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معجزه 
"انقالب اسالم�"
و  اسالم�  جم�ور� 
جناح�ا� آن �مواره پد�ده 
ا� پر از تناقض بوده اند. 
تناقض� 'ه از �مان اوان 
رو� 'ار آمدن ا�ن رژ�م 
است.  بوده  �مراه  آن  با 
آخوند،  اسالم�،  ا�  عده 
ته مانده �ا� "بازار" سنت� 
بر'ت  به  'ه  طف3ل�3ائ�  و 
به  سلطنت  رژ�م  ن3از 
حفظ اسالم و حوزه �ا� 
طلب�  مشروعه  "علم3ه"، 
و  سلطنت  حاش3ه  در  را 
نگاه  قدرت سلطان اسالم 
داشتند و ظرف3ت اعتراض 
به  ارتجاع�  نارضا�ت�  و 
بازار  و  دار�  سرما�ه 
و ضمائم  فر�نگ  و  آزاد 
�ا�  توده  م3ان  در  آن 
را  "مسلمان"  و  محروم 
ابقا 'ردند، 30 سال است 

حHومت مH3نند! به حاش3ه 
قشر  ا�ن  زندگ�  رفتن 
نمود�ا�  بازماندگان  از 
عقب  و  فئودال�  م3راث 
�مه  با  "سنت�"  ماندگ� 
فر�نگ و سابقه "تار�خ�" 
آن، از قبل ارتزاق با س�م 
و  خوان�  روضه  و  امام 
مساجد  نگا�داشتتن  دا�ر 
و  �ا  حس3ن3ه  و  تHا�ا  و 
مقرر�  و  س�م3ه  ن3ز 
و   Qساوا و  دربار 
ضداطالعات  و  ش�ربان� 
از  پس  بو�ژه  ارتش، 
ارض�  اصالحات  دوران 
در د�ه 40، م3رفت 'ه به 
پد�ده محتوم و غ3ر قابل 
برگشت� برسد. انقالب 57 
فا'تور  چند�ن  تالق�  در 
م�م، راه و گشا�ش� پ3ش 
و  س3اس�  اسالم  پا� 
باز  مذ�ب�  وارونه  �و�ت 
'رد. ط� ما��ا و ��H دو 
سال منت�� به انقالب 57، 
بر متن جا�گا�� 'ه اسالم 
و بو�ژه تش3ع در ذ�ن3ت 

تناقضات رژ�م اسالم� 
و جناح�ا� آن

نگا�� د�گر به سنار�و 
رژ�م چ3نج در ا�ران

نقد� بر پالتفرم 
"منشور سرنگون�"

"دولت پوپول*ست�"، �& تجر�د واقع� "دولت پوپول*ست�"، �& تجر�د واقع� 
�ا مقوله ا� عار�ه ا�؟�ا مقوله ا� عار�ه ا�؟

ناسيوناليسم چپ و ناسيوناليسم چپ و 
5مونيسم طبقه 5ارگر5مونيسم طبقه 5ارگر 
بررسى تجربه ايران

از منصور ح�مت :از منصور ح�مت :



2

Mainstream                                         2007 بستر اصل�                 شماره دوم، فور�ه 

ال3ت روشنفHر� جامعه ا�ران داشت، بر بستر آرمان� 'ه �ر نوع "استقالل" مملHت 
پ3شرفت  اردو�  به  ا�ران  از ورود جامعه  م�م�  گام  را  "ب3گانگان"  از سلطه  خود 
اقتصاد� "مل�" ارز�اب� مH3رد، م3دان تعرض تبل3غات� جر�انات اسالم� بر ذ�ن و 
روان و اند�شه و س3است در زندگ� مردم عاد�، فرش شد و ا�نجا و آنجا  پا� منبر 
ا�ن و آن آ�ت الله ناراض� و خطابه �ا� آنان عل3ه حHومت "�ز�د" زمانه داغ و داغتر 
انقالب  اتور�ته "فHر�"  ا'نون �م 'ما'ان به عنوان معلم و  شد. عل� شر�عت�، 'ه 
اسالم� در تمام� دوا�ر حHومت� و غ3ر حHومت� و حت� بخش�ا� شبه "سHوالر" 
اپوز�س3ون، چون "نوآور" و نمونه مجسم "روشنفHر د�ن�" شناخته م3شود، بازار 
گرم� داشت. جلسات حس3ن3ه ارشاد او در ت�ران 'ه در آن و�روس "اسالم مترق�" 
و "الگو� فاطمه" بر روح و روان چپ وقت تزر�ق، و پا منبر��ا� او پالتفرم نوشته 
نشده ا� برا� اتحاد وس3ع اپوز�س3ون اسالم� و غ3ر اسالم� را در دوا�ر وس3ع� 
پخش و توز�ع 'ردند، بذر تعرض ا�دئولوژ�f جر�ان اسالم س3اس� را در ابعاد� 
وس3ع در جامعه ا�ران پاش3د. انقالب� 'ه شعار�ا�ش چپ بود، ام3دش را به اعتصاب 
'ارگران بخش صنا�ع 'ل3د� و پ3شرفته و مدرن شده گره زده بود، با رصد ا�ن 
تاخت و تاز�ا� تبل3غات� و س3اس� و ا�دئولوژ�f توسط ج�ان سرما�ه دار�، 'ه در 
�ر حال �ر گاه اوضاع ع3ن� ا�جاب 'ند، آن�ا منفعت استراتژ�f حفظ سلطه سرما�ه 
را به پا� ضرر و ز�ان�ا� مقطع� و تا'ت�H3 و 'وتاه مدت قربان� 'رده اند، ثبت 
شد و برا� استفاده در �ر فرصت�، 'ه به آن�ا باالخره تحم3ل شد، ذخ3ره گرد�د. 
وقت� در �ر حال بر اثر تالق� تحر'ات اجتماع� آن ما��ا و سال�ا، �ر تالش� برا� 
حفظ روبنا� س3اس� غ3ر اسالم�، از طرح شورا� سلطنت گرفته تا انتقال حHومت 
شاه به بخش� از جب�ه مل� و شاپور بخت3ار ��H پس از د�گر� به نا'ام� رس3د و 
پاسخ "قاطع" "امام"، در ذ�ن3ت ال3ت روشنفHر� و چپ موجود جامعه ن3ز به عنوان 
تدر�ج  به  د�گر  تحو�ل گرفته شد، وقت�  استبداد  ارتجاع و  برابر  در  قاطع3ت  ع3ن 
روح مسموم جامعه از قبل ا�ن تم3Hن و مماشات ط3ف اپوز�س3ون مل� مذ�ب� و آل 
احمد�ست� و تفس3ر "ر�ائ3بخش" طالقان� از قرآن، با  ز�ر ر�بر� اسالم� و تش3ع 
و  تاسوعا  تظا�رات  در  را  تHم3ل� خود  مراحل  "ضدامپر�ال3ست"  و  ناپذ�ر"  "آشت� 
عاشورا� ب�من 57  ط� مH3رد، جنبش اسالم س3اس� و شخص3ت�ا و سمبل�ا� ا�ن 
جنبش د�گر قطعا خود را از حاش3ه به متن 'شانده بودند. طف3ل�3ائ� 'ه �م3شه از 
خ3رات و صدقات دولت ارتزاق مH3ردند و �ر "جسارت" به ساحت "پادشاه اسالم" و 
�ر نوع خشونت و افراط را حت� از جانب فدائ3ان اسالم و مجا�د�ن تHف3ر و تقب3ح 
مH3ردند و "به مقامات ذ�صالح" گزارش مH3ردند و در ب�تر�ن حالت از طر�ق واسطه 
متن جنگ  در  �Hباره  مH3ردند،  "نص3حت"  را  اعل3حضرت  �ا� ساواQ و ش�ربان� 
سرد و خطر ب3دار� و �وش3ار� و ترق� خوا�� مردم، انقالب� از آب درآمدند و 
"دولت" اعالم 'ردند! قشر� در جامعه 'ه به عنوان بقا�ا� تول3د و فر�نگ دوران�ا� 
پ3شا سرما�ه دار� دائما در معرض فروپاش�، ورشHستگ� و اضمحالل و نابود� 
بودند، با ا�ن تحوالت اجتماع� 'ه ضرب و قدرت �f انقالب بزرگ را با خود ن3ز 
�مراه 'رده بود، �Hباره از موقع3ت حاش3ه نش3ن� و طف3ل3گر� س3اس� و اقتصاد� 
و فر�نگ� در مقام "زمامداران" و سران حHومت خود را باز �افتند. ا�ن باز�افتگ� 
�مراه شد با "رنسانس" اسالم� در عرصه �نر و ادب3ات. مHتب �نر� گرا�ش مل� 
مذ�ب� 'ه در تقابل با رژ�م "غرب�" شاه، اساسا منتقد بود، با عروج اسالم س3اس� 
به قدرت، "اساسا"، مشاطه گر و 'اشف �و�ت باز�افته خود از آب درآمد. برا� اول3ن 
بار پس از انقالب مشروطه، صف� از ادبا و س3استمداران و شعرا و س3نماگر و حزب 
و سازمان�ا� س3اس� ظ�ور 'ردند، 'ه انتقادشان از رژ�م و اپوز�س3ون بودنشان با 
رژ�م اسالم�، با غلظت طرفدار� شان از مبان� س3اس� حHومت و نفرت و دشمن� 
با اپوز�س3ون چپ و 'مون3ست شناخته م3شد. بد�ن ترت3ب سرنوشت ن�ائ� و تع33ن 
تHل3ف  'ل3ه ط3ف�ا و احزاب و سازمان�ا� گرا�ش مل� مذ�ب� به سرنوشت و تع33ن 
تHل3ف رژ�م اسالم� گره خورد. "انقالب اسالم�" در ا�ن ابعاد ن3ز �f نعمت آسمان� 
مفت و ارزان و خدادا� و �f معجزه بود، بدون ا�نHه �3چ امام� برا� آوردن �3چ 

آ�ه ا� به غار� برود و رعشه تصنع� بر جسم  و ق3افه خود وارد 'ند.   

اب�ام زدائ� در صف ارتجاع، تصف3ه خون3ن چپ 
قدرت� 'ه تقر�با مفت به دامان سردمداران اسالم س3اس� پرتاب شده بود، تا مدت� 
ح3ات  به  ا�ران،  جامعه  در سرتاپا�  انقالب�  بحران  بقا�ا�  �نوز  'ه  دوران�  تا  و 
خود ادامه م3داد، حت� �نوز به تمام� برا� خود ا�ن�ا غ3ر قابل باور بود. اگر �نوز  
تر'3ب دولت موقت معرف� شده توسط "امام"،  اگر چه آخوند زاده و آ�ت الله زاده 
و مسلمان اما مHال بود، از طرف د�گر اسالم س3اس� �نوز نه در مجلس و نه در 
'اب3نه دولت، ا�ن اندازه به خود اعتماد نداشت و به قدرت به چنگ آمده خود باور 
نداشت 'ه بالفاصله حHومت را به دست عده ا� آخوند و معمم ملبس به عبا و 
نعل3ن بسپارد. جامعه �نوز در تب و تاب دوران بحران انقالب� 'ه ط� آن 'ل3ه اقشار 
جامعه به تحرQ درآمده بودند و 'ارگر برا� اول3ن بار پس از انقالب مشروط3ت، 
به عنوان نما�نده طبقه دن3ا� مدرن� 'ه با خود اسم مار'س و مان3فست و لن3ن را 
به خ3ابان�ا و 'انت3ن 'ارخانه �ا و خانه �ا� مردم و محافل روشنفHر� و س3اس� 
'شانده بود، به صحنه س3است و جدال�ا� س3اس� و فHر� گام گذاشته بود. اما 

�مانطور 'ه گفتم، قشر� 'ه از حاش3ه به متن م� آ�د، 
طف3ل�3ائ� 'ه از موقع3ت انقراض و فروپاش� و انزوا 
به قدرت حHومت� بر �f 'شور استرتژ�f مثل ا�ران 
م3رسند، ومتاسفانه در در�ائ� از قتل و خونر�ز� �م  
'ه  �م  لحظه   f� برا�  نبودند  حاضر  د�گر  رس3دند، 
جامعه  جانب  از  تحق3ر  'ابوس  'نج  و  دن3ا  به  باشد، 
از  موج�  م3ان  در  و  'ننده  خ3ره  بسرعت�  بازگردند. 
اب�ام و ب� نقشگ� چپ و صف 'مون3ست جامعه و ن3ز 
خود  ا�ران،  بورژواز�  تار�خ�  فر�نگ�  ماندگ�  عقب 
را جمع و جور 'ردند. بر بستر �ما�نگ� راس جر�ان 
مل� و "استقالل طلب" سنت حزب توده و خام اند�ش� 
ناخلف  فرزند  ماجراجو�انه  و  ا�  بالماسHه  و حر'ات 
اسالم س3اس�، مجا�د�ن خلق، موج� از خون3ن تر�ن 
سر'وب�ا� س3اس� آغاز شد. خرداد 60 از نظر جر�ان 
اسالم س3اس� به قدرت رس3ده، در ع3ن حال تصف3ه 
اسالم�  مHال�  سران  و  "ل3برال�ا"  'ه  بود  درون�  ا� 
دادن  لو  'رد.   تصف3ه  و  حذف  س3اس�  قدرت  از  را 
�ر حر'ت� 'ه قدرت اسالم س3اس� را ت�د�د مH3رد و 
"سعا�ت" از دوستان "ناباب" اسالم "امام خم3ن�"، �نوز 
�م از صفحات "پرافتخار" سنت حزب توده است. ا�ن�ا 
به ا�ن ترت3ب به زعم خود داشتند، ضعف�ا� خود در 
رژ�م  مH3ردند!   جبران  را  مصدق  حHومت  با  رابطه 
را  اسالم  شمش3ر  'ش3دن  و  عر�ان  سر'وب  اسالم� 
برو� �ر مخالف قدرت خود با ب� رحم� و بدون �3چ 
'مون3سم  و  چپ  بود.  'رده  شروع  ترد�د�  و  تزلزل 
جامعه خود راباالخره باز �افت و متحد و سازمان3افته 
مدرن  ا�ن چپ  داد.  تش3Hل  را  ا�ران  'مون3ست  حزب 
و 'مون3سم نو�ن جامعه ا�ران قبل از ا�نHه مجال �ابد 
ن3رو�ا� خود را گردآور� 'ند، ضربات سخت� متحمل 
در  آگا�انه  نش3ن�  عقب   f� پذ�رفتن  جا�  به  و  شد 
آن دوران �ار شدن ارتجاع اسالم�، بخش ز�اد� از 
ال�ه انسان� و ماتر�ال 'مون3سم و ترق� خوا�� ا�ران 
ز�ر ت3غ قتل عام رژ�م اسالم� مثله و نابود شد. حزب 
'مون3ست ا�ران 'ه م3توانست از موقع3ت قدرتمندتر�، 
چه بسا در قلب ت�ران، حضور و وجود اجتماع� خود 
س3اس�  'شتار  تر�ن  سابقه  'م  ا�ن  با  'ند،  اعالم  را 
مناطق  آخر�ن  در  اسالم�،  جنا�تHاران  رژ�م  توسط 
در  و  له،  'ومه  مسلح  ن3رو�ا�  دست  در  باق3مانده 
شرا�ط� 'ه تقر�با تمام� بخش�ا� "آزاد" 'ردستان ز�ر 
سلطه ن3رو�ا� نظام� رژ�م درآمده بودند، تش3Hل شد. 
بحث در باره حزب 'مون3ست ا�ران، شرا�ط تش3Hل آن 
و مقدرات� 'ه از سر گذراند، در فرصت�ا� د�گر و در 
نوشته �ا و اسناد تار�خ� د�گر�، اساسا و عمدتا در 
به  را  است و من خواننده  آمده  آثار منصور حHمت، 

مطالعه آن ادب3ات دعوت مH3نم.
اما جم�ور� اسالم� ط� سال�ا� پس از ا�ن 'شتار�ا� 
ب� سابقه در خرداد 60 و تابستان 67، �م3شه و �مواره 
به جا�گاه سنت� خود  دوباره  پرتاب شدن  'ابوس  با 
اند سع�  آمده  بار  �ر  است.  'رده  زندگ�  جامعه  در 
جنا�تHار  قشر  ا�ن  از  جامعه  نفرت  گاه  �ر  'ه  'نند 
'ل3ت حا'م3ت آنان را نشانه م3رود، تن به سازش�ا و 
اما �ر عقب نش3ن� رژ�م و  بد�ند.  عقب نش3ن� �ائ� 
�ر تالش "اصالح طلبانه" از جانب �ر جناح� از رژ�م، 
ظرف3ت عظ3م مخالفت و نفرت در اعماق جامعه را از 
اسالم س3اس� در قدرت، به جلو صحنه آورده است. 
تالش�ائ� 'ه برا� بقا� رژ�م انجام شده است، از منظر 
شده  معن�  دشمن  صف  در  شHاف�  عنوان  به  مردم 
است. رژ�م اسالم� در حفظ و بقا� پوسته و روبنا� 
تناقضات ال�نحل روبروست.  با  اسالم� حHومت خود 
جامعه ا�ران بطور طب3ع� و در متن زندگ� و آنجا 'ه 
سا�ه س3اه قوان3ن اسالم� و گزمه �ا� آن بر مردم 

حا'م ن3ست، مطلقا اسالم� ن3ست.
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ر�سمان پوس*ده "وحدت 5لمه" 
د�ه فجر

رژ�م جم�ور� اسالم� د�گر قطعا رژ�م دوران عروج اسالم س3اس� در ا�ران ن3ست. 
نه فقط به ا�ن خاطر 'ه سال�ا� دوره بحران انقالب� سپر� شده است، بلHه به ا�ن 
دل3ل ن3ز 'ه رژ�م اسالم� در موقع3ت فعل� خود، با معضل ال�نحل تضاد و 'شمHش 
جناح�ا� درون خود در سH3ل� رو به صعود و افزا�ش و شتاب نارضا�ت� و خشم 
و نفرت مردم و جامعه ا� ما�3تا غ3ر اسالم� روبرواست. در ا�ن رابطه د�الوگ 
"شخص3ت" جناح�ا و دسته بند��ا� رژ�م اسالم� بس3ار شاخص و گو�است. از 
نظر تار�خ� و از نظر واقع� ن3ز، آن تحوالت� 'ه به نام "انقالب اسالم�" نام گرفته 
است و در حافظه زنده سران رژ�م و جناح�ا� آن فا'تور تع33ن 'ننده و "ماندگار" 
� است، �f محمل و �f لنگر "حقان3ت" �ر دارو دسته و بند و جناح� است، اما 
در گذشته سپر� شده. رژ�م اسالم� را �مان تحوالت، �مان جنا�ات و �مان قتل 
عام�ا� زنج3ره ا� چند ده ساله رژ�م اسالم� 'رده است و رژ�م اسالم� نگ�داشته 
است.. اما معضل و تناقض ال�نحل� 'ه موقع3ت جناح�ا� رژ�م اسالم� را �مواره 
فعل� در �مه  احوال  اوضاع و  ب3ن شرا�ط و  تناقض و تضاد  نگ�م3دارد،  شHننده 
دور تضاد جناح�ا�  در �ر  است.  اسالم س3اس�  دوران عروج  با  سطوح جامعه 
رژ�م اسالم�، ط3ف و ال�ه �ائ� از بازماندگان دوران تح3Hم قدرت رژ�م اسالم� 
از آن 'نده شده است. چند محور م�م قدرت رژ�م اسالم�، به عنوان رژ�م� 'ه 
مت�H به �f سر� اتفاقات ماد� و ع3ن� است، و به عبارت خود اسالم�3ا، "ر�سمان 
وحدت" ا�ن�است 'ه م3تواند �ر قدرت گر�ز از مر'ز در تضاد جناح�ا را خنث� 'ند. 
��H �مان تحوالت ما��ا� قبل از انقالب 57 و تداوم آن�ا تا تصرف قدرت س3اس� 
است. م�متر�ن مر'ز ثقل ا�ن ن3رو، در �مان پد�ده ا� است 'ه به نام "د�ه فجر" در 
فر�نگ رژ�م اسالم� ثبت شده است. د�ه ا� 'ه خم3ن� و بن3انگذاران رژ�م اسالم�، 
از منظر  "مردم برا� اسالم به خ3ابان آمدند".  د�ه فجر،  تا اعالم 'نند،  اند  آمده 
تمام� مدافعان "انقالب اسالم�"، دوران� است 'ه شناسنامه "اسالم�" پرتاب شدن 
�f قشر و �f عده از حاش3ه جامعه و فراموشخانه تار�خ به قدرت به نام و ز�ر 
سا�ه �f "انقالب" است. ا�ن د�ه برا� سران رژ�م اسالم�، و نه فقط ا�ن�ا، بلHه برا� 
�ر جر�ان و حزب د�گر� 'ه واقعا بر ا�ن باور است 'ه انقالب f� 57 انقالب در 
'شور� اسالم� و "شرق�" به معنا� �f س3ستم 'امل و قابل دفاع است، از جانب 
رژ�م و ا�دئولوگ�ا�ش و البته �مرا�� تمام� ط3ف شبه سHوالر و جم�ور�خواه و 
"الئf3" و دگر اند�ش در جب�ه وس3ع گرا�ش مل� مذ�ب�، به عنوان ترجمان "اسالم�" 
و "شرق�"، انقالب 'ب3ر فرانسه، و حت� انقالب ا'تبر معرف� شده است. ا�نHه مردم 
ا�ران مسلمان اند و الجرم انقالبشان اسالم� است و ر�بر انقالبش �م با�د اسالم� 
باشد، پا�ه "مشروع3ت" و Legitimacy  رژ�م نه فقط برا� خود سران فعل� رژ�م، 
'ه برا� �ر 'س و دا�ره و ط3ف� است 'ه به �ر حال به ا�ن اعتقاد رس3ده است 'ه 
"در م�3ن من"، �ا در "سرزم3ن آن�ا" ا�ن تحول با تمام� خود و�ژگ�3ا� "فر�نگ� و 
سنت� و تار�خ�" اش وقوع �افته است. نوع� تم3Hن دولت�ا� غرب� به ا�ن "انقالب" 
و خصوص3اتش را م3توان در شر'ت بدون شرم و حضور ن�اد�ا� رسم� و غ3ر 
رسم�، ادب� و فر�نگ� و �نر�   'شور�ا� اروپائ� و حت� آمر�Hا در "جشن" �ا� 

د�ه "فجر" د�د. 

اسالم�" و رژ�م  "انقالب  مدافعان  بند م�م ر�سمان وحدت  و  ا�ن محور  اما حول 
اسالم� ن3رو�ائ� گردآمده اند، 'ه حت� در س3ستم "انقالب اسالم�"، نه تار�خا و نه 
از لحاظ اقتصاد� و فر�نگ�، ر�شه در "آرمان" �ا� آن ندارند. جدال� 'ه در درون 
جناح�ا� رژ�م بر سر اصل� و بدل� بودن تعلق به "راه امام" و ش3وه اسالم� ز�ستن 
او و پر�3ز "از تجمالت" و مثال�ا� مHرر در باره نفوذ "آقازاده" �ا درگ3ر بوده است 
و گاه حت� به عنوان مبان� افشاگر� از "انحراف از راه امام" توسط س3ستم توده 
ا�ست� و احزاب و سازمان�ا� آن �م بدست گرفته شده اند، از �م3ن واقع3ت و ا�ن 
تناقض و شHاف ما�ه گرفته است. سران رژ�م اسالم� با �مه جناح�ا� آن، �م بطور 
واقع� دوران "د�ه فجر" را پشت سر گذاشته اند و �م �مراه با آن، ابزار تعرض 
ا�دئولوژ�f به مردم و در جدال درون� خود جناح�ا� رژ�م را ن3ز، از دست داده 
اند. فراخوان د�ه فجر، 'ه د�ه "ش�ادت" در راه فتوا�ا� "امام" بودند، دوران اقتصاد 
صلوات� و س3است مستضعف پنا�� و زندگ� در سا�ه "انقالب" اسالم�، چشم�ا را 
از "ثروت و ماد�ات" و "اقتصاد مال خر است" به اتحاد برا� پرش به قدرت س3اس� 
چرخانده بود. ا'نون ا�ن تفس3ر شا�د فقط بتواند اذ�ان 'ودن مستشرق3ن� را قاپ 
بزند 'ه در �ر حال مقام آ'ادم3سم خود را در تبحر در جانور و حشره شناس� و 
ارتجاع مدار� تثب3ت 'رده اند. شا�د از منظر دولت�ا� غرب� 'ه د�Hته پراگمات3سم و 
منفعت فعل� و روز سرما�ه و سود به آنان حHم مH3ند 'ه با �ر باند و دارودسته 
را�زن و جنا�تHار س3اس�، به صرف ا�نHه قدرت دولت� را فعال دردست دارند، وارد 
معامله و بند و بست و داد و ستد بشوند، د�ه فجر �نوز پوشش و محمل� س3اس� 
و با زم3نه قدرتمند در "بافت فر�نگ�" جامعه ا� مثل ا�ران تعر�ف شود. اما بطور 

واقع� از منظر رو�اروئ� جامعه با رژ�م اسالم� و حت� 
از زاو�ه انسجام درون� رژ�م اسالم�، "د�ه فجر"، د�گر 
�f ر�سمان پوس3ده است 'ه �ر روز دا�ره و دسته 
م3شوند.  پرتاب  ب3رون  به  آن  به  آو�زان شدن  با  ا� 
گله و گله مند��ائ� 'ه از به حاش3ه رفتن معماران و 
فراموش�  به  حت�  و  م3شود،  فجر  د�ه  ا�دئولوگ�ا� 
سپرده شدن شخص3ت�ا� ا�ن دوران، ب� خاص3ت شدن 
با عطف  "جب�ه"،  روح3ه  تمسخر  و  " ش�ادت"  فر�نگ 
توجه به زندگ� تجمل� بر ثروت�ا� بادآورده و نجوم� 

"سران نظام" به اندازه 'اف� گو�است.

