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 سياوش دانشور
 

 "مارکسيسم و تاکتيک"
 صورت مسئله کدام است؟

 

اخيرا کوروش مدرسى در يک سخنرانى با 
" چپ و معضل جمھورى اسالمى"عنوان 

باالخره اعالم کرد که سند منشور سرنگونى را 
اعالم رسمى کنار گذاشتن اين .  کنار ميگذارند

سند که يک رکن ھويتى اين حزب بود البته با 
مقدار زيادى الصاق تاريخ غير واقعى به آن 
ھمراه است و تعجب اينست که در ميان 
مستعمين کورش مدرسى يکى پيدا نميشود که 
الاقل به حقيقت تاريخى پايبند باشد و بگويد که 

 ! واقعيت اينطور نبود
 

کورش مدرسى بحث منشور سرنگونى را به 
چھارچوب مارکسيسم و تاکتيک ميبرد و تالش 
ميکند سند جنبش سرنگونى را با برخورد 

و برخورد لنين و دو  ١٨۴٨مارکس به انقالب 
و برخورد منصور  ١٩٠۵تاکتيک به انقالب 

حکمت به انقالب ايران يکى بداند و در ادامه 
؟ گويا بحثھاى طوالنى درون !آنھا تبئين کند

و در  ١۶حزب کمونيست کارگرى قبل از پلنوم 
و بعد آن و ھمينطور جدائى اين  ١۶پلنوم 

دوستان و تدوين ھمان بحثھا در فرمت منشور 
تقابل مارکس و السال يا "سرنگونى متکى بر 

لنين و منشويکھا و يا برخورد منصور حکمت 
. اين مطلقا حقيقت ندارد!  بود"  به انقالب ايران

بحث مارکسيسم و تاکتيک بحث معتبرى است و 
ھر کمونيستى طبعا ميتواند نظر و ديدگاھش را 
در يک موقعيت معين طرح کند و انسجام 
تاکتيک طرح شده با متدولوژى مارکسيستى را 

ميتوان موافق يا مخالف تاکتيک .  نشان دھد
اما ما .  اين ھم ابدا ايرادى ندارد.  مطرح شده بود

يک سطر نه از کوروش مدرسى و نه در اسناد 
مکتوب موجود رد پائى ازاين 
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يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه    

کورش مدرسى بحث خود را با مسئله .  بحثھا نميبينيم
در حزب کمونيست کارگرى و "  خال استراتژيک"

يک ارزيابى از روند اوضاع ايران و آوردن تزھائى 
مشخص شروع کرد که موقع خودش مورد نقد قرار 

اين بحثھا در حزب حکمتيست زير تيتر .  گرفت
" توضيح"منشور سرنگونى جمعبندى شد و بعدتر در 
اين سند .  آن بحث دو تاکتيک لنين ھم پيش کشيده شد

مجددا توسط  کادرھاى رھبرى سابق حزب 
مجيد حسينى و  ،حکمتيست از جمله رفقا ايرج فرزاد

ازاين .  محمود قزوينى و عبه شريفى نقد شده است
بگذريم که درک کورش مدرسى از برخورد مارکس 
و لنين و منصور حکمت با واقعيات تاريخى ربطى 

اما مسئله .  ندارد و حتى مثالھايشان نادرست است
اينست که ايشان صورت مسئله را عوض ميکند تا در 
پرتو آن تمام منتقدين اين سند و سياست راست را 

به خود مدال  ،و غيره بنامد"  مجاھد"و "  پوپوليست"
ھنوز از  ،بدھد"  تاکتيک مارکسيستى"تدوين کننده 

 ،کند"  افتخار"سند دفاع کند و بگويد بايد حزب به آن 
چون امروز شرايط عوض "اما نھايتا اعالم کند که 

کورش مدرسى !  ديگر موضوعيت ندارد"  شده است
با نقد پوپوليسم تالش ميکند سياست و بينش راست 
. حاکم به اين منشور را از زير ضرب بيرون ببرد

ھمان کارى که جناح سانتر در حزب کمونيست ايران 
. و مشخصا حميد تقوائى و عبدهللا مھتدى کردند

وانگھى بحث برسر داشتن تاکتيک در حزب 
ايشان استراتژى متفاوتى را .  کمونيست کارگرى نبود

در مقابل حزب گذاشت که با استراتژى منصور 
با چرخش قلم نميتوان .  حکمت تفاوت بنيادى داشت

استراژى تشکيل دولت با نيروھاى راست را به 
حتى اگر در .  تاکتيک تبديل کرد و مدعى ھم بود

. مخيله ايشان اين تاکتبک بوده تاکتيکى راست بود
ھنوز ھم ميگويند ھر زمان مجددا وضع عوض شود 

کسى که .  ھمين تاکتيک را از کشو بيرون ميکشند
ھمواره تاکتيک اش اينست دارد ميگويد استراتژى 

اين مانور بيانى ماھيت مسئله را .  اش ھمين است
 .  عوض نميکند

 

انسان .  اين رفتار نه صميمانه است و نه کمونيستى
ايشان .  نميداند با چنين وضعيتى چکار بايد بکند

حرفھاى زده و مکتوب خود را انکار ميکند و تاريخى 
وارد شدن به بحث در .  ناموجود براى بحث ميتراشد

مورد تلقى ايشان از روش برخورد مارکس در 
و يا منصور  ١٩٠۵و يا لنين در  ١٨۴٨انقالب 

. بيھوده تر از بيھوده است ۵٧حکمت در انقالب 
مسئله ديگر دوستانى اند که مستمع !  نخود سياه است

آنھا .  کوروش مدرسى اند و از اين تاريخ اطالع دارند
مستقل از اينکه نظر  ،اگر به حقيقت پايبند بودند

در مقابل اين تحريفات سکوت  ،امروزشان چيست
حتى اگر تشخيص نميدھند که اين بحث با .  نميکردند

متدولوژى مارکس و لنين و منصور حکمت آسمان تا 
منصور حکمت حرفش روشن و بى .  زمين فرق دارد

 "مارکسيسم و تاکتيک"
 ...صورت مسئله کدام است؟ 

جنبش توده "  او در بحث .  ابھام است
اى براى سرنگونى رژيم آغاز 

ضمن تاکيد بر درک "  ميشود
پيچيدگيھاى اوضاع براى حزب 

 : استراتژى روشنى دارد

 

نيروھايى که حکومت اسالمى را "...  
بزير ميکشند زير بار يک رھبرى 

اين بار خامى و .  واحد نخواھند رفت
را نخواھيم  ٥٧خوشباورى انقالب 

طلب اينبار به  جنبش سرنگونى.  ديد
. تر خواھد بود مراتب تحزب يافته

طلب در  احزاب و نيروھاى سرنگونى
عين تنش حاد با يکديگر وارد اين 

اينھا آلترناتيو حکومتى .  جدال ميشوند
ھمه نيروھا .  واحدى را نميپذيرند

سقوط رژيم اسالمى را به مثابه گامى 
براى ايجاد نظام سياسى مطلوب خود 

و جدال واقعى ميان اين .  نگاه ميکنند
ھا، ميان جنبشھاى  آلترناتيوھا و افق

طبقاتى و پرچمھاى حزبى مختلف با 
طلبى بيشتر  پيشروى جنبش سرنگونى

بنظر من با سرنگونى .  اوج ميگيرد
اى بشدت  رژيم اسالمى، جنبش توده

. در درون خود پاُلريزه ميشود
صفبندى جديدى، له و عليه پرچم 

کمونيستى درجامعه پديدار   -کارگرى
ما درصف مقدم جنبش .  ميشود

طلبى در اين ميدان حضور  سرنگونى
. پيدا ميکنيم، اما نگاھمان به آنجاست

 ..."به انقالب کارگرى

٧٩ضميمه   

 کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى 

نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار .  نظام سرمايه دارى متکى است
تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، .  حقيقى و انقالبى

چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و 
تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده .  موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است

دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى 
اما، با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از .  در حق مالکيت نميتوانست باشد

ھر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى 
پرولتاريا نميتواند آزاد .  اش بنا شده است، افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد

. شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود
 .اجتماعى است -برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه ھمچنين و در اساس اقتصادى 

 

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش 
کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونيسم کارگرى ظھور کرد، با مارکسيسم به 

جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ .  انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت
خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته 

 .است
 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل 
گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و 

اھداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى .  مصائب آن را نمايندگى ميکند
جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، 

 .مبتنى است

" خال استراتژيک"کورش مدرسى زير عنوان 
طرح دولت موقت با نيروھاى دست راستى را به 

خامى و "حزب پيشنھاد ميکند و اتفاقا ھمان 
اين به .  را منعکس ميکند"  ۵٧خوشباورى انقالب 

. منصور حکمت با ھزار من سريش نمى چسپد
حقيقت اما اينست که سنت غير کمونيستى 
کارگرى ايشان و ديدگاھھايشان به بن بست و 

طورى که حزب حکمتيست ھم .  شکست رسيدند
اما چون .  ناچار است خود را از آن خالص کند

کورش مدرسى نميخواھد اين را بپذيرد نتيجتا 
براى کنار گذاشتن محترمانه آن قالبى اختيارى 

