اعدام، سنگسار، تجاوز سنگر بندي کرده اند؟ زنان و مرداني است که عليرغم                       
خشونت و درندگي اسالمي، عليرغم به خون کشيدن نداها و سهرابها و اشکانها و ترانه ها و فرزادها، 
عيلرغم تقابل هر روزه با لشکري از وحوش مجهز مسلسل و طپانچه و قمه و پنجه بوکس و باتوم و                         

:  دي کردند و از همديگر خواستن       ۶زنجير وچاقو، هنوز انساني ترين برخورد را با اسراي خود در روز  
همه اينها براي اين شيادان حافظ نظام و مخالف             !" ولش کنيد، ولش کنيد، ما مثل اونها نيستيم          "

مسئله اينها ناداني از خشونت نظام عليه مردم و روحيه انساني مردمي که . انقالب مردم روشن است
اينها به اين حقيقت واقفند اما عليرغم اين حقيقت مسلم،            . نيروي فعال انقالب جاري هستند نيست      

 . از تداعي کردن انقالب مردم با خشونت خسته نميشوند
اگر يک فرد بي خبر از ايران، ادبيات سياسي وتبليغي اين جماعت را مبناي قضاوتش در باره                        
خشونت در اوضاع جاري ايران قرار دهد، در بهترين حالت به اين نتيجه خواهد رسيد که  خشونت در                  

چون اينها به هزار زبان، تقال ميکنند         . ميگويم در بهترين حالت    . رژيم و مردم  . ايران دو طرف دارد    
بازماندگان نوستالژيک سلطنت طلب که  چه پيش از انقالب . اساسا انقالب را با خشونت تداعي کنند

 و چه در جريان سرکوب آن سازماندهنگان خشونت بوده اند معموال انقالب را با خشونت تداعي                    ٥٧
مثالشان هم همين نکبت خشونت بار اسالمي است که با شکست انقالب بر سرنوشت مردم  .  ميکنند

ملي . ميگويند انقالب همين را نتيجه ميدهد که مردم همين االن اسيرش هستند                            . حاکم شد  
اسالميهاي مغضوب نظام که خود از بانيان خشونت عليه مردم بوده اند، با هر مقاومت مردم در                          

نخست وزير  . مقابل توحش اسالمي يک منبر مفصل  در باب مقاومت غير خشونت آميز ميروند                     
يکي از آرشيتکت هاي سازمان سرشار از خشونت سپاه پاسداران . محبوب امام جالد، يک نمونه است

هاي توده اي اکثريتي    " چپ"و  ! نمونه ديگر است که  از آمريکا براي مردم درس عدم خشونت ميدهد            
 .  هم که داستان زندگي شان مالل آور است

پس دوباره بايد پرسيد مسئله چيست؟ اين همه ظرافت طبع از طرف کساني که مستقيم و غير                      
 سال خشونت سازمانيافته نقش داشته اند ميخواهد چه مسئله اي          ۳۰مستقيم در راه انداختن و تدام  

 را حل کند؟ 
عدم . "، زرورق اين جماعت براي مقابله با راديکاليسم انقالب مردم است                             "عدم خشونت  "

، يعني  "ساختار شکني "و  " زياده روي "و  " افراط"، ابزار مردم پسند  براي دور کردن مردم از          " خشونت
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در  فرهنگ سياسي اين جماعت، شعار عليه کل نظام، مقاومت و تعرض                 . تعرض به کل نظام است     
راه مماشات و  . پاي توده مردم را به ميان ميکشد. متقابل در مقابل دستگاه سرکوب، خطرناک است 

موعظه . داللي و دست به دست شدن قدرت از باالي سر  مردم را سخت و احتماال غير ممکن ميکند     
تالشي براي خفه    . براي مردم، تالشي براي زدودن خشونت از جامعه نيست              " عدم خشونت "در باب    

 . کردن مبارزه راديکال مردم است
، همانهايي هستند که ششدانگ حواسشان بر           "عدم خشونت "به خاطر بياوريد که اين مناديان          