جنگ ا�ران و عراق
�f محور م�م د�گر چرخش جناح�ا� رژ�م اسالم� 
حول ن3رو� جاذبه اسالم�، جنگ �شت ساله ا�ران و 
عراق است. دل3ل و ر�شه �ا� ا�ن جنگ �ر چه باشد، و 
مستقل از خاص3ت� 'ه برا� جم�ور� اسالم� در تقابل 
ا�ن جنگ در طول �شت سال سنگر  با مردم داشت، 
قدرتمند� جناح�ا�  پا�ه  و  اسالم�  رژ�م  تح3Hم  م�م 
مختلف آن بود. عالوه بر تلفات م3ل3ون� مردم، در صف 
ا�ن جنگ 'شته شدند، نقص عضو  رژ�م بس3ار� در 
قرار گفتند،  بمب�ا� گوناگون  امواج  شدند، در معرض 
پ3دا 'ردند و  فHر�  ماندگ� جسم� و روح� و  عقب 
تا دم مرگ با خود حمل 'ردند. قدرت "شخص3ت�ا" و 
فرماند�ان سپا�� و بس3ج� در سازماند�� م3دان�ا� 
نبرد در جب�ه �ا� جنگ، دچار �f جابجائ� شد، و به 
�م3ن اعتبار خود را صاحب و مدافع "انقالب اسالم�" 
برا�  'ه  را  آنچه  طلبان"  "عاف3ت  برابر  در  شناختند، 
اسالم" الزم  "دشمن  برابر  در  اسالم�  انقالب  از  دفاع 
بود انجام دادند. ا�ن�ا با ا�ن تار�خ �شت ساله، خود را 
طلبHار شناختند. جنگ �ا� اول و دوم ج�ان� �ر 'دام 
ب3ش از ۴ سال ب3شتر طول نHش3د، گرچه ابعاد آن دو 
جنگ ج�ان� در مقا�سه با جنگ ا�ران و عراق متفاوت 
است، اما باالخره �مانطور 'ه فرمانده فالن جب�ه ضد 
فاش3ست�، �نوز �م در رده اسطوره �ا� "م�3ن" و امر 
"سرداران  جنگ  سال  �شت  م3گ3رد،  قرار  "دمHراس�" 
�ا�  اسطوره  ثبت  نشانه  م3تواند  ن3ز  عراق  با  اسالم" 
اسالم� در دفاع از م�3ن اسالم� باشد. خارج شدن رده 
از  پائ3ن "رزمندگان جب�ه حق عل3ه باطل"  �ا� باال و 
حافظه �ا، ب� م�ر� نسبت به "خانواده ش�دا و قربان3ان 
جنگ" و "جانبازان"، تصف3ه و بازساز��ا� مداوم رده 
سر  و  بس3ج  و  سپاه  رفته  جب�ه  و  د�ده  جنگ  �ا� 
ا�ن جنگ در "سوانح"  فرماند�ان م�م  به ن3ست شدن 
مشHوQ سقوط �واپ3ما�ا و خانه نش3ن 'ردن بس3ار� 
از "رزمندگان" ا�ن دوران �شت ساله، 'ه جر�ان اشغال 
سفارت آمر�Hا �م توسط "دانشجو�ان پ3رو خط امام" 
را �م در برم3گ3ر�د، از �f طرف و پ3وستن بس3ار� از 
شخص3ت�ا� ا�ن دوران به صف منتقد�ن و ناراض3ان و 
سر در آوردن آن�ا از 'نج زندان�ا، مثل گنج� و طبرزد� 
و عبد� و... و حت� مورد حمله و تصف3ه ترور�ست� 
قرار گرفتن، مثل حجار�ان، از طرف د�گر فقط نمود�ائ� 
از ا�ن شHاف و تناقض در صفوف جم�ور� اسالم� و 
جناح�ا� آن است. ا�ن�ا 'ه خود را از سازماند�ندگان 
دادستان  و  خ3ابان�  شHار'نندگان  اطالعات،  وزارت 
مجازات  برا�  خ3ابان�  ا�  دق3قه  سه  �ا�  دادگا��ا� 
نظاره  به  م3دانند،  نظام"  "مخالف  �ر   �Hف3ز� حذف  و 
و  سابقه  ب�  "اقتدارگرا�ان"  'ه  اند  شده  تبد�ل  گران� 
م�م  مقامات  �3ات  در  را،  اسالم  راه  در  فد�ه  پ3ش3نه 
حHومت اسالم� م3ب3نند 'ه خود گاه به عنوان "مت�م" با 
آنان روبرو م3شوند. گر�ه و زار� �ا� �ر ازچند گاه 
از جناح�ا�  او  ثمر  ب�  دعوت�ا�  و  رفسنجان�  �Hبار 
رژ�م برا� بازگشت به زندگ� با روح3ه دوران جنگ 
�شت ساله و د�ه فجر، فقط ب3ان �f تناقض و تجل� 
ا�ن تناقض در موقع3ت فعل� خود رفسنجان� و زندگ� 
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ثروت�ا�  با  "تجمل�" 
ذر�ه  و  او  ا�  افسانه 
تناقض  ا�ن  ن3ست.  �ا�ش 
"انقالب  و  "اسالم�"  رژ�م 
اسالم�" با واقع3ت�ا� پا�ه 
ا� تر در جامعه ا�ران و 
س3اس�  مناسبات  در  ن3ز 
و اقتصاد� ج�ان معاصر 
جم�ور�  رژ�م  ماست. 
برآمده  رژ�م  اسالم�، 
اسالم�"  "انقالب  از 
'ه  پ3ش3نه  ا�ن  با  است 
جامعه  حاش3ه  از  قشر� 
تار�خ  فراموشخانه  و 
مر'ز  و  قدرت  مسند  به 
م�م  'شور   f� حا'م3ت 
در  رژ�م  ا�ن  اند.  رس3ده 
متن  بر  ح3ات  ادامه  ع3ن 
با  دار�،  اقتصاد سرما�ه 
�f ناتوان� در سازماند�� 
اقتصاد و �مزمان حفظ و 
اصول  اساس  نگ�دار� 
اسالم� روبروست. تقابل 
اسالم�  رژ�م  با  آمر�Hا 
بحران  عمق  دل3ل  به  'ه 
عراق  اشغال  ال�نحل 
مرحله  به  آمر�Hا  توسط 
خطرنا'�  و  انفجار� 
رس3ده است، سران رژ�م 
را �f بار د�گر با تناقض 
'رده  گرفتار  ا�  شHننده 
و  سازش  نوع  �ر  است. 
مماشات با آمر�Hا، الجرم 
'فه م3راث�ا� د�ه فجر و 
جنگ �شت ساله را به نفع 
دست 'ش3دن از ا�ن حلقه 
�ا� م�م ر�سمان وحدت 
جم�ور�  صفوف  در 
مH3ند.   fسب اسالم� 
بعالوه �f قدرت و ن3رو� 
اعماق  در  تر�  عظ3م 
رژ�م  عل3ه  ا�ران  جامعه 
ا�ن  دارد.  وجود  اسالم� 
و  ن3ست  اسالم�  جامعه 
دگر  بس3ج  وظرف3ت  توان 
برا�  انسان�  ن3رو�  باره 
ا�ستادگ� در برابر آمر�Hا 
بخاطر حفظ "'3ان اسالم"، 
امHان  'متر�ن  از  د�گر 
خود  صفوف  در  حت� 
برخوردار  اسالم�  رژ�م 
م�م  دل3ل   f� ن3ست. 
سربرآوردن تشد�د تضاد 
جناح�ا� رژ�م در ظرف3ت� 
جد�د، در �م3ن تناقضات 
واقع� ن�فته است. به دل3ل 
و  پارامتر�ا  ا�ن  دخالت 
جامعه  متفاوت  شرا�ط 
ا�ران، مردم توان و ظرف3ت 
بالقوه ا� برا� جلوگ3ر� 
محتمل  سنار�و  تHرار  از 
اما س3اه تر و خون3ن تر 

از نمونه عراق را دارند. 

دو خرداد
دو خرداد و انتخاب خاتم� 
جم�ور  رئ3س  عنوان  به 
انتخابات  ماجرا�  در 
سال 76، از نظر بس3ار� 
مفسران"  و  "ناظران  از 
 f� ،اوضاع س3اس� ا�ران
حر'ت و اتفاق غ3ر منتظره 
جم�ور�  شد.  تعب3ر 
انتخابات  ا�ن  در  اسالم� 
در مقطع� قرار گرفته بود 
ا'ثر  مثل  م3با�ست  �ا  'ه 
نما�شات انتخابات�، "ناطق 
نظر  مورد  فرد  نور�"، 
ول� فق3ه از صندوق�ا سر 
اجازه  ا�نHه  �ا  و  درآورد 
بدون  بار  ا�ن  'ه  بد�ند 
تقلب�ا� �م3شگ�، "مردم"، 
را� خود را در واقع پشت 
جم�ور�  مشروع3ت 
اسالم� قرار بد�ند. رژ�م 
اسالم� در نقطه م�م� از 
مبارزه برا� بقا خود قرار 
داشت، اگر ناطق نور� را 
مضحHه  فرما�ش�  برنده 
مH3ردند،  اعالم  انتخابات� 
مردم در �f تقابل آشHار 
جم�ور�  تمام3ت  با 
م3گرفتند.  قرار  اسالم� 
وضع3ت  د�گر  طرف  از 
رژ�م اسالم� و ن3از �مه 
جناح�ا برا� در امان نگاه 
از  رژ�م  تمام3ت  داشتن 
شرا�ط�  مردم،  تعرض 
برخ�  'ه  آورد  پ3ش 
جناح�ا� سابق خط امام 
فرجه  خاتم�  به  را�  با 
د�گر� برا� بقا ب3ابند. اما 
شر'ت وس3ع مردم در ا�ن 
ضرب  قول  به  انتخابات 
فرصت�  اصف�ان�3ا  المثل 
آن  از  استفاده  با  تا  بود 
از منظر و جا�گاه خود " 
گز را با گز بHشنند". حول 
انتخاب خاتم� صف بند� 
آرا�ش  رژ�م،  جناح�ا� 
گرفت.  بخود  جد�د� 
'ه  گرفت  شHل  ائتالف� 
بر  ائتالفى  ديگر  اش  پا�ه 
اقتصادى،  سياست  سر 
نبود،  دولتگرايى  يا  بازار 
و  غرب  با  رابطه  سر  بر 
بلHه بر سر  نبود،  آمريHا 
'اسه   fي از  جلوگيرى 
شدن قدرت جناح رسالت، 
"انحصار  با  مبارزه  و 
ائتالف  اين  بود.  طلبى" 
سابق  امام"  "خط  جديد 
ديروزش،  قربانيان  با  را 
"ليبرال�ا" و "غربى" �ا، زير 
يf چتر جمع 'رد. اما ا�ن 
نفس  برا�  جد�د  فرجه 

'ش3دن جم�ور� اسالم� 
و تالش برا� بقا ط� دو 
ر�است  ساله   ۴ دوره 
جم�ور� خاتم� و برتر� 
مجلس  و  مقننه  قوه  در 
ع3ن  در  ششم،  ملHوت� 
حال فرجه ا� بود 'ه در 
آن مردم ن3ز سع� 'ردند 
بزنند".  را  خود  "حرف 
اعتراضات  گرفتن  دامن 
"مصوبات"  به  'ارگر� 
از  "اصالحات"  دولت 
خارج  به  اعتراض  جمله 
شدن 'ارگران 'ارگا��ا� 
قانون  شمول  از   fوچ'
'ار و ب3مه، اعتراضات و 
�ا�  تجمع  و  بندان�ا  راه 
برابر  در  'ارگر�  وس3ع 
مجلس  و  �ا  وزارتخانه 
در اعتراض به س3است�ا� 
و  ساز�  خصوص� 
بو�ژه  بH3ارساز��ا، 
معرض  در  درصنا�ع 
نساج�،  ورشHستگ� 
تحر'ات در صفوف جنبش 
در  شHاف  و  دانشجوئ� 
ال�ه دفتر تح3Hم وحدت و 
پ3رو  دانشجو�ان  بقا�ا� 
و  آذر�ا   16 امام،  خط 
خرم  وقا�ع  و  ت3ر�ا   18
جد�د�   Qتحر و  آباد 
بر سر حقوق  مبارزه  در 
'ود'ان،  حقوق  و  زنان 
آدم  تبد�ل شدن فست3وال 
به  برف� �ا در 'ردستان 
و...  اجتماع�،  سنت   f�
چگونگ�  از  موارد�  فقط 
اعتراض�  جنبش  استفاده 
و  "شHاف"  از  مردم 
'اسه   f� از  جلوگ3ر� 
بود.  باال  در  قدرت  شدن 
قدرت  به  حال  �مان  در 
فقط  خرداد  دو  رس3دن 
به معن�  در ط3ف خود� 
باز شدن �f امHان برا� 
ائتالف ب3ن خط امام� �ا 
به  فقط  نبود.  "ل3برال�ا"  و 
امثال  'ه  نبود  معن�  ا�ن 
موسو�  و  محتشم� 
جر�ان  در  'ه  تبر�ز� 
 67 و   60 عام�ا�  قتل 
�زاران  م�دورالدم  حHم 
و  امضا  و  را صادر  نفر 
دوره  در  مH3ردند،  تا�3د 
سخنگو�ان  ردا�  خاتم� 
جب�ه اصالحات و "تعامل" 
م3ان  در  پوش3دند.   را 
اپوز�س3ون  ط3ف�ا�  'ل3ه 
مل� مذ�ب� ام3د و تو�م، 
�ردو، به خاتمى به عنوان 
يf ناجى جديد براى "ملت" 
ماجرا�  و  گرفت  شHل 
و  رفسنجانى  "پرزيدنت" 
"د'تر�ن توسعه اقتصاد�" 

او و مجال آزما�ش "اسالم 
ميانه رو" در شتاب� جد�د 
بجائ�  'ار  شد.  تHرار 
شخص3ت�ا�  'ه  رس3د 
آمر�Hا  مق3م  ا�ران�  الب� 
برا� شرف3اب� به حضور 
در  عز�ز"  جم�ور  "رئ3س 
 ،Qن3و�ور به  او  �ر سفر 
آش نذر� پخش مH3ردند 
عباس  حضرت  سفره  و 
صف،  ا�ن  به  م3چ3دند.  
عالوه بر لشHر ذخ3ره در 
البته  مذ�ب�،  مل�  گرا�ش 
ن3رو�ا� تازه "نفس"� از 
"'مون3ست سابق�" �ا �م 
با "جنبش اصالحات" �مراه 
خرداد  دو  گفتند  شدند. 
اجتناب  پروسه   f� آغاز 
'ه  است  تار�خ�  ناپذ�ر 
ادامه آن روبنا� سرما�ه 
و  تHامل  را  ا�ران  دار� 
ال�ه  �مه  مH3ند.  منسجم 
مل�  جنبش  "چپ"  �ا� 
"خشونت  ذم  در  مذ�ب�، 
نوشتند  'مون3ست�ا  طلب�" 
را  'مون3سم  و  گفتند  و 
خصوص3ات  از  انزوا  به 
خود و�ژه تHامل اجتماع� 

"م�3ن" مت�م 'ردند. 
م3ان  در  د�گر،  در سو� 
ناس3ونال3ست�  جر�انات 
'رد،  ناس3ونال3سم  بو�ژه 
بار د�گر فراخوان شر'ت 
جم�ور�  "انتخابات"  در 
اسالم�، از جمله انتخابات 
شورا�ا و دور دوم انتخاب 
گرفته  سر  از  خاتم�، 
جم�ور�  "د�الوگ"با  شد. 
اسالم� و تالش�ا� پن�ان 
"مذا'ره"  برا�  مخف�  و 
باب شد و از دل سازمان 
 f� �ا�  نطفه  له،  'ومه 
قوم  رسما  دارودسته 
ضد'مون3ست  و  پرست 
د�ر�ن  "دوستان"  'ه 
در  را  م�3ن�  اتحاد�ه 
بودند،  �افته  محل�  قدرت 
بستر  در  و  شد  بسته 
د�پلوماس�  و  مراودات 
جم�ور� اسالم� و دولت 
به  سل3مان3ه  در  "'رد�" 
قرب  و  اجر  ب�  مدافع3ن 

"اصالحات" پ3وستند. 
دولت�ا�  رابطه  منظر  از 
قدرت  آمر�Hا،  و  اروپائ� 
مثابه  به  دوخرداد،  گ3ر� 
قلعه  فتح  برا�  امHان� 
از  اسالم�  جم�ور� 
شد.  گرفته  تحو�ل  درون 
طلبان"  "اصالح  اصطالح 
قبل از ا�نHه در ال�ه �ا� 
و  مقوله   f� به  دوخرداد 
تبد�ل  شده  فHر  عبارت 
شود، توسط رسانه �ا� 

بورژوائ� و فرستنده �ا� 
به  وابسته  زبان  "فارس�" 
 f� به  پنتاگون،  و  س3ا 
شد.  تبد�ل  را�ج  "گفتمان" 
'س�  �ر  'ه  شد  معلوم 
دوخرداد  ن3روئ�  �ر  و 
اصالحات"  "جنبش  و 
خود  و�ژه  امر  برا�  را 
"تمام3ت  جناح  م3خوا�د. 
خواه"، متوجه شد 'ه ز�ر 
برآ�ند�  خرداد،  دو  چتر 
از ن3رو�ا� خود� و غ3ر 
فشار  ضرب  به  خود� 
س3اس� و اقتصاد� غرب 
پروژه  دارند  آمر�Hا،  و 
عبور از جم�ور� اسالم� 
رمز�  عبارت  به  'ه  را 
"عبور از خاتم�" قالب زده 
مH3نند.  عمل�  بود،  شده 
خواه"  "تمام3ت  بازو� 
جم�ور�  'ه  ا�  رگه  و 
اسالم� را با وال�ت فق3ه و 
احHام اول3ه و ثانو�ه اسالم 
و  شخص3ت�ا  م3شناخت، 
پرسوناژ�ا� �مه عناصر 
گذار  مخمل�"،  "انقالب 
"حقوق  و  آم3ز"  "مسالمت 
مدن�"  "جامعه  و  بشر�" 
عبور از جم�ور� اسالم� 
'ردن  ساقط  واقع  در  و 
رژ�م  اسالم�  س3ما� 
روشن�  به  را  اسالم� 
به  اسالم�  رژ�م  د�د. 
�مه ط3ف�ا� ش3دا� عبور 
مسالمت آم3ز از اسالم3ت 
رژ�م نشان داد 'ه به ا�ن 
"اصالح"  به  تن  راحت� 
پا�ان�  نم3د�د. در مراحل 
و  خرداد  دو  پروژه 
از  بس3ار�  آن،  شHست 
و  شاخص  شخص3ت�ا� 
مل�  گرا�ش  'اند�د�ا� 
ام3د  نقطه  ن3ز  و   مذ�ب� 
دولت�ا� اروپائ� و آمر�Hا 
درون،  از  قلعه  فتح  برا� 
"تمام3ت  آ�ن3ن  مشت  با 
شدند.  روبرو  خوا�ان" 
سرانجام  و  سرنوشت 
گنج�، 'ه در تو�م رس3دن 
زندان�  ق�رمان  مقام  به 
'ش3ده "انقالب مخمل�" به 
منجر    f3م' سرانجام� 
شد، در نوع خود شاخص 
بود. 'وب3ده شدن آخر�ن 
جنبش  تابوت  بر  م3خ�ا 
خرداد،  دو  و  اصالحات 
چند  و  شHاف  د�گر  بار 
را  اغتشاش  و  دستگ� 
پرو  اپوز�س3ون  ب3ن 
شمار�  زد.  دامن  رژ�م 
به  آشHارتر�  تما�ل  با 
راست  اپوز�س3ون  سو� 
متما�ل  غرب  طرفدار  و 
حHومت  سطح  در  شد. 



5

Mainstream                                         2007 بستر اصل�                 شماره دوم، فور�ه 

بحث  رژ�م،  جناح�ا�  و 
تقلب  بدون  انتخابات 
درآوردن  و  شد  با�گان� 
تع33ن  قبال  'اند�د�ا� 
از سر  از صندوق�ا  شده 
نژاد،  احمد�  شد.  گرفته 
تو�مات  بقا�ا�  عل3رغم 
اپوز�س3ون  و  دوخرداد� 
مقابل  در  رژ�م،  پرو 
مع3ن و شخص3ت پ3ش3ن 
به  رفسنجان�،  خود،  تر 
عنوان منتخب از صندوق�ا 
درآمد. صف �اج و واج� 
را  دوخرداد  پا�ان  'ه 
با  نداشت،  باور  �نوز 
توض3حات  گرفتن  عار�ه 
آ'ادم3سم دوخرداد� و از 
رو� تب33ن �ا� آنان، تز 
به  را  پوپول3ست�"  "دولت 
عنوان دل3ل و پا�ه شHست 
تالش  �ر  و  خرداد  دو 
ر�شه  و  طلبانه  اصالح 
�ا� پ3روز� احمد� نژاد 
به بازار 'ساد خود ارائه 

داد. 

جم�ور�  رژ�م  سران 
اند  'رده  سع�  اسالم�، 
خود  رژ�م  د�گر  بار   f�
�ا�  پا�ه  اساس  بر  را 
قرار  خود  عروج  دوران 
د�ند. ا�ن دوران، به حHم 
بافت  در  عم3ق  تحوالت 
تغ33رات  و  ا�ران  جمع3ت 
و  توقعات  در  بن3اد� 
روانشناس�  و  انتظارات 
اجتماع� جمع3ت ا�ران، با 
�مه اقشار و طبقات آن، و 
نسل�  به شHاف  توجه  با 
اسالم�،  رژ�م  با  جامعه 
و  است  بازگشت  قابل  نه 
برا�  بازساز�.  قابل  نه 
را��  اسالم�  جم�ور� 
جز سقوط و 'نار رفتن از 
مس3ر تحول جامعه ا�ران 
باق� نمانده است. اما ا�ن 
تناقض  و  واقع�  س3ر 
در  اسالم�  رژ�م  ال�نحل 
شرا�ط�  در  حال  ع3ن 
با  ما  'ه  م3رود  پ3ش 
و  الملل�  ب3ن  فا'تور�ا� 
�ست3م.  روبرو  ا�  منطقه 
رژ�م صدام به ترت3ب� 'ه 
شد.  چ3نج"  "رژ�م  د�د�م 
حضور  'نار  در  آمر�Hا 
نظام� در عراق و منطقه، 
با معضل ال�نحل عراق، و 
رژ�م  س3است  عواقب  با 
نظام�  اشغال  و  چ3نج 
ب�ره  روبروست.  عراق 
از  اسالم�  رژ�م  گ3ر� 
آمر�Hا  س3است�ا�  نت3جه 
رژ�م  "سرنگون�"  برا� 
عراق  معضل  حل  صدام، 

به  را  آمر�Hا  دولت  برا� 
نوع� تع33ن تHل3ف با رژ�م 
اسالم� 'شانده است. بار 
رژ�م  تغ33ر  د�گر سنار�و 
سر�م  اتHا  به  ا�ران  در 
بند� جر�انات قوم� و در 
نگا�داشتن  انتظار  حالت 
"آزاد  عمل3ات  برا�  مردم 
توسط  ا�ران  ساز�" 
آمر�Hا و دولت بوش، به 
است.  آمده  صحنه  جلو 
مبارزه  'ه  مقطع�  در 
مردم ا�ران به نقطه تع33ن 
است،  رس3ده  ا�  'ننده 
باالگرفتن تشنج آمر�Hا و 
�ر  و  اسالم�  جم�ور� 
تنش  ا�ن  رس3دن  احتمال 
برا�  نظام�،  درگ3ر�  به 
مائده   f� اسالم�  رژ�م 
سا'ت  ب�انه  و  آسمان� 
'ردن و ب� تفاوت 'ردن 
مردم است.  خطر ا�ن است 
'ه پروسه ا� 'ه م3تواند 
به  مردم  مبارزات  توسط 
نفع ر�ا شدن جامعه ا�ران 
از نHبت اسالم س3اس� و 
حHومت مذ�ب� پا�ان �ابد، 
با دخالت آمر�Hا و تداوم 
س3است "زادساز�" نوع� 
مات  شا�د  عراق  در  'ه 
به  �ست3م،  آن  مب�وت  و 
مس3ر پر درد و فوق العاده 
خون3ن تر� منحرف شود. 
جر�انات قوم پرست و ب� 
ر�شه و اج3ر� 'ه ا'نون 
زندگ�  جامعه  حاش3ه  در 
به  ربط�  �3چ  و  مH3نند 
مبارزه برا� رفع �ر نوع 
و  ستم  جمله  از  ستم�، 
تبع3ض مل�، ندارند دارند 
پا'ساز��ا�  چاقو�ا� 
ت3ز  را  خود   Qوحشتنا
در  'ه  ن3رو�ائ�  مH3نند. 
و  مل3ت�ا  "حقوق  پوشش 
ا�ران"  سا'ن  قوم3ت�ا� 
مرعوب ا�ن تدارQ بخون 
و  ا�ران  جامعه  'ش3دن 
ش3رازه  'ردن  پاره  تHه 
شده  ا�ران  جامعه  مدن� 
اند، دارند راه پ3اده شدن 
سنار�و آ�نده خم3ن� �ا و 
الجورد��ا�  و  خلخال�3ا 
مH3نند.  �موار  را  قوم� 
آستانه  در  اسالم�  رژ�م 
فروپاش�،  و  سقوط 
امHان دارد 'ه با "معجزه" 
جر�انات   Qتحر و  ظ�ور 
م�لHه  از  قوم�  متعصب 
بگر�زد و شعب و شاخه 
آن،  مسلح  دندان  تا  �ا� 
تر�ن  س3اه  معماران  به 
ا�ران  تار�خ  صفحات 

بپ3وندند.        