و تاريخى "  مارکسيسم و تاکتيک"تحت عنوان 
" مرزبندى با منشويسم"ناموجود تحت عنوان 

را "  خال استراتژيک"درست کرده است تا بحث 
براند و با اعالم شرايط "  تاکتيک"به قلمرو 

عوض شده است ھمان را تا اطالع ثانوى بايگانى 
در متن اين بحث بسيارى از مفروضات پايه !  کند

اى و تئوريک کمونيسم کارگرى منصور حکمت 
چکى به کنارى انداخته ميشود بدون اينکه حتى 

 ،قبول اين ناواقعيت.  براى آن استداللى طرح شود
بدور  ،ھر دليلى داشته باشد ،و اين مانور سياسى

از انصاف سياسى و بدور از حقيقت جوئى 
 . کمونيستى کارگرى است

 

دراين شماره نشريه چند مطلب در نقد ھمين 
ديدگاھھا که توسط کوروش مدرسى طرح شدند و 
ھمينطور پشت سکه ديدگاه ايشان که حميد تقوائى 

و ھر دو متکى بر زدن بنيادھاى  ،نمايندگى ميکند
تئورى و ديدگاه کمونيسم کارگرى منصور 

 . *را مجددا منتشر ميکنيم ،حکمت اند



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه    

ترم جنبش :  يک دنياى بھتر
. سرنگونی ترم نسبتا جديدی است

منصور حکمت برای اولين بار 
آيا اين .  از اين ترم استفاده کرد

ترم صرفا در تقابل با جنبش 
اصالحات يا دو خرداد مورد 
استفاده قرار گرفته است يا به 

 مساله ديگری اشاره دارد؟

 

در قياس با تلقى  :سياوش دانشور
عمومى از تغييرات سياسى بطور 
اعم و تلقى چپ راديکال و ضد 

جنبش "  ،رژيمى بطور اخص
ترمينولوژى جديدى "  سرنگونى

اين عنوانى بود که منصور .  است
تير  ١٨حکمت بدنبال خيزش 

دوره اى که اگر .  مطرح کرد
يادتان باشد سياست در ايران از 
منظر ژورناليسم رسمى، بخش 
عمده جريانات و شخصيتھا و 
رسانه ھاى اپوزيسيون ايران، و 
چه بسا بخشى از خود مردم 

 –خامنه اى "ايران، صحنه تقابل 
صورت مسئله .  بود"  خاتمى

سياست در ايران به تقابل دو 
جناح ارتجاع دولتى و کشمکش 

از "  تغيير از درون"آنھا برسر 
يکسو و حفظ و تداوم وضع 
موجود از سوى ديگر خالصه 

گويا اعتراض مردم .  شده بود
عليه حکومت، طبقات اجتماعى، 
جنبشھا و افقھاى سياسى و 
اجتماعى نه پيشينه اى داشتند و نه 

کمونيسم !  اساسا وجود نداشتند
انتخاب "کارگرى طى قطعنامه 

خاتمى و عروج اپوزيسيون پرو 
و اسناد و مباحث سياسى "  رژيم

اين اوضاع را  ،پايه اى ديگر
ضرورت و ريشه .  تشريح کرد

ھاى عروج خاتمى و تالش درون 
حکومتى برای بقا که وعده 

. را ميداد تبئين کرد"  اصالحات"
کھنه بودن، تکرارى بودن، بى 
حاصل بودن اين خط را از منظر 
منافع مردم و مبارزه طبقه کارگر 
تاکيد کرد و قاطعانه تالش کرد 
. در مقابل اين نقطه سازش بايستد

در تبئين ما از جامعه و در 
نگرش ما بعنوان يک جريان 

سرنگونى ھم موضوعيت خود 
اگر جنبشى .  را از دست دھد

ھويت خود را صرفا در نقد يک 
حرکت تبئين و توضيح دھد، 
زمانى که آن حرکت و جنبش از 
صحنه کنار ميرود آن جريان و 
جنبش ھم فاقد موضوعيت 

اما جنبش سرنگونی .  ميشود
عنوان حرکت و تمايل و 
اعتراض روزمره ای است که 
کل جمھوری اسالمی را مانع 
زندگی و سعادت و حال و آينده 

تعين سياسی دادن به .  خود ميداند
اين جنبش در عين حال شروع 
تالشی برای توضيح 
مکانيزمھای حرکت و پيشروى 

تالش براى حاکم کردن افق  ،آن
و تالش براى تامين  ،چپ بر آن

 .  رھبری و سازماندھی آن بود

 

يک اھميت اساسی ديگر اين 
بحث اعالم تمايز کمونيسم 
کارگرى با تصوير تاکنون رايج 
خطوط چپ راديکال و سنتى و 
ضد رژيمى از ھر حرکت 
اعتراضى مردم در تقابل با 

در .  حکومت ھاى استبدادى است
قاموس اين جريانات و مشخصا 
سوسياليسم جھان سومی و 
پوپوليسم راديکال  ھمواره 
حرکتھاى ميليتانت در تقابل با 

" انقالب"رژيمھاى سرکوبگر 
ھمانطور .  نامگذارى شده است

که عمده اين جريانات ھر تالش 
روزمره طبقه کارگر و جنبشھاى 
اجتماعی براى بھبود اوضاع را 

. تلقى کرده اند"  رفرميستى"
منصور حکمت در تقابل با اين 
سنتھا تالش کرد جنبش کمونيسم 
کارگرى را به تصويرى روشن 
تر و واقعى تر از سير تحول 
سياسى و افت و خيزھاى آن 

ھدف اينبود که .  مجھز کند
مقوالت سرنگونى و انقالب از 

تالش اينبود که .  ھم تفکيک شود
که در دوره حاضر  ،انقالب

نميتواند جز انقالبى کارگرى و 
ماھيت اجتماعى  ،کمونيستى باشد

و طبقاتى اش  را بازيابد و از 

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
 

 با سياوش دانشور

سرنگونی طلب کمونيست و 
انقالبی، ھميشه سرنگونی خواھی 
مردم و نخواستن رژيم اسالمی 

مردم در ايران .  فرض بوده است
ھيچوقت به جمھورى اسالمى 

اما ترم جنبش .  رضايت ندادند
سرنگونى در متن يک رويداد 
سياسى که توجه جھانى به آن جلب 

 ١٨وقتى واقعه .  شد مطرح ميشود
تير به بھانه بستن روزنامه دولتى 
سالم شروع شد، کسى ترديد نکرد 
که اين پديده نه دنبالچه خاتمى است 

دو جناح .  و نه ادامه خامنه اى
. حکومت ناگھان جايشان عوض شد

خامنه اى گريه و التماس کرد و 
خاتمى رجز خواند و دستور 

عناصر مھم و کليدى .  سرکوب داد
دو خرداد يکى پس از ديگرى تالش 

. را بخوابانند"  غائله"کردند 
ناچار شدند به ھويت و .  نتوانستند

رکن اساسى حکومت شان رجعت 
 ! کنند؛ سرکوب عريان

 

اھميت اين خيزش اينبود که معادله 
کاذب و تا آنوقت صحنه سياسى 
. ايران را پوچ و ملغى اعالم کرد

معلوم شد که حق با کمونيزم 
اين جدال سه .  کارگرى بوده است

طرف داشت و يک طرف مھم آن 
مردمى بودند که عليه اين اوضاع به 
. اشکال مختلف به ميدان آمده بودند

اساسا آنچه پديده دو خرداد را 
الزامى کرد، تالش براى قالب زدن 
اعتراض و نخواستن مردم در 
مرزھاى فکرى و سياسى و مجاز 

تير شروع  ١٨.  درون حکومتى بود
خودنمائى و عروج توده اى جنبشى 
بود که تا آنوقت در رسانه ھاى 
غربى و در ادبيات اپوزيسيون 

به .  طرفدار رژيم مفھومى نداشت
اين معنى عنوان جنبش سرنگونى، 
نه تنھا عنوانى در تقابل با پرچم 
اصالحات حکومتى بلکه عنوان يک 

و "  دو بال نظام"جنبش متمايز عليه 
اين .  کل جمھورى اسالمى بود

. جنبشى صرفا ضد دو خرداد نبود
چون اگر اينطور بود با شکست دو 
خرداد و کور شدن خط اصالح 
درون حکومتى ميبايست جنبش 

٧٩ضميمه   
زير توھمات و آوار ديدگاھھاى 
انقالبيگرى طبقات ناراضى و غير 
کارگرى و غير کمونيستى بيرون 

اين امر کمک ميکرد که دو .  بيايد
موضوع روشن شود؛ اول، ماھيت 
و ترکيب اجتماعى جنبش 
سرنگونى و افق اين جنبش و 
فاکتورھاى الزم براى پيشروى آن 

دوم، جنبش کمونيستى .  تبئين شود
کارگرى، که ھدفش سرنگونى 
سرمايه دارى از طريق يک 
انقالب کارگرى است، سياست و 
تاکتيک و ديدگاه روشنى در قبال 