اينها همانهايي هستند که در داخل و           . روي لحظات راديکال اعتراش مردم متمرکز بوده و هست              
خارج، به نحوي مضحک تقال کردند خشم و نفرت و اعتراض و فرياد مردم عليه حکومت اسالمي را                     

مرگ "و "  مرگ بر ديکتاتور"همانهايي هستند که شعارهاي . خفه کنند" تظاهرات سکوت"با دعوت  
... را با تعزيه اي مزوروانه  در باب مذموم بودن هرگونه شعاري که کلمه مرگ                  " بر اصل واليت فقيه   

همانهايي هستند که با ديدن عکس خميني در آتش، احساس ظريفشان در          . را همراه دارد  خفه کنند 
اينها مسئله شان      . اينها مسئله شان خشونت و عدم خشونت نيست             . گل کرد  " عدم خشونت  "باب  

 . انقالب زير و رو کننده مردم است
، کسي که هنوز عکسش با الجوردي در "عدم خشونت"ابراهيم نبوي، طنز نويس اين صف نازنين 

 و در دوره    ۶۰سايتها در دسترس است، در مقابل سئوالي راجع به اعدام مبارزان کمونيست در دهه                  
 يک مشت کمونيست بودند و بايد مي مردند و شما هم حقتون                         ٦٠انها در سال       : "موسوي گفت  

کسي که با اين درجه از وقاحت از کشتار دسته جمعي انسانها دفاع ميکند معلوم است که                    "! همينه
 .   با لفاظي در باب عدم خشونت چه دستور سياسي را دنبال ميکند

 
 طبقه کارگر و انقالب جاري 

 
زير سايه حکومت عدل علي، در نظامي که گويا پيغمبرش بر دستان پينه بسته کارگر بوسه زده                   
است؛ در نظامي که بنا بر اراجيف بنيانگذارش خدا هم کارگر بود ه است اما د رعين حال نمايندگان           
خدا بر دوش فالکت کارگر مکنت پارو ميکنند؛ درچنين  نظامي، کارگران فقط قرباني زن ستيزي و                    
جوان ستيزي و تمدن ستيزي نيستند؛ فقط قرباني خفقان و بي حقوقي سياسي نيستند؛ فقط قرباني                      

اين نظام رسما و علنا بخش اعظم             . استثمار که در هر نظام سرمايه داري معمول است نيستند                   
در نظام اسالمي سرمايه، روز روشن         . کارگران را به زندگي زير خط فقر مطلق محکوم کرده است                 

در اين نظام، کارگر محکوم به نابودي فيزيکي و روحي            . دستمزد زير خطر فقر کارگر را  نميپردازند         
اما همزمان،  در اين نظام، کارگر از ابتدايي ترين حقوق سياسي، حق تشکل، حق                        . تدريجي است 
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. هم محروم است   " صنفي"اعتصاب، حق ابراز وجود سياسي، حق ابراز نظر، و حتي حق ابراز وجود                    
سرمايه داري اسالمي، همه  ظرفيتهاي يک نظام سرمايه داري عليه طبقه کارگر را يکجا در خود                         

 سال حاکميتش، همه جانبه و سيستماتيک به روح و جسم طبقه کارگر                  ۳۰اين نظام، در طول      . دارد
بيانگر "در سرمايه داري اسالمي، طبقه کارگر به معناي واقعي عبارت،                             . تعرض کرده است     

 ". گمگشتگي کامل انسان است
اما، عليرغم اين وضعيت تيره حاکم بر زندگي اقتصادي کارگر، کشمکش طبقاتي ميان کارگران   

اين . و حکومت اسالمي سرمايه، يکدم از تحرک باز نايستاده است و نميتوانست باز ايستد                                   
کشمکش، پنهان و آشکار، در ابعاد کوچک و وسيع، با افت و خيز اما به طور دائم در جريان بوده                              

 )۴.  (است
نقش کارگران در انقالب جاري چيست؟ چه بايد باشد؟ اين سئوالي است که هر چقدر انقالب                           

و جالب است که پاسخ       . پيشروي کرده است همانقدر بيشتر در فضاي سياسي جامعه چرخ زده است                
ذهن همه اينها را، البته با انگيزه ها و داليل      . اين سئوال براي همه طبقات و همه جنبشها مهم است 