در  ا�ران  مردم 
آزما�ش�  بوته 

تع33ن 'ننده تر
سر  بر  'ه  بزرگ�  خطر 
قرار  ا�ران  جامعه  راه 
س�  اگر  است.  گرفته 
سال قبل پول خرج 'ردند 
و  ساختند  تصو�ر  و 
پرداختند 'ه جامعه ا�ران 
انقالبش  و  است  اسالم� 
�م اسالم� است، ا�ن بار 
دستجات  و  باند  دارند 
فاش3ست  و  متعصب 
مH3ند  بند�  قوم� سر�م 
به  را  ا�ران  جامعه  تا 
عنوان جامعه ا� با �و�ت 
به  مل3ت�"  "چند  و  قوم� 
م3دانند  'نند.  حقنه  افHار 
مساله   f� ا�ران  در  'ه 
 f� به  'رد،  مساله  مل�، 
مساله س3اس� تبد�ل شده 
متمدنانه  راه حل  و  است 
و انسان� م3طلبد. با ت3Hه 
�ر  واقع�،  مساله  ا�ن  به 
ب3ن  نابرابر�  و  تبع3ض 
ش�روندان مناطق مختلف 
جامعه ا�ران را به عنوان 
"مسائل مل�" م3سازند  و 
م3پردازند. �مان تحوالت� 
و  منزو�  گرا�ش   f� 'ه 
در حاش3ه جامعه ا�ران را 
مشخصه  وجه  عنوان  به 
جامعه ا�ران تصو�ر 'ردند 
و موجبات "اسالم�" 'ردن 
خ3زش مردم و اعتراضات 
را  'ارگر�  اعتصابات  و 
از  بار  ا�ن  'ردند،  فرا�م 
د�گر  گرا�ش   f� جانب 
ا�ران  جامعه  حاش3ه  در 
دارد تHرار م3شود. دارند 
بار د�گر برا�مان سنار�و 
به  را  ما  و  م3نو�سند 
قوم3ت�ا"  "انقالب  استقبال 
'شور�  "ا�ران  م3برند. 
و  است  مل3ت�  چند 
فدرال3سم قوم� و ساختار 
حHومت� مبتن� بر �و�ت و 
تعلقات قوم� و مل�"، راه 
حل ا�ن "معضل" است. ا�ن 
ب3ان3ه �ا  ا'ثر  بند  ترج3ح 
و "م3ثاق"�ا� احزاب چپ 
حاش3ه ا� و راست و قوم 
ناس3ونال3ست   و  پرست 
ستم"  تحت  و  "حا'م 
تع�دات  و  �ا  وعده  و 
آ�نده  برا�  آن�ا  س3اس� 
از جم�ور� اسالم�  پس 
'ردن  قوم�  خطر  است. 
در  ا�ران  مردم  مبارزه 

جر�ان مبارزه برا� بز�ر 
و  اسالم�،  رژ�م  'ش3دن 
'ردن  مسموم  خطر 
و  جامعه  س3اس�  فضا� 
ذ�ن3ت مردم با ا�ن تعاب3ر 
ارتجاع�،  س3است�ا�  و 
از  عم3قتر  و  بدتر  بس3ار 
تالش و "معجزه" اسالم� 
سال  در  پ3ش3ن  'ردن 
57  و عواقب و نتا�ج آن 
است  وحشتنا'�  'ابوس 
'ه س� سال است جامعه 
زنج3ر  و  بند  به  را  ا�ران 
انواع خرافه �ا� اسالم� 
مبارزه   f� است.  'ش3ده 
تالش�ا�  با  جانبه  �مه 
با  'ه  ا�  ارتجاع� 
�مHار� امثال ما�Hل لد�ن 
و سازمان�ا� قوم پرست 
برا� پاش3دن ز�ر و سم 
پرست�  قوم  و  قوم3گر� 
به جامعه ا�ران در دست 
ا�ن  است.  الزم  اجراست، 
دولت  �ا�  حربه  از   �H�
برا�  مصاف  در  آمر�Hا 
و  اسالم�  رژ�م  تغ33ر 
اجرا�  مراحل  از  جزئ� 
چ3نج"  "رژ�م  س3است 
است. حت� م�م ن3ست 'ه 
�وگوسالو�  مورد  مثل 
سازمان�ا�  پ3ش3ن، 
جب�ه  مانند  ساز�  دست 
و  'وسوو  آزاد�بخش 
مقدون� را پس از اجرا� 
سالح  خلع  خود،  سنار�و 
'نند. مساله م�م مس3ر و 
ابزار و عوامل "بوم�" در 
پ3اده 'ردن س3است رژ�م 
چ3نج و ضربه پ3شگ3رانه 
است. سرنوشت و آخر و 
عاقبت فرقه �ا و دستجات 
قوم� مشغله 'س� ن3ست. 
در  مساله  بودن  خط3ر 
بخش�ا�  'ه  ا�نجاست 
اپوز�س3ون راست و چپ� 
'ه در �ر حال بر ذ�ن3ت 
دارند،  تاث3ر  ا�ران  مردم 
م3دان  در  باز�  "قاعده" 
�و�ت ساز� قوم� برا� 
بپذ�رند.  را  ا�ران  جامعه 
وعده  با  ند  گذاشته  قرار 
توتال3تر"  رژ�م  "تغ33ر 
جم�ور� اسالم� ما را به 
 Qدوره خوفنا f� استقبال
از لت و پار 'ردن �مد�گر 
در جر�ان "باز�اب�" �و�ت 
مل� خود  و  قوم�  اص3ل 
دوران  در  اگر  ببرند.  
قبل� سازماند�� و بس3ج 
و تدارQ سپاه "صحابه" و 
مجا�د�ن افغان و برسم3ت 
عنون  به  خم3ن�  شناختن 
به  اسالم�"  "انقالب  ر�بر 

ا�ن وضع3ت نHبت بار در 
انجام3ده  منطقه  و  ا�ران 
و  مال�  تام3ن  است، 
نظام� و س3اس� جر�انات 
قوم�  بار  ا�ن  "صحابه"، 
آن، توسط دوا�ر حHومت� 
آمر�Hا و برپائ� و سر�م 
جر�انات  'ردن  بند� 
حاش3ه ا� و ارتجاع� در 
"'نگره مل3ت�ا و قوم3ت�ا� 
ا�ران"  و الق3د� ن3رو�ا� 
اپوز�س3ون  س3اس� 
نامسئول  چپ  و  راست 
رواج  و   پخش  برابر  در 
جو�انه  '3نه  احساسات 
زدن  دامن  و  گرائ�  قوم 
'3نه قوم� و  نفرت و  به 
و  انسان�  وحدت  تجز�ه 
خطر  ا�ران،  جامعه  مدن� 
از  بزرگتر�  مراتب  به 
اسالم�  و�روس  تزر�ق 
است.  ا�ران  جامعه  به 
به  'ه  ا�نجاست  خطر 
استثنا� حزب حHمت3ست، 
ط3ف  در  احزاب  'ل3ه 
اپوز�س3ون راست و چپ  
پذ�رفته  اسالم�،  رژ�م 
قوم3ت�ا  مساله  'ه  اند 
 f� قوم�"،  "اقل3ت�ا�  و 
اساس�  خصوص3ت 
ا�ران  جامعه  مشHالت 
'شور  قوان3ن  تع33ن  و 
بر  ش�روندان   f3Hتف و 
تما�زات  و  تعلقات  حسب 
و جدائ�3ا� قوم� و مل� 
راه حل آن است. عبدالله 
م�تد� "دب3ر 'ل" سازمان 
'نار  در  'ه  زحمتHشان 
ط3ف "صحابه" �ا� قوم�، 
سابقه  و  س3اس�  احترام 
سمپات�  ن3ز  و  له  'ومه 
به  ا�ران  جامعه  مدن3ت 
مساله  متمدنانه  حل 
"بازساز�"  تتمه  را  "'رد" 
خود  فاش3ست�  سازمان 
ا�نHه  از  است،  'رده 
موسسه  �ا�  طرح  در 
امر�Hن انترپرا�ز و "'نگره 
ا�ران  قوم3ت�ا�"  و  خلق�ا 
داشته  شر'ت  افتخار 
بالد.  م�  خود  به  است، 
است  فرموده  م�تد� 
الملل�"  ب3ن  "جامعه  ا�نHه 
جامعه  'ه  است  پذ�رفته 
"چند  جامعه   f� ا�ران 
مل3ت�" است، خود �f امر 
م�م و تع33ن 'ننده است. 
م�تد�  عبدالله  فرما�شات 
زبان  از  'ه  نظر  ا�ن  از 
اسبق�  'مون3ست   f�
چندان  است،  شده  جار� 
ا�م3ت ندارد. ا�ن اظ�ارات 
از ا�ن نظر �شدار د�نده 
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جامعه  توص3ف  'ه  اند، 
ا�ران به عنوان جامعه ا� 
مشHالتش،  و  مسائل  'ه 
مسائل قوم� است توسط 
بخش�ا� فعال اپوز�س3ون 
به عنوان �f داده و پ3ش 
ن3ز  شده  اثبات  فرض 
پذ�رفته شده است. ا�ن بار 
ما نه با �f خم3ن� و باز 
 Qخوفنا ا�  دوره  'ردن 
در وصف جامعه ا�ران به 
عنوان جامعه ا� اسالم�، 
'ه با چند�ن ر�بر و زع3م 
'ه از ز�ر �ر لجن نفرت 
قوم�،  انتقامجوئ�  و 
مسموم  را  مردم  اذ�ان 
روبرو  مH3ند،  آلوده  و 
�ست3م. تصو�ر پا'ساز��ا 
جمع�  دسته  گور�ا�  و 
'ه د�روز در �وگوسالو� 
و  بود�م  آن  ناظر  سابق 
امروز در جنگ�ا� سHت� 
انتحار�  پا'ساز��ا�  و 
پ3ام  دارد،  ادامه  عراق 
'ابوس  ا�ن  خون3ن 
آ�نده  برا�   Qوحشتنا
است.  قوم3ت�ا"  "ا�ران 
ترت3ب  ا�ن  به  م3خوا�ند 
رژ�م  تغ33ر  نوع  ا�ن  با 
نظام�  اشغال  و  عراق 
انداختن  راه  و  ا�ران 
انتحار�  �ا�  جوخه 
به ما  پا'ساز��ا� قوم�، 
وعده "آزاد�" و برقرار� 
"دمHراس�" بد�ند. در ا�ن 
رابطه بخش� از "مفسر�ن 
عل3رضا  نظ3ر  س3اس�"، 
نور�زاده، در �3ات و'ال� 
تسخ3ر� مردم ا�ران، در 
شده  حساب  ا�  برنامه 
به،  اعتبار  بخش3دن  به 
از  تراش�  شخص3ت  و 
قوم  و  متعصب  جر�انات 
سازمان  چون  پرست� 
بخش�ائ�  و  زحمتHشان 
دمHرات  حزب  ر�بر�  از 
شده  مشغول  'ردستان 
ا�ن�ا  شغل  البته  ا�ن  اند. 
�م  شان  مامور�ت  و 
ساز�  تفاوت  ب�  �ست. 
در  ا�ران  ش�روندان  ما 
برابر م�ندس� قوم ساز� 
ما  دادن  خو  و  عادت  و 
و  ن�اد�نه  گو�ا  �و�ت  به 
"مادرزاد�"  و  "طب3ع�" 
مو�وم  �و�ت  تار�خ� 
قوم� مان، 'ار سازمان3افته 
نوع  ا�ن  آگا�انه  و 
مفسر�ن و ژورنال3ست�ا� 
"سرشناس"، "م�3ن" است. 
وقت� به ا�ن ترت3ب برا�مان 
در  ما  'ه  'ردند  تعر�ف 
باستان�  سرزم3ن  م3دان 

مل3ت�ا و قوم3ت�ا� سا'ن 
ا�ران و حق "مسلم" آنان 
حHومت  تش3Hل  برا� 
فدرال با مقررات و قوان3ن 
باز�  خود.  مل�  و  قوم� 
'ه  پذ�رفت3م  و  مH3ن3م 
و  قوم3ت  به  'دام  �ر 
ا�م،  بازگشته  خود  مل3ت 
دوره   f� 'ابوس  م3خ 
تار�f را بر زم3ن 'وب3ده 
م3دان  ا�ن  به  نبا�د  اند. 
تعب3ه  و  شده  بازساز� 
شده توسط دوا�ر وزارت 
و  س3ا  سازمان  و  دفاع 
موسسه امر�Hن ا�نترپرا�ز 
وارد شد. نبا�د اجازه داد 
در   Qخطرنا و�روس 
تعلقات  عفون�  غده  ز�ر 
جدائ�3ا�  و  مسموم 
خراف� قوم پرستانه، فعال 
شود. اگر و�روس ارتجاع 
توانست  اسالم�  �و�ت 
'ارشده  برنامه   f� در 
و نقسه مند، ط� ب3ش از 
س� سال منزو� تر�ن و 
در  گرا�ش  تر�ن  طف3ل� 
را  ا�ران  جامعه  حاش3ه 
حHومت�  قدرت  مسند  به 
فجا�ع�  آن  و  برساند 
'ند،  و خلق  آورد  بار  را 
'ه در تلخ تر�ن خاطرات 
و  روان  و  روح  ما  �مه 
وجدانمان را ر�شه ر�شه 
'ردن  فعال  است،  'رده 
جدائ�  و  نفرت  و�روس 
و  قوم�  انتقامجوئ�  و 
وصف ما ش�روندان آزاد 
به  ا�ران،  جامعه  برابر  و 
به  ما  تعلق �و�ت�  عنوان 
ا�ن �ا آن قوم3ت و مل3ت، 
وحشتنا'تر�  پ3ام�ا� 
فر�اد  برابرمان  در  را 
در  ا�ران  جامعه  م3زند. 
ز�ر  و  سم  ش3وع  برابر 
و  ا�دئولوگ�ا  پرا'ن�3ا� 
شخ3ص  شخص3ت�ا� 
و  اسالم�  "نواند�شان" 
قار�ان قرائت "آزاد�بخش" 
از اسالم و قرآن، در برابر 
روا�ات  و  احمد�سم  آل 
وطالقان�  شر�عت�  امثال 
و  رجو�  و  خم3ن�  و 
خ3ل نو�سنده و �نرمندان 
و  اسالم�  مل�  گرا�ش 
و  خجول  چ3ان  مشروعه 
وا'س3نه  'ار،   محافظه 
نبود. نت3جه و عواقب ا�ن 
در  الق3د�  و  تفاوت�  ب� 
نقشه  م�ندس�  آن  برابر 
مند افHار عموم� را ا'نون 
نسوج  در  م3توان  د�گر 
روح و روان جامعه ا�ران 
 f� ن3ست3م  مجاز  د�د. 

بار د�گر اجازه بد�3م، از 
�و�ت مو�وم ما برا� ما 
حHومت�  قواره  و  شHل 
و  قانوگزار�  مبنا�  و 
بتراشند.  �Hد�گر  با  رفتار 
سرنوشت  ن3ست3م  مجاز 
آ�نده  نسل�ا�  و  خود 
ز�ر  را  ا�ران  جامعه 
دست ن3رو�ئ� ر�ا 'ن3م، 
پاره  تHه  شان  وعده  'ه 
�مد�گر  بدست  ما  'ردن 
در  تر'3ست�ا  پان  است. 
ا�  گوشه  تبر�ز  تحر'ات 
خون3ن  وعده  از   fوچ'
"ا�ران  م�ندس�  دستگاه 
در  را  قوم3ت�ا"  فدرال 
وقاحت  با  خود  "سوگند" 
تمام در برابرمان گرفتند: 
ستارخان  به  "سوگند 
آتش  به  را  ت�ران  'ه 
با  'ه  س3است�  مH3ش3م". 
النسه 'ردن منزو� تر�ن 
باند�ا� قوم� در موسسه 
ا�نترپرا�ز طراح�  امر�Hن 
م3شود، طبق چن3ن سنار�و 
س3اه و خون3ن� "ا�ران ما" 
مال�ان"  "رژ�م  ق3د  از  را 
و  "مل3ت�ا  و   مH3ند  آزاد 
قوم3ت�ا� سا'ن ا�ران" را 
به "اصالت" خود م3رساند!  
ا�ن را صر�ح و ب� پرده 
گفته اند. ما مجاز به ورود 
به صحنه  سنار�و خون3ن 
ابعاد  با  بار  ا�ن  د�گر�، 

خوفنا'تر� ن3ست3م.  
م3تواند  ا�ران  جامعه 
تالش  برابر  در  بار  ا�ن 
جنا�تHارانه  و  سخ3ف 
فروپاش�  برا�  د�گر� 
خود  انسان3ت  و  مدن3ت 
آگا�انه از خود دفاع 'ند 
عبور�  غ3رقابل  سد  و 
است  ا�ن  م�م  'ند.   بنا 
بالقوه  ظرف3ت  بتوان  'ه 
مردم ا�ران برا� دفاع از 
مدن�  ش3رازه  و  مدن3ت 
جامعه و جلوگ3ر� از تHه 
پاره شدن مردم ا�ران در 
نزاع و تصف3ه و  جنگ و 
د�ده   Qتدار پا'ساز��ا� 
طر�ق  از  را  قوم�  شده 
مسئوالنه  س3است�ا� 
و  درا�ت  با  انقالب�،  و 
و  س3اس�  �وشمند� 
آزاد�خوا�انه  خاستگا�� 
فعل  به  قوه  انسان�،از  و 

درآورد. 
۴ فور�ه 2007         

نقد� بر پالتفرم 
"منشور سرنگون�"

منشور سرنگون� حزب حHمت3ست، منتشر شده در ب�من 
ماه سال 83، اعالم فور� چند بند از برنامه �f دن3ا� 
ب�تر را به عنوان معن� پ3روز� "جنبش سرنگون�" و 
جا�گز�ن شدن جم�ور� اسالم� با �f "دولت موقت" 
را در ا�ن سند گردآورده است. ا�ن سند حداقل در چند 
محور م�م حاو� اشتبا�ات بزرگ� است 'ه در ا�نجا 

مورد بررس� انتقاد� من است.
ابزار  عنوان  به  موقت  دولت  'ه  منشور  بند�ا�  در 
به جا�  م3آورد،  در  اجرا  به  فورا  را  آن�ا  مردم  ق3ام 
ب�تر،  دن3ا�   f� برنامه  تمام  فور�  اجرا�  به  تع�د 
به  قبل� عمال  روال سنت�  برنامه طبق  �م3ن  واقع  در 
از  و  است  تقس3م شده  "حدا'ثر"  و  "حداقل"  دو بخش 
�مان بخش "حداقل" ن3ز بند�ا و مطالبات ز�اد� حذف 
ترت3ب  ا�ن  به  ا�ن متد �مان متد� است 'ه  اند.  شده 
به نوع� "مرحله بند�" 'ردن انقالب باور دارد و در 
محتوا� خود موضع و س3است ناظر بر "انقالب بورژوا 
دمHراتf3" را نما�ندگ� مH3ند. طب3ع� است 'ه در خود 
ا�ن سند پا�ه �ا� استدالل� ا�ن مواضع توض3ح داده 
در  سند،  ا�ن  تحل3ل�  مبان�  و  استدالل�ا  است.  نشده 
مباحث و سم3نار�ا� د�گر�، و اساسا از طرف رف3ق 
'ورش مدرس�، طرح شده اند. ا�ن مباحث 'ه به پ3ش3نه 
مباحثات درون حزب 'مون3ست 'ارگر� در دوران پس 
از مرگ منصور حHمت ن3ز مرتبط است و من خواننده 
را به آن�ا رجوع خوا�م داد، به نحو تHم3ل تر و منسجم 
'مون3ست�ا"       وظا�ف  و  ا�ران  انقالب  سم3نار"  در  تر� 
( 'ورش مدرس�، انجمن مار'س لندن 27 اوت 2005، 
3 ش�ر�ور 84) طرح شده اند. من سع� مH3نم مستدل 
'نم چرا بر ا�ن متدولوژ� �f ش3وه نگرش الگوسازانه 
از مراحل مع3ن� 'ه انقالب در روس3ه از سرگذراند، و 
اصول تا'ت�H3 قرض گرفته شده از ا�ن 'پ� بردار� 
طبقه  رساندن  پ3روز�  به  برا�  غ3رعلم�  و  ناموجه 
'ارگر و �f حزب 'مون3ست� در انقالب فرض� "بورژوا 
ا�ران، حا'م است. بعالوه سع� مH3نم  دمHراتf3"، در 
اصطالح  بردن  بHار  زم3نه،  �م3ن  در  'ه  بد�م  نشان 
"جنبش سرنگون�" اصال تصادف� ن3ست. اصطالح� 'ه 
'ارگر�  'مون3ست  حزب  ر�بر�  تحل3ل�ا�  در  ا'نون 

ا�ران �م را�ج است.

ر�شه �ا� طرح "دولت موقت"،  
مرحله بند� انقالب آت� ا�ران

توض3حات�  موقت"،  "دولت  باره  در  ابتدا  م3دانم  الزم 
برا�  'مون3ست�  �f حزب  مبارزه  معتقدم،  من  بد�م. 
'سب قدرت س3اس� امر� در راستا� تعق3ب استراتژ� 
'مون3سم است و تا'ت�H3ا و مس3ر� را 'ه �ر حزب 
مع3ن در شرا�ط مختلف ط� مH3ند مادام و تا زمان� 
'ه در راستا� ا�ن استراتژ� است، قابل دفاع م3دانم. 
به عبارت د�گر، من برعHس س3ستم فHر� چپ �57 
مباحثات  جر�ان  در  'ه  چپ  ا�ن  سنن  و  فر�نگ  و 
درون� حHHا و قبل از جدائ� ما حHمت3ست�ا و در غ3اب 
منصور حHمت دوباره باب شد، نه تن�ا بحث در مورد 
دولت موقت و �ر احتمال شر'ت 'مون3ست�ا در چن3ن 
دولت�ائ� را 'فر نم3دانم، بلHه فراتر از آن به ط� 'ردن 
برا� تحقق  آماده  �f مس3ر صاف و ساده و نسخه 
ندارم.  اعتقاد�  'شور�  �3چ  در  'مون3سم  استراتژ� 
قدرت  است  ممHن  دربگ3رد،  داخل�  جنگ  است  ممHن 
دوگانه ا�جاد شود، ممHن است مس3ر تحوالت به جائ� 
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كه �تفا� �فتا�� بو� �� به محمل پال�يز� كر�� جامعه حو� يك 
طبقه تبديل كنند." 

% با$:

ميتو�نند،  بو�ژ%�ئي  �حز�,  كه  هنگامي  تا  كه  كر�0  �شا��   "
كا��كتر  �نقال,  باشند  �پو$يسيو�  صف   �� �جتماعي  لحا6  به 
سوسياليستي پيد� نميكند. هنو$ يك "همه با همي" �� 8� %جو� 
����. مطالبه �$ �نقال, �مكر�تيك تا �نقال, سوسياليستي ميتو�ند 
 $�  �� مطالبا=  هما�  تحقق  �حز�,  بند?  �ما صف  نكند  تغيير 
ببيند.  بو�ژ%�$?،  عليه  پر%لتا�يا،  توسط  8نها  تحقق  جامعه  �يد 
�ين معني قطبي شد� % پال�يز�سيوني �ست كه  به 8� �شا�� 
كر�يم. به �ين ترتيب �نقال, قبلي تبديل به تخته پرG �نقال, 

سوسياليستي شد� �ست."
در  تا'3د�ا  ا�ران و وظا�ف 'مون3ست�ا، خط  انقالب   )

اصل نوشته است)

بحث  'مون3ست�ا،  وظا�ف  و  ا�ران  انقالب  نوشته  در 
"انقالب جار�" و ا�نHه ا�ن انقالب بالواسطه سوس3ال3ست� 
ن3ست و انقالب ب� وقفه به دفعات و ز�ر سوت3تر�ا� 
مختلف مقاله به انحا د�گر� تHرار شده است 'ه من  
برخ� از آن�ا را نقل 'رده ام. خواننده خود م3تواند به 
اصل نوشته مراجعه 'ند. در ا�ن رابطه توض3ح نHات 

ز�ر را الزم م3دانم:
1. بحث انقالب ب� وقفه، �f بحث قد�م� تر 'مون3ست�ا 
برا� جامعه ا� است 'ه در آن مناسبات پ3شاسرما�ه 
دار� �نوز حا'م است، جامعه ا� 'ه �نوز �f مس3ر 
بورژوائ�  جامعه   f� سو�  به  راه  'ردن  ط�  برا� 
مبتن� بر استثمار 'ار مزد� را پ3ش رو دارد و به �م3ن 
دل3ل مساله ارض� �نوز �f مساله م�م اجتماع� است، 
 "f3راتHبورژوادم "انقالب  پروسه  در  �نوز  بورژواز� 
چن3ن  در  بنابرا�ن  'مون3ست  حزب  و  است  س�3م 
و  دارد  باور  انقالب  بورژوائ�  خصلت  به  ا�  جامعه 
م3خوا�د در ا�ن انقالب راسا شر'ت 'ند و ر�بر� آنرا 
�م بدست بگ3رد. به �م3ن دل3ل است 'ه بحث "دولت 
موقت"، به عنوان ابزار د�Hتاتور� "'ارگران و د�قانان" 
و "دوتا'تf3" از طرف دو طبقه و نما�ندگان حزب� آن�ا 
برا� نحوه رفتار با ا�ن انقالب به م3ان م� آ�د. به �م3ن 
دل3ل است 'ه ا�ن انقالب از منظر 'مون3ست�ا نم3تواند 
به مرحله "دمHراتf3" و به سرانجام رساندن مطالبات 
دمHراتf3 محدود بماند و با�د در مرحله سوس3ال3ست� 
 f� برا�  �ابد".  "ادامه  سوس3ال3ست�  مطالبات  طرح  و 
حزب 'مون3ست�، و در مورد روس3ه برا� لن3ن، فرض 
اجتماع�  تول3د  بر  از نظر مHان3سم� 'ه  آنان  بود 'ه 
بالواسطه  انقالب  از  نم3توانستند  بود،  حا'م  زمان  آن 
برا�  وقفه  ب�  انقالب  بگو�ند.  سخن  سوس3ال3ست� 
جامعه ا� 'ه اساس تول3د آن سرما�ه دار� و مبتن� بر 

استثمار 'ار مزد� است، ب� معن� است. 
2. را�نما� 'مون3ست�ا و احزاب 'مون3ست� در مبارزه 
برا� تصرف قدرت س3اس�، برنامه آن�است. �f حزب 
'ارگر�  'مون3ست  حزب   f� ا�نجا  در  و  'مون3ست�، 
برا� جامعه ا�ران، بر اساس تحل3ل از محتوا� مناسبات 
حا'م بر تول3د، برنامه خود را اعالم مH3ند تا به جامعه 
بگو�د 'ه حزب تصم3م دارد طبق "نقشه و برنامه" او، 
جامعه را به 'دام سو م3برد. ا�ن جو�ر و اساس تفاوت 
ب3ن لن3ن3سم و حHمت3سم با دترم3ن3سم و اولووس3ون3سم 
است. منصور حHمت در تدو�ن و ت�3ه برنامه �f دن3ا� 
ب�تر، دق3قا �مان تفاوت ب3ن بخش "حداقل" و "حدا'ثر" 
را 'ه در دوره لن3ن و برا� جامعه روس3ه معن� داشت 
و چپ و سوس3ال3سم خرده بورژوائ� و بورژوائ� از 
ا�ن تفf� f3H 'ل3شه ناموجه و الگوپرداز� 'رد، بو�ژه 
پس از حزب 'مون3ست ا�ران و تش3Hل حزب 'مون3ست 

برسد 'ه 'مون3ست�ا ناچار شوند ارتش تش3Hل بد�ند و وارد �f پروسه طوالن� تر 
'شمHش بشوند، ممHن است برا� �f دوره نسبتا طوالن�، جامعه در معرض تاخت 
و تاز سنار�و س3اه باشد. ا�ن احتمال اخ3ر با رو�داد�ا� دن3ا� پس از فروپاش� 
اردوگاه شورو� متاسفانه �f 'ابوس غ3ر قابل تصور در برابر ما بوده است. در 
صورت خطر چن3ن سنار�و� خون3ن� برا� جامعه ا�ران، آنوقت وظ3فه 'مون3سم و 
حزب 'مون3ست�، د�گر تغ3ر ساختار جامعه ا� 'ه در معرض فروپاش� است، ن3ست. 
نفس نجات مدن3ت جامعه و مHان3سم�ا� اجتماع� آن بطور واقع� در دستور 'ار 
�ر جر�ان 'مون3ست� قرار م3گ3رد 'ه مشغله اش، زندگ� و خطر فروپاش� زندگ� 
انسان�ا در ابعاد� م3ل3ون� است. انقالب و تغ33ر بن3اد� ساختار جامعه، برخالف 
س3ستم ر�بر� حHHا 'ه مشغله �ا� درون� �f جماعت درخود و برا� خود را 
با طوفان در فنجان اشتباه گرفته است، از انواع پ3چ و خم�ا و احتماالت غ3ر قابل 
پ3ش ب3ن� و  پ3شگوئ� عبور مH3ند. نHته ا� 'ه، بنابرا�ن مورد انتقاد من است نفس 
استفاده از دولت موقت و �ا بحث از چن3ن احتمال� در مس3ر حر'ت 'مون3سم در 
ا�ران ن3ست. ا�ن عبارت و ا�ن اصطالح، در ساختمان سند منشور سرنگون� و مباحث 
پشت آن �f فا'تور م�م در س3ستم انقالب بورژوا دمHراتf3 است. الگو بردار� از 
"دو تا'تf3" متفاوت در برخورد به انقالب� است 'ه بخش�ائ� از بورژواز� �م در 
آن س�3م بودند. من بنابرا�ن به 'ل3شه ساز� از را��ا و تا'ت�H3ا� س3اس� مع3ن� 
'ه انقالب و قدرتگ3ر� 'مون3ست�ا در 'شور� د�گر، و در شرا�ط زمان� و اجتماع� 
'امال متفاوت� س3ر �افت، انتقاد دارم. معتقدم 'ه ا�ن نوع الگو ساز�، رو� د�گر 
اجتماع� است 'ه ر�بر� حHHا را در نوستالژ�  از تحوالت زنده  'ل3شه پرداز� 
ابداع�  مقوالت  به  ش3فتگ�  خلسه  به    57 انقالب  در  پوپول3ست�ا  تا'ت�H3ا�  تHرار 
فروبرده است و ا�ن حزب را عمال به �f فرقه پرت شده از مشغله �ا� واقع� جامعه 

ا�ران تبد�ل 'رده است. 
با ا�ن توض3ح بحثم را ادامه م3د�م.    