در .  جنبش سرنگونى داشته باشد
مورد نکته اول و با توجه به 

اين جنبه  ٥٧تجارب انقالب 
ھمه با "تصريح شد که اين جنبشى 

نيست  ۵٧اساسا ادامه .  نيست"  ھم
و ھر روز بيشتر رابطه اش را با 
آن تاريخ و تجربه تاريخى قطع 

بر وجود منافع طبقاتى، .  ميکند
ديدگاھھا و افقھاى متمايز که وجه 
اشتراکشان سرنگونى جمھورى 

اين واقعيت .  اسالمى است تاکيد شد
که در اردوى سرنگونى نيروھای 
مختلفی حضور دارند و عليرغم 
اشتراکشان در نفى جمھورى 
اسالمى، نه فقط اھداف متفاوت 
سياسى و طبقاتى و متخاصم را 
دنبال ميکنند بلکه تلقى ھر کدام از 
. سرنگونى ضرورتا يکى نيست

براين نکته اساسی تاکيد شد که 
افقھای متفاوت در جنبش 
سرنگونی بناچار مسئله انتخاب را 

جدال .  در مقابل مردم ميگذارد
برسر راه حلھاى چپ و راست و 
پرچمى که با آن بايد  رژيم 
اسالمى را سرنگون کرد برجسته 

 . ميشود

 

اھميت متدولوژيک اين بحث بويژه 
در برخورد به رويدادھاى سياسى 

اگر .  ايران نيز تعيين کننده است
فرض شما اين باشد که سرنگونى 
حتى با درجه اى از راديکاليسم 
سياسى و ميليتانسى در تقابل با 
حکومت و ارکانھاى قدرت آن 
تصوير يک انقالب است، آنوقت 
جريان و افق انقالبى در متن اين 
تحوالت ھمان بالئى به سرش مى 
آيد که در بسيارى از تحوالت 

 ٥٧سياسى و از جمله انقالب 
مسئله اينست که .  ايران آمده است

ما به چه روندی سرنگونی اطالق 
ميکنيم و به چه روندی انقالب؟ 

تمايزات و 
۴صفحه   
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تشابھات و يا امتزاج ايندو با چه 
مولفه ھائی مشخص ميشوند؟ مثال 
حکومت اسالمى ميتواند با 
کودتاى فرزندان نظامى و سپاھى 
و يک جناح کوچک خودش کنار 
زده شود و به نوعى به رژيم و 
حکومت اسالمى نوع پاکستانى 

جناحھای حکومت .  تبديل شود
اسالمى ميتوانند در متن تشديد 
تضاد منافع و جدال برسر بقا 
نظام، به تصفيه ھاى خونين 
درون حکومتى دست بزنند و 
رژيم باقى مانده از اين پروسه 
چيزى جز جمھورى اسالمى 

رژيم اسالمى ميتواند با .  باشد
شورش چند روزه ادامه دار مردم 
در تھران و دو سه شھر بزرگ 

ميگويم ادامه .  ديگر سرنگون شود
دار، چون اگر جمعيت معترض 
مثال در تھران و تبريز و اصفھان 
و غيره از مرز سيصد ھزار و 
بيشتر خارج شود و اعتراض 
عليه حکومت چند روز طول 
بکشد، رژيم اسالمى و سيستم 
سرکوب آن توان عينى کنترل 

و يا در حالتى .  اوضاع را ندارد
بسيار متفاوت که جنبش کارگرى 
ابتکار عمل سياسى را در دست 

رژيم اسالمى ميتواند در  ،دارد
متن اعتصابات کارگرى و 
اجتماعات توده اى و يک رشته 
قيام شھرى سرنگون شود و 
کارگران با دولت انقالبى شان 

رژيم .  خال قدرت را پر کنند
اسالمى ميتواند به قول اپوزيسيون 

" انقالب مخملى"راست در يک 
سرنگون شود و يا به عبارتى 
دقيقتر به سازش و مصالحه اى 

اين رژيم .  در باال با غرب تن دھد
در اشکال و حالتھاى بسيار 
متنوعى ميتواند ديگر رژيم 
اسالمى سابق نباشد و يا از نظر 
جامعه بختک رژيم اسالمى يا 
کنار زده شده و يا ديگر توان 

به .  کنترل مردم و جامعه را ندارد
 سرنگونىھمه اينھا ميتوان 

رژيم چون نھايتا .  اطالق کرد
اسالمى با مشخصات سابق آن 

سوال اينست که .  سرکار نيست
اين روند را چه وقت و چگونه 
ميتوان انقالب ناميد و تمايز 
انقالب با سرنگونى کدام است؟ آيا 

روبرو بوده است چون با 
مشخصات پايدارتر سياسى و 
اجتماعى و فرھنگى جامعه در 

آنچه که .  تناقضى مھلک است
نخواستن دوره اخير را از گذشته 
متمايز ميکند، مقابله توده اى تر 
و صريح تر و اعتراض نسل 
جديد به تداوم تالش حکومت 

به يک معنى .  براى بقا بود
نخواستن ھمان است اما در 
شرايط جديدى و با مشخصات 
سياسى و اجتماعی و نسلی 

 . جديدى ابراز وجود ميکند

تير  ١٨جنبش سرنگونى بعد از 
در ھمان قامت اوليه اش  ١٣٧٨

تير  ١٨خيزش .  نمانده است
برشى مھم از يک تالش طوالنى 

اين .  تر براى سرنگونى بود
تجزيه  ،جريان درھم کوبيده شد

اولين نکته .  و نھايتا تمام شد ،شد
اى که اثبات شد اينبود که اين 

" ھمه با ھم"جنبش ابدا جنبشى 
با خود .  نبود و ھنوز ھم نيست

توھمات دوره قبل را حمل 
نيروھاى تشکيل دھنده .  نميکند

اش يک افق عام و محدود ضد 
درعين .  رژيمى را دارا نيستند

حال که ھدفش سرنگونی است 
اما تکرار جريان و حرکتى 

 ١٨تداوم .  نيست"  ضد شاھى"
بايد  ،تير بويژه با پايان دو خرداد

سربرآوردن جنبشى چپ در 
خال مھمى که .  مقياس وسيع بود

بايد کمونيسم کارگرى پر ميکرد 
اما بدالئلى اين فرصت را از 

جنبش سرنگونى در .  دست داد
اين سالھا تحت تاثير فاکتورھاى 

ممکن .  مختلفى قرار گرفته است
است در دوره ھائى و بويژه 
بدنبال سرکوبھاى خشن رژيم 

خوشبينى و اميد مردم  ،اسالمى
به اينکه ميتوان اين رژيم را 
پائين کشيد تغيير کرده باشد اما 
مردم در ھيچ دوره اى به 
سازشى با رژيم نرسيدند و نفس 
نخواستن حکومت اسالمى تقويت 

ھمزمان گرايشات .  ھم شده است
و افقھاى اجتماعى در جامعه 
خود را در اشکال مختلفى 

اردوی راست و .  بازتاب دادند
چپ در اين جنبش با گذشت 
. زمان بيش از پيش تفکيک شدند

ھم عدالتخواھى سوسياليستى و 
کارگرى و ھم تالش براى تغيير 
از باال خود را در پروژه ھا و 
اعتراضات و تحرکات سياسى 

در موارد .  گوناگونی نشان دادند

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
 ...با سياوش دانشور 

يعنى   –ضرورتا و جبرا اين دو 
با ھم حادث   –سرنگونى و انقالب 

ميشوند؟ اگر ايندو در ھم تلفيق شوند 
چه شرايط و مختصاتى الزم است؟ 
و مستقل از تمام اينھا کمونيسم 
کارگرى و جنبش آزادى و برابرى 
در ايران، که سرنگونى حکومت 
اسالمى يک ھدف اعالم شده اش 
است و در سرنگونى ذينفع است، 
بايد چه سياست و تاکتيکى در قبال 
سرنگونى خواھى توده مردم داشته 
باشد؟ بحث جنبش سرنگونى دريچه 
اى براى روشن کردن اين تمايزات 
و نور انداختن بر وظايف مشخص 
تر جنبش کمونيسم کارگرى، آماده 
کردن و باال بردن تلقى و خود 
آگاھى مردم و جامعه از پروسه نفى 
رژيم اسالمى، متمايز کردن ديدگاه 
کمونيسم کارگرى از ديدگاھھاى 
کالسيک چپ جھان سومى و سنتى 
و راديکال از امر سرنگونى، و 
مھمتر از ھمه ايجاد آمادگى در 
صفوف کمونيسم کارگرى و بويژه 
طبقه کارگر براى دخالتگرى روشن 
در اين روند و سازماندھى انقالب 

 . کارگرى است

 

منصور حکمت :  يک دنياى بھتر
تير  18بدنبال خيزش دانشجويی در 

اعالم کرد که جنبش  1378
 8سرنگونی به ميدان آمد، اکنون 

سال از آن تاريخ ميگذرد، ارزيابی 
 شما از اين جنبش چيست؟

                          

اول ميخواھم  :سياوش دانشور
اختالف خودم را با يک ديدگاه که 
بطور غير رسمى در ميان کمونيسم 
کارگرى و بخشھائى از اپوزيسيون 