، اپوزيسيون بورژوا خوشحال از اين بود که         ۸۹تا مقطع اول مه      . متفاوت به خود مشغول کرده است      
خرده بورژوا که " چپ"اپوزيسيون . انشاء اهللا  طبقه کارگر در قامت طبقاتي اش به ميدان نيامده است

از همان روز اول انقالب مارش سياسي عظيم طبقه کارگر را در خود خيابانها مشاهده نکرده بود،                        
اصال از دنيا و مافيها قهر کرده بود و کل اين جنبش انقالبي عليه جمهوري اسالمي را دو دستي به                       

 )٥.  (سبد اين يا آن جناح خود همين حکومت ريخته بود
در آستانه عروج انقالب جاري، اتفاقاتي رخ دادند که به نحوي سمبليک حاکي از اين بودند که                        
طبقه کارگر، عليرغم موقعيت سرکوب شده اش، عليرغم محروم بودنش از تشکل سراسري توده اي،             
عليرغم  درگيري شبانه روزي اش با تامين معيشت، نه تنها از همان اول بخشي از جنبش انقالبي                        

از جريانات راست     .  جاري بوده است بلکه خود را براي حضور در راس اين جنبش آماده ميکند                          
اما، همان لحظاتي که     . طبقه کارگر است   " خواب"بورژوايي بگذريم که بهترين رويا برايشان روياي            

در دنياي هپروتي اش جنبش انقالبي را دعواي جناحها قلمداد ميکرد و يک روز در ميان نسخه " چپ"
موسوي، چشم در چشم او     " انتخاباتي"خانه نشيني براي کارگران صادر ميکرد؛ کارگران در سفرهاي          

اعالم کردند که کارگران هيچ توهمي به          . دوختند و اعالم کردند که شما همه از يک قماش هستيد               
همان زماني که    . لفاظي در باره جامعه مدني و اصالحات توسط اپوزيسيون درون حکومتي ندارند                

نميتوانست ديناميسمهاي پايه اي تري را در ماورا کشمکش جناحي ببيند؛ کارگران             " چپ"چشم اين   
سنديکاي اتوبوسراني واحد، همان کارگراني که چهار سال پيش از عروج انقالب جاري، با اعتصاب                   
قدرتمندشان، حکومت اسالمي سرمايه را به مصاف طلبيده بودند، با بيانيه شان در قبال مضحکه                   
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نه . انتخاباتي رژيم اسالمي، اعالم کردند که اين  انتخابات ما نيست و به هيچکس راي نخواهيم داد
تنها خواستهاي کارگري مستقيشان مثل حق تشکل و امنيت شغلي شان و حداقل دستمزد را اعالم                   

جاي ترديد نگذاشتند   . کردند اما از آن فراتر رفتند و حقوق كودكان و زنان را مورد تاکيد قرار دادند                 
که ذره اي توهم به بازي سياسي تحت نام انتخابات ندارند و صريحا اعالم کردند که، وقتي آزادي                            

 . تشکل و انتخاب وجود ندارد نميتوان از هيچ گونه آزادي اجتماعي صحبت کرد
 رو درروي هم       ٨٨هنوز جنبش انقالبي عروج نکرده بود که  که کارگران و رژيم در اول مه                               

حکومت، در آستانه اول مه، و دقيقا از ترس به ميدان آمدن طبقه کارگر، فضاي امنيتي                    . ايستادند
. با اعدام دالرا دارابي در سحرگاه اول مه طناب دار را نشان طبقه کارگر داد     . گسترده اي راه انداخت 

اما کارگران از طريق ده تشكل كارگري، فراخوان برگزاري روز جهاني اش در پارك الله را اعالم کردند 
سرمايه داري اسالمي براي تبديل کردن            " نهادهاي کارگري  "و به اين ترتيب ، تقالهاي مضحک                

بيانيه همين تشکلهاي کارگري، يک . کارگران به سياهي لشکر جناحي از حکومت را نقش بر آب کرد 
ماه و نيم پيش از عروج انقالب مردم، يک کيفر خواست سياسي روشن عليه نظام سرمايه داري و                            