�مانطور 'ه از متن سند منشور سرنگون� پ3داست، نم3توان در خود ا�ن سند دال�ل 
تحل3ل� 'ه اجرا� بند�ا� آنرا به عنوان تضم3ن پ3روز� جنبش سرنگون� فرموله 
'رده است، مشا�ده 'رد. ا�ن تحل3ل �ا باز �مانطور 'ه گفتم پ3ش3نه ا� دارد 'ه من 
به آن�ا مراجعه مH3نم. آخر�ن آن، متن 'تب� شده "انقالب ا�ران و وظا�ف 'مون3ست�ا" 
است. من ناچارم بخش�ا� نسبتا طوالن� از ا�ن نوشته را نقل 'نم تا اوال تغ33ر برنامه 
تغ33ر اساس  برا� 'سب قدرت س3اس� و حf و اصالح و  �f حزب 'مون3ست� 
استراتژ� 'مون3سم در رابطه با قدرت س3اس� و در نت3جه تجد�د ح3ات "دترم3ن3سم" 
د�ر�ن "تبع3ت از قوان3ن تHامل جامعه" را مستدل 'نم و از سو� د�گر تناقضات� را 
'ه با ادعا� ضد�ت با دترم3ن3سم و تHامل گرائ� آراسته شده اند، نشان بد�م. و 
بنابر ا�ن نشان بد�م 'ه چرا م3شود با روش دترم3ن3ست� با دترم3ن3سم �م درافتاد! 

به ا�ن جمالت دقت 'ن3د:

"– �نقال, بيوقفه: �ستر�تژ? كمونيستي تبديل �نقال, جا�? به تخته پرG حركت به �نقال, 
سوسياليستي

كمونيست ها �نقال, سوسياليستي �� فو�� % همين �ال� ميخو�هند. كمونيسم يعني �ين، كمونيسم 
كا�گر? هم يعني �ين % حكمتيسم هم يعني همين. يعني جنبشي كه جامعه كمونيستي �� ممكن 
% ضر%�? ميد�ند، 8� �� همين حاال ميخو�هد % �%لين قد0 �ساسي 8� �� تصرO قد�= سياسي 

توسط حز, كمونيستي ميد�ند. 
سو�لي كه �� مقابل كمونيست %�قعي قر�� ميگير� �ين �ست كه به قو� لنين بر�? مستقر شد� 
بايد نير%? �ستقر�� �� ��شت. كمونيست ها �ين نير%? �ستقر�� �� چگونه تامين ميكنند؟ �$ موقعيت 
�مر%$ به مقطعي كه نير%? �ستقر�� �� گر� 8%��� �ند چه بايد بكنند؟  �ينجاست كه بحث �ستر�تژ? 
% تاكتيك پيش مي 8يد. �گر %��� �ين سطح نشويم ميرسيم به "پر%سه" بي �نتها % 8شنا? چپ 

يعني �$ گهو��� تا گو� "تبليغ، تر%يج % سا$ماندهي" % فقط همين. 
�%لين بحث ما �� �ين سلسله بحث ها عنو�� "كمونيست ها % �نقال," �� ��شت. �� 8� بحث 
گفتيم كه �� مبحث كمونيست ها % �نقال, سو�� �%� �ين �ست كه كد�0 �نقال,؟ ال$0 �ست 
�نقال,  به  �بطي  چه  �ست  جامعه   �� �تفا�  حا�   �� كه   ?� �نقالبي  تحو�  كه  �هيم  توضيح 

سوسياليستي كه ما خو�ها� 8� هستيم ����؟" 
:%

" �گر خصلت �ين خو�ست ها % يا نير% هائي كه �� �% طرO 8� صف بسته �ند هنو$ سوسياليستي 
نيست، 8نوقت %ظيفه كمونيست ها �ين �ست كه �ين تحو� �نقالبي % �ين �نقال, �� به تخته پرشي 

به �نقال, سوسياليستي تبديل كنند. 
كمونيست ها �گر هنر? ���ند �ين �ست كه بتو�نند كا�? كنند كه طبقه كا�گر با �خالت خاصي 
�نقال,  به  �نقال,  �ين   $� بيوقفه   % مد�0%  �نقال,  پر%سه  يك  به  8نر�  �نقالبي  تحو�   �8  ��
تا  �نقال, �مكر�تيك  فاصله  �نقال, �%سيه كر�ند.   �� تبديل كند. هما� طو� كه  سوسياليستي 
�نقال, سوسياليستي، هفت ما�، �$ فو�يه تا �كتبر 1917، بو�. لنين % بلشويك ها تو�نستند �نقالبي 
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'ارگر�، زائد و غ3رواقع� تشخ3ص داد. حزب 'مون3ست� 'ه برنامه �f دن3ا� ب�تر 
"تحول  ا�نHه  تHامل� و  بر اساس مرحله  را  استرتژ� خود  م3داند،  برنامه خود  را 
انقالب� ا� 'ه درحال اتفاق در جامعه است"، تنظ3م نمH3ند. بعالوه بر اساس تقس3م 
برا�  اول�  به بخش حدقل و حدا'ثر، 'ه گو�ا  ب�تر  دن3ا�   f� برنامه غ3رمستق3م 
مرحله غ3ر سوس3ال3ست� و دوم� برا� مرحله سوس3ال3ست� است، باز �م بخش 
حداقل را به دل3ل تحول� 'ه درحال اتفاق افتادن در جامعه است، به بند�ا� ضرور� 
تر و غ3ر عمل� تر، بخش بخش نمH3ند. از نظر متدولوژ�f ا�ن متد، از دستاورد�ا� 
'مون3سم و مار'س3سم و بطور مشخص از پ3شرو��ا� 'مون3سم ا�ران بس3ار عقب 

تر رفته است. 
3. بنابرا�ن طرح ا�ن سوال 'ه آ�ا ما با مرحله بند� انقالب و انقالب دمHراتf3 و 
تناقض ب3ن لن3ن3سم و حHمت3سم و دترم3ن3سم روبرو �ست3م �ا نه، از ما�3ت نگرش 
ا�ن مرزبند� الزم آمده است،  تنظ3م سند منشور سرنگون� ناش� شده است.  بر 
جمالت  ا�ن  'ه  است  معلوم  باشد.  'رده  طرح  را  سوال�  چن3ن  'س�  ا�نHه  بدون 
استف�ام�، تالش� است برا� پن�ان 'ردن �f موضع دترم3ن3ست� در قالب ضد�ت 

با متد دترم3ن3ست�.   
�f محور د�گر �م3ن دترم3ن3سم و تنزل شعار�ا� برنامه ا� براساس مرحله ا� 
'ه جامعه درآن قرار دارد، بحث "تغ33ر اوضاع س3اس�" ا�ران و سرنوشت� است 'ه 
حزب 'مون3ست 'ارگر� پس از مرگ منصور حHمت پ3دا 'رده است. من بعدا به 
ارز�اب� نادرست و به نظر من متفاوت با آنچه 'ه منصور حHمت ارائه داده بود، از 
جر�ان دوخرداد خوا�م پرداخت. اما نگرش� 'ه دو فا'تور اجتماع� م�م، 'ه تغ33ر 
در اوضاع س3اس� جامعه ا�ران را مبنا� تغ33ر س3است استرتژ�f 'مون3سم قرار 
داده است، �عن� شHست دوخرداد و انشقاق در حزب 'مون3ست 'ارگر� ا�ران، باز 
�f نگرش تHامل گرا�انه و دترم3ن3ست� است. استراتژ� 'مون3سم در �f جامعه 
حHومت  نه،  �ا  باشد  داشته  حزب  ا�نHه  از  مستقل  دار�،  سرما�ه  برتول3د  مبتن� 
استبداد� �ا دمHراتf3 حا'م باشد �ا نه، انقالب سوس3ال3ست� و مبارزه برا� لغو 
'ار مزد� و جامعه عار� از استثمار و ستم طبقات� و دورنما� الغا� �ر نوع دولت 
است. بحث بر سر برنامه و استراتژ� 'مون3ست�است 'ه م3خوا�ند جامعه را به آن 
سوئ� ببرند 'ه خود تصو�ر مH3نند. از ا�ن نظر ا�نHه در جامعه سرما�ه دار� ا�ران، 
'ه پروسه سرما�ه دار� شدن را از اصالحات ارض� در سال�ا� 40 قطع3ت داده 
است، سلطنت� باشد، �ا جم�ور� اسالم�، شاه سلطنت 'ند �ا حHومت و �ا ا�ن �ا آن 
جناح جم�ور� اسالم�، جامعه مدن� چ� باشند �ا تمام3ت خواه، 'مون3سم استراتژ� 

'سب قدرت خود را 'ند و مرحله ا� نمH3ند. 
برا� سرنگون�  ا�ن سوال طرح شود 'ه منشور سرنگون�، پالتفرم�  ممHن است 
جم�ور� اسالم� است و نه سند جانش3ن برنامه. آنوقت پاسخ من ا�ن است 'ه پس 
ا�ن�مه بحث از دترم3ن3سم و تHامل گرائ� و حHمت3سم و لن3ن3سم و مثال�ا� فراوان 
از تفاوت ب3ن متد لن3ن و منشو��Hا و بلشو��Hا و انقالب ب� وقفه برا� چ3ست؟ اگر 
ضامن پ3روز� مبارزه برا� سرنگون� جم�ور� اسالم�، �ا ضامن پ3روز�"جنبش 
سرنگون�"، تش3Hل "دولت موقت" برخاسته از ق3ام است، آنوقت چرا برخ� بند�ا� 
برنامه "حداقل�" برنامه و نه حت� �مه آن�ا در سند رد�ف شده اند؟ و اگر ب�رحال، 
ب�ر دل3ل و از جمله "تغ33ر اوضاع س3اس� ا�ران" پس از شHست دوخرداد و انشقاق 
حHHا، "دولت موقت" ارگان ق3ام 'نندگان است، چرا دولت� 'ه از قرار به دل3ل شر'ت 
سازمان3افته 'مون3ست�ا برپا شده است، 'ل برنامه �f دن3ا� ب�تر را به عنوان برنامه 
خود اعالم نمH3ند؟ و چرا از انقالب "ب3وقفه" سخن به م3ان آمده است؟ مگر نه ا�ن 
انقالب  ا�ن دولت موقت مرحله ا� از پ3شرو� 'مون3ست�ا بسو� مرحله  است 'ه 
سوس3ال3ست� است؟ و اگر چن3ن است چرا اصال  دولت موقت؟ چرا در ا�ن انقالب 
ب3وقفه فقط بند�ا� "بخش حداقل" مHتوب شده است و از بند�ا� د�گر مربوط به 
ا�ن انقالب ب� وقفه ا� 'ه م3گوئ3م ما از �م ا'نون آن را م3خوا�3م، خبر� ن3ست 
و از  امحا� طبقات و الغا دولت اسم� ن3ست؟  بنابرا�ن ا�ن تناقض من ن3ست 'ه 
خواسته ام، برا� �f منشور در باره چگونگ� به پ3روز� رساندن "جنبش سرنگون�" 
رژ�م اسالم�، بار و رنگ سوس3ال3ست� و برنامه ا� بتراشم. مدخل و پا�ه منشور 
سرنگون�، برنامه ا� برا� پ3روز� سوس3ال3سم است منت�� بدون اتHا به �f برنامه 
  ."f3راتHانقالب "بورژوا دم f� سوس3ال3ست� و در عمل برا� به پ3روز� رساندن

  
fمتد متاف3ز�

از  متد حر'ت  است،  رفته  بHار  'مون3ست�ا"  وظا�ف  و  ا�ران  "انقالب  در  'ه  متد� 
احزاب، و نه حت� از طبقات" در ش3وه مار'س3ست� شناخت جامعه است. در تغ33ر 
اوضاع س3اس� جامعه ا�ران، به "شHست دوخرداد" پرداخته شده است بدون ا�نHه 
بازتاب ا�ن شHست در مناسبات اجتماع� ما به ازائ� داشته باشند. ب�رحال اگر ما از 
اصالحات ارض� در دوره شاه سخن به م3ان م� آور�م، و از ا�م3ت آن، به ا�ن دل3ل 
است 'ه اصالحات ارض� پروسه سرما�ه دار� شدن جامعه ا�ران را قطع3ت بخش3د 
و جامعه تول3د بر اساس مناسبات تول3د فئودال� و پ3شاسرما�ه دار� را پشت سر 
گذاشت. ا�ن تحول به طبقات و به تبع آن به احزاب مختلف طبقات و�ژگ�3ا� جد�د� 

افزود، احزاب� از ب3ن رفتند و احزاب د�گر� ساخته و 
�ا تجد�د سازمان �افتند. دوخرداد و "جنبش اصالحات"، 
نه بحث� در باره اقتصاد بود و نه برا� تنظ3م رابطه 
س3اس� و اقتصاد� با غرب. ا�ن جر�ان تالش� بود از 
درون جناح�ا� رژ�م اسالم� برا� جلوگ3ر� 'ردن از 
دوخرداد،  جناح.   f� در دست  قدرت  'اسه شدن   f�
و  اجتماع�  طبقات  ب3ن  بن3اد�  تغ33رات�  معن�  ا�ن  به 
احزاب آن�ا بوجود ن3اورد. ا�ن جر�ان "آرا�ش" احزاب 
موجود در جامعه تحت سلطه رژ�م اسالم� را عوض 
حول  مذ�ب�،  مل�  گرا�ش  احزاب  ط3ف�ا�  'ل  'رد. 
پ3دا'رده  باالئ�  'ه دست  اسالم�  از حHومت  جناح� 
احزاب  و  ط3ف�ا  �م3ن  قبال  شدند.  متحد  دوباره  بود، 
امام  چتر  ز�ر  زمان�  ط3ف�ا،  �مان  گرفته  جد�دا شHل 
و خط امام بودند، برخ� ز�ر چتر "ل3برال" �ا و دولت 
س3اس�  انقباض  با  سپس  و  خز�دند  بازرگان  موقت 
بخش�ا�  دوخرداد  شدند.  رانده  اپوز�س3ون  به  بخشا 
دوباره  را  رانده  اپوز�س3ون  به  سابق  �اران  ا�ن  م�م 
امام�"  ب3ن �واداران سابق "خط  "پرو" رژ�م� 'رد و 
بنابرا�ن  'رد.  برقرار  موقت�  �ا وحدت�  "ل3برال"  و  �ا 
دوخرداد از منظر مناسبات تول3د و ساختار اقتصاد� 
محمل  خاموش،  'ارگر  'ارارزان  بر  مبتن�  اقتصاد  و 
نظر  ا�ن  از  نبود و  ابزار س3اس� مناسبات جد�د�  و 
مطلقا قابل مقا�سه با اصالحات ارض� شاه و اصول 
دوخرداد  نه شHست  ن3ست.  "انقالب سف3د"  گانه  شش 
نژاد،  احمد�  "پوپول3ست"!  دولت  'ارآمدن  رو�  نه  و 
اقتصاد  ا�  پا�ه  مناسبات  در  تغ33ر�  اعتبار  ا�ن  به 
سرما�ه دار� ا�ران تحت رژ�م اسالم� ن3ستند. شHست 
دوخرداد و رو� 'ارآمدن احمد� نژاد بنابرا�ن نم3تواند 
مبنا� تغ33ر تا'ت�H3ا� س3اس� �f جر�ان 'مون3ست� 
بر  را  خود  س3اس�  قدرت  'سب  استراتژ�  'ه  باشد 
نHرده  بن3اد�  تغ33ر�  'ه  تول3د�  مناسبات�  اساس 
است، استوار 'ند. ا�ن تHرار �مان تحل3ل�ا� پوپول3ست� 
سال�ا� 57 است، 'ه از رو� دست باال پ3دا 'ردن ا�ن 
"ل3برال"، تا'ت�H3ا� متفاوت�  جناح بورژواز� سنت� �ا 
برا� "انقالب دمHراتf3 خلق" و مرحله بند� جم�ور� 
سوس3ال3ست� خلق اختراع مH3ردند. متد� 'ه بر اساس 
متاف3ز�f پراگمات3ست�، عمال به پاس3ف3سم م� انجام3د. 
قطع�  شHست  بطور  دوخرداد  'ه  بپذ�ر�م  اگر  حت� 
از دخالت در صحنه س3است  خورده است و دستش 
شده  'وتاه  اسالم�  رژ�م  جناح�ا�  و  ا�ران  جامعه 
است، از نظر ا�م3ت در صحنه س3است، به �مان اندازه 
ر�است  از  بن� صدر"  "عزل  و   60 خرداد  سر'وب�ا� 
جم�ور� اگر 'متر نباشد، ب3شتر ن3ست. و سوال ا�ن 
است 'ه به ا�ن ترت3ب چرا اصول و مبان� تحل3ل� و 
تا'ت�H3ا� س3اس� 'مون3سم ا�ران در رساله "دوجناح 
در ضدانقالب امپر�ال3ست�،" در شرا�ط� 'ه حت� اسم� 
از 'مون3سم 'ارگر� نبود، پس از انشقاق در حHHا  و 
مرگ منصور حHمت، و شHست دوخرداد، با�د "تغ33ر" 
'ند؟  و چرا از آن فراتر مبان� تحل3ل� در نوشته "سه 
جنبش سه آ�نده" پس از ده بار شHست خوردن و افت 
و خ3ز جناح�ا� جم�ور� اسالم�، مادام و تا زمان� 'ه 
رژ�م اسالم� در قدرت است، بقوت خود باق� ن3ست؟  
و �f سوال: آ�ا به ا�ن ترت3ب به دل3ل "تغ33ر اوضاع" 
بحث "حزب و قدرت س3اس�" به با�گان� سپرده نشده 

است؟
 

جنبش سرنگون�
آنچه 'ه ما�ه ابداع اصطالح جنبش سرنگون� شده است، 

�f موضع تماما پوپول3ست� است. استدالل ا�ن است:
" �� �%�� "بر% % بيا"? �% خر��� هدO كل ���%? سرنگوني 
پر%ژ�  كر��  خنثي   ،�8 ��ست   aجنا  % جناa چپ   طلب، 
 % خو�ما�  شيو�  به  ما  بو�.  خر���   %� توسط  �ژيم  نجا= 
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��ست به شيو� خو�G �ين هدO �� �نبا� ميكر�. �پو$يسيو� ��ست % چپ هر �% سرنگوني 
طلب بو�ند % �% خر��� پر%ژ� �? بر�? نجا= جمهو�? �سالمي �$ جنبش سرنگوني بو�. 
�ين تصو� كه فقط چپ ها يا كمونيست ها  نير%? سرنگوني طلب هستند �شتبا� �ست. �ين 
�شتبا� نشانه 8� �ست كه "تحليلگر" ما 8� چه كه كمونيست ها ميخو�هند به سرنگوني 
جمهو�? �سالمي محد%� ميبيند % كل �نقال, % هويت �نقالبي �G �� سرنگوني جمهو�? 
�سالمي تشكيل ميدهد % بس. �ين محد%�يت �� چا�چو, سنت % �فق بو�ژ%�ئي �ست كه 
فقط ميخو�هد جمهو�? �سالمي، بد%� تغيير بنيا�ها? �قتصا�? % �جتماعي، بر%�. بستر 
�صلي بو�ژ%�$? �ير�� % بو�ژ%�$? جهاني سرنگوني طلب هستند. بو�ژ%�$? بعد �$ سركو, 
�نقال, 57 �يگر نيا$? به جمهو�? �سالمي ند��� % 8� �� نميخو�هند. مسئله �فق % سنت 
ها? بو�ژ%�ئي �ين �ست كه ميخو�هند جمهو�? �سالمي �� بد%� �خالت مر�0 % با حفظ 
�ين كا� سا�� �?   % ���? سرنگو� كنند.  نظا0 سرمايه  بنيا�ها?  �ستگا� �%لت % حفظ 

نيست. 
به هر صو�=، �� �%�� �% خر��� جد�� �صلي �� جامعه جد�� ميا� كل ���%? سرنگوني 
بر�? حفظ جمهو�? �سالمي توسط �% خر��� �ست.   G$طلب �� مقابل مماشا= % سا
�هد. سرنگوني جمهو�?  نجا=   �� �سالمي  ميخو�هد جمهو�?  كه  �ست  خر���   %� �ين 
�سالمي مسئله �صلي �ست % �% خر��� مهمترين عامل توهم پر�كني % كند كر�� مبا�$� 
بر�? سرنگوني جمهو�? �سالمي �ست. تفا%= سياست ها % تمايز جنبشي �� �ين �%�� بر 
�ساh نوg برخو�� % ��بطه با �% خر��� متمايز ميشو�. �ين تمايز مثال �� برخو�� ما به �% 
خر��� نسبت به كل �پو$يسيو� �� �ين �%�� با�$ �ست % �نعكاh 8� �� �� كل تاكتيك % 

بحثها? ما عليه �% خر��� % عليه سا$G با �ژيم ميتو�� �يد. 
�ما %قتي �% خر��� �$ بين �فت % سرنگوني طلبي به بستر �صلي مبا�$� تبديل شد �يگر 
سرنگوني طلب بو�� متمايز كنند� نيست. صحنه سياست جامعه تغيير كر�� �ست. كسي 
كه تنها خو�G �� �� مقابل �% خر��� تعريف كر�� �ست % �� %�قع تنها سرنگوني طلب 
�ست، هويت متمايزG �$ بقيه سرنگوني طلبا� (بويژ� �پو$يسيو� ��ست سلطنت طلب % 
جمهو�? خو��) �� �$ �ست ميدهد. %قتي كه �% خر��� موجو� نيست، 8نتي تز 8� يعني "ضد 
�%خر��" هم بي معني �ست % مشغو� شد� به 8� ماند� �� گذشته % �� �نيا? "قديم" 

�ست. 
%قتي سرنگوني طلبي به بستر �صلي مبا�$� �� جامعه تبديل شد، �قابت % كشمكش �صلي 
�� عرصه سياست به كشمكش ميا� چپ % ��ست �� مو�� �ين موضوg كشيد� ميشو�. 
نوg سرنگوني موضوg ميشو� % نه خو� سرنگوني. جد�� با �% خر��� جد�� بر سر نفس 

سرنگوني بو� % جد�� با �پو$يسيو� ��ست جد�� بر سر نوg سرنگوني �ست. 
�$ �ين پس بطو� �خص �قابت بر سر �هبر? جنبش سرنگوني مستقيما % بال%�سطه به 
�پو$يسيو� تبديل ميشو�. سو�لي كه �� مقابل جامعه قر��  �قابت ميا� ��ست % چپ �� 
ميگير� �ين �ست كه �كنو� كه سرنگوني طلبي بستر �صلي مبا�$� شد� �ست �ين سرنگوني 

�$ نوعي �ست كه چپ ميخو�هد يا �$ نوعي كه ��ست طرفد�� 8� �ست؟ 
چپ يا ��ست كد�0 ميتو�نند بيشترين % موثرترين نير% �� جامعه �� بر�? سرنگوني جمهو�? 

�سالمي به شيو� % با پالتفر0 % هويتي كه به نفع جنبش 8نهاست فر�هم 8%�ند؟ 
به �ين معني كشمكش سياسي �� جامعه تبديل به كشمكش ميا� چپ % ��ست بر�? 