و آن .  دارد رايج ميشود روشن کنم
سرنگونى "اينست که عنوان ميشود 

و "  رژيم اسالمى عقب افتاده است
ازاين مشاھده و فاکت نتايج سياسى 

نخواستن .  پاسيفيستی ميگيرند
. حکومت اسالمى امرى جديد نيست

از ھمان روزى که اين نظام 
منحوس مستقر شد کم نبودند که 
رژيم اسالمى را نميخواستند و در 
تالش بودند بنوعى از سر راه 

در يک مقياس تاريخى اين .  بردارند
رژيم ھميشه با مقاومت و نخواستن 

٧٩ضميمه   
زيادی جدال برسر ھژمونی 
سياسی در حرکتھای معين واضح 

تير به بعد  18از مقطع .  بوده است
جناح چپ جامعه زبان و کاراکتر 
اعتراضی خود را رنگ عمدتا 
سوسياليستى و عدالتخواھانه و ضد 

جناح راست .  سرمايه داری ميزند
و غير حکومتى جامعه، دورنماى 
پيروزى جنبش سرنگونى را به 
پروژه ھا و سياستھاى منطقه اى و 
. جھانى آمريکا و غرب گره ميزند

مروری براين سالھا و شعارھا و 
پروژه ھا و عبارات و 
شخصيتھائی که آمدند و رفتند و 
ھمينطور تعين يافتن جنبشھا و 
حرکتھای برابری طلبانه و انسانی 
اين واقعيت را بروشنی نشان 

يک تغيير اساسى در .  ميدھد
تير اينست که  ١٨سالھاى بعد از 

اپوزيسيون راست که بر محور 
سرنگونى تالش ميکرد ھژمونى 
سياسى کسب کند و به اين اعتبار 
جامعه و مردم ناراضى را به 
تحرک و اعتراض عليه رژيم 
فراميخواند، بدنبال شکست پروژه 
. ھاى اصلى ترش بى افق شد

راست نه تنھا ھمان فشار محدود 
عليه جمھورى اسالمى را برداشت 
بلکه در تالقى ھاى مھمى دست را 

در اين اوضاع که .  به رژيم باخت
تنھا آلترناتيو جامعه راه حل چپ و 
کمونيستھاى کارگرى بودند، ما 
شاھد رشد اعتراضات به زبان و 

سالھای اخير .  ادبيات چپ ھستيم
در دانشگاھھا و جنبش زنان و 
جنبش کارگرى اين چپ و 
سوسياليسم است که مرتبا 

اما مسئله انتخاب .  خودنمائى ميکند
چپ و اتکا به چپ بعنوان رھبر 
سرنگونى، و در افق وسيعترى 
بعنوان جريانى که آينده را شکل 
ميدھد، يک سوال باز براى جامعه 

ھنوز نه جامعه .  بود و ھنوز ھست
از راست تماما دست شسته است و 
نه چپ توانسته است ھژمونى 
فکرى و سياسى و صالحيت 
رھبری خود را در مقياسى که 
الزم است به ميان جامعه و بويژه 

ھنوز انتخاب .  طبقه کارگر ببرد
چپ و راست مسئله ای مفتوح 

ھنوز جدال برسر افق .  است
جامعه، افق سرمايه دارى يا 
کمونيسم، و انتخاب جريان و 
حزب بستر اصلی اين افق به 
. فرجام نھائى خود نرسيده است

راست در کليت خود با بحران 
و  ،رھبرى ،افق

۵صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ۵صفحه    

استراتژى روبروست و چپ 
مجددا اين امکان را دارد که 
بازيگر اصلى و پرچم مقاومت 

رويدادھاى امسال در .  جامعه باشد
دانشگاھھا و تحرک بيسابقه در 
جنبش کارگرى و يا مقاومت 
جانانه زنان در مقابل موج 

نفيا و اثباتا  ،سرکوب خيابانى
نخواستن اين حکومت و تقابل با 

اما .  زبان چپ را بنمايش ميگذارد
اين روند شورانگيز تا تبديل شدن 
به يک حرکت قدرتمند اجتماعى 
که بتواند سياست را در ايران در 
مقياس وسيع و سراسری تحت 

در .  الشعاع قرار دھد فاصله دارد
طرف ديگر کل کمپ راست، با 
تمام جناحھا و جريانات و سنتھاى 
اجتماعى متفرقه اش، نه توانسته 
اند جامعه را به کم راضى کنند و 
افق شان را تسرى دھند و نه 
توانسته اند به خود بعنوان جريان 
و آلترناتيوی معتبر در مقابل 

بنابراين .  رژيم اسالمى شکل دھند
ھنوز ھم انتخاب سياسى مردم و 
ھم راه حلھاى چپ و راست و ھم 
پرچمی که با آن بايد رژيم 
اسالمی را انداخت موضوعی باز 

 . و مورد جدال است

  

اما ديدن رويدادھای سياسی ايران 
و در اين بحث مشخص ما 
بررسی جدال چپ و راست، 
بدون ديدن و توضيح تاثيرات 
سياستھای منطقه ای و جھانی بر 
اوضاع ايران و نيروھای سياسی، 
تصويری يک بعدی و ناقص 
است که به نتايج غلط منجر 

اجازه دھيد کمی اين .  ميشود
موضوع را بشکافيم و به بحث و 

 سوال اصلی برگرديم؛ 

 

در سطح جھانی و در سالھای بعد 
از جنگ سرد تغييرات زير و رو 
کننده ای صورت گرفته است که 
مھر خود را بر ھر تحول سياسی 
در ھر گوشه جھان و به اين 
اعتبار به نيروھا و آکتورھای 

کمونيسم .  فعاله سياست ميکوبد
کارگری بايد تاثير اين تغييرات را 
بر موقعيت نيروھای سياسی در 

از سکوالريسم ارتشی و پاگونی، 
به ھزار زبان و اعمال فشار 
رسمی و غير رسمی از حزب 
رفاه و توسعه اردوغان حمايت 

در فلسطين و لبنان دنبال .  ميکند
دولتھائی متشکل از اسالميون و 
ناسيوناليستھای طرفدار غرب 

در پاکستان فشار را روی .  است
مشرف برای ساختن با اسالميھا 

در کشورھای .  تشديد کرده است
عربی منطقه بويژه عربستان و 
مصر تالش ميکند با فشار 

نقشی مھمتر به "  دمکراسی"
اخوان "  ميانه رو"جريانات 

بطور کلی جھت .  المسلمين دھد
سياست آمريکا در نظم نوين 
جھانی و استراتژی خاورميانه 
ای آن، اسالم و جريان اسالمی 
رام شده و نزديک به منافع و 
سياستھای آمريکا يک جريان 
مطلوب است که در کنار 
قوميتھای تازه از تاريکخانه 
تاريخ کشف شده، ماتريال 

اين .  حکومتی را تشکيل ميدھند
حتی اگر مشخصات   –پديده 

موقتی دوره ای باشد که دنيای 
سرمايه داری يک روند جدال 
برسر رھبری و تعريف مجدد 
حوزه ھای نفوذ سياسی و 

با   -اقتصادی را از سر ميگذراند 
آلترناتيوھاى حکومتى 
بورژوازى جھانى در دوران 
. جنگ سرد تفاوت اساسى دارد

بازتاب اين تغييرات در خود 
اروپای قاره و آمريکای شمالی 
را در حضور اسالم و مذھب در 
ارکان سياسی و اداری و 

به .  آموزشی جامعه ميتوان ديد
ھمين اعتبار موضوع حجاب در 
فرانسه، و يا ايجاد مدارس 
مذھبی در انگلستان و کانادا و 
آلمان، و کشمکش با اسالميون و 
فعال شدن ديگر دستگاھھای 

اين .  مذھبی امرى تصادفى نيست
جدال سکوالريسم دولتی و تحجر 

پس لرزه ھای .  مذھبی نيست
تغييراتی است که کمابيش 
ھرگوشه جھان بخود ميبيند و 
سيمای جوامع امروز را تماما 

"دگرگون ميکند مبارزه با . 
ظاھرا بايد به مقابله با "  تروريسم

جريانات اسالمی و پايگاھھای 
اما به ميدان .  آنھا منجر ميشد

دادن به اسالم پاستوريزه و تقابل 
با مدرنيسم و سکوالريسم و 
برابری طلبی و نفی حقوق مدنی 

در .  مردم منجر شده است

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
 ...با سياوش دانشور 

صحنه مبارزه طبقاتی در ايران 
ببيند و در تعيين سياست و تاکتيک 

يک وجه اين .  خود در نظر بگيرد
تغييرات در سياست جھانى مسئله 
مطلوبيت و عدم مطلوبيت رژيمھای 
مورد نظر امريکا در کشورھائی 
مانند ايران، و به اين اعتبار تغييری 
است که در موقعيت سنتھای سياسی 
. اپوزيسيون راست ايجاد ميکند

برخالف دوران جنگ سرد که 
الگوھای حکومتی و سياسی در متن 
معادله جھانی شرق و غرب تصوير 
روشنی داشتند، و مثال برای مردم 
در کليات خود معلوم بود رژيم 
طرفدار آمريکا در ايران چه 
خصوصياتی دارد، امروز کل اين 

ما .  موضوع به ھم ريخته است
امروز با وضعيتى مواجه ھستيم که 
سرمايه دارى جھانی الگوھاى 
حکومتی قديمى تر و کالسيک تر 
طرفدار غرب در دوره جنگ سرد 