 : حکومتش بود
ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني و گسترش  عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد     " 

ما توليد كنندگان اصلي     . و اجازه نخواهيم داد  بيش از اين حق حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند                         
ثروت و نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم خود مي دانيم تا با باالترين استاندارد هاي حيات بشر امروز در 

داشتن يك زندگي انساني حق مسلم ماست و ما براي تحقق آن تمامي موانع پيش . آسايش و رفاه زندگي كنيم
روي خود را با برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه                              

  ."خويش بر خواهيم داشت
همچنانکه انتظار ميرفت، حکومت اسالمي، اين جسارت کارگري را  با سرکوب خشن، با                            

اما ارعاب حکومتي، کارگران را از مقاومت سياسي و           . دستگيري وسيع فعالين کارگري پاسخ داد      
بر آزادي فوري    . اين سرکوب را محكوم کرد      " اتحاديه آزاد كارگران ايران    . "ادامه مبارزه باز نداشت    

دستگير شدگان و فراتر از اين آزادي زندانيان سياسي پاي فشرد و مهمتر از همه روي اين خواسته ها          
اعالم مستقالنه خواستهاي کارگري و پيش بردن آنها با نيروي  متحد خود و همراه ديگر                 : تاکيد کرد 

حکومتي، " دهه فجر "در همين سال، در اوج تقابل انقالب و حکومت، همزمان با              .  بخشهاي جامعه 
چهار تشکل شناخته شده کارگري با انتشار يک منشور سياسي، مطالبات حداقلي كارگران ايران را                  
اعالم کردند که در آن، به نام جامعه از لغو مجازات اعدام،  برابري زن و مرد،  آزادي بي قيد و شرط        

در مقابل جهنم مرگ و تجاوز و فقر و تباهي             . سياسي، حقوق کودکان، لغو تبعيض  صحبت کردند         
زندگي ادامه دارد و مردم ايران هنوز و به حق در حال و هواي تغيير اند و                     "اسالمي اعالم کردند که      

 ) ۶". (اميدشان را براي دست يابي به يک زندگي انساني و شاد و مرفه و آزاد از دست نداده اند
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آيا اين تحرک سياسي کارگري، يکباره و در  آسمان بي ابر سياسي ظاهر شد؟  سه سال پيش از                          
،  كارگران با صف هزاران نفره خود به ميدان آمده بودند و                       ٨٥عروج جنبش انقالبي، در اول مه            

تقالهاي دولت براي راه انداختن تظاهرات فرمايشي به نام کارگران را نقش بر آب کرده بودند و                                 
تالشهاي  نهادهاي دولتي مثل خانه كارگر و شوراهاي اسالمي سکه يک پول کرده بودند به                                       

در مقابل شعار فرمايشي     . عوامفريبيهاي ناسيوناليستي احمدي نژاد آشکارا دهن کجي کرده بودند          
آزادي برابري حق   "،  "معيشت، منزلت، حق مسلم ماست"، شعار"انرژي اتمي حق مسلم ماست"دولتي  

در مراسم دولتي ورزشگاه شيرودي، با قدرت تمام در مقابل                         . را گذاشته بودند     " مسلم ماست  
را " آزادي برابري اينست شعار مردمي      "رفسنجاني ، اين تجسم اختناق و نابرابري اسالمي، پالکار              

ما كار ميكنيم كه زندگي كنيم، "در مقابل اين مظهر چپاول دسترنج کارگران، شعار . علم کرده بودند
را بر دست گرفته بودند و باالخره با اعتراض قدرتمندشان، اين مظهر               " زندگي نميكنيم که کار کنيم     

کارگران در  . سمبل حکومتي ضديت با کارگران را دست از پا درازتر به النه فسادش بازگردانده بودند   
 .  مقابل هر دو جناح سرمايه داري اسالمي، بي هيچ توهمي به ميدان آمده بودند