�هبر? جنبش سرنگوني ميشو�. 
سر  بر  چپ   % ��ست  كشمكش  �صلي  كشمكش  جامعه   �� �گر   % �ست  �ين  سو��  �گر 
چگونگي سرنگوني جمهو�? �سالمي �ست،  سو�� بعد? �ين �ست كه كمونيست ها با چه 
اله ها? سياسي ميتو�نند بر بستر �ين جنبش،  ـّ تاكتيك ها، با چه شعا�ها % با چه تسمه نقـ
كل مر�0 �نقالبي �� با خو� همر�� كنند % تصوير خو� �$ سرنگوني �� به تصوير جامعه �$ 

سرنگوني تبديل كنند؟ " 
( انقالب ا�ران و وظا�ف 'مون3ست�ا، خط تا'3د�ا در اصل نوشته است)

اوال به نظر من فا'ت�ا� نقل شده، بعضا صح3ح ن3ستند. مثال ا�نHه در دوره بروب3ا� 
بود،  دوخرداد،  'ردن  خنث�  �ردو،  چپ،  و  راست  اپوز�س3ون  تالش  خرداد،  دو 
در  را  "قانون�"  محمل   f� راست،  اپوز�س3ون  'ه  است  ا�ن  واقع3ت  ندارد.  حق3قت 
درون  "قلعه" برا�  تحرf� Q اپوز�س3ون "دربار�" در دوخرداد و شخص خاتم� 
د�د. اپوز�س3ون راست و بورژواز� ب3ن الملل�، نه تن�ا تالش� برا� خنث� 'ردن 
دوخرداد انجام ندادند، برعHس �مه تالش خود را به عمل آوردند 'ه مثل �مه جا، و 
از جمله مثل نمونه شورو� سابق، رومان�، گرجستان و او'را�ن و ل�ستان و ... به 
اتHا اپوز�س3ون�ا� دربار�، به "دمHراس�"  دست �ابند و �ا حت� "انقالب توده ا�" 
راه اندازند( مثل مورد رومان�). اپوز�س3ون راست نه تن�ا �3چ تالش� برا� خنث� 
'ردن دوخرداد انجام نداد، بلHه اتفاقا با نزد�f شدن شHست دوخرداد، را��ا� گذار 
"مسالمت آم3ز" و "مدن�" را از جم�ور� اسالم� را اگر نه تماما بسته، 'ه الاقل بس3ار 

محدود و صعب العبور �افت.
پس  'ه  است  شده  صادر  تر  نادرست  حHم  ا�ن  غلط،  داده  ا�ن  اساس  بر  ثان3ا 
ر�بر� جنبش سرنگون�،  برا�  راست و چپ  ب3ن  دوخرداد، 'شمHش  از شHست 

نHته  ا�ن  ذ'ر  است.  شده  تبد�ل  جامعه  'شمHش  به 
جم�ور�  مردم،  متقابل  روابط  در  'ه  است  ضرور� 
اسالم� و حزب، تح3Hم رابطه 'مون3سم و حزب آن، با 
مردم و �م تصو�ر 'ردن آنان با افق�ا� حزب در �ر 
اعتراض و مبارزه و مطالبه ا�، مساله ا� است 'ه در 
مواضع و ذ�ن3ت 'مون3سم 'ارگر� روشن و حل شده 
فرض شده است. در ا�ن رابطه در ادب3ات ما، از مبارزه 
مردم برا� سرنگون� رژ�م اسالم� بحث شده است و 
اصطالح "جنبش سرنگون�" 'ه گو�ا بستر� است 'ه در 
آن اپوز�س3ون راست و مردم مشتر'ا حر'ت مH3نند، 

امر بدون پ3ش3نه و بد�ع� است. 
بعالوه  چه قبل از دوخرداد و چه بعد از آن و راستش 
 f� با  ما  اسالم�،  رژ�م  سر'ارآمدن  اوان  �مان  از 
سرو'ارندار�م.  سرنگون�  جنبش  نام  به  واحد  جنبش 
در جامعه ا�ران ما با �f مناسبات مع3ن تول3د� روبرو 
ج�ت  در  آن  در  مختلف  احزاب  و  طبقات  'ه  �ست3م 
�ا ز�رو رو'ردن آن در 'شمHش�  ابقا  و  توسعه و 
آگاه  به عنوان مظ�ر متشHل و  اند. 'مون3ست�ا  دائم� 
و تحزب �افته طبقه 'ارگر، به ا�ن مناسبات اقتصاد� 
معترضند. اما انگار وجود جم�ور� اسالم� و ضرورت 
برا�  مناسب  و  درست   f3تا'ت و  آرا�ش   f� تدو�ن 
سرنگون� رژ�م اسالم�، نفس سرنگون 'ردن و تغ33ر 
به عنوان �f جنبش �مگان� و �مه  رژ�م اسالم� را 
طبقات با�م را چنان غل3ظ 'رده است 'ه ما را مجاز 
م3سازد �f د�وار چ3ن ب3ن سرنگون� جم�ور� اسالم� 
و مبارزه برا� ز�رو رو'ردن مناسبات تول3د� بHش3م. 
گو�ا سرنگون�  �f مرحله  در  و  د�وار  در �f سو� 
عموم طبقات� جا م3گ3رد 'ه با�د "از سر گذرانده شود"، 
آن  از  پس  و  شود  گرفته  د�گر  طبقات  از  ر�بر�  و 
نوبت به "طبقه ما" م3رسد. طبقات و احزاب آن�ا برا� 
جا�گاه  تا  گرفته  زنان  مساله  از  اجتماع�،  امور  �مه 
"د�Hتاتور"  رژ�م�ا�  سرنگون�  و  انقالب  و  'ارگران 
 fاستراتژ� مبان�  از  را  خود  تا'ت�H3ا�  "توتال3تر"  و 
طبقات� شان استنتاج مH3نند. ا�ن پ3ش فرض 'ه گو�ا 
عرصه ا� وجود دارد به نام "جنبش سرنگون�" 'ه در 
تقل3ل م�  تفاوت�ا، به 'شمHش بر سر ر�بر� آن  آن 
طرف  از  و  است  پوپول3ست�  متد   f� طرف�  از  �ابد، 
ما  است.  واقع�  غ3ر  و  ابژ'ت3و  غ3ر  تحل3ل   f� د�گر 
بن3اد� طبقات� و  تفاوت�ا�  ا� 'ه در آن  "عرصه"  به 
تما�زات جنبش�ا� متفاوت اجتماع� زا�ل م3شود، حت� 
و  موارد  ن3ست3م.  روبرو  اسالم�  رژ�م  سرنگون�  در 
نمونه �ائ� 'ه بHار بردن اصطالح "جنبش سرنگون�" 
را مجاز 'رده است، موارد� مثل مبارزه برسر حقوق 
زنان و �ا اصالحات ارض� است. موارد� 'ه به نحو 
غر�ب� در مقوله مطالبات "دمHراتf3"، البته �مواره از 
و  است  گرفته شده  بHار  غ3رمار'س3ست�،  جانب چپ 
�مواره پا�ه "جب�ه مشترQ"، "اتحادعمل" و در ا�ن مورد 
مشخص "دولت موقت" است. از ا�ن نظر اصال عج3ب 
ن3ست 'ه چرا �f بستر مشترQ مبارزه واحد به نام 
"جنبش سرنگون�"  ابداع م3شود و از طرف د�گر باز 
�م عج3ب ن3ست 'ه ابزار تحقق و به پ3روز� رساندن 
ا�ن مطالبه مشترQ و "دمHراتf3"، "دولت موقت" است. 
روند�ا�  و  'نHرت  فا'ت�ا�  از  ا�نHه  از  قبل  متد  ا�ن 
ع3ن� و واقع� در جامعه حر'ت 'ند، از مقوله و از الگو 
حر'ت مH3ند. جائ�، در دوره ا� مشخص، در'شور�، 
'مون3ست�ا برا� �f اوضاع و احوال مشخص و 'امال 
متفاوت با اوضاع 'نون� ا�ران، از اشتراQ طبقه 'ارگر 
و بورژواز� در مبارزه با استبداد  تزار�، از اوضاع 
مشخص، تحل3ل مشخص 'رده اند و تا'ت�H3ا� حزب 
تا'ت�H3ا،  آن  اند.  'رده  اجرا  و  'رده  تدو�ن  را  خود 
صرفنظر از شرا�ط خاص آن دوران، ع3نا بر اوضاع 
ا�ران اوائل قرن ب3ست و �Hم به نحو غ3ر قابل قبول� 
'پ� و الگو بردار� شده است. ما در جامعه ا�ران نه با 
انقالب بورژوا دمHراتf3 روبرو �ست3م و نه با معضل 
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نارودن�H3ا بر سر "مساله  با  ائتالف  �ا  �ا عدم شر'ت در دوما و  تا'تf3 شر'ت 
ارض�". استبداد حا'م بر ا�ران، �f استبداد آخوند�ا در عصر فئودال� ن3ست، 'ه 
برا� بز�ر 'ش3دن حHومت آن و دستگاه ان3Hز�س3ون مذ�ب� آن، با بورژواز� ل3برال 
بستر  'ه  "جنبش سرنگون�"  تحل3ل�  پا�ه  انداخت.  راه  واحد  و   Qجنبش مشتر f�

"مشترQ" چپ و راست تلق� شده است، انگار  بر زم3ن سفت قرار نگرفته است. 
جالب ا�ن است 'ه اصطالح جنبش سرنگون� از طرف ر�بر� حHHا �م مورد استفاده 
است و بخش ال�نف�H از ادب3ات ا�ن حزب است. تفاوت فقط در وظا�ف� است 'ه 
"جنبش سرنگون�" برع�ده دارد. در س3ستم فHر� حHHا، جنبش سرنگون� و ن3رو�ا� 
آن و ن3ز مبارزه برا� سرنگون� رژ�م اسالم� �عن� انقالب بالواسطه سوس3ال3ست�. 
انگار اگر �f اتH3ت سوس3ال3ست� بر جنبش� چسپاند 'ه در آن �خا و االحواز و 
قوم پرستان و پان تر'س3ت�ا و 'ارگران و جنبش زنان و مبارزه مردم برا� حقوق 
مدن� �مزمان در آن شر'ت دارند، خود آن "جنبش" "سوس3ال3سم فورا" را بخاطر 
احترام معجزه آسا به اتH3ت افسانه ا� سوس3ال3ست�، در دستور 'ار خود م3گذارد. 
ن3رو�ا� متضاد دو گرا�ش اجتماع� متفاوت در �م3ن جنبش سرنگون�، از طرف 
د�گر، در سند منشور سرنگون�، تما�زات بن3اد� دو استراتژ� متفاوت طبقات� برا� 
'سب قدرت را در مرحله "دمHراتf3" حل و زا�ل مH3ند. چرا 'ه، �نوز يf نوع"�مه 

با �مي" در شرا�ط موجود وجود دارد!
 

ترم3م و تعم3م  سابقه بحث
حزب  شانزده  پلنوم  در  بحث  سابقه  به  'مون3ست�ا"،  وظا�ف  و  ا�ران  "انقالب  در 
'مون3ست 'ارگر�، سه پلنوم قبل از جدائ� ما حHمت3ست�ا، اشاره شده است.  آنوقت 
تز�ائ� 'ه در آن پلنوم ارائه شد( توسط رف3ق 'ورش مدرس�)، مبنا� س3است�ائ� 
بود 'ه در برابر تز�ا� حم3د تقوائ�، 'ه به تدر�ج در "'نگره ۵ " به ن�ا�ت 'مال 
رس3دند، حزب 'مون3ست 'ارگر� تحت دو س3است مختلف در ن�ا�ت منشعب شد. 
بحث "تغ33ر اوضاع" و تز�ا� انقالب مرحله ا� و"دولت موقت" البته نه فقط  در آن 
به عنوان تز�ائ� 'ه م3با�ست به �f "خال" در استراتژ� 'سب قدرت  بلHه  پلنوم 
حHHا، در فاصله چ�ارسال قبل از پلنوم شانزده" پاسخ م3داد، ارائه شدند. چ�ار سال 
قبل از سال 82، �نوز دو سال از دوره اول ر�است جم�ور� خاتم� گذشته است، 
حت�  را  بس3ار�  است،  دز�ده  را  خ3ل�3ا  قاپ  اصالحات"  "جنبش  'ه  است  دوران� 
در صفوف 'مون3ست�ا و از جمله در حزب 'مون3ست 'ارگر� به صرافت تش3Hل 
اپوز�س3ون دوخرداد� 'شانده است، موج� از "خشونت گر�ز�" و وصف و رسا� 
راه تحول "مسالمت آم3ز" عبور از جم�ور� اسالم� سرتاپا� 'ل ط3ف�ا و احزاب و 
سازمان�ا� مل� مذ�ب�، و دگراند�شان سابقا ن3مه 'مون3ست و شبه مار'س3ست را 
فراگرفته است. در �رحال حفظ نگفته �ا� آن دوران و انتظار "تغ33ر شرا�ط" برا� 
طرح مجدد آن�ا در قالب� معوج و در پوشش "خال استراتژ�f"،  به نظرم جالب و 
خوش آ�ند ن3ست. من ع3ن جمالت� را 'ه رف3ق 'ورش در نوشته 11 سپتامبر سال 
2002، ب3ستم ش�ر�ور 82  طرح 'رده است نقل مH3نم، تا نشان داده باشم 'ه پا�ه 
�ا� بحث و متد تحل3ل� حا'م بر سند منشورسرنگون�، نه پس از مرگ منصور 
حHمت و انشقاق حHHا و شHست دوخرداد، بلHه در اوج بروب3ا� دوخرداد حداقل در 
ذ�ن رف3ق 'ورش فعال بوده است. م3خوا�م نشان داده باشم 'ه رجوع به شرا�ط 
برا�  ا�ران و وظا�ف 'مون3ست�ا"، صرفا توج��3  "انقالب  �افته" در نوشته  "تغ33ر 
�f مقوله پرداز� و 'ل3شه ساز� است 'ه قبل از ا�نHه از تغ33ر در شرا�ط ابژ'ت3و 
و ع3ن� جامعه ا�ران، نشات گرفته باشد، ساخته و پرداخته �f ذ�ن3ت برگرفته از 
'ل3شه ساز� و دنباله رو� از س3ر وقا�ع انقالب 1905 � 1917 روس3ه است. انقالب� 
'ه در س3ر واقع� وقوعش به عنوان �f انقالب بزرگ و “بدون خونر�ز�” در تار�خ 

�م ثبت شده است. رف3ق 'ورش در آن نوشته چن3ن گفته است:

" بحث �� كجا بايد متمركز كر�؟ 
كو�G مد�سى 

11 سپتامبر 2002 
�ظها� نظر هاv �فقا �� مو�� بحث من �� پلنو0، �% نوشته بعدv % همچنين بحث �� 
هيا= ��ئم، % بويژ� با بحث هائى كه با �فيق حميد ��شتيم، يك نكته مهم �� بر�v من 

�%شن كر�. 
من هم �� پلنو0، هم �� نوشته ها % هم �� بحث هيا= ��ئم يك نكته �� مو�� تاكيد قر�� 
���0 % 8نهم �ين بو� كه بحث من �% پايه ���� يا من �% بحث �� مطرa ميكنم. يك بحث، 
بحث خالء �ستر�تژيك ماست % �يگرv تصويريست كه �$ سير محتمل �%ضاg ���يم % 
8ما�گى كه بايد بر�v 8� پيد� كنيم. �%شن �ست شما هر بحث �ستر�تژيكى ��شته باشيد �� 
�نياv %�قعى يكجا به �%ند �%ضاg % به تاكتيكتا� هم %صل ميشو� % به 8� ترجمه ميشو�. 
�ما بلحا6 تحليلى �ينها �% بحث هستند كه ميشو� جد� �$ هم ��مو�� هريك �ظها� نظر 

كر� % تصميم گرفت. 
 xحز,، مربو vستر�تژ� يعنى خالء موجو� ��   ،�%� بحث 
به �مر%$ نيست. چها� سا� قبل هم �ين خالء %جو� ��شت 
با  ميشو�  معنى  �ين  به  بدهيم.  جو�,   �8 به  ميبايست   %
تحليل �%ضاg سياسى مو�فق يا مخالف بو� �ما �� مو�� �ين 
�ستر�تژv حز, % خالئى كه �$ 8� صحبت ميكنيم تو�فق 
��شت. بحث من تا �ينجا �ين �% �� �� هم ��غا0 كر�� % 
با هم مطرa كر�� �ست، هرچند �� جلسه 8خر هيا= ��ئم 
من 8گاهانه �ين �% �� �$ هم جد� كر�0، �ما بنظر ميرسد سير 
�فقا   vبر� 8نقد�  ميدهم  بدست   gضا%�  $� من  كه  ممكنى 
كه  كر��  متوجه  بخو�   �� ها  zهن  8نقد�   % �ست  ناممكن 
بحث �صولى تر �مكا� جلو 8مد� �� پيد� نميكند. �ين �ير�� 
�� طرa بحث �$ جانب من بو�� �ست. ��ستش فكر ميكر�0 
�� مو�� بحث �ستر�تژيك نبايد �ختالO باشد. ��$يابى من 
�شتبا� بو�. بهر صو�=، بنظر من سير محتمل �%ضاg بحثى 
�ست كه بايد به 8� پر��خت % من مالخظاتى كه �فقا �� 
مو�� بحث من مطرa كر�� �ند �� به �قت خو�ند0 % فكر 
 vمن �ين مساله ثانو vميكنم �شتبا� ميكنند. �ما فعال بر�
يك  �ين  پر��خت.  �ستر�تژيك  خالء  بحث  به  بايد  �ست. 
بحث �صولى تر، تئو�يك تر % بنظر من كامال �ستر�تژيك 

تر �ست. 

كد�0 خالء؟ 
�� �فت % 8مد هاv بحث با بسيا�v �$ �فقا ظاهر� به �ين 
بيانيه  يك   %  ���� جو�   % كه يك خالء  �يم  �سيد�  توفق 
ميخو�هيم. �ما بنظر من �� مو�� �ينكه �$ چه خالء % �$ كد�0 

بيانيه صحبت ميكنيم تو�فق �%شنى %جو� ند���. 
خالئى كه من به 8� �شا�� ميكنم فقد�� يك ��� يا يك 
بدين   % 8ميز  مسالمت  مشقت،  كم  گذ��   vبر�  vستر�تژ�
معنى متمد� به نظامى �ست كه مر�0 8$���نه 8نر� �نتخا, 

كر�� �ند." 
( خط تا'3د�ا و تغ33ر رنگ خط از من است، ا�ن نوشته 
ما  جدائ�  از  پس  'ه  است  حHHا  درون�  مباحثات  از 

حHمت3ست�ا، انتشار علن� �افته است.)
از �ر چ3ز �f متد متاف3ز��H و  من سع� 'ردم قبل 
'ل3شه پرداز� را 'ه بر سند "منشور سرنگون�" حا'م 
است، بطور مستند و با فا'ت ر�شه �اب� 'نم. فHر مH3نم 
ابژ'ت3و  نگاه   f� جا�  به  متد�ائ�،  و  چن3ن س3است�ا 
و ماتر�ال3ست� و مار'س3ست� به پد�ده �ا، به مسائل 
جامعه، و به انقالب و سوس3ال3سم، 'مون3سم را و امر 
مبارزات واقع� 'ارگران ا�ران و مردم ا�ران را تس�3ل 
نمH3ند و چ3ز� به مردم �اد نم3د�د. مقوله ساز��ائ� 
'ه در حHHا از "انقالب" عل� العموم  و تHرار مال ل آور 
س3ستم '�ن چپ �57 توسط حم3د تقوائ� و ر�بر� 
حHHا انجام شده است، ا�ن حزب را به �f پد�ده ب� 
مردم  ذ�ن3ت  در  و  ا�ران  در  صحنه س3است  ا�م3ت 
از 'ل3شه ساز�  تبد�ل 'رده است. تHرار نوع د�گر� 
بورژوا  انقالب  و  روس3ه  انقالب  مفا�3م  و  مقوالت  از 
دمHرات�H3، و رو�گردان� از تحل3ل زنده اوضاع جار� 
مرگ  از  پس  'ه  دارد  را  خطر  ا�ن  ا�ران،  جامعه  در 
منصور حHمت، ساده اند�ش� و سطح� نگر� بر حزب 
حHمت3ست ن3ز حا'م شود و در نت3جه ا�ن حزب ن3ز در 
ذ�ن3ت 'ارگران و توده �ا� مردم ا�ران به �f جر�ان 
اوضاع  در  شود.  تبد�ل  شده  فراموش  و  ا�  حاش3ه 
نم3توان حزب  منطقه،  و  ا�ران  متحول س3اس� جامعه 
و 'ادر�ا و اعضا� آن را با س3است�ا� غ3رواقع� و 

'ل3شه ا� به مر'ز جامعه، �دا�ت 'رد. 

8 فور�ه 2007
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حيرت آور است 'ه در غرب، حتى در بين سوسياليست�ا، در مورد تاريخ معاصر وضعيت 
چپ ايران آنقدر 'م اطالعات دارند. �ر 'مونيست ايرانى 'ه بخشى از تجربه غنى سياسى 
د�ساله گذشته بوده، از نوع تفسير�ايى 'ه �ر از گا�ى در ژورنال�اى "با 'يفيت" چپ 
در غرب در مورد ايران و چپ ايران منتشر ميشود، دلسرد ميشود. آنچه در اين نوع 
نشريات در غرب ميبينيم نه تن�ا تحليل�اى سطحى بلHه تحريف زمخت واقعيت�است. اين 
فاجعه است، نه فقط به اين خاطر 'ه روايتى تحريف شده از يf تاريخ زنده ميد�د، بلHه 
اين دليل 'ه درجه بيتفاوتى سياسى و سطح نازل تئوريf سوسياليست�اى  بيشتر به 
غربى وقتى 'ه وظيفه تحليل موضوعات مبارزه طبقاتى خارج از مرز�اى دنياى پيشرفته 

سرمايه دارى بميان ميآيد، را به نمايش ميگذارد. 
بنظر ميآيد 'ه نقد معينى از 'مونيسم در محافل مار'سيستى روشنفHرى در غرب رايج 
شده است[١]. برخى تم �ا به عنوان عناصر و اصول اين نقد مداوما تHرار ميشوند. 
اوال، يf "مشا�ده" وجود دارد 'ه 'مونيسم در ايران در سال�اى اخير، بخصوص بعد 
از ژوئن ١٩٨١ (سى خرداد ١٣٦٠) و سر'وب وسيعى 'ه سراسر 'شور را فرا گرفت، 
شHست فاحشى خورده است. ا'نون وظيفه اصلى، "جمعبندى" تجربه د�ساله ، بررسى 
"اشتبا�ات" 'مونيست�اى ايرانى و "آماده شدن" براى گشايش تاريخى آينده است. ثانيا، 
اين تصور 'ه ناتوانى و يا ب� رغبتى دگماتيستى چپ ايرانى به اتحاد و ايجاد يf ائتالف 
فقط  نه  اسالمى،  ارتجاع  ت�اجم  با  مقابله  در  ايران  جامعه  "مترقى"  نيرو�اى  از  وسيع 
موجب باصطالح زوال چپ شد بلHه بخشا مسئول شرايط د�شتبارى است 'ه مردم 
'ه  ميشوند  يادآور  ما  به  ثالثا،  'ردند.  تجربه  اسالمى  جم�ورى  حا'ميت  تحت  ايران 
ايدئولوژى و پراتيf چپ ايران چه اندQ تحت تأثير دمHراسى چه به عنوان يf مف�وم و 
يf بينش، و چه به عنوان يf �دف سياسى بود و اين 'ه چگونه دمHراسى مق�ور "ضد 
امپرياليسم" غالب بر آگا�ى سياسى و اولويت�اى برنامه اى و عملى سازمان�اى چپ بود، 

و چگونه اين آگا�ى ناقص، به رژيم اسالمى امHان سوء استفاده و دست اندازى داد. 
مجدد  واقع صرفا خالصه  در  اين  نيست.  موجود  نقد طرح شده  اين  در  تازه اى  چيز 
مواضع بخش معينى از چپ ايران است. مواضعى 'ه طى سال�اى ١٩٧٨ تا ١٩٨١ طرح 
شدند، مورد جدل قرار گرفتند و عمدتا رد شدند. اين صداى چپ ليبرال و ساده نگر ايرانى 
است 'ه بطور فزاينده اى ا'نون در ژورنال�اى مار'سيستى در غرب به عنوان مالحظات 
و درس�ايى در مورد 'مونيسم معاصر ايران پژواQ مييابند. بنابراين، تعجب آور نيست 
'ه چنين تاريخ نگارى اى تجربه ايران را به عنوان يf شHست جمعبندى 'ند و پروسه 

برجسته تHامل و تحولى 'ه 'مونيسم از انقالب ١٩٧٩ ازسر گذرانده را ناديده بگيرد. 
روايت مار'سيستى از تاريخ معاصر 'مونيسم ايرانى �نوز نوشته نشده است. موضوعات 
آن بسيار متنوع و پيچيده اند. اينجا من خود را به بحث چند مسأله خاص محدود ميHنم. 
اول، صفات مشخصه ايدئولوژيf و اجتماعى چپ در آستانه انقالب. دوم، بحران چپ 
بخصوص  و  ايران  چپ  سازمانى  و   fايدئولوژي ساختار�اى  آخر  دست  و  راديHال. 