يا دستکم در متن .  را تجويز نميکند
جدالى که برسر شکل دادن به 
آرايش اقتصادى و سياسى و 
ايدئولوژيک دنياى بعد از جنگ 
سرد ميان قدرتھاى سرمايه دارى 
در جريان است، نميتواند الگوھاى 

به .  کالسيک تر را تجويز کند
تغييرات سالھای اخير در منطقه 
خاورميانه و به اصطالح کانونھای 

آمريکا در .  بحران در دنيا نگاه کنيد
عراق حکومت شبه سکوالر و 
جنايتکار صدام را سرنگون ميکند 

و "  دمکراسی"اما نظامى مبتنى بر 
با ھمان روايت "  آزادی عمل مردم"

بلکه .  خودشان را سرکار نمی آورد
بجای حکومت ناسيوناليستی و 
فاشيستى صدام جمھورى اسالمى 

کمی پيشتر، .  عراق را سرھم ميکند
سپتامبر که جواز  11با واقعه 

حرکت مجدد ماشين عظيم 
ميليتاريستی و تروريسم دولتی را 
صادر کرد، آمريکا حکومت خود 
. ساخته طالبان را سرنگون ميکند

آنھم به دليل دست درازى بن الدن و 
طالبان و تروريسم اسالمی به 

اما در پس !  مناطق غير مجاز
سرنگونی حکومت اسالمى مطيع 
نشده طالبان، جمھورى اسالمى 

اخيرا در .  افغانستان را شکل ميدھد
انتخابات ترکيه برخالف سياست 
ھميشگی آمريکا و غرب در دفاع 

٧٩ضميمه   
بريتانيای کبير آقاى تونى بلر و 
آبروی ليبريسم انگلستان براى 

تروريستھاى "مقابله با 
و تروريسم "  فاندمانتاليست

پروژه تربيت آخوند و  ،اسالمى
اسالم "امام دانشگاھى و مسلط به 

. را تجويز ميکند"  ميانه رو
عليرغم بن بست و شکست پست 
مدرنيسم در جامعه اما ديدگاھھاى 
پست مدرنيستى و در اينجا استفاده 
بورژوازى از جريانات و 
آکتورھاى اسالمى و مذھبى و 
قومی در سياست به يک مشخصه 
استراتژيھاى سياسى و منطقه اى و 

اين بنوبه خود .  جھانى تبديل شدند
سير بازگشت، واپسگرائى فکرى 
و فرھنگى، نقض حقوق مدنی، 
روند دی سکوالريزه شدن جوامع، 
و ايجاد يک صفبندی برای تقابل با 
اردوی سکوالريستھا و مدرنيستھا 
و برابرى طلبان و کمونيستھا را 

تاثيرات اين .  بدنبال داشته است
تغييرات را در آمريکاى التين ھم 

اينجا جناح .  ميتوان مشاھده کرد
چپ تر اين خط در شکل دادن به 
روندھای سياسی نقش ايفا کرده 

جريانات سابقا چپ و عمدتا .  است
متکى به مشى چريکى و مائويست 
و يا طرفدار اردوگاه سابق 
شوروى، با اتخاذ سياستھائى که 
عمدتا با خطوط پسا مارکسيسم 
نزديکى دارند، بنوعى ادعاھاى 
سابق و قديمى خود را کنار 
گذاشتند و در تالش براى سرپا 
ماندن و گرفتن سھم خود از 
استثمار کارگر در بازار داخلى در 
ھماھنگى با سياستھاى جھانى 

نزديکى اورتگا و چاوز و .  ھستند
کاسترو به رژيمى مانند جمھورى 
اسالمى تنھا متکى بر محدوديت 
افق آنتى امپرياليستى و 
ناسيوناليستی جھان سومی اين 
جريانات نيست، اين افق عليرغم 
اينکه تابلويش ھست اما محتوايش 

آنتى .  ديگر وجود خارجى ندارد
امپرياليست و ناسيوناليست جھان 
سومى ديروز، فدراليست و پسا 
مارکسيست و پست مدرنيست و 
قوم پرست و ضد کمونيست امروز 
و چرخ پنجم ماشين جنگى آمريکا 
و نسخه ھای بانک جھانی و 
استراتژيھاى دولتھاى غربى شده 

آنھائی که آيدول ديروزيشان .  است
کاسترو و چگوارا و اورتگا و 
امثالھم بود و امروز از محجبه 
شدن خانم اورتگا و چفيه بستن 

آقای دانيل 
۶صفحه   
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اورتگا در بارگاه احمدی نژاد 
بخشم آمدند، ھمينطور آنھائی که 
اين موضوع را محمل حمله به 
کمونيستھا در ايران کردند، ھر 
دو بقايای يک اردو ھستند که 
. ديرزمانی است تمام شده است

اولی ھا در نستالژی غرق اند و 
آمريکای التين را مانند سه دھه 
قبل و فريز شده ميبينند و دومی 

چرخش "  حقانيت"ھا دارند 
سياسی شان به طرف بازار را در 
متن فروپاشی بلوک شرق توجيه 

اما اين روندھا .  عوامانه ميکنند
ھمه تاثيرات و بازتاب تغييرات 
جھانی بر نيروھا و بسترھای 
سياسی در جوامع مختلف است که 
ايران ھم جزئی الينفک از آنست 
و به اين اعتبار بايد در محاسبات 
سياسی و شناخت و موقعيت 

نفس اينکه .  نيروھا ملحوظ شود
در افغانستان و عراق بعد از 
تحوالت شاھى برسر کار 
برنميگردد و يا در ايران ميراثدار 
تاج و تخت ادعائى ندارد و جامعه 
مدنى چى ميشود، نفس اينکه 
طرفداران دو آتشه بانک جھانى و 
ناسيوناليسم ايرانى و حمله به 
ايران به اردوى اصالح طلبان و 
جمھوريخواھان ميپيوندند و يا 
سياستھائى مشابه را اتخاذ ميکنند، 
نفس اينکه جمھوريخواه شرق زده 

اسالمى بيشتر خود را   –و ايرانى 
با سياستھاى امروز غرب سازگار 
ميکند، و باالخره نفس اينکه کل 
اين اردو عليه کمونيسم و برابرى 
طلبى و مدرنيسم و سوسياليسم به 
يک زبان واحد سخن ميرانند، 
ھمه بيانگر بازتاب اين تغييرات 
جھانی در سياست و موقعيت 
 . اپوزيسيون راست در ايران است

 

معنى اين حرف اين است که بحث 
، اگرچه نميتوان "خطر جنگ"  

در عالم سياست صد در صد آنرا 
منتفی شده اعالم کرد، دارد به 
يک بحث پيش و پا افتاده 
ژورناليستى و بحثی در قلمرو 

يک نتيجه .  پروپاگاند تبديل ميشود
واقعی اينست که قرار نيست 
آمريکا برای سرکار آوردن يک 

به "  دمکراتيک"دولت سکوالر و 

حرکت خود دچار وقفه ھا، 
بعضا انتظار، و نھايتا تجزيه و 

بنابراين بايد .  پالريزه شدن رود
ما تاثير تغييرات در سياست و 
استراتژيھای جھانی را بر 
نيروھای دست راستی در 
اپوزيسيون، و به ھمين اعتبار به 
تغيير سياست آنھا در قبال جنبش 
سرنگونی، در تحليل اين جنبش 

اما به سوال .  در نظر بگيريم
 اصلی برگرديم؛ 

 

تا به جنبش سرنگونى و تمايل 
مردم ايران براى نفى اين نظام 
منحوس مربوط است، اين 

 ٨ظرفيت و اين خواست بعد از 
تير  کاھش  ١٨سال از گذشت 

چه بسا اين ظرفيتھا .  نيافته است
در اشکال و خواستھای متعين 

چرا .  تری تقويت ھم شده است
سال طول کشيده  ٨اين جنبش 

است؟ نه مردم و نه نيروھاى 
سياسى جدى وعده اى مبنى بر 
. روز سرنگونى نداده بودند

جامعه در پله ای ايستاده است و 
برای عبور از اين پله بايد به 
چشم انداز ملموسی مسلح شود و 
ظرف سازماندھی و مغز 
رھبری کننده برای پيروزی بر 
. ارتجاع اسالمی داشته باشد

موضوع اساسى اين جنبش بعد 
از تحوالت منطقه ای و جھانی و 
تاثيرات آن بر اپوزيسيون و 
صفبنديھای سياسی، اينست که 
چه نيروئى قادر است رھبرى 
اين جنبش را در يک مقياس 
. وسيع و تعيين کننده بدست گيرد

اين رژيم در زندگی روزمره و 
تفکر و تمايالت اجتماعی و 
فرھنگی مردم، وصله ای 
ناجور، پديده ای مزاحم و 

اگر از قشر معينی .  تحميلی است
از صاحبان قدرت و کسانی که 
اين رژيم نماينده حفظ منافع و 
امتيازات سياسی و اقتصادی 
آنھاست بگذريم، کسى آينده اش 
را با اين رژيم گره نزده است و 
در سيماى جمھورى اسالمى 