در طول  .  در متن چنين سابقه اي از تحرک کارگري شروع شد            ٨٨جنبش انقالبي مردم در خرداد       
، ميتوان به وضوح يک حالت خوشحالي در ميان جناح حاکم و              ٨٩قريب يکسال بعد يعني تا اول مه         

مغضوب حکومت و اپوزيسيون حافظ نظام خارج از حکومت ديد که گويا خوشبختانه از طبقه کارگر 
به عبارت ديگر احساس خوشحالي . خبري نيست" کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما"از . خبري نيست

از اينکه گويا اوضاع در دست جنبشها و جريانات و سازمانهاي متعلق به طبقات ديگر است در                            
وقتي . کسي از طبقه کارگر حرف نميزند     . فضاي سياسي اپوزيسيون بورژوايي حافظ نظام موج ميزد        

هم به اين طبقه اشاره اي ميشد بيشتر به منظور تخطئه نقش اين طبقه در جبنش انقالبي و                                       
پاسدار : يکي طبقه کارگر را در بست به کيسه احمدي نژاد ضد کارگر ريخت         . آزاديخواهانه مردم بود 

همان ايدوئولوگ جهاني سرمايه داري که تمام             –سابق خميني، اکبر گنجي وقتي جايزه فريدمن              
را تحويل ميگرفت، با وقاحتي که         -عمرش را براي به خاک سياه نشاندن کارگران صرف کرده بود                  

فقط در اين قشر سياسي ميتوان سراغ گرفت، دولت احمدي نژاد را متکي به حمايت طبقه کارگر                           
احمدي نژاد با تکيه بر عدالت اجتماعي، اقتصاد و احياي حقوق اجتماعي موفق به                       :  "اعالم کرد 

و اين همان کسي است که در همان مصاحبه علنا                 ." جذب آراي طبقه کارگر و مردم تهيدست شد            
ديگري، طبقه  کارگر را در بست ." به نفع ما نيست که االن جمهوري اسالمي سرنگون شود: "ميگويد

به کيسه موسوي و رفسنجاني ريخت و در اوج تقابل سياسي و طبقاتي جامعه، طبقه کارگر را به                           
و با اين حساب قابل فهم است که چرا همه اين جريانات از راست و                        . نشستن در خانه دعوت کرد      

يک حمله سيستماتيک به حزب کمونيست کارگري را در دستور گذاشتند که به مثابه متشکل                   " چپ"
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ترين، پيشروترين، صريحترين، مطرحترين سازمان سياسي متعلق به طبقه کارگر، متشکل ترين                      
بخش جنبش کمونيسم کارگري در جامعه ايران بود و با صراحت و روشني ارتقا و پيروزي انقالب را                      

اعالم کرده بود که اين انقالبي عليه           " مانيفست انقالب ايران   "حزبي که در      . در دستور گذاشته بود    
 ) ۷.  (بربريت و براي سوسياليسم است و بايد تا سرنگوني کامل نظام اسالمي پيش برود

در آستانه سالگرد انقالب مردم، طبقه کارگر، همچنان مصمم ، با بيانيه و شعارها و مطالباتي                  
، با فراخوان   ٨٩اول مه   . روشنتر و راديکالتر، با قدرتي بيشتر و سازمانيافته تر پا به صحنه گذاشت              

اعالم موجوديت  . اين بيانيه وجدان آگاه طبقه کارگر بود          . و قطعنامه ده تشکل کارگري شروع شد          
بيانيه اي در مقابل همه بيانيه هاي اپوزيسيون بورژوايي بود که آن . علني طبقه کارگر در انقالب بود

اول ماه مه روز      "کارگران با اين قطعنامه اعالم کردند که             . روزها يک روز در ميان منتشر ميشد          
در . همبستگي بين المللي طبقه کارگر و روز اعتراض جهاني کارگران به فقر و فالکت و نابرابري است

اين روز ميليونها کارگر در سراسر جهان دست از کار مي کشند، خيابانها را به تسخير خود در مي                       
آورند  و با اعالم خشم و انزجار از مصائب بي شماري که نظام سرمايه داري بر بشريت تحميل کرده                         