شHلگيرى يf جريان 'مونيسم 'ارگرى انقالبى.
چپ راديHال ايرانى: سوسياليسم يا ناسيوناليسم؟

تا  توده سال�اى د�ه ١٩٤٠  از حزب  از چنگ ج�انى دوم،  در دوران پس  ايران  چپ 
اول، شHلگيرى  'رد:  بررسى  تاريخى  پروسه  دو  متن  در  بايد  را  پوپوليست�اى ١٩٧٠ 
بورژواــ  اپوزيسيون  تاريخى  تHامل  دوم،  و  بين المللى،  'مونيستى  جنبش  باصطالح 
ناسيوناليستى ايران. چپ ايران از ١٩٤١ تا ١٩٨١ محصول مشترQ اين دو تاريخ بود، 
در �ر مقطع، بر منطق مشترQ درونى اين دو پروسه يعنى تبديل 'ردن سوسياليسم 

بمثابه يf تئورى و سنت سياسى به پرچم ناسيونال رفرميسم، تأ'يد ميگذاشت. 
"جدايى  'ه  ميHند  اشاره  مار'سيسم غربى،  بر  اثر خود مالحظاتى  در  آندرسون  پرى 
ساختارى" تئورى مار'سيسم از "عمل سياسى"، بتدريج طى سال�اى ١٩٣٠ متحقق شد 
و به خصلت مشخصه اصلى مار'سيسم غربى بعنوان يf سنت تبديل شد. البته پرى 
آندرسون، در بخش عمده اثرش، اساسا به محتواى طبقاتى واقعى تئورى و ما�يت طبقاتى 
باقى  تئورى 'مونيسم را شHل ميد�د، غيرانتقادى  اجتماعى  عمل سياسى اى 'ه مادى 
ميماند - نگرشى 'ه علت شيفتگى او نسبت به رويداد�اى مه تا ژوئن ١٩٦٨ در پاريس و 
نظرش در اين باره بعنوان يf نقطه عطف تاريخى را توضيح ميد�د. در واقع گسيختگى 
بسيار ريشه دارتر و بنيادى تر از آنچه آندرسون اشاره ميHند، در 'مونيسم بين المللى 
اجتماعى و سياسى  'ارآ'تر  'ل  'ه  است - گسيختگى ا�  داده  تاريخا روى  و  تحليال 
'مونيسم و رشته �اى مختلف آن را تغيير داد. اين گسيختگى بنيادى به معنى بيگانگى 
تئورى و عمل 'مونيستى با طبقه 'ارگر، نه فقط بعنوان توده �اى استثمار شونده، بلHه 
بعنوان تجسم انسانى يf موقعيت اقتصادى عينى در اقتصاد سياسى 'اپيتاليسم است. 
براى مار'س و انگلس، 'مونيسم "د'ترين شرايط ر�ايى پرولتاريا" بود، وسيله اى 'ه 

از طريق آن 'ارگران ميتوانستند "عليه سازمان اجتماعى 
'�ن" نه بعنوان افراد بلHه "در ظرفيتشان بعنوان انسان" 
اعتراض 'نند[٢]. يf قرن بعد، 'مونيسم تقريبا �مه چيز 
و   fايدئولوژي چ�ارچوبى  به  'مونيسم  اين.  بجز  بود 
سازمانى براى بيان نارضايتى طيف وسيعى از تمايالت 
فردى، ناسيوناليستى و محلى عليه جنبه �ايى از "سازمان 

اجتماعى '�ن" تغيير يافت. 
در  شوروى  اتحاد  در  مار'سيسم  'ردن  ناسيوناليزه 
 ١٩٣٠ د�ه  آغازين  سال�اى  و  بيست  د�ه  آخر  سال�اى 
رفرميسم  و  ناسيوناليسم  'ردن  تئوريزه  آن  متعاقب  و 
تاريخى  گسل  اين  'ه  بود  مار'سيسم  محتوى  بعنوان 
مار'سيسم  تئوريسين�اى  انزواى  رغم  به  'رد.  ايجاد  را 
و  'مونيسم  اصلى  بستر  براى  حال،  �ر  در  غربى، 
ن�ايى تجربه شوروى تحت  نتيجه  آن،  شاخه �اى اصلى 
بلHه  نبود،  عمل  و  تئورى  بين  جدايى  استالين  حا'ميت 
تغيير مسير تئورى در خدمت عمل سياسى غيرپرولترى 
و در نتيجه مسخ و تخريب خود اين تئورى بود. تغيير 
ج�ت اجتماعى و طبقاتى سوسياليسم بعنوان يf تئورى 
سنت�ايى   fپراتي در  اين  بر  عالوه  سياسى،  جنبش  و 
تروتسHيسم، مائوئيسم، ارو'مونيسم، چپ نو، چپ آمريHا 
التين، و پوپوليسم ج�ان سومى و غيره 'ه خود را در 
مخالفت رسمى با "'مونيسم" اتحاد شوروى شHل دادند، 
بعنوان  "سوسياليسم"  شرقى،  اروپاى  در  گرديد.  تحHيم 
د'ترينى براى ايجاد اقتصاد�اى سرمايه دارى دولتى و 
شد.  گرفته  بHار  'ارگر،  طبقه  اطاعت  از  خاطر  اطمينان 
براى   fايدئولوژي بعنوان پوشش  در غرب، سوسياليسم 
آنارشيست�ا،  ميليتانسى  و  دانشجويان  دمHراسى خوا�ى 
رفرم�اى  روشنفHرى،  آتئيستى  و  فر�نگى  مباحثات 
چپ  سياست�اى  متوسط،  طبقه  آموزشى  و  فر�نگى 
پارلمانتاريست، رفع بحران به شيوه 'ينزى (اقتصاد 'ينز) 
'ه  سوم"  "ج�ان  در  شد.  گرفته  بHار  طبفاتى  آشتى  و 
دستاورد�اى اوليه صنعتى شدن اتحاد شوروى و سپس 
تمجيد�اى مائوئيستى از ناسيوناليسم 'ه بر زمينه ستم 
و استثمار عريان امپرياليسم، مردم را بخود جذب ميHرد، 
"سوسياليسم" توسط بخش�اى ميليتانت بورژوازى بومى 
و نيرو�اى طبقه خرده بورژوازى بعنوان چ�ارچوبى مفيد 
گرفته  بHار  ضدامپرياليستى  ناسيوناليسم   Qتحر براى 
شد. تاريخ 'مونيسم و تاريخ مبارزه طبقه 'ارگر، نه فقط 
خيزش�اى توده اى طبقه 'ارگر، بلHه "مبارزه بيوقفه، گاه 
آشHار و گاه پن�ان" 'ارگران عليه 'اپيتاليسم 'ه مار'س 
آن را ديناميسم جامعه سرمايه دار� ميخواند، دو تاريخ 

متمايز و جداگانه شدند. 
اگر براى جنبش 'مونيستى در غرب اين جدايى نشان د�نده 
بود،  طبقه  و  'مونيسم  اوليه  وحدت  نفى  و  يf چرخش 
براى سوسياليسم ايرانى 'ه در سال�اى ١٩٤٠ ظ�ور 'رد 
و در سال�اى ١٩٦٠ و ١٩٧٠ تHامل يافت، اين يf موقعيت 
اورژينال بود، شرايطى �مجنس با موجوديت خود بعنوان 
ايران بود. اين سنت، سوسياليسم  اپوزيسيون  سنتى در 
توسعه  ملى،  استقالل  تحقق  براى  د'ترينى  بعنوان  را 
اجتماعى  رفرم�اى  و  بورژوايى  دمHراسى  اقتصادى، 
دريافت 'رد و بHار گرفت. چنين سوسياليسمى گرايشات 
گرفته  شHل  سنت�اى  درون  درون  ميليتانت  و  راديHال 
ناسيوناليستى، رفرميست و ليبرال اپوزيسيون بورژوايى 

ناسيوناليسم چپ و 
5مونيسم طبقه 5ارگر 

بررسى تجربه ايران

منصو� ح�مت 
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را نمايندگى ميHرد و سريعا توسط روشنفHران رو به افزايش جامعه ش�رى در پيش 
گرفته شد. سوسياليسم ايرانى ساختارى جدا از عمل و پراتيf طبقه 'ارگر زاده شد و 

با سوسياليسم مار'س و لنين بيگانه بود. 
قرن و شHل گيرى محافل سوسيال دمHرات در  اوايل  به  ايران رسما  تاريخ 'مونيسم 
ت�ران و آذربايجان، 'ه ارتباط�ائى با سوسيال دمHراسى روسيه بويژه بلشوي�Hاى با'و 
داشتند برميگردد. در ١٩٢٠، حزب 'مونيست ايران شHل گرفت. اين حزب خود يf د�ه 
فعال بود، نقش م�مى در اشاعه افHار سوسياليستى و سازماند�ى قشر 'وچf 'ارگران 
مزدى ش�ر و د�قانان فقير، و تشHيل يf جم�ورى شورايى زودگذر در استان گيالن در 
'نار درياى خزر (ژوئن ١٩٢٠ تا ا'تبر ١٩٢١) داشت. اين حزب متحمل عقبگرد�اى جدى 

در اواخر د�ه ١٩٢٠ شد و ن�ايتا توسط ديHتاتورى رضاشاه من�دم شد. 
اپوزيسيون در دوران بى  احيا و توسعه جنبش  با  بعدا  ايران  تاريخ واقعى چپ  البته 
ثبات ١٩٤١ تا ١٩٥٣ آغاز ميشود. دو سازمان م�م در اين مقطع ظ�ور 'ردند، حزب 
پروشوروى توده 'ه در ا'تبر ١٩٤١ تاسيس شد و جب�ه ملى مصدق 'ه در ا'تبر ١٩٤٩ 
تاسيس شد، و يf ائتالف نه چندان محHم از گرو��ا و سياستمداران ليبرال و سوسيال 
دمHرات تا پان ايرانيست�ا و مسلمانان محافطه 'ار را در بر ميگرفت. در بين آن�ا، حزب 
يعنى  ايرانى  روشنفHران  بيستمى  قرن  پابرجاتر سياسى  آرمان�اى  ملى  جب�ه  و  توده 
آنچه  داشتند.  خود  در  را  استقالل سياسى  و  ملى  اقتصاد  توسعه  بورژوا-دمHراسى، 
صفات مشخصه ايدئولوژيf و اجتماعى چپ راديHال را در د�ه �اى ١٩٦٠ و ١٩٧٠ شHل 

داد، سنتز جب�ه ملى و حزب توده بود و نه ميراث حزب 'مونيست انقالبى ايران. 
جب�ه ملى يf اتئالف خود اعالم 'رده ناسيوناليستى بود، اما حزب توده براى نمايندگى 
غير  جب�ه   fي رسما  توده  حزب  شد.  گرفته  بHار  اپوزيسيون  در  سوسياليست  چپ 
'مينترن  �فتم  'نگره  توسط  'ه  توده اى  جب�ه  (پيرو خط  فاشيستى  مار'سيستى ضد 
در پيش گرفته شد) بود. اين حزب به �م نزديf شدن دو جريان را نمايندگى ميHرد، 
و  رفرميسم  ناسيونال  انترناسيوناليستى،  بيرونى  جريان  ديگرى  و  بومى  جريان  يHى 
پرو-سوويتيسم. در آغاز، دو گرايش نه تن�ا با �م انطباق داشتند بلHه يHديگر را تحHيم 
�م ميHردند. براى روشنفHر طبقه متوسط ايران، اتحاد شوروى مدل بازسازى ملى و 
رفرم بود، يf سد ضدفاشيستى، دشمن فقر و ستم ملى، و نيرويى براى حفظ ايران در 
البته با آشHار شدن سياست اتحاد  برابر طرح�اى ستمگرانه امپرياليسم بريتانيا بود. 
شوروى در مقابل ايران، دو گرايش شروع به دور شدن از يHديگر 'ردند. و وفادارى 
راسخ ر�برى حزب توده به اتحاد شوروى بطور فزاينده اى عناصر ملى درون حزب را 
نسبت به آن بيگانه ميHرد. اولين اختالف آشHار و سازمان يافته حول خط ناسيوناليستى 
در ١٩٤٨ رخ داد زمانى 'ه تعدادى از 'ادر�اى حزب و فعالينى 'ه توسط خليل ملHى 
�دايت ميشدند حزب را بدليل تابع 'ردن منافع ملى به اولويت�اى سياست خارجى اتحاد 
شوروى و نيروى ناسيوناليست بيرون حزب، ترQ 'ردند. البته اين بى تفاوتى حزب توده 
در حمايت بى شائبه و 'امل از دولت ملى مصدق و بخصوص بى اعتنايى آن در دفاع از 
اين دولت عليه 'ودتاى ٢٨ مرداد ١٩٣٢ (١٩ اوت ١٩٥٣)، 'ه گسست ن�ايى ناسيوناليسم 

ايرانى از حزب توده را ببار آورد. 
و زوال جب�ه  ناسيوناليسم  از  توده  از عدم حمايت حزب  ناشى  از خأل  راديHال  چپ 
ملى در ابتداى ١٩٦٠ نشأت گرفت. چپ راديHال د�ه �اى ٦٠ و ٧٠ قبل از �ر چيزى 
محصول نقد ناسيوناليستى از شHست حزب توده و "خيانت" آن به "جنبش" بود. بعبارت 
نبود جز  اصل چيزى  در  "سازمان�اى سنتى"  از  راديHال  تاريخى" چپ  "گسست  ديگر 
محورى  تم  بعنوان  ناسيوناليسم  برترى  مجدد  اثبات  جز  سنت،  آن  خود  مجدد  احياء 
سوسياليسم ايرانى. اما اين صرفا از طريق راديHاليزه شدن خود ناسيوناليسم و چرخش 

متناظر با آن در پايگاه اجتماعى و طبقاتيش متحقق شد. 
اين شبه سوسياليسم راديHال ناسيوناليستى جريان�ا� مختلف و سازمان�اى گوناگونى 
تا گرو��اى  اوائل ٧٠  و  اواخر د�ه ٦٠  مائوئيسم و چري�Hاى ش�رى  از  ايجاد 'رد، 
افراط  با  مائوئيست�ا  سه.  خط  به  معروف   ١٩٨١  -١٩٧٨ تشHيالتى"[٣]  "سياسى- 
ناسيوناليستى ذاتى مائوئيسم و روايت چينى از 'مونيسم، قادر شدند نقد ناسيوناليستى 
ايران را در سيستم فHرى و تاريخ خود وارد  و 'ل تاريخ بورژوا- ناسيوناليسم در 
'نند. آن�ا اين ناسيوناليسم را تHميل و تقديس 'رده و اساس "سوسياليسم" خود قرار 
دادند. تئورى "سوسيال امپرياليسم" روس، تئوريزه 'ردن بى اعتمادى جب�ه ملى به اتحاد 
شوروى بود. 'ارآ'تريزه 'ردن اقتصاد ايران بعنوان "نيمه فئودال، نيمه مستعمره" گر چه 
يf تقليد نازل از چين بود، در خدمت تمجيد و تقديس باصطالح "بورژوازى ملى" بعنوان 
 fبخشى از "ائتالف انقالبى خلق"، و مبارزه براى توسعه سرمايه دارى مستقل تحت ي
رژيم ملى بعنوان مرحله اى در رسيدن به سوسياليسم قرار داشت. فدائيان[٤] 'م و بيش 
نتايج مشاب�ى را از يf مسير تئوريf ديگر 'سب 'ردند. آن�ا از اتحاد شوروى البته 
نه به شدت مائوئيست�ا، فاصله گرفتند. شدت و حدت محHوم 'ردن اتحاد شوروى از 
سوى بنيانگزاران اين جنبش متفاوت بود، از احمدزاده و پويان 'ه �ر نوع وجود روابط 
سوسياليستى توليد را در اتحاد شوروى مورد سؤال قرار ميدادند و حزب 'مونيست 
شوروى پس از استالين را رويزيونيست ميخواندند تا جزنى 'ه از اين لحاظ 'متر انتقاد 
داشت. البته در محHوم 'ردن حزب توده بعنوان خائن به منافع ملى و دولت جب�ه ملى 
مصدق 'ه سمبل اين آرمان ملى بود، متفق القول بودند. بعالوه، چري�Hا و برخى گرو��اى 
مائوئيست، مف�وم "سرمايه دارى مستقل" را از بحث توسعه آمريHاى التين عاريه گرفته و 
با �مان روحيه اى 'ه ا'ثريت مائوئيست�ا بحث "نيمه فئودال نيمه مستعمره" را بHار بردند، 
بHار گرفتند، اين يعنى خارج 'ردن سرمايه دارى ايران را از قوانين حر'ت سرمايه ج�انى 
و قلمداد 'ردن سرمايه دارى غير وابسته و موزون بعنوان يf امر عادالنه و مترقى. اينجا 
اسطوره بورژوازى ملى نه بعنوان آنتى تز سيستم فئودالى- زميندارى (�مدست اصلى 
امپرياليسم براى مائوئيست�ا) بلHه بورژوازى 'مپرادور بعنوان تجسم بومى ستمگرى 
امپرياليستى و استثمار "خلق ايران" ستايش گرديد. مع �ذا، ناسيوناليسم راديHاليزه شده 

در جريان�ا� جديد، حاوى تعدادى تعابير جديد و ج�تگير� �اى عملى م�م� بود: 

اول، انتقال از مف�وم ملت به مف�وم "خلق". خلق به مجموعه 
محدودترى اطالق ميشد، و شامل طبقات و اقشار معينى 
از "ملت ايران" بود. اين انتقال برسميت شناسى آشHارتر 
تقسيم اجتماعى درون جامعه ايران بود. ناسيوناليسم ديگر 
مبارزه اى  بلHه  نبود،  ضداستعمارى  مبارزه  درگير  فقط 
'ه  بومى ا�  اقشار  و  طبقات  يعن�  بود  خلق"  "ضد  عليه 
سلطه امپرياليسم را نمايندگى و تحHيم ميHردند. مبارزه 
اساس  و  جامعه  محر'ه  نيروى  مردم  ضدامپرياليستى 

ناسيوناليسم "واقعى"، و راديHال تعريف ميشد. 
دوم، درQ چپ از دمHراسى �م به �مين ترتيب تغيير 'رد. 
سازمان�اى سنتى تعبيرى ليبرال از دمHراسى داشتند. آن�ا 
مدافع حقوق فردى و مدنى بورژوا-دمHراتيf و تأسيس 
چپ  ديگر،  طرف  از  بودند.  اساسى  قانون  رژيم   fي
راديHال دمHراسى را بعنوان حا'ميت توده اى طبقات خلقى 
تعريف 'رده بود. شHل واقعى اين رژيم توده اى، قانون 
ثانوى  رژيمى  چنين  تحت  ش�روندى  حقوق  و  اساسى 
بودند و به ندرت تعريف شده بودند. در ايدئولوژى چپ، 

ضدامپرياليسم بر بورژوا-دمHراسى غلبه يافت. 
سوم، مسأله قدرت سياسى ناگزير به ميان آمد. "تضاد 
سرنگونى  با  ميتوانست  فقط  امپرياليسم"  و  خلق  بين 
 fسلطنت، "رژيم دست نشانده" امپرياليسم حل بشود. ي
ضديت آشتى ناپذير با سلطنت و يf دفاع پر حرارت از 
روش�اى خشن و انقالبى عليه دولت، 'ل آن چيزى بود 
'ه در تحليل ن�ايى، پيHره چپ راديHال ضدامپرياليستى 
احزاب  روش�اى  از  آشHار  جدايى  اين  ميداد.  تشHيل  را 
سنتى و راه حل�اى اساسا پارلمانتاريستى و قانونگرايانه 

بود[٥]. 
نقش  مدافع  راديHال  چپ  اقتصادى،  قلمرو  در  چ�ارم، 
مستقيم و فعال دولت در دولتى 'ردن وسيع سرمايه �اى 
�دف  از  سنتى  ناسيوناليسم  'ه  حال�  در  بود،  "مستقل" 
درجه  با  �مراه  سرمايه  محلى  بازار  توسعه  و  ايجاد 
معتدلى از توزيع مجدد درآمد�ا فراتر نميرفت. در �ر دو 
حالت �دف اصلى صنعتى 'ردن و خود'فائى اقتصادى 
بود. اما براى چپ خام و اتوپيست، خود'فايى به يf اصل 
ايدئولوژيf تبديل شد و شاخص ضديت با امپرياليسم و 

حتى سوسياليسم بود. 
و باالخره، چپ راديHال در تئورى خود رو به طبقه 'ارگر 
آورد و آن را مفتخر به نقش نيروى ر�برى در مبارزه 
عليه امپرياليسم و وابستگى 'رد. مع �ذا، چپ سنتى مداوما 
'ه  ميHرد  تأ'يد  گوناگون   fتئوري فرموالسيون�اى  در 
خواست�اى طبقاتى و سوسياليستى بايد تابع انقالب خلقى 

باشند. 
تأثير صف بندي�اى جديد در 'مونيسم بين المللى بر موقعيت 
چپ راديHال در ايران در اين دوره بسيار آشHار است. 
قويترين تأثيرات از تجربه چين و مائوئيسم بود، گرچه 
نفوذ جنبش�اى ناسيوناليست و توده اى در آمريHاى التين، 
ويتنام و حتى الجزاير �م نبايد دستHم گرفته شود. ساده 
'ردن �اى متافيزيHى مائو از مار'سيسم و بويژه دو اثر" 
دستگاه  'ل  عمل"  "درباره  و  تضاد"  "درباره  او  فلسفى" 
مHانيHى  ديدگاه  آن�ا  داد.  را شHل  راديHال  تئوريf چپ 
از تحول تاريخى را 'ه قبال از "تاريخ مختصر" استالين 
از  روايتى  مائوئيسم  'ردند.  تHميل  بودند  برده  ارث  به 
مار'سيسم را عرضه ميHرد، يf متدلوژى و يf سر� 
ميتوانست  راحتى  به  'ه  فرموالسيون�ايى  و  مقوالت  از 
و  راديHال يf 'شور عقب مانده  ناسيوناليست�اى  توسط 
 fي در  شود.  گرفته  بHار  زير سر'وب  سياسى  نظر  از 
سطح عملى تر، گسست چين از اتحاد شوروى بر مبناى 
يf تفسير ظا�را راديHالتر از مار'سيسم، به چپ راديHال 
'ند.  جدا  توده  حزب  تجربه  از  را  خود  'ه  'رد   fم'
نسل  آن  بيانى  و  ميليتانسى جدلى  و  ذاتى  ناسيوناليسم 
جديد فعالينى را 'ه از شHست احزاب سنتى و رژيم�اى 

سر'وبگر به تنگ آمده بودند، بHار گرفته شود. 
اينجا �م چرخش�اى ايدئولوژيf و تئوريf در سطح بين 
المللى چ�ارچوبى مضمونى براى يf تغيير اساسا محلى 
 ٢٨ ('ودتاى   ١٩٥٣ در  سياسى  شHست  'رد.  فرا�م  را 
اين  اما  بود.  جدى  عقبگرد   fي مترجم)  ــ   ١٣٣٢ مرداد 
'ه  بود   (١٣٤٠ (سال�اى   ١٩٦٠ د�ه  ارضى  اصالحات 
را  سنتى  ناسيوناليست  و  ليبرال  اپوزيسيون  سرنوشت 
تعيين 'رد. از نظر سياسى، اصالحات ارضى، اپوزيسيون 
ناسيوناليست متعارف را خلع سالح و پايان 'ار جب�ه ملى 
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به عنوان يf نيروى فعال سياسى را اعالم 'رد. بعالوه، اين رفرم�ا 'مf 'رد تا استبداد 
تحHيم شود و به آن خصلت دولت پليسى مدرن داده شود. از نظر اقتصادى، اين رفرم�ا 
'ليه اشHال ماقبل سرمايه دارانه توليد را منحل و يf ارتش وسيع از 'ارگران مزدى 
ايجاد 'رد. اين پيروزى 'اپيتاليسم و ادغام 'ليه بخش�اى سرمايه در يf بازار واحد را 
تأمين 'رد و آخرين ظوا�ر تقسيم اقتصاد به "ملى" و "وابسته" را از بين برد. يf پروسه 
شتابان انباشت آغاز شد 'ه بورژوازى و روشنفHران آن را تماما جذب 'رد. بورژوازى 
ت�ديد  را  آن  جدى  بطور  انقالب  خطر  بعد�ا  'ه  زمانى  تا  را  رفرم  و  ليبراليسم  امر 
اين چرخش در مر'ز  نماينده  'رد، به خرده بورژوازى ناراضى سپرد. چپ ميليتانت 
جاذبه ناسيونال-رفرميسم از بورژوازى به خرده بورژوازى بود. محتواى سياسى و 
ا�داف اجتماعى اين مبارزه براى رفرم اجتماعى، ليبراليزاسيون سياسى و ناسيوناليسم 
ضدامپرياليستى، بدون تغيير ماند. ب�ترين توصيف براى چپ راديHال د�ه �اى ٦٠ و ٧٠، 
ناسيونال-رفرميسم، ناسيوناليسم و رفرميسم ميليتانت است 'ه با ظرفيت�اى سياسى و 

افق خرده بورژوازى تطبيق داده شده است.
انقالب و بحران چپ

براى  اجتماعى  يابنده سياسى-  با خود يf گسترش سريع و يf بحران عمق  انقالب 
چپ راديHال به �مراه آورد. �مه جريان�ا در موقعيت بى ثباتى ايدئولوژيf و سردرگمى 
سياسى وارد انقالب شدند. سنت چريHى حتى توسط 'ادر�اى برجسته خود در زندان 
تحت حمله قرار داشت. شHست�اى عملى در ايران، تو�م زدايى نسبت به نمونه شHست 
خورده چريHى در آمريHاى التين، و درجه اى از برسميت شناختن عدم انطباق مار'سيسم 
با درQ اوليه مشى چريHى، بطور قطع در ظ�ور اين جريان انتقادى نقش داشت. البته 
نيروى عمده براى تغيير ديدگاه چريHى از جنبش توده اى سياسى بيرون در�اى زندان 
بود، جنبشى 'ه بنياد�اى نخبه گرايى چريHى و خط مشى �اى توطئه گر� چريHى را رد 
'رد. مائوئيست�ا ديگر بمثابه يf جريان تئوريf اعتبار خود را از دست داده و عمال به 
دليل موضعگيرى راست روانه زمخت خود و پيروى از يf بلوQ بين المللى 'ه امثال شاه 
را بعنوان سمبل موضع "ج�ان سوم" عليه "ابرقدرت�ا" ستايش ميHرد، از جانب بدنه اصلى 
چپ طرد شدند. بعالوه، تئوري�اى د�قانى و موضع ضدفئودالى آن�ا با خصلت آشHارا 
ش�رى انقالب، اعتبار خود را از دست داد. پوپوليست�اى راديHال خط سه، به س�م خود، 
با مشHالت ناشى از گسست خود از دو خط ديگر دست و پنجه نرم ميHردند. آن�ا فاقد 
يf �ويت تئوريf اثباتى بودند. رجوع آن�ا به استالين و  "اصول" او براى تحقق ثبات 
ايدئولوژيf در مقابله با برآمد تئوريf و روشنفHرى تيز چپ در دوران انقالب 'ارى 

از پيش نبرد. 
'متر  حدود  در  لرزاند.  را  ميليتانت  رفرميسم  ناسيونال-  بنياد�اى  انقالب  رو  �ر  به 
از سه سال، از زمستان ١٩٧٩ تا تابستان ١٩٨١، سيستم مضمونى چپ فرو پاشيده 
بود و با خود عمارت سازمانى آن را �م پائين 'شيد. �يچ جنبه اى از ايدئولوژى چپ 
ناسيوناليست و تئورى سياسى ضدامپرياليستى آن قسر در نرفت. خصلت بندى روابط 
توليدى بمثابه "سرمايه وابسته"، "ايده بورژوازى ملى مترقى "و "خرده بورژوازى مترقى"، 
به  'ه  ماقبل سرمايه دارى  روابط  و حل   fراتيHدم انقالب  با  مرحله اى،  انقالب  تئورى 
ادعاى آن�ا بر 'شاورزى ايران غلبه داشت، 'ليشه قديمى طبقه بندى ائتالف طبقات خلقى 
و غيره، �مگى بسرعت 'نار گذاشته و بدون اثر دفن شدند. حتى مراجعى چون استالين 
و مائو �م نجاتى نداشتند. در ١٩٨١، اعتقادات و مفا�يم ١٩٧٨ مانند خرافات يf عصر 