نه .  جريانى رو به رشد را نميبيند
بورژوازى ايران بطور کلی 
چنين تصويرى دارد و نه طبقه 

نه جنبشھاى رفع تبعيض .  کارگر
و عدالتخواھانه فکر ميکنند با 
وجود اين رژيم تغييراتی به نفع 
مردم ميسر است، و نه بخشھای 
مختلف حکومت براين باورند که 

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
 ...با سياوش دانشور 

جمھورى اسالمى حمله و آنرا 
حکومت فعلی در .  سرنگون کند

ايران، الاقل از نظر آمريکا، نوع 
جاافتاده تر و حتى پيشرفته ترى از 
آنچه است که در عراق و افغانستان 

به .  طی سه جنگ سرکار آوردند
عبارت ديگر آمريکا و غرب دنبال 
سرکار آوردن جريانات راست پرو 
غربى و سکوالر نيستند، بلکه دارند 
با کارت اسالم سياسى و قوميت 

آمريکا و غرب دنبال .  بازى ميکنند
احياى ارزشھاى مدرن و ليبراليسم 
کالسيک و مدلھاى حکومتى مبتنى 
بر دمکراسى پارلمانى نيستند، دنبال 
جوامع مينياتورى، دنياى چند 
ارزشى و چند فرھنگى، و مدلھاى 
حکومتى متکى بر مذھب و اسالم 

اين جريانات و .  سياسى و قوميت اند
اين جھتگيرى با سياستھاى امروز 

اين .  غرب بيشتر خوانائى دارند
جريانات امکان بيشترى براى مقابله 
با کمونيسم و عدالت خواھى 
سوسياليستى و تمايالت مدرنيستی و 

بى افقى .  حقوق جھانشمول دارند
راست پرو غرب در ايران تنھا 
محصول شکست سياستھاى 
مشخص اش در قلمرو سياست 

بلکه يک پايه مھم اين  ،ايران نيست
شکست تغيير مکان و جايگاه اين 
نيرو در معادالت سياسى دنياى 

ترديدى نيست ھر .  امروز است
زمان که سوسياليسم کارگرى بتواند 
در جامعه ايران به يک جريان 
مطرح و نيرومند اجتماعى تبديل 
شود، نيروھائى از جنس سوسيال 
دمکراسى جديد و سکوالرھاى 
نيمبند مانند جمھوريخواھان و مليون 
تا فرقه ھاى نيمه اسالمی باد زده 

بنابراين اگر ميتوان نتيجه .  ميشوند
گرفت که در استراتژی امروز 
آمريکا، ظرفيتھا و ھمخوانى 
بيشترى در سازش با اسالم سياسى 
در ايران و تحميل تغييراتى کنترل 
شده به آن وجود دارد تا تمايل به 
سرنگونى و تقابل خصمانه با آن، 
آنوقت کل اپوزيسيون راست، 
دستکم سرنگونى طلبانشان برای 
انطباق خود با سياستھای آمريکا، 
سياست شان در قبال سرنگونى 

به .  جمھورى اسالمى تغيير ميکند
ھمين اعتبار تاثيرات اين واقعه به 
جنبش سرنگونى اينست که در سير 

٧٩ضميمه   
تداوم زدن و کشتن و گرسنه 
نگھداشتن مردم ميتواند تضمينی 
. استراتژيک برای بقا نظام باشد

مسئله اساسى ھنوز نيرو و جريانى 
رھبر و سازمانده است که قادر 
باشد اعتراض و نخواستن مردم را 
به حرکتى زير و رو کننده تبديل 

جريانى که اعتماد به چپ و .  کند
راه حل چپ را در مقابل کل 
راست احيا کند و کمونيسم و 
کارگر را در محور پيروزى بر 

بطور .  ارتجاع اسالمی قرار دھد
خالصه، جمھورى اسالمى ھمان 
. پديده شنيع و سرکوبگر است

مردم کماکان آرزوى رفتن اين 
نسل جديدى از .  رژيم را دارند

مردم، که حتى در ماجراى دو 
خرداد دخيل نبوده است عليه اين 
. رژيم است و آن را نميخواھد

زنان برابرى و رفع تبعيض 
اکثريت جامعه در .  ميخواھند

گرداب فقر و فالکت گرفتار شده 
است و پيامدھای اجتماعی فقر ھر 
روز در اشکال حادتری بروز 

بحرانھاى داخلى و منطقه .  ميکند
اى و بين المللى رژيم فرجامی 
نيافته اند و بخشا تعميق ھم شده 

بنابراين نخواستن و .  است
اعتراض و مبارزه طبقه کارگر را 

سوال اينست که .  بايد فرض گرفت
کدام راه حل واقعی و متکی به 
اھدافی ملموس و مادی قادر است 
با اين اعتراضات اجتماعی جوش 

سوال اينست که چگونه .  بخورد
بايد رھبرى سياسی اين جنبش را 

سوال اينست که چگونه .  تامين کرد
اين ظرفيتھاى عظيم نفرت از 
رژيم اسالمى سرمايه داران، 
ميتواند به عروج پرچم و آلترناتيو 

جنبش .  کارگرى منجر شود
سرنگونى عموما و جنبش 
کارگری خصوصا نياز به حزب 
. رھبر و حزب سازمانده دارد

بدون چنين حزبى و بدون افق 
اجتماعی روشن در راس اين 
جدال، کل تالشھای تاکنونی ھدر 

جمھورى اسالمى خودش .  ميرود
با فراخوان سرنگون  ،نمى افتد
بايد نيروئى سرنگونش  ،نميشود

 . کند

 

ھمينطور بررسی شيوه حرکت 
مردم و درک روانشناسی توده ای 
در مواجھه با رژيم اسالمی فاکتور 

اگر دقت کنيد ميبينيد .  مھمی است
مردم بى گدار به 

٧صفحه   
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محاسبات ريزی را .  آب نميزنند
سطح باالئى از .  ملحوظ ميکنند

. ھوشيارى سياسى بروز ميدھند
ھمه اينھا منعکس کننده يک تلقی 
و ارزيابی زمينى از تناسب قوا با 

مردم از .  رژيم اسالمى است
رژيم منزجرند اما خودکشی 

امرى که به .  سياسی نميکنند
اشتباه در نگاه برخى با 
سرخوردگی و ياس مردم، عقب 
افتادن سرنگونى و يا  نااميدی از 

بنه نظر .  سرنگونی ترجمه ميشود
من کسانی که زنده و مرده بودن 
جنبش سرنگونی را، صرفا از 
نقاط عطف تحرک اين جنبش و 
مثال در وجود و عدم وجود 
تظاھراتھا و اعتراضات گسترده 
نتيجه ميگيرند، درک و تلقی 
درستی از مکانيزم اعتراض 
اجتماعی و طبقاتی بطور کلی و 
درک مشخصی از مکانيزم جنبش 

با اين متد .  مورد بحث ندارند
ميتوان مبارزه طبقاتی را در 
فقدان اعتصابات کارگری منکر 

مردم در يک تالش خودآگاه !  شد
و جمعی در مقابل حکومت 

نخواستن .  اسالمی مقاومت ميکنند
مردم و رابطه خصمانه شان با 
جمھوری اسالمی يک فرض و 

مسئله اينست که .  داده است
کمونيسم بايد بجای تبئين صرف 
رابطه مردم و رژيم، بدوا اين 
نخواستن را برسميت بشناسد، 
آگاھانه اين نخواستن را از آن 
خود کند، و نقد و افق خود را در 
متن تحکيم رابطه با مردم و طبقه 
کارگر به نقد و افق جامعه تبديل 

در پس اين اوضاع نياز .  کند
تحکيم رابطه کمونيسم و جامعه، 
تسخير مکانيزمھای اجتماعی 
قدرت، تامين رھبری و 
برافراشتن پرچم مقاومت صد 
چندان تاکيد ميشود و نه تفسير 
رابطه مردم با رژيم و نتيجه 
گرفتن عقب افتادن سرنگونی و يا 

 !    مرگ جنبش سرنگونی

 

آيا ترم جنبش :  يک دنياى بھتر
سرنگونی و جنبش انقالبی به يک 
پديده اشاره دارند؟ اگر خير 

 تفاوت شان چيست؟

و تاکتيک کمونيستی و 
بايد ميان .  دخالتگرانه است

سرنگونى و انقالب و سرنگونى 
بويژه .  انقالبى تفاوت قائل شد

امروز که عده اى دوست دارند 
نارنجى و رنگی و "  انقالبات"

اصطالحا مخملی را نيز بعنوان 
به مردم "  جنبش انقالبى"

بفروشند و از انقالبات کالسيک 
ياد "  کودتا"و کارگری با عنوان 

؟ الزم به تفحص سياسى !کنند
اين .  عجيبى در اين موارد نيست

کشمکشھا ادامه جدالھاى به 
فرجام نرسيده دوره جنگ سرد 

ھر آدم بى غرضى ميداند .  است
که اين ھا حاصل پروژه ھاى 
کار شده مراکز استراتژيک 
آمريکا و دول غربى است که 
توسط سفارتخانه ھا و گروھھاى 
حرفه اى جاسوسى و ويژه 