اما کارگران فقط بيانيه     ." است،  رهائي از ستم و استثمار و بر پائي دنيائي بهتر را فرياد ميزنند                     
عليرغم حکومت نظامي دو فاکتو در تهران و عليرغم حضور سنگين نيروهاي نظامي در                       . ندادند

. شهرها، در تهران و قزوين و ساير شهرها به خيابان ريختند و عليه نظام اسالمي اعتراض کردند                          
 . در صحنه سياسي ايران ظاهر شدند" مرگ بر ديکتاتور":کارگران، اين بار با فرياد 

اين ديگر پرچم علني طبقه کارگر و جنبش آزاديخواهانه و برابري طلبانه اش بود که از ميان                           
. پرچمي که مشاهده صرفش، کل حکومت را مرعوب کرد            . جنبش انقالبي مردم چهره نشان ميداد       

. هر دو را به همراه  اپوزيسيون حافظ نظام به چاپلوسي انداخت        . جناح مغضوب را به نگراني انداخت 
جناح حاکم، که نتوانسته بود با توحش        .  بايد آنرا به پايين کشيد    . اما اين پرچم بسيار ترسناک است      

با : افسارگسيخته در خيابان، از اهتزاز اين پرچم جلوگيري کند، دست به انتقام از طبقه کارگر زد                        
 اسير سياسي ديگر انتقام باال رفتن اين پرچم در اول              ٤اعدام مخفيانه و خونسردانه فرزاد کمانگر و          

اين جنايت وحشيانه با اعتصاب عمومي قدرتمند در           . اما چه اشتباه محاسبه بزرگي      . مه را گرفت  
. اعتصاب عمومي اي که به ابتکار کمونيستها انجام گرفت.  ارديبهشت پاسخ گرفت٢٣کردستان در 

و اين اتفاق آنچنان براي طبقه بورژوا و نمايندگان سياسي و رسانه اي اش هراسناک بود که مجبور                         
تالش بي بي سي و صداي آمريکا براي رنگ           . شدند به يک کمپين سازمان يافته عليه آن دست بزنند           

ناسيوناليسي و قوم پرستانه زدن به اين حرکت طبقاتي و انساني مردم کردستان نمونه روشني است که 
دم گرفتن در باره کردستان غيور و کردهاي عزيز .  تالشي که البته نتيجه نداد. در باال به آن اشاره شد

. و اعدام زندانيان کرد نتوانست ذره اي اين حرکت اعتراضي و انساني مردم کردستان را مخدوش کند
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 .  اين حرکت به مثابه يک نقطه درخشان بر تارک جنبش انقالبي مردم ايران درخشيد و خواهد درخشيد
 

 حزب کمونيست کارگري، حزب انقالب براي رهايي انساني
 

در صفحات پيشين، از واکنش اپوزيسيون بورژوايي، اپوزيسيون حافظ نظام، در قبال مناظره                    
ديديم که چگونه رقابت شخصيتهاي ديروز و امروز مافياي           . دزدان و انتخابات قاتالن صحبت کرديم      

ديديم که چگونه دور شمع موسوي گرد آمدند و زير              . اسالمي عقل از کله اين سفهاي سياسي ربود          
ديديم که چگونه براي داغ کردن و داغ نگه داشتن تنور اين معرکه . چتر موسوي حضور به هم رساندند

 .  مشمئز کننده سياسي عرق ريختند
در ايران،  فقط ميدان شمع افروزي و شمعهاي کم سوي                         " اپوزيسيون"اما، صحنه سياسي        

اپوزيسيون حقير دست به سينه چاپلوس نبود که تمام دنياي سياسي اش همين معرکه هاست و ديگر            
اينها . اپوزيسيون را داخل گيومه ميگذرام به اين دليل که اينها اپوزيسيون نظام نيستند                         . هيچ

اينها اپوزيسيون نظام نيستند، اپوزيسيون در مقابل جنبشي هستند که             . اپوزيسيون حافظ نظامند  
اپوزيسيون واقعي، نسل جوان مدرني است که نميخواهد به هيچ                . ميخواهد نظام را زير و رو کند          