باستانى و فراموش شده بنظر ميآمدند. 
از لحاط تا'تيHى، چپ راديHال بر سر دو موضوع محورى و مرتبط با �م گير 'رد: اول، 
برخوردش به جم�ورى اسالمى و جناح�اى ليبرال و پان-اسالميستى آن، و دوم، جنگ 
ايران و عراق. مائوئيسم رسمى و حزب توده در تا'تي�Hايشان انسجام بسيار بيشترى 
از چپ راديHال نشان ميدادند. مائوئيست�ا بسرعت در ليبرال�ا، تجسم "بورژوازى ملى" 
لفافه اى براى  "دفتر �ما�نگى رئيس جم�ور"، 'ه  ن�ايتا جزو  يافتند و  محبوب خود را 
ائتالف غيررسمى سياستمداران و گرو��اى متحد با بنى صدر براى دفع حزب جم�ورى 
اسالمى بود، شدند. حزب توده رژيم خمينى را اساسا در خدمت موضع عوامفريبانه 
امام" باقى ماند. حزب توده تا  ضدآمريHايى خود حمايت 'رد و پيرو سرسخت "خط 
آن حد با جناح مسلط حزب جم�ورى اسالمى 'نار آمد 'ه از رژيم ترور و شHنجه 
اسالمى  جم�ورى  اما  'رد.  حمايت   ٦٠ خرداد  سى  از  پس  جمعى  دسته  اعدام�اى  و 
از  براى سازمان�اى چپ راديHال، يf معضل حل نشدنى و بدون جواب بود. مشHل 
خصلتى ناشى ميشد 'ه چپ راديHال به اپوزيسيون اسالمى ماقبل انقالب بعنوان جنبش 
سياسى خرده بورژوازى سنتى منتسب ميHرد، قشرى 'ه در چ�ارچوب فHرى چپ ضد 
امپرياليست بخشى از "ائتالف انقالبى خلق "بود. اين فرموالسيون در خود، 'امال مHانيHى 
و غيرمار'سيستى بود. البته زمانى 'ه اين خصلت به دولت بورژوايى پس از انقالب 
منتسب شد، يf فاجعه تئوريf و سياسى ببار آورد. بخش عمده سازمان�اى چپ راديHال 
يعنى فدايى، پيHار[٦]، رزمندگان[٧]، در چرخش از يf فرموالسيون به فرموالسيون ديگر 
و   fراتيHضددم ارتجاعى   fپراتي و  آن�ا   fتئوري ارزيابى  بين  'ه  تضادى  حل  براى 
ضد'مونيستى جم�ورى اسالمى وجود داشت، نوسان ميHردند. رويداد�ايى مانند اشغال 

سفارت آمريHا و بروز جنگ ايران و عراق به اين سردرگمى افزود. 
جنگ، احساسات چپ ناسيوناليست را برانگيخت. بطور 'لى، آن�ايى 'ه تو�مات قوى 
به خصلت "ضد امپرياليسم" رژيم داشتند، موضع ناسيوناليستى و دفاع طلبانه در پيش 
گرفتند. اين موضع ابتدا توسط سازمان�ايى 'ه به اتحاد شوروى سمپاتى داشتند اتخاذ 
 fردند عموما جنگ را بعنوان يHالترى به رژيم ميHشد. سازمان�ايى 'ه برخورد رادي
جنگ ارتجاعى درون سرمايه دارى محHوم 'ردند. پيHار و تعدادى از سازمان�اى 'وچHتر 
قطعا  موضع  اين  'ردند.  مطرح  را  داخلى"  جنگ  به  جنگ  "تبديل  شعار  آن  به   fنزدي
قاطعيت پيHار بر حفظ موضع راديHال خود در مقابله با يf چرخش به راست را نشان 

راه  اول،  داشت.  دوگانه  امتياز   fي اين شعار  اما  ميداد. 
م3انبر� براى حل مشHل موضعگيرى نسبت به رژيم بود، 
سرنگونى  به  فراخوان  معادل  داخلى"  "جنگ  به  فراخوان 
رژيم اسالم� بود - شعارى 'ه پيHار نميتوانست از تحليل 
خود نسبت به خود رژيم اتخاذ 'ند - ولى ا'نون ميشد 
اتخاذ   fتئوري راديHاليزاسيون  بدون  را  راديHال   fتا'تي
با  اين جنگ  با تشبيه ساده  اين موضعگيرى  'رد. دوم، 
جنگ ج�انى اول و برخورد لنين و بلشوي�Hا به آن، بسيار 
 fقابل دفاعتر بود. اين موضع اوجگيرى بحران ايدئولوژي

در اين خط را به تعويق انداخت. 
بحران سازمانى به شHل انشعابات پيوسته و گرو�سازى 
در ميان 'ليه جريان�ا� عمده صورت گرفت و منجر به 
تجزيه تقريبا 'امل سازمانى آن�ا شد. انشعاب اول در سنت 
فدائى بر سر مشى چريHى ش�رى رخ داد. بزودى پس از 
قيام ٥٧، بخش 'وچHى 'ه با اشرف د�قانى[٨] بود، بر 
مبناى گسست سازمان از "مبارزه مسلحانه" انشعاب 'رد 
و رفت تا انشعاب�اى ديگر به گرو��اى 'وچf بى نفوذ در 
درون آن رخ بد�د. انشعاب دوم بر سر چگونگى برخورد 
به رژيم و 'شش روزافزون سازمان به حزب توده بود. 
اقليتى قابل توجه، 'ه بعد�ا به "شاخه چپ ا'ثريت" ملحق 
شد، در ژوئن ١٩٨٠ (تير ١٣٥٩) پس از اينHه سردبيرى 
ارگان مر'زى، نشريه 'ار شماره ٥٩، آشHارا و علنا به 
راست چرخيد، انشعاب 'رد. "ا'ثريت" بزودى موضع حزب 
توده را يHجا اتخاذ 'رد و دچار انشعاب�اى ديگرى پس 
 ،fاز سال ١٩٨١ (١٣٦٠) شد و عمال به چند گروه 'وچ
'ه بعضا فقط تعداد معدودى بودند و �ر يf �م مدعى 
ميراث دارى فدايى بودند و تماما به دعوا�اى سHت� خود 
تا آن زمان  مشغول گرديدند، تقسيم شد. رزمندگان �م 
دچار تنش�اى ايدئولوژيf و سياسى درونى بود، زمانى 
'ه ر�برى آن در سال ١٣٥٩ در ارگان مر'زى رزمندگان 
شماره ٣٥ موضعى آشHارا در دفاع از جنگ و در ضديت 
با برخورد راديHال صفوف خود گرفت، به بحران عميقى 
فرو رفت. ر�برى و 'ادر�اى طرفدار جنگ شش �فته بعد، 
آن مواضع را پس گرفتند اما سازمان قادر به جلوگيرى 
پيHار  انتشار  با  پيHار  بحران  نشد.  انشعاب  و  تجزيه  از 
سردبيرى  رسيد.  اوج  به   (١٣٦٠)  ١٩٨١ ژوئيه  در   ١١٠
آن 'ه درگير 'شمHش�اى درونى جم�ورى اسالمى بين 
بنى صدر و جناح جم�ورى اسالمى بود، موضعى طرفدار 
اما  شد،  گرفته  پس  بسرعت  مقاله  گرفت.  ليبرال  جناح 
'ه  تالش�ايى  'ليه  بود.  شده  پارچه  چند  ديگر  سازمان 
فرا'سيون�اى  به  انشعاب  يا  و  بازسازى سازمانى  براى 
شHل گرفته در درون آن انجام شد، در غياب فرا'سيون�ا 
يا محافلى 'ه داراى انسجام و سر و سامانى تئوريf و 
مرجع3ت سازمانى باشند، به شHست انجاميد. سازمان�اى 
چپ راديHال ديگر نيز 'م و بيش دچار �مين سرنوشت 
شدند. وحدت انقالبى 'ه اتحاد وسيعى از سازمان�اى خط 
سه بود و تحت تاثير مائوئيسم و در راست پيHار قرار 
فلج شد  'ند،  را شروع  'ارش  واقعا  اينHه  بدون  داشت، 
بجا  را  باخته  روحيه  و  سردرگم  نيرو�اى  از  صفى  و 

گذاشت. 
بحران و تجزيه سازمان�اى عمده چپ راديHال آنطور 'ه 
ادعا ميشود، نتيجه سر'وب وسيع در سى خرداد ١٣٦٠ 
و پس از آن نبود. �مچنين اين بحران و تجزيه، حاصل 
اشتبا�ات تا'تيHى چپ و يا عدم اتحاد آن�ا يا باصطالح غفلت 
آن�ا در نف�ميدن ارزش "دمHراسى" نبود[٩]. اين تجزيه در 
تغيير و تحوالت اقتصاد سياسى طى دو د�ه اخير ايران 
ريشه داشت. اگر چپ راديHال، عليرغم 'ثرت خود و قوى 
بودن از نظر تعداد و ميليتانسى سياسى، بعنوان يf نيروى 
حاشيه اى در سياست ايران در طى انقالب ظا�ر شد، به 
اين دليل بود 'ه اين چپ "سوسياليسم" و روش�اى عملى 
طبقات حاشيه اى را نمايندگى ميHرد. بحران سوسياليسم 
'ه  ميليتانت  رفرميسم  ناسيونال-  و  بورژوايى  خرده 
واقع  در  ميداد  تشHيل  را  راديHال  چپ  اجتماعى  ما�يت 
مدت�ا بود 'ه دورانش سپرى شده بود. تحHيم 'اپيتاليسم 
پس از اصالحات ارضى، پروسه شتابان انباشت سرمايه 
با افزايش قيمت نفت در سال�اى د�ه �فتاد و عروج طبقه 
'ارگر ش�رى در ابعاد وسيع، ديگر �ر نوع سوسياليسم 
غيرپرولترى را به يf اتوپى عقيم تبديل 'رده بود. استبداد 
پ�لو� با سر'وب آگا�انه �ر نوع اختالط سياسى، مانع 
با  گرديد.  راديHال  چپ  درونى  تناقضات  شدن  آشHار 
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بحران سياسى ١٩٧٧ و انقالب ٧٨-٧٩ سياست باالخره به اقتصاد رسيد. تناقضات خفته 
بيدار شدند و حل خود را در بحران چپ راديHال و تجزيه آن در رويارويى با راديHاليزه 
شدن تئوريf و ج�تگيرى اجتماعى متمايز 'مونيسم ايران يافتند. سر'وب سى خرداد 
شصت و پس از آن، اين پروسه را 'ند 'رد و مانع شد 'ه 'امال به فرجام برسد. مع �ذا 
بود.  'رده  تغيير  'امال  راديHال  تر'يب سازمانى چپ  و   fايدئولوژي تا ١٣٦٠ سيماى 

  
يf قطب بندى جديد

بنابراين به �يچ وجه يf تغيير رو به عقب نبود. برعHس نشانه  بحران چپ راديHال 
تغيير و تحولى م�م و يf نقطه عطف تاريخى عمده بود. از بحران چپ سنتى راديHال 
يf قطب بندى جديد بر اساس جريان�اي� 'ه خصلت�اى پايدار تئوريf و اجتماعى داشتند، 

ظ�ور 'رد. 
١ــ يf قطب جديد پرو-شوروى ظ�ور 'رده است. اين قطب ميHوشد جاى حزب توده را 
در ارتباط با اتحاد شوروى بگيرد، به مسالمت با ناسيوناليسم برسد و بدنبال افتضاحات 
از جم�ورى اسالمى براى خط پرو- ا'ثريت در حمايت  فدايى  سياسى حزب توده و 
شوروى نوعى پرستيژ و آبروى سياسى بخرد. معروفترين اما نه با ثبات ترين نماينده 
اين خط، راه 'ارگر است، 'ه طى انقالب بعنوان گروه فشار تئوريf و سياسى بر جريان 
فدايى تشHيل شد. عالوه بر اين، اين جريان شامل گسستى است 'ه با ر�بر ا'ثريت، على 
'شتگر، تداعى ميشود، و �مچنين "حزب دمHراتيf مردم ايران"، 'ه اخيرا از حزب توده 
انشعاب 'رد. �ر دو اين سازمان�ا انشعاب 'ردند تا مواضع بيشتر ناسيوناليستى اى اتحاذ 
'نند. 'ليه سازمان�ايى 'ه به اين جريان تعلق دارند اتحاد شوروى را "سرزمين پدرى 
سوسياليسم" ميدانند و على العموم از سياست خارجى آن، مگر در مواردى 'ه مربوط 
به منافع "سرزمين پدرى خودشان" باشد، حمايت ميHنند. اينجا اين�ا ميخوا�ند مستقل 
بمانند. اين تمايز بنيادى آن�ا با سنت توده اى و تن�ا اميد آن�ا براى جذب ناسيوناليسم 
ايرانى است. تا به حال، گذشته لHه دار گروه 'شتگر و حزب دمHراتيf مردم ايران مانع 
�ر نوع وحدت مشخصى در اين خط شده است. البته اين قطب م�مى است به اين دليل 
'ه ميتواند به �سته اصلى نسل ديگرى از مدافعين ناسيونال رفرميسم دولتى تبديل شود، 
شايد اين بار با خصلتى بيشتر 'ارگرى. تحوالت اخير در اتحاد شوروى قطعا عواقب 

تعيين 'ننده اى براى اين جريان خوا�د داشت. 
٢ـــ يf "چپ نو ايرانى" روشنفHرى در ميان ايرانيان تبعيدى ا� ظ�ور 'رده است 'ه با 
درجه ا� تأخير، جدل�ا و پلمي�Hاى درون مار'سيسم غربى و چپ نو را دوباره 'شف 
'رده اند[١٠]. نفوذ مار'سيسم غربى به طرز گنگى توسط جريان وحدت 'مونيستى در 
راديHال  بين سازمان�اى چپ  در  نفوذى حاشيه اى  اما  ميشد،  نمايندگى  انقالب  جريان 
فعالين جب�ه ملى نشات  راديHاليزه شدن جوانترين نسل  از  داشت. وحدت 'مونيستى 
گرفت. اين سازمان در ١٩٧٠ تشHيل شد و اساسا در ميان دانشجويان ايرانى در خارج 
فعال بود. قبل از انقالب در تماس با سازمان�اى چريHى داخل ايران بود و آن�ا را حمايت 
ميHرد و ميHوشيد با فدايى وحدت 'ند. آن�ا در سال ١٩٧٦ در مخالفت با مائوئيسم و 
استالينيسم آشHارتر فدائى از آن�ا فاصله گرفتند. در دوران انقالب و پس از آن، وحدت 
ديدگاه ج�ان  "سHتاريسم" چپ،  عليه  داشت،  ليبرال چپ  پايدار  'مونيستى يf موضع 
سومى چپ و عدم تمايل آن به وحدت با مجا�دين و جناح چپ بورژوازى ليبرال ايران 
براى مقابله با قشر روحانيون و آخوند�ا جدل ميHرد. وحدت 'مونيستى در حال� 'ه 
خود را در اصول به سوسياليسم متع�د ميدانست، در عمل و در چند بيانيه برنامه اى 
خود از مبارزه براى خواست�اى فورى و محدود سياسى فراتر نرفت. وحدت 'مونيستى 
بخصوص خود را با مبارزه طبقه 'ارگر و مسائل مربوط به آن درگير نميHرد، خط مشى 
گسترش تشHيالتى نداشت و يf گروه تئوريf و پروپاگانديست با درجه ا� از نفوذ در 

ميان روشنفHران چپ باقى ماند. 
"چپ نو" ايرانى، در عين اينHه تحت تأثير وحدت 'مونيستى بود، خصلت�اى متفاوتى از 
خود نشان ميداد. در تئورى بيشتر سوبژ'تيو و ذ�نى است، ديدگاه بدبينانه اى دارد، و 
شديدا مخالف فعاليت عملى 'مونيستى است. اين جريان، گسست روشنفHران ايرانى 'ه 
تا'نون خودبخودى به مار'سيسم گرايش داشته اند با 'مونيسم ميليتانت را نشان ميد�د. 
چپ نو ايران ريشه در شHست چپ راديHال سنتى در ايران دارد و مخاطبين اصلى آن 
فعالين نااميد و عقيم چپ سنتى سابق �ستند. اين جريان در حال حاضر ا�ميت سياسى 
ندارد. اما زمينه ايجاد �سته اى از 'ادر�اى سوسيال دمHراسى راست را فرا�م ميHند. 

استقالل  ميليتانت شHل گرفته است 'ه خصلت نماى آن  راديHال و  ـــ يf 'مونيسم   ٣
بسوى  ج�ت گيرى  بين المللى،  'مونيسم  موجود  قطب�اى  از  آن  سياسى  و   fايدئولوژي
مار'سيسم 'السيf و سنت�اى لنينى و تأ'يد قو� آن بر 'ار سياسى و تشHيالتى در ميان 
طبقه 'ارگر است. از نظر سازمانى، اين جريان با حزب 'مونيست ايران نمايندگى ميشود. اما 
طيفى از محافل 'ارگرى ميليتانت و شبHه �اى غير رسمى آن�ا را �م شامل ميشود. شHل گيرى 
اين جريان محصول بسيار م�م و مثبت تHامل چپ راديHال ايرانى در د�ه گذشته است. 

  
حزب 'مونيست ايران و چشم انداز 'مونيسم 'ارگرى
 fو تئوري fنقد بالنده از پايه �اى ايدئولوژي fانقالب دو تحول م�م ببار آورد: اول، ي
چپ خرده بورژوازى راديHال از موضعى مار'سيستى، و دوم، رشد و خيزش فوق العاده 
جنبش طبقه 'ارگر. اين دو عنصر با �م شرايط را براى ظ�ور جريان سازمانى مار'سيسم 
انقالبى متمايز از چپ راديHال موجود فرا�م 'ردند. انقالب ٩-١٩٧٨ عمده ترين حر'ت 
سياسى برخاسته از تناقضات سرمايه دارى ايران بود. اين انقالب اولين فرصت تاريخى 
واقعى را براى طبقه 'ارگر فرا�م 'رد تا در عرصه سياسى �مان وزنى را 'ه در عرصه 

توليد اجتماعى 'سب 'رده بود، بدست آورد. جنبش طبقه 
'ارگر نقش حياتى در سرنگونى سلطنت داشت. اعتصابات 
'ارگرى بويژه در صنايع 'ليدى مانند نفت و 'ارخانه �ا، 
دولت�اى  ميداد،  تشHيل  را  توده اى  مبارزه  اصلى  اسHلت 
نظامى يHى پس از ديگرى را فلج 'رد و به مبارزه مردم 
از  پس  'ارگرى  اعتراضات  بخشيد.  جسارت  و  روحيه 
محورى  موضوعات  از  يHى  و  يافت  ادامه  نيز  انقالب 

رودرروئ� �اى سياسى در جامعه باقى ماند. 
ايران  'ارگر  طبقه  جنبش  از  معينى  وجوه  به  بايد  اينجا 
اشاره 'رد. اول، به دليل سر'وب شديد در دو د�ه گذشته 
و ورود د�قانان فقير به صفوف 'ارگران، سنت مبارزه 
ايران بشدت ضعيف  'ارگر  سازمانيافته در درون طبقه 
روزمره  مبارزه  توده اى،  سازمان�اى  غياب  در  است. 
توسط شبHه اى از محافل متشHل از ر�بران عملى محلى و 
آژيتاتور�اى 'ارگرى سازماند�ى و ر�برى ميشد. دوم، 
تا قبل از انقالب، جنبش طبقه به ندرت از تغيير و تحوالت 
از سنت  'ارگر  طبقه  ميگرفت.  تأثير  راديHال  درون چپ 
سوسياليستى با پايه دانشجويى و روشنفHرى 'ه مبارزه 
چيزى  و  بود  'رده  خلق"  براى  "مبارزه  تابع  را  طبقاتى 
چندانى  عملى  روش�اى  را�نماى  و  مشى  خط  بعنوان 
به  سوم،  ماند.  جدا  نداشت،  'ارگر  طبقه  به  ارائه  براى 
�مان داليل، طبقه 'ارگر تحت تأثير احزاب رويزيونيست 
'نند  محدود  را  آن�ا  ميليتانسى  بتوانند  'ه  رفرميست  و 
نبود. آن�ا در 'ل، سياسى تر از طبقه 'ارگر در 'شور�اى 
سرمايه دارى متروپل بودند، بيشتر از آن�ا به مسأله دولت 
اتخاذ  و قدرت سياسى ا�ميت ميدادند و بيشتر خوا�ان 

اشHال راديHال مبارزه بودند. 
ايده �اى  اشاعه  براى  مناسبى  محيط  انقالب  دوران  در 
'مونيستى و سازمانيابى 'مونيستى در بين طبقه 'ارگر 
'ارگرى  جنبش  عملى  ر�بران  از  بسيارى  آمد.  بوجود 
'مونيستى  سازمانى  فعاليت  حتى  و  شدند  'مونيست 
'ردند. البته در 'ل آن�ا فاصله خود را از سازمان�اى چپ 
راديHال نگه داشتند. بسيارى از 'ارگران از اين سازمان�ا 
'ردند،  حمايت  اپوزيسيون  بخش  راديHالترين  بعنوان 
واقعى  احزاب  غياب  در  و  ناگزير  به  'ارگران  �مچنانHه 
'ارگرى اين 'ار را ميHنند. اما 'ارگران در مقياسى وسيع 
به آن�ا نپيوستند. عليرغم رشد يf سنت قوى 'مونيستى 
در درون طبقه 'ارگر 'ه بخش قابل مالحظه اى از ر�بران 
غلبه  تحت  راديHال  چپ  ميگرفت،  بر  در  را  طبقه  عملى 
'ارآ'تر روشنفHرى  و  ماند  باقى  دانشجويى  سياست�اى 
خود را حفظ 'رد. اين شHاف بر سازمان�اى چپ راديHال 
ن�ايى  تجزيه  در  عمده اى  فا'تور  و  ميآورد  دائمى  فشار 

آن�ا بود. 
يf تغيير و تحول موازى در سطح ايدئولوژيf و سازمانى 
در  انقالبى  و  اصولى  مار'سيسم  بود.  مشا�ده  قابل 
 fدوران انقالب به سرعت رشد 'رد، بنياد�اى ايدئولوژي
ترديد  مورد  را  ايران  بورژوايى چپ  سوسياليسم خرده 
چپ  سازمان�اى  'ليه  بر  پروسه  اين  داد.  قرار  انتقاد  و 
راديHال بخصوص سازمان�اى خط سه تأثير گذاشت. اين 
راديHاليسم را با بازگشت به 'السي�Hاى مار'سيستى و 
آثار لنين، تأ'يد بر تقدم مبارزه طبقاتى، ج�تگيرى بسوى 
راديHال  تا'تي�Hاى  از  دفاع  و  'ارگر  طبقه  ميان  در  'ار 
ميشد بازشناخت. آشHارترين و سرسخت ترين مدافع اين 
گسست با چپ پوپوليست، اتحاد مبارزان 'مونيست بود. 
اتحاد مبارزان 'مونيست 'ه در دسامبر ١٩٧٨ شHل گرفت 
و ابتدا س�ند خوانده ميشد، 'مپين تئوريf قدرتمندى عليه 
تئوري�ا و مفا�يم ناسيوناليستى و پوپوليستى چپ راديHال 
آغاز 'رد. "بورژوازى ملى" را اسطوره خواند و توسعه 
سرمايه دارى "مستقل" و "ملى" را يf اتوپى ارتجاعى ناميد. 
براى   fراتيHدم انقالب  مف�وم  'مونيست  مبارزان  اتحاد 
حل مساله ارضى و توسعه نيرو�اى توليدى را رد 'رد، 
و وظيفه انقالب جارى را ايجاد شرايط سياسى و اجتماعى 
الزم براى تحرQ سوسياليستى طبقه 'ارگر و يf حر'ت 
اتحاد  ميدانست.  سوسياليستى  انقالب  بسوى  ب� وقفه 
مبارزان نقد چپ راديHال از امپرياليسم را ناسيوناليستى 
'وشيد  و  'رد  رد  و  دانست  انحصارى  سرمايه  و ضد 
اتحاد  د�د.  ارائه  طبقاتى  استثمار  مف�وم  بر  مبتنى  نقدى 
مبارزان بر اساس تحليل خود از خصائل دولت بورژوايى 
در دوران�اى بحران انقالبى، جم�ورى اسالمى و دو جناح 
درونى آن را بورژوازى و ضدانقالبى خواند. بعالوه اتحاد 
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 fپلمي و  ميدانست  مبرم  وظيفه   fي را  لنينيست  حزب   fي تشHيل  'مونيست  مبارزان 
تئوريf خود عليه پوپوليسم را وسيله اى براى دستيابى به يf مبناى محHم برنامه اى 
براى چنين حزبى ميدانست. در ماه مارس ١٩٨١، اتحاد مبارزان برنامه خود را منتشر 
'رد 'ه در آن بر تع�د خود به انقالب 'مونيستى تأ'يد 'رده و وظايف مبرم جنبش 
'مونيستى را جمعبندى 'رده بود. اين برنامه 'ه بعدا مبنا� برنامه حزب 'مونيست ايران 

شد، �مچنين شامل مطالبات دمHراتيf و اقتصادى بالواسطه بود. 
ايده �اى اتحاد مبارزان 'مونيست تأثير عميقى بر چپ راديHال بخصوص فعالين خط 
سه داشت. بسيارى مستقيما به آن پيوستند، اما نفوذ واقعى آن بسيار فراتر بود. در 
حاليHه اتحاد مبارزان "چپ" و "تروتسHيست" قلمداد ميشد، ترمينولوژى و تحليل�اى آن 
 fبطور روزافزونى توسط سازمان�اى عمده چپ در جستجويشان براى انسجام تئوري
و در دوران چرخش تا'تيHى آن�ا به چپ، وام گرفته ميشد و بHار ميرفت. فرا'سيون�ا 
اتحاد مبارزان 'مونيست در 'ليه سازمان�اى عمده خط سه،  و جريانات قويا طرفدار 
رزمندگان، پيHار، وحدت انقالبى ظ�ور 'رد. �مه اين�ا بعدا به اتحاد مبارزان و سپس به 

حزب 'مونيست پيوستند. 
اما نفوذ م�م اتحاد مبارزان در چپ راديHال از جاى ديگرى سر برآورد. در ماه مارس 
١٩٨١، دومين 'نگره 'ومه له، يf سازمان 'مونيستى با حمايت توده اى در 'ردستان و 
يf ر'ن م�م مقاومت مسلحانه عليه جم�ورى اسالمى، مواضعى شبيه مواضع اتحاد 
مبارزان اتخاذ 'رد و اتحاد مبارزان را علنا پيشتاز 'مپين ضدپوپوليستى خواند. 'ومه له 
تع�د  با  مائوئيستى  آرمان�اى  با  فعالين  زمينى  زير  شبHه   fي بعنوان   ١٩٦٩ سال  در 
محHمى به 'ار سياسى در ميان مردم تشHيل شد. در ١٩٧٤، ساواQ تعداد زيادى از 
انقالب و آزادى  با وقوع  نابود نشد.  اما سازمان  اعضاى ر�برى آن را دستگير 'رد 
ر�برانش، 'ومه له به سرعت خود در رأس جنبش توده اى در 'ردستان قرار داد. در 
اوت ١٩٧٩ فقط شش ماه بعد از سقوط سلطنت، رژيم اسالمى تعرض نظامى خود به 
به مقاومت مسلحانه توده اى فراخواند  مردم 'ردستان را آغاز 'رد. 'ومه له مردم را 
و دست بHار سازماند�ى واحد�اى پيشمرگ شد. 'ومه له تا زمان دومين 'نگره اش به 
حزب طبيعى مردم زحمتHش 'ردستان تبديل شد و از حمايت مردم مناطق روستايى 
و ش�رى برخوردار بود. 'ومه له نه فقط عليه رژيم اسالمى مقاومت 'رد بلHه �ژمونى 
بر  آن  تنگ نظرانه  ناسيوناليسم  و  ايران  دمHرات  حزب  'ردستان،  بورژا-ناسيوناليسم 