مردم نقشى به .  ھدايت ميشود
معنى اعمال اراده در اين 
تحرکات ندارند و آنجا ھم که 
وارد صحنه ميشوند، عمدتا از 
ماھيت موضوع و اتفاقى که 
. دارد مى افتد اطالع ندارند

ريموت کنترلى از حضور مردم 
براى ايجاد جابجائى ھاى مورد 

ھمانطور که .  نظر استفاده ميکنند
گفتم اين تحوالت را نوعى 

انقالب و جنبش انقالبى "
با پسوندى رنگى "  مسالمت آميز

ميگويند انقالب . نامگذارى کردند
مخملى؛ چون ميخواھند نگويند 
کودتاى جناح پروغربى در 
مقابل جناح مثال پرو سويت 
سابق در فالن کشور، و يا 
کودتاى آمريکائيھا عليه منافع 
فرانسه و جريان اسالمى معينى 

خوب اين !  در فالن کشور
جنبشى ارتجاعى با اھدافى 
ارتجاعى است که نام خود را 

گذاشته است و درک "  انقالب"
عامه مردم ھم از انقالب ھمان 

در .  نيست که مارکسيستھا دارند
حقيقت اينھا ھم نوعى سرنگونى 
و دست بدست شدن قدرت 
سياسى و ايجاد تغييراتى در 
آرايش حکومتى به نفع بخشھائى 

نوعى .  از سرمايه دارى است
سرنگونى و کودتا است که 
معموال توسط نيروھاى دست 

نوعى .  راستى صورت ميگيرد
ديگر از سرنگونى ھم داريم که 
در آن فاکتور دخالت مردم و 
صف مستقل نيروھاى اجتماعى 
و طبقاتى در آن عليه وضع 

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
 ...با سياوش دانشور 

خير اينھا يکى  :سياوش دانشور
جنبش انقالبى جنبشى با .  نيستند

. اھداف و سياستھاى انقالبى است
جنبشی متکی به افق ھژمونيک 
انقالبی و رھبری انقالبی و 

اينکه گره .  روشھای انقالبی است
گاه و سوال محوری سياست در ھر 
جامعه و جنبش انقالبی اش چگونه 
ترجمه ميشود، موضوع جداگانه ای 
است و در ھر دوره و در ھر جامعه 
ای که وارد انقالب و دوره انقالبی 

جنبش سرنگونى .  ميشود فرق ميکند
اما جنبشی برای نفی و سرنگونی 

ھدفش سرنگونی .  دولت معينی است
جنبش سرنگونی ميتواند در .  است

شرايطی و با فرض حضور موثر 
اجتماعی و سياسی طبقه کارگر و 
نيروی انقالبی، به يک جنبش 
. انقالبى و يک انقالب متحول شود

ميتواند جنبش سرنگونى بماند اما با 
. ھژمونی افقى راست و ارتجاعى

موارد زيادى از تحول سياسى در 
تاريخ معاصر جھان وجود داشته اند 
. که رژيمھاى سياسى سرنگون شدند

سرنگونى توسط جناحى از حاکميت 
و ارتش، کودتاھاى درون و بيرون 
حکومتى، سرنگونى توسط 
ناسيوناليستھاى اصالح طلب، و يا 
حتى سرنگونى توسط مبارزات 
مردمى و تحت ھژمونى سياسى 
جريانات طرفدار مشى چريکى يا 
در جنگ نظامى و توده اى صورت 

اشکال متفاوتى که .  گرفته است
نھايتا قدرت سياسى در ميان طبقات 
دارا و جناحھاى مختلف آن دست 

اينکه سنتا و در .  بدست شده است
سوسياليسم "ديدگاھھای رايج 

و سنتھای غير کارگری، "  موجود
بيشتر اين نوع تحوالت و به دالئل 

ناميده "  انقالب"سياسی جانبدارانه، 
شده يا نه، در ماھيت اين گونه تحول 

روشن .  سياسى تفاوتى ايجاد نميکند
است که مطلقا بحث ما اين نيست که 
از ته تاريخ به تحوالت نگاه کنيم و 
مطابق جداولی ذھنی حکم صادر 

روشن است که تحليل زنده و .  کنيم
 ،مارکسيستی از ھر تحول سياسی

متکى به چھارچوبھای تاريخی و 
مقدورات اجتماعی و طبقاتی ھمان 

بحث .  تحول و دوره معين است
برسر متد و نگرش برخورد به 
تحوالت پيش رو و استنتاج سياست 

٧٩ضميمه   
جنبشھائى که .  موجود روشن است

عليه اختناق و سرکوب و بى 
عدالتى و براى آزادى و برابرى 
شکل ميگيرند و سرنگونى قدرت 
دولتى محصول مرحله مشخصى 

سرنگونى .  از اين مبارزه است
ميتواند در وضعيتى حادث شود اما 
انقالب در جامعه شروع نشده باشد 
و يا برعکس جامعه آبستن تحول 
انقالبى باشد و در متن کشمکشھاى 
اجتماعى و طبقاتی حکومت 

ايندو ضرورتا و به .  سرنگون شود
لحاظ تئوريک به ھم چفت نشده اند 
و برعکس اينگونه نيست که 
سرنگونى پروسه اى کامال مستقل 
است و انقالب پروسه اى کامال 

تماما موضوع اينست .  مستقل ديگر
که سير کشمکش طبقاتى و تحول 
سياسى در يک جامعه بحرانى 

موقعيت نيروھا و .  چگونه است
جنبشھاى درگير در اين تحول 
. سياسى به چه ترتيب است

ھژمونى فکرى و سياسى اين 
جنبشھا در جامعه چه فرجامى 
يافته و ھمينطور جامعه بطور کلى 
رو به کدام آلترناتيو سياسى و 
. اجتماعى سمتگيرى کرده است

انقالب يک واقعيت اجتماعى است 
که وقوع آن توسط نيروى انقالبى 
صورت نميگيرد، انقالب امرى 

" ده فرمان"ارادى نيست، يک 
مذھبی نيست، انقالب يک مکانيزم 
اجتماعی برون رفت از بحران 
سياسى است و نيروھاى درگير در 

تالش   -چپ و راست  -انقالب
ميکنند مھر خود را به فرجام آن 

اين امرى ممکن است که .  بزنند
سرنگونى جمھورى اسالمى نقطه 
شروع انقالب در ايران باشد که 
تقابلھاى واقعى اجتماعى و طبقاتى 
برسر ترسيم سيماى اقتصادى و 
اجتماعى جامعه ايران را به 
موضوع و محور جدال تبديل 

و يا ممکن است جمھورى .  ميکند
اسالمى در اثر يک مجموعه 
تناقضات و کشمکشھاى درونى و 
درجه اى از اعتراض و فشار 
مردم مضمحل و عمال سرنگون 
شود اما ھنوز نيروئى که قادر به 
جمع کردن اوضاع باشد و 
سرنگونى را به پيروزى طبقاتى 
. خود ترجمه کند موجود نباشد

بھترين حالت براى کمونيسم 
کارگرى سرنگونى جمھورى 
اسالمى توسط يک انقالب 
کارگرى و برقرارى فوری يک 

جمھورى 
٨صفحه   
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امرى که ما .  سوسياليستى است
اما .  آگاھانه براى آن تالش ميکنيم

اين حالت مطلوب ما، ضرورتا 
تنھا حالت محتمل نيست و 
کمونيسم و جنبش طبقاتى ما را 
در قبال سير پيچيده تر اوضاع بى 

 . وظيفه نميکند

 

کار ما اينست که در صف اول 
نماينده .  سرنگونى باشيم

سرنگونى خواھى و سرنگونى 
نماينده نه عميق . طلبى مردم باشيم

نماينده .  به اوضاع موجود باشيم
متشکل و متحزب تمام کسانى 
باشيم که در سيماى ما سرنگونى 
جمھورى اسالمى و آرزوھايشان 

ما بايد نماينده سلبيت .  را ميبينند
کمونيستى از وضع موجود و 
متحد کردن و متحد نگاه داشتن 
مردم در صحنه سياسی باشيم و 
در روند سرنگونى نيروى کافى 
براى انقالب کارگرى و 

کمونيسم .  کمونيستى بسيج کنيم
کارگرى اگر بتواند خود را به 
سخنگو و نماينده نخواستن مردم 
تبديل کند و جنبشھا و افقھاى 
اجتماعى راست را به حاشيه 
براند، اگر ما بتوانيم سرنگونى را 
تحت پرچم چپ صورت دھيم، 
بسيج طبقه کارگر و نيروى عظيم 
مردم حول سوسياليسم و انقالب 
عليه سرمايه دارى امرى کامال 

برخالف نيروھاى .  ممکن است
دست راستى و سرنگونى طلبان 
موسمی مدافع پنتاگون، ما بايد 
براى ايجاد و سازماندھى اشکال 
ديگرى از تحول سياسى تالشمان 

وضعيت ميتواند .  را متمرکز کنيم
ميتواند مردم در .  تماما فرق کند

صحنه سياست حضور داشته 
باشند، سياست و شعارھاى مستقل 
خود را مطرح کنند، حزب 
سياسى و تشکلھای توده ای شان 
را داشته باشند، با پرچم چپ در 
سرنگونى جمھورى اسالمى 
شرکت کنند و به سوسياليسم 
بعنوان يک آلترناتيو ممکن و 