چيزي جز پيشروترين مناسبات فرهنگي تن دهد و ميخواهند بساط هرگونه خرافه و عقب ماندگي را 
اپوزيسيون واقعي، زناني هستند که نميخواهند به هيچ چيزي جز برخورداري از آزادي و                  . جمع کنند 

اپوزيسيون واقعي  . برابري کامل تن دهند و ميخواهند نظام سراپا تبعيض را به زبال دان روانه کنند                
را حق مسلم خود و همه         " معيشت و منزلت   "کارگراني هستند که در قطعنامه ها و بيانيه هاشان               

انسانها اعالم کرده اند و ميخواهند بنيادي را برافکنند که انسانها را از معيشت و منزلت محروم                      
و دقيقا به همين خاطر اپوزيسيون واقعي تجسم تشکيالتي اين آرمانها و اين تالشهاي                    . کرده است 

 . واالي انساني، يعني حزب کمونيست کارگري است
داغ بود و اپوزيسيون بورژوايي " انتخابات" آنگاه که مناظره دزدان و قاتالن در جريان بود و تنور 

در نشئه بازگشت دوم خرداد شکست خورده سر از پا نميشناخت؛ حزب کمونيست کارگري، آنچنانکه             
به سراغ اين    " مضحکه انتخابات "از يک حزب انقالبي کمونيست مسئول انتظار ميرفت، با عنوان                 

" تب و تاب انتخابات   " اعالم کرد که اين اتفاقات نه          . معرکه رفت و در آن طليعه يک انقالب را ديد           
نه انتخابات و جابجائي يک جاني با جنايتکار ديگر، بلکه گام تازه "است؛ " تب و تاب سرنگوني"بلکه 

 ۲۲و آنگاه که     ) ۸.    (است" اي در پيشروي جنبش انقالبي مردم براي سرنگوني حکومت اسالمي            
خرداد، مردم دزدي يک جناح عليه جناح ديگر را به مثابه فرصتي براي آغاز انقالبشان در هوا                                

خرداد بايد قاتالن و دزدان اسالمي حاکم بر ايران ٢٢"قاپيدند، حزب کمونيست کارگري اعالم کرد که  
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 سال حکومت اعدام و      ٣٠آشکارتر از هميشه ببينند که صف ميليوني و مصمم براي پايان دادن به                  
و چند روز بعدتر، وقتي مردم در سطح ميليوني به                   ." استثمار و نکبت اسالمي براه افتاده است            

، انزجار و اعتراضشان به "موسوي موسوي راي مرا پس بگير"خيابانها سرازير شدند و در قالب شعار 
را براي اولين بار در مقياس ميليوني        " مرگ بر ديکتاتور  "کل حکومت را علنا اعالم کردند و شعار          

فرياد زدند؛ اپوزيسيون حافظ نظام، شعار دوم را نشنيده  گرفت و تالش کرد شعار اول را بر سينه                             
اين اپوزيسيون، در اين حرکت صريح سرنگوني طلبانه، دوم خرداد            . جنبش اعتراضي مردم حک کند     

زنده باد انقالب عليه جمهوري         "در مقابل، حزب کمونيست کارگري بيانيه             ! جديدي را کشف کرد     
اين مبارزات در قالب       "را داد و با درايت يک حزب سياسي انقالبي، تشخيص داد که                         " اسالمي

اعتراض به مضحکه انتخابات و نتايج مضحک تر آن شکل گرفت ولي بسرعت فراتر ميرود و به                             
در حاليکه اين اپوزيسيون حافظ نظام از          ." يورش انقالبي مردم عليه جمهوري اسالمي بدل ميشود          

است، حزب کمونيست کارگري      " انتخابات"سرو کول هم باال ميرفت تا ثابت کند موسوي برنده اين                 
نه  احمدي نژاد، نه خامنه اي و يا هر دار و دسته ديگر حکومتي،                   " انتخابات"برنده اين   "اعالم کرد   

مردم دارند با پاهاي خود به جمع شدن بساط اين   . بلکه جنبش انقالبي و سرنگوني طلبانه مردم است 
آنگاه که اين اپوزيسيون حافظ نظام در هراس از شروع يک انقالب                ." حکومت منحوس راي ميدهند    