جنبش 'ردستان را �م به مصاف طلبيد. 
قبل از 'نگره دوم، 'ومه له از جدل�اى ايدئولوژيf درون چپ ايران خود را 'نار 'شيده 
بود و مشغول سازماند�ى و ر�برى جنبش 'ردستان بود. دومين 'نگره 'ومه له موازنه 
را به نفع جريان ضد پوپوليستى تغيير داد و 'ومه له را به قويترين قطب در جذب فعالين 
مار'سيست تبديل 'رد. 'ومه له و اتحاد مبارزان شروع به �مHارى نزديf براى ايجاد 
حزب 'مونيست 'ردند. آن�ا پيش نويس يf برنامه مشترQ را نوشتند و آن را برنامه 
حزب 'مونيست ناميدند و به 'ليه سازمان�ا و گرو��ايى را 'ه به آن سمپاتى داشتند 
فراخوان پيوستن به مبارزه براى تشHيل حزب 'مونيست ايران را دادند. در سپتامبر 
١٩٨٣، 'نگره موسس حزب 'مونيست ايران متشHل از 'ادر�اى 'مونيست با سوابق 

سازمانى گوناگون در 'ردستان برگزار شد و حزب 'مونيست ايران تشHيل شد. 
تشHيل حزب 'مونيست ايران گسست ايدئولوژيf و سازمانى ن�ايى سوسياليسم ايران 
از سنت�اى ناسيوناليستى و پوپوليستى بود. حزب 'مونيست ايران بر طبقات و مبارزه 
طبفاتى به عنوان مفا�يم محورى 'ار ايدئولوژيf و سازمانى خود تأ'يد 'رد. اين به 
معنى بازگشت به ارتد'سى مار'سيسم قبل از استالين بود. براى حزب 'مونيست، مانند 
مار'س، سوسياليسم مقدمتا مالHيت اشترا'ى بر وسايل توليد و لغو 'ارمزدى است، 
با  اتحاد شوروى  اقتصاد  اقتصاد دولتى.  يا برنامه ريزى  نيرو�اى توليدى  نه توسعه 
خصلت سرمايه دارى دولتى مشخص ميشود. حزب 'مونيست ايران �يچ نوع "اردوگاه 
جريان�ا�  يا  قطب�ا  از   fيچي� با  را  خود  و  نميشناسد  رسميت  به  را  سوسياليستى" 
باصطالح 'مونيسم بين المللى تداعى نميHند. حزب 'مونيست در تا'تيf بر عمل مستقيم 
طبقاتى و مبارزه طبقاتى تأ'يد ميHند. حزب 'مونيست ايران جنبش توده اى طبقه 'ارگر 
را ر'ن اصلى �ر نوع مبارزه براى تغيير انقالبى ميبيند. حزب 'مونيست ايران طرفدار 
ساختار شورايى براى سازمان�اى توده اى طبقه 'ارگر است و خط مشى تقويت جنبش 
مجمع عمومى 'ارگران بعنوان مؤثرترين ابزار ايجاد فورى سازمان�اى توده اى 'ارگران 
را در پيش ميگيرد. برعHس سنت پوپوليستى، حزب 'مونيست ايران ا�ميت فراوانى براى 

مبارزه روزمره 'ارگران براى ب�بود وضعيت 'ار و زندگى شان قائل است. 
طى پنج سال گذشته حزب 'مونيست ايران توانسته خود را به عنوان سازمان اصلى 
در چپ سوسياليست ايران تثبيت 'ند، گرچه ارزش سياسى واقعى آن در نقشى است 
'ه ميتواند بالقوه در پيشروى به سوى يf سنت اصيل و قوى 'مونيستى 'ارگرى در 

ايران داشته باشد. 
�يچ اندازه راديHاليزه شدن تئوريf و سياسى در خود قادر به تغيير خصلت 'مونيسم 
امروز و پر 'ردن شHافى 'ه آن را از طبقه 'ارگر جدا ميHند، نيست. آنچه 'ه براى 
تحقق 'مونيسم پرولترى مانيفست 'مونيست الزم است، يf انتقال اجتماعى واقعى است. 
'مونيسم بايد از �مه 'سانى 'ه آن را طى قرن بيستم براى رفرم در 'اپيتاليسم بHار 
گرفتند، پس گرفته شود و به طبقه 'ارگر داده شود تا عليه سرمايه و براى ر�ايى بشريت 
بHار گرفته شود. بايد جنبش 'مونيسم 'ارگرى شHل بگيرد؛ جنبشى 'ه در آن 'مونيسم 
دوباره بيان اعتراض طبقاتى و فعاليت طبقاتى است. انقالب ايران ماتريال الزم براى اين 
انتقال طبقاتى را فرا�م ساخت. ظ�ور قشر وسيعى از ر�بران 'ارگرى سوسياليست و 
راديHال، ورشHستگى ايدئولوژيf و سياسى ناسيونال-رفرميسم و سوسياليسم خرده 
بورژوايى، و ظ�ور يf حزب مار'سيستى راديHال 'ه بالقوه ميتواند توسط طبقه 'ارگر 
گرفته شود،  بHار  طبقاتى  مبارزه  در  مؤثرى  ابزار  عنوان  به  و  گرفته شود  در دست 
نسل   fپراتي به  �مه  اين�ا  اما  اين ج�ت �ستند.  در  'ننده اى  تعيين  پيشروي�اى  �مگى 
حاضر مار'سيست�اى انقالبى ايران و توانايى آن�ا در پاسخگويى در چرخش�اى سياسى 

م�م در آينده بستگى دارد. اين آزمايشى است 'ه حزب 
'مونيست ايران بايد از سر بگذراند. 

يادداشت�ا
ضد  يا  "سوسياليسم  مقدم،  وال  به  نمونه،  براى   [١]
امپرياليسم؟"، چپ و انقالب در ايران، و مصاحبه با فرد 
ريويو،  لفت  نيو  در  آن"  نتايج  و  ايران  "انقالب  �اليدى، 

شماره ١٦٦، نوامبر ــ دسامبر ١٩٨٧، رجوع 'نيد. 
ا'تبر  پاريس"،  در  مار'س  به  "نامه  انگلس،   fفردري  [٢]
١٨٤٤، منتخب مHاتبات، انتشارات پروگرس، ١٩٧٥، صفحه 

 .١٩
ــ تشHيالتى"، متمايز از نظامى، ترميبود 'ه  [٣] "سياسى 
اين خط براى داللت 'ردن بر مخالفت  توسط طرفداران 

شان با تا'تيf �اى جريان چريf ش�رى بHار ميرفت. 
 fچري عمده  سازمان  خلق)  فدائى  (سازمان  فدايى   [٤]

ش�رى بود 'ه از سال ١٩٧١ فعال بود. 
[٥] اين نHته از طرف اغلب سازمان�اى جپ راديHال بعنوان 
م�مترين دليل جدائيشان از سنت حزب توده تا'يد ميشد. 
مقدمتا  راديHال  درون چپ  تفاوت�اى سازمانى  واقع،  در 

حول مسائل تا'تيHى درباره سرنگونى استبداد بود. 
از  'ارگر)  طبقه  آزادى  براى  پيHار  (سازمان  پيHار   [٦]
چريHى  سازمان   fي مجا�دين  در   ١٩٧٥ در  انشعابى 
ــ  مار'سيست  بعنوان  را  خود  بخش   fي بود.  اسالمى 
لنينيست اعالم 'رد، عمال 'ل سازمان را گر فت و 'سانى 
را 'ه در مقابل اين تغيير ايدئولوژيf مقاومت 'ردند را 
اخراج 'رد. در ١٩٧٧ اين سازمان 'ار چريf ش�رى را 
ر�برى،  بحران  بدنبال  انقالب  آستانه  در  گذاشت.  'نار 
دچار انشعابات ديگرى شد. ر�برى بر'نار شد و سازمان 
به پيHار و دو گروه بسيار 'وچf منشعب شد، نبرد و 
آرمان. پيHار تبديل به اصلى ترين سازمان خط سه تبديل 

شد. 
 f[٧] رزمندگان (سازمان رزمندگان طبقه 'ارگر) بعنوان ي
محفل مار'سيست ــ لنينيست در اوايل ١٩٧٠ شHل گرفت. 
ــ  پوپوليست راديHال بود طى ١٩٧٩   fتيپي يf سازمان 

١٩٨٠ و جزيى از جناح چپ خط سه بود. 
[٨] چريf سابق، بخاطر مقاومت ق�رمانانه اش در زير 
شHنجه و فرارش از زندان�اى شاه در اوايل ١٩٧٠ مش�ور 

بود. 
[٩] اگر �ر چه نبود، الاقل چپ راديHال "دمHرات" بود. 'ل 
پراتيf سازمان�ايى مانند پيHار و رزمندگان چيزى بيش 
از تقابل�اى مداوم با جم�ورى اسالمى بر سر خواست�اى 
 fيچي� تحقق  در  راديHال  چپ  ناتوانى  نبود.   fراتيHدم
باندازه  'ه  بود  دليل  اين  به   fراتيHدم دستاورد�اى  از 
'افى سوسياليست نبود. اين جريان فاقد قدرت واقعى در 
درون طبقه 'ارگر بود 'ه بتواند اعمال فشارى واقعى بر 

جم�ورى اسالمى بHند. 
[١٠] اين ترند آنقدر ا�ميت سياسى ندارد 'ه بعنوان قطب 
بمعنى اخص 'لمه دسته بندى شود. اينجا من به دو دليل 
آن�ا را مطرح 'ردم. اول، آن�ا موج پاسيفيسم سياسى را 
نمايندگى ميHنند 'ه تعداد قابل مالحظه اى از فعالين سابق 
را در خود غرق 'رده است. دوم، روايت آن�ا از تجربه 
انقالب ايران 'ه در ژورنال�اى سوسياليست در غرب رواج 

يافته است. 
* * *

به   1987  �� كه  �ست   v� مقاله  فا�سى  ترجمه  متن  �ين 
�نگليسى نوشته شد� �ست.

8ثا�"،  "منتخب   �� با�  �%لين  مقاله  �ين  فا�سى  ترجمه 
حكمتيست،   –  vكا�گر كمونيست  حز,  �نتشا��= 
�ست.  شد�  منتشر   (2005)  1384 خر��� 
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"دولت پوپول*ست�"، �& تجر�د واقع� 
�ا مقوله ا� عار�ه ا�؟

اصطالح "دولت پوپول3ست�"، بو�ژه آنجا 'ه تسر� ا�ن حHم، جم�ور� اسالم� را �م در 
برگرفته است، در نوشته �ا و گفتار�ا� ط3ف دوخرداد��ا� سابق، اصطالح� معمول بود 
'ه به پ3رو� اپوز�س3ون غ3ر خود� رژ�م اسالم� از اپوز�س3ون قانون� و مجاز، در ادب3ات 
قلم زنان اپوز�س3ون پرو رژ�م مجال� برا� خودنمائ� �افت. عبدالله م�تد� "دب3ر'ل" سازمان 
زحمتHشان ن3ز در 'نگره اخ3رشان، �م3ن اصطالح را برا� توص3ف دولت احمد� نژاد از 
بستر مشترQ گرا�ش مل� مذ�ب� به امانت گرفت و با روح قوم پرست� سازمان متبوعش 
تلف3ق 'رد. فHر مH3نم الزم است قدر� بر علت پا�ه ا� بHار بردن "دولت پوپول3ست�" برا� 
رژ�م� مثل رژ�م جم�ور� اسالم� از جانب آ'ادم3س3ن �ا� اسالم� و "روشنفHران د�ن�" 
�م3ن  جب�ه چپ،  در  چرا  'ه  گذاشت  مقابل خود  در  را  ا�ن سوال  با�د  آنگاه  'رد.  مHث 
اصطالح، و �م3ن خاستگاه در 'اتاگور� عامتر� 'ه ربط مستق3م� به رژ�م مشخص و 
معرفه جم�ور� اسالم� و دارا� 'ارنامه قابل ارز�اب� ندارد، قرار داده شده است؟ با�د 
بررس� 'رد و سوال 'رد چرا وام گرفتن غ3ر انتقاد� اصطالح "دولت پوپول3ست�" از جانب 
چپ و قرار دادن ا�ن تحل3ل در تب33ن لن3ن از نارودن3سم و خلق گرائ� و سوس3ال3سم خلق�، 

و شمول آن به حماس و حزب الله و اسالم س3اس�، واقع� و در حق3قت علم� ن3ست. 
نطفه �ا� بHار بردن اصطالح "دولت پوپول3ست�" برا� توص3ف خصوص3ات دولت احمد� 
نژاد، در م3ان "نخبگان" دوخرداد در دوره رقابت�ا� انتخابات� ب3ن احمد� نژاد، رفسنجان� 
و مع3ن بسته شد. آنوقت�ا �f مصاحبه، با حجار�ان، و �f �ادداشت "خشم الود"، از ابرا�3م 
نبو�، "طنز پرداز" "جنبش اصالحات"، به تمام� نشان داد 'ه م� با�ست، تحت حا'م3ت رژ�م 
اسالم� 'ه قتل عام 'م سابقه �ر ناراض� و اپوز�س3ون غ3ر مجاز و نسل 'ش�، فلسفه بقا� 
آن را تش3Hل م3د�د،  به تع33ن و برگمار� و سر از صندوق درآوردن تعداد� از معماران و 
مجر�ان و مقنن �ا� آن جنا�ات به عنوان نما�نده مجلس و رئ3س جم�ور و شورا� اسالم�، 
"انتخابات" نام گذاشت. م3با�ست قبل از �ر چ3ز و مقدم بر �ر چ3ز، �ر عالمت سوال در 
مورد مقبول3ت حقوق� و اجتماع� و عموما Legitimacy  جم�ور� اسالم� را به 'نار� 
ن�اد تا بتوان علت شHست ا�ن �ا آن 'اند�د از ل3ست جنا�تHاران را با مقوالت عام و جامعه 
شناسانه ا� 'ه گو�ا �مان اندازه صدق مH3نند 'ه مثال در مورد انتخابات فرانسه و آمر�Hا و 
انگل3س و آلمان و ا�تال3ا و... توض3ح داد. حجار�ان �f دل3ل م�م شHست رفسنجان� و مع3ن 
از احمد� نژاد را دق3قا در چن3ن م3دان� توض3ح داده است. از نظر او اسالم� بودن جامعه 

ا�ران فرض است. او اگر با استفاده ابزار� از د�ن مخالف است، به ا�ن دل3ل است:
ج�ت  ا�ن  از  س3اس�  مقاصد  نفع  به  د�ن  از  ب�ره بردار�  و  د�ن  از  ابزار�  استفاده �   "
خطرناك است كه به زود� منابع د�ن� را تقل3ل م� د�د و د�ن را از كاركرد اصل� آن �عن� 
معادباور� و آخرت گرا�� خارج م� كند.من �م در كتاب خودم عرف� شدن د�ن را مطرح 

كردم و توض3ح مفصل داده ام" ( مصاحبه با ا�سنا، 25 ش�ر�ور 84)
حجار�ان "'ار'رد د�ن" را از 'ارنامه خون3ن رژ�م اسالم� جدا مH3ند، تا خ3ل� ساده با 'نار 
گذاشتن خود از �f م�ره در "مقام" معاونت وزارت اطالعات، 'ه اسم آن 'ابوس خوف و 
وحشت را در اذ�ان تداع� مH3ند، به عنوان ��H از "نخبگان" �f مHتب ظا�را فHر� و فلسف� 
"معاد باور" و "آخرت گرا"  را به مر�دان و ش3فتگان خود در ط3ف "عرف�" اپوز�س3ون سابق 
پرو رژ�م به راحت� بفروش برساند. با ت3Hه بر ا�ن "د�دگاه"، حجار�ان انقباض و انبساط 
در صف شر'ت 'نندگان در "انتخابات" رژ�م اسالم� را باز با توسل به مع3ار�ا� "جامعه 
شناسانه" توض3ح م3د�د. اگر ("نخبگان�" چون گنج� در فاصله �f �فته "مرخص� از زندان" 
در ا�ام مضحHه انتخابات� 'ار� 'رد 'ه ۵ درصد از را� "د'تر" مع3ن 'م شود و به ا�ن 
ترت3ب باعث شد 'ه احمد� نژاد به دور دوم راه �ابد، دل3ل اش "ترس او از پوپول3سم" بود! 
) ( از "طنز" �ا� اسالم� و البته "اصالح طلبانه"، ابرا�3م نبو�). حجار�ان توض3ح "مHتب�" 

تر� برا� پ3روز� احمد� نژاد ارائه م3د�د، دقت 'ن3د:
" امام خم3ن� فرمودند اگر انجام حدود متوقف باشد، تشك3ل حكومت اسالم� به عنوان امر 
واجب است. به تمث3ل م� گو�م اگر نص3حت ائمه � مسلم3ن واجب است، اگر امر به معروف 
فرد� فا�ده ندارد و فقط به وس3له � حزب م� توان ا�ن كار را كرد تشك3ل حزب ن3ز واجب 
ا�دئولوژ� حرف� نم� زدند، بلكه م� گفتند تكل3ف و وظ3فه. حال اگر احزاب  از  امام  است. 

موجود كاف� نبود شما وظ3فه دار�د وارد كار حزب� شو�د و اگر ن3امد�د معاقب3د"
و م3توان3د از �م3ن متن استنتاج 'ن3د 'ه "فرموده" خم3ن� چگونه منشا ال�ام حجار�ان و 
دوخرداد��ا و ط3ف متلون احزاب و سازمان�ا� مل� اسالم�، برا� انجام "تHل3ف و وظ3فه" 
در  است.  اسالم�  احزاب  و  اساس حزب  بر  اسالم�  واجب" حHومت  "امر  بنا'ردن  �عن� 
راستا� انجام ا�ن تHال3ف و واجبات اسالم� است 'ه حجار�ان، دل3ل شHست اصالح طلبان، 
و رفسنجان� را ن3ز، با ب� اعتقاد� خود و جب�ه مشار'ت ا�ران اسالم� اش به "پوپول3سم" 
تش3Hل حHومت  تHال3ف  و  واجبات  م3د�د.  توض3ح  "دمHراس�"  به  باورش  و  نژاد  احمد� 
اسالم� و وضع3ت واقع� رژ�م جنا�تHاران اسالم� به تقابل و تضاد دو مHتب "نظر�" و 
جامعه شناسانه تحو�ل م3شود. م3توان تشخ3ص داد 'ه در ا�ن شارالتان3سم پوش3ده در 
پس عبارتپرداز��ا� "آ'ادمf3"، چه عالقه متعصبانه ا� به حفظ مبان� رژ�م اسالم� ن�فته 
است. ا�ن زبان و ل�جه، د�الوگ در صفوف خود� رژ�م اسالم� است. به نظرم، جا�ز ن3ست، 
بو�ژه چپ، به ا�ن م3دان وارد شود.  به ا�ن جمالت د�گر از حجار�ان در �مان مصاحبه 

دقت 'ن3د:
" ممكن است با شعار�ا� پوپول3ست� بتوان را� آورد اما بعد از ا�نكه را� آورد�د مطالبات 
ز�اد� بر شما سرر�ز م� شود. �م3ن مطالبات گوناگون و متناقض بود كه خاتم� را زم3ن 

زد.» 
«پوپول3سم با دموكراس� متفاوت است. گمان نكن3د چون �ر دو «مردم» دارند معنا�شان �ك� 
است. وقت� كه را�پ3ما�� �ا نمازجمعه برگزار م� شود توده مردم م� آ�ند ول� دموكراس� 

زمان� تحقق م� �ابد كه رقابت ب3ن احزاب س3اس� بر اساس برنامه �ا صورت م� گ3رد.»
اصطالح دولت پوپول3ست�، پ3ش3نه آن و پ3ش فرض�ا و فلسفه طرح آن، مقدمتا ساخته و 
پرداخته نخبگان جر�ان دو خرداد ، برا� �م3ن منظور بوده است 'ه حجار�ان روشن و 

صر�ح و ب� اب�ام طرح 'رده است. 

چپ چرا؟
سوال ا�ن است چرا چپ؟ و چرا چپ� 'ه در ا�ن جناح�ا 
ا�ن تار�خ ن3ست و �ا الاقل بند ناف خود را �Hباره  و در 
از ا�ن تار�خ گسسته است، خود را ناچار د�ده است ع3ن 
�م3ن نزاع خانوادگ� ب3ن جناح�ا� رژ�م اسالم� را بدون 
د�گر�  تفس3ر  فHر� چپ  بستر  در  و  بگ3رد  تحو�ل  انتقاد 
بر آن سوار و مونتاژ 'ند؟ و چرا به نظر من بدتر از ا�ن، 
ارز�اب� از رژ�م اسالم� و دولت احمد� نژاد و "انتخابات" 
آنرا  با  پوپول3سم و سوس3ال3سم خلق� توض3ح م3د�د؟ چه 
لزوم� �ست 'ه رژ�م جم�ور� اسالم� از �f رژ�م مع3ن 
و مشخص، و  با ب3ش از س� سال 'ارنامه شناخته شده، 
�مان  به  و  انسان�  و ضد   Qولنا� و  خون3ن  البته  و صد 
�راسنا'� رژ�م فاش3ست� �3تلر ، به �f مقوله عام و آن�م 
در بستر 'شمHش سوس3البسم علم� و سوس3ال3سم خلق� 
جا�  به  'ه  دارد  لزوم�  چه  بشود؟  تبد�ل  پوپول3ست�  و 
توض3ح 'نHرت تر، پد�ده مشخص جم�ور� اسالم� پس از 
خاتم�، با برچسب و اتH3ت�ا� قالب� و آن�م در ب3ان� غامض 
و فلسف� به سراغ مساله رفت؟ آ�ا ب�تر نبود 'ه به جا� 
نشان دادن تناقضات �f مقوله عام و غ3ر قابل تسر� به 
جم�ور� اسالم�، مثل دولت پوپول3ست�، به وضع3ت واقع� 
و ماد� مردم، 'ارگران، زنان، جوانان، و شرا�ط ع3ن� جامعه 
پرداخته م3شد؟ ب�تر نبود �f ارز�اب� 'نHرت از وضع3ت 
رژ�م اسالم�، تغ33ر صف بند� جناح�ا� درون� آن پس از 
شHست پد�ده دو خرداد و دگرد�س� و تغ33ر در صف بند� 
جناح�ا� آن ارائه م3شد؟ متاسفانه آنچه را 'ه از جمله در 
گرا�لو  م�د�  نوشته  پوپول3ست�"  دولت  تثب3ت  "ر�تم  مقاله 
برگرفته شده از نشر�ه دانشجوئ� خاQ و منتشر شده در 
سا�ت اخبار روز، در 7 ژانو�ه 2007 خواندم، بازتاب �مان  
 "f3مباحث و مشغله �ا� قبل� و تا'نون�، در دوا�ر "آ'ادم
دو خرداد��ا، بود. در ا�ن مقاله بحث�ا� عل� العموم درست� 
در مورد پوپول3سم، رابطه اش با سرما�ه دار� و به تعب3ر 
شده  دار�"  سرما�ه   � دارانه  سرما�ه  "نف�  گرا�لو،  خود 
است، اشارات ت3ز�  به تما�زات بن3اد� سوس3ال3سم خلق� 
و سوس3ال3سم علم� شده است، اما تمام مشHل ا�ن است 'ه 
ا�ن احHام و ا�ن بحث، بحث� است، باز به گفته گرا�لو، ب3ن 
نارودن3سم و متد مار'س3ست� لن3ن و نقد سلب� مار'س در 
مان3فست از انواع سوس3ال3سم�ا� خرده بورژوائ� و تخ3ل�. 
رو�  و  مستقل  بحث  خود،  اعتبار  به  م3توانست  بحث  ا�ن 
پا�ا� خود باشد. من نف�م3دم 'ه پوپول3سم و سوس3ال3سم 
خلق� و جدل لن3ن با نارودن�H3ا، چه رابطه ا� با جم�ور� 
دارد؟  آن  جناح�ا�  خ3ز  و  افت  و  عروج  س3ر  و  اسالم� 
�ا�  تحل3ل  و  گفتار�ا  و  بحث�ا  'ه  مH3نم  توص3ه  جدا  من 
جناح�ا�  اسالم�،  جم�ور�  با  رابطه  در  حHمت  منصور 
اجتماع�  گرا�ش�ا�  و  جنبش�ا  تما�زات  بحث  بو�ژه  و  آن 
او را دنبال 'نند. "سه جنبش، سه آ�نده" به نظر من م3تواند 
مبنا� خوب� برا� �f بحث واقع� و زنده و ملموس در ا�ن 

رابطه باشد.
م3توان با مراجعه به گنج3نه ادب3ات 'مون3سم منصور حHمت، 
با تغ33رات� در صف بند� جناح�ا� رژ�م، از "صفر" شروع 
ناد�ده  و  پوش�  چشم  امپ3ر�ست�  و  تجرب�  ش3وه  نHرد. 

گرفتن دستاورد�ا� س3اس� و فHر� جامعه است.
'ه  است  قابل �ضم  غ3ر  و  واقعا سخت  من  برا�  بعالوه 
ب3ا�م، حزب الله لبنان و حماس و  جنبش اسالم س3اس� را 
با پوپول3سم و �ا در ادامه جنگ مثال سوس3ال3سم تخ3ل� اوئن 
و سن س3مون و فور�ه و پرودون و �ا نارودن�H3ا� روس3ه 
با سوس3ال3سم  تقابل  و  جدال  تار�خ�  متن  در  �ا  و  بدانم 
مار'س و انگلس و �ا با مان3فست 'مون3ست قرار بد�م. ا�ن 
ق3اس و  تشب3ه ساز�، حت� اگر به منظور ساده 'ردن ارائه 
بحث �م بوده باشد، ز�اد� تصادف�، تجر�د غ3ر واقع� و  

تحل3ل غ3ر ماتر�ال3ست�  و غ3ر علم� است. 
مH3نم،  نگران�  احساس  آن  از  شخصا  من  'ه  مساله   f�
�م3ن است: تبد�ل شدن مسائل 'نHرت و اتفاقات و تحوالت 
تار�خ�  و اجتماع� و س3اس� به مقوالت مجرد و انتزاع�ا� 
غ3ر واقع� و 'ند و 'او صرفا فلسف�. نگرانم 'ه پ3وستگ� 
تار�خ� ب3ش از س� سال نقد مار'س3ست� و مواضع راد�Hال 
 f� زم3ن� و س3اس� و عامه ف�م در پروسه �ائ� منقطع، به
گسست و دل مشغول�  به مقوالت عام و تجر�د� و غامض 
گوئ� روشنفHرانه و برا� دن3ا� مجاز� ا�نترنت� تنزل �ابد. 
تفاوت، و البته، ام3د من، ا�ن است 'ه دستHم بستر فHر� ا�ن 

چپ، با "انتقاد" سرناسازگار� ندارد.   
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