زير چتر موسوي خزيد و دور شمع موسوي گرد آمد و براي طرد جن انقالب بسم اهللا بسم اهللا ورد کرد             
و به اطراف فوت کرد؛ حزب کمونيست کارگري، از شروع انقالب، حقانيت انقالب، ضرورت انقالب و                 

 . مطلوبيت انقالب سخن گفت
به اين دليل که حزب کمونيست کارگري، حزب انتقاد ريشه اي و                 . جز اين هم نميتوانست باشد      

راديکال کارگري از تماميت اين نظام است و در مقابل احزابي است که به انتقاد آبکي از اين گوشه يا 
حزبي اي است متعلق به جنبش کمونيسم کارگري که براي . آن گوشه اين نظام سراپا متعفن مشغولند

و به اين اعتبار حزبي در مقابل احزاب متعلق به جنبشهاي                      . رهايي همه انسانها تالش ميکند        
حزبي . حزبي براي زير و رو کردن کل قدرت سياسي حاکم است                 . رنگارنگ خود طبقات بورژواست     

است براي اليروبي کردن جامعه از تماميت جمهوري اسالمي همراه با همه امعاء و احشاء سياسي و                  
حزبي است در مقابل هر گونه تعديل و تعبييه و وصله پينه کردن همين                     . ايدئولوژيک و فرهنگيش   

 .*قدرت سياسي با هدف حفظ نظام طبقاتي سرمايه داري
 

 
 



  1 کمونیسم کارگري،   شماره    214

 : زير نويسها
 
مراجعه "يادداشتهايي بر يک انقالب    " مصطفي صابر تحت عنوان       سري مقاالت در اين مورد به      ) ۱(

 .اين يادداشتها در سايت روزنه، نشريه جوانان کمونيست قابل دسترسي است. کنيد
 
در اين مورد به مقاله و سخنرانيها و مصاحبه هاي حميد تقوايي مراجعه کنيد که در آنها                              )۲ (

اين مطالب در سايت حزب، سايت روزنه و نشريه             . مفصال محتواي انساني انقالب تشريح شده اند         
 .انترناسيونال قابل دسترسي هستند

 
ابراهيم يزدي با محمد حسن غفوري، خبرنگار اعتماد که در سايت اعتماد منتشر      از گفتگوي ) ۳ ( 

 .شده است
 
، که در همين شماره آمده       " و جايگاه جنبش كارگري     ٨٨سال  "مقاله شهال دانشفر تحت عنوان       ) ۴ (

 .است، از اين کشمکش تصوير روشني ميدهد
 
انصافا بايد مدال طالي اين ماليخولياي سياسي را به حزب کورش مدرسي تقديم کرد که در                     ) ٥ (

 !  اين مورد گوي سبقت را از همه رقبا ربودند
 
که در " منشور مطالبات حد اقلي کارگران ايران"براي اطالع دقيقتر از مضمون اين منشور، به ) ۶ (

سنديكاي كارگران شركت واحد، سنديكاي كارگران نيشكر          .  منتشر شد مراجع کنيد      ۸۸ بهمن    ۲۱
هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و انجمن كارگران فلز و مكانيك كرمانشاه پاي اين منشور را                      

 .امضا کرده اند
 
خوانندگان را به مطالعه  اين مانيفست که در  کنگره هفتم حزب کمونيست کارگري ايران                            ) ۷ (

متن اين مانيفست درسايت روزنه و حزب کمونيست کارگري قابل                      . تصويب شد دعوت ميکنم       
 . دسترسي است

 
اين پيام در سايت حزب          . مراجعه کنيد  " انتخابات"حميد تقوائي به مناسبت اين             به پيام     ) ۸ (

 . کمونيست کارگري و روزنه و نشريه انترناسيونال قابل دسترسي است
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 ! آزادی، برابری، حکومت کارگری

 از انتشارات حزب کمونيست کارگري ايران

 
 
 

 .اساس سوسياليسم انسان است
 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است

 