ما برای اين .  عملى نگاه کنند
در نتيجه جنبش .  تالش ميکنيم

سرنگونى ميتواند متکى به 
مکانيزمھاى ھمين جنبش و 

تاثير قرار ميدھند، اما مخل 
. امنيت و سود سرمايه نميشود

کارگر وقتى در مقياسی قابل 
توجه ماشين را خاموش ميکند و 
وارد اعتصاب ميشود مھمترين 
مرکز و قدرت طبقه حاکم و 
دولت شان را ھدف قرار داده 

با اينحال کارگر بعنوان .  است
يک طبقه وقتی ميتواند در روند 
سياسی و جھت انتقادی جامعه 
نقش محوری ايفا کند که با پرچم 
مستقل خود و به عنوان رھبر 
جامعه و برای آزادی جامعه قد 

در فقدان اين آمادگی .  علم ميکند
سياسی و تشکيالتی و در فقدان 
حضور کارگر بعنوان يک طبقه 
در قلمرو سياست سراسری، 
جنبش کارگری يک بار ديگر 
. سند بردگی خود را امضا ميکند

کمونيسم کارگری ھست تا 
نگذارد کارگر به عنوان يک 
طبقه و يک جنبش اجتماعى، 
نيروى ھيچ جنبشى غير از 
. جنبش طبقاتى خودش شود

جنبشھاى طبقات ديگر و 
بورژوازى ھميشه تالش ميکنند 
کارگر را در چھارچوب جنبش 
اجتماعى خودش ضميمه کنند و 
تائيد کارگر را در روند سياسى 

امروز .  مطلوبشان داشته باشند
راستھاى ايران طبقه کارگر را 
به نافرمانى مدنى، به قانونگرائى 
سنديکاليستى، به مبارزه مسالمت 
. آميز و غيره دعوت ميکنند

کارگر با اين افق ھم ميتواند نقش 
وسيعى در جنبش سرنگونى 
مورد نظر راست داشته باشد اما 

تنھا کارى .  به ھيچ جائى نميرسد
که ميکند اينست که محمل و 
نردبان تحقق اھداف طبقاتى 
بخش ديگرى از بورژوازى 

کارگر بعنوان شھروند و .  ميشود
بعنوان جنبش اجتماعى و بعنوان 
طبقه اجتماعى نميتواند خود را 
از روند تحوالت سياسى در ھر 

سوال اينست که .  دوره منفک کند
چگونه بايد کارگر با صف و 
پرچم مستقل خود در اين جدال 
شرکت کند و چگونه ميتواند نه 
فقط نيروى جنبشھاى دست 
راستى و ضد کارگرى نشود، 
بلکه خود در محور سياست و 
نيروى رھبرى کننده و آزاد کننده 

اينجا ميرسيم .  جامعه قرار گيرد
به نقش و وظايف کمونيسم 
 . کارگرى و افقى که دنبال ميکند

 

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
 ...با سياوش دانشور 

باالترين سطح اعتراض و 
راديکاليسم ھمين جنبش براى نفى 
. ھمه جانبه جمھورى اسالمى بماند

واقعيت اينست که مستقل از اوضاع 
و صفبندھای فعلی امروز، وقتی که 
سرنگونی به سوال روز جامعه 
تبديل ميشود و بحث قدرت و دولت 
به معنی مشخص تری مطرح 
ميشود، نيروھاى زيادی يک شبه 

مسئله .  سرنگونی طلب ميشوند
اينست که اين جنبش با پرچم 
کمونيسم کارگرى در اين پروسه 
شرکت کند و ما برای اين لحظه به 

 . اندازه کافی آماده باشيم

 

وزنه طبقه کارگر :  يک دنياى بھتر
يا جنبش کارگری در جنبش 

 سرنگونی چه ميزان است؟

 

در سرنگونی مد  :سياوش دانشور
نظر چپ جامعه، طبقه کارگر وزنه 
اصلى روند سرنگونى جمھورى 

اگر يادتان باشد .  اسالمى است
سرنگونى رژيم شاه وقتى مسجل شد 
که اعتصاب نفت و اعتصابات 
کارگرى اوج گرفت و عمال جنبش 
اعتصابى و تظاھراتى و شھرى 
موقعيت و قدرتى يافت که رژيم شاه 

وزن طبقه .  در مقابل آن ناتوان ماند
کارگر در تحوالت سياسی و 
اجتماعی بدوا برميگردد به مکانى 
. که در اقتصاد سياسى جامعه دارد

اينجا کميت طبقه کارگر بی اھميت 
است و جايگاه راه حل کارگری از 
نسبت اکثريت و اقليت جمعيت 
. کارگران در جامعه نتيجه نميشود

ھمانطور که بورژوازی ھميشه 
اقليتی ناچيز است و راه حل دست 
راستی در اذھان جامعه به اين 

با اينحال در .  فاکتور ارجاع نميکند
ايران امروز اکثريت عظيمی از 
طريق فروش نيروی کار و خالقيت 
خود در قبال مزد زندگی ميکنند و 
به اين اعتبار طبقه کارگر جايگاه 
اجتماعی مھمی در ھر تحول 

مبارزه کارگری در .  سياسی دارد
ايران مستقيما سرمايه داری و دولت 
. مدافع سرمايه را به مصاف ميطلبد

اعتصاب دانشگاھھا صد البته مھم 
ھستند و فضاى سياسى را تحت 

٧٩ضميمه   
کارگر مانند ھر شھروند جامعه 
ايران، و چه بسا بدليل فقرى که 
متحمل ميشود بسيار بيشتر، از 
. جمھورى اسالمى منزجر است

طبقه کارگر در سرنگونى اين 
حکومت ضد کارگرى و دست 
راستى بشدت ذينفع است و بنا به 
مشخصات جامعه سرمايه دارى 
ايران و نقشى که در تحوالت 
سياسى سه دھه اخير ايفا کرده 
است، جايگاه بسيار مھم و تعيين 

راستش اگر طبقه .  کننده اى دارد
کارگر در ميدان مبارزه براى 
سرنگونى حکومت کثيف اسالمى 
نباشد، شايد سرنگونى به معنى 
خاصى که از آن نام ميبريم و مد 
نظر مردم ايران است اساسا 

ھر سازش و بند .  صورت نگيرد
بستى ميتواند صورت بگيرد اما 
بدون حضور نيروى طبقه کارگر 
و مردم محروم که اکثريت آن 
جامعه را تشکيل ميدھند، صحبت 
کردن از تحوالت سياسى مھم و 
رو به پيش حرف مسخره اى 

طبقه کارگر نه فقط در .  است
جنبش سرنگونى بلکه بعنوان يک 
جنبش و نيروى اجتماعى و 
طبقاتى، که راه حل سوسياليستى 
خود را براى آزادى جامعه دارد و 
از پيشينه سياسى و تاريخى 
کنکرتى در اذھان توده مردم 
برخوردار است، جايگاه تعيين 

تمام تالش بخش .  کننده اى دارد
متحزب کمونيسم کارگری اينست 
که حضور کارگر بعنوان يک 
طبقه با پرچم مستقل طبقاتی و 
کمونيستی اش را در تحوالت 

 . سياسی تضمين کند

 

يکی از مباحث :  يک دنياى بھتر
درون حزب کمونيست کارگری بر 
سر استفاده از ترم جنبش انقالبی 

اين بحث به چه مساله ای .  بود
 اشاره دارد؟

 

جنبش انقالبی  :سياوش دانشور
عنوانی بود که به سير استقالل 
اعتراض سرنگونی طلبانه مردم 
. از بستر رسمی دو خرداد داده شد

در تحليل اوضاع سياسی اينگونه 
تاکيد شد که مبارزه مردم عليه 
جمھوری اسالمی ديگر از چتری 
که دو خرداد فراھم ميکرد مستقل 

بعبارتی ديگر اگر قبال .  شده است
مردم زير 

٩صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه    

پوشش قانونی دو خرداد و در 
متن شکاف باالئی ھا، حرفشان را 
پيش ميبردند، ديگر با عبور از 

را کنار "  چوبدستی"خاتمی اين 
زدند و مستقال عليه جمھوری 

اين روند .  اسالمی به ميدان آمدند
البته واقعيتی بود که در 
اعتراضات و شعارھا خود را 

اما به اين معنا نتيجه .  بيان ميکرد
گرفته ميشد که جنبش سرنگونی 
به چپ چرخيده و ما امروز با 

. روبرو ھستيم"  جنبشی انقالبی"
به ھمين اعتبار چشم انداز انقالب 
در ايران از ھمين روند و تبئين 

تاکيدات اوليه در اين .  نتيجه ميشد
بحث، قبل از اينکه مستقال جنبش 
سرنگونی را بعنوان جنبشی 
انقالبی با مشخصات خود ويژه 
اش تعريف و تبئين کند، پاسخ به 
بحثی بود که روند اوضاع را در 
جھت سناريوھای قومی و احتمال 
تغييرات در باال ميديد و به 
آمادگی سياسی و تاکتيکی برای 
حضور و شرکت در اين پروسه 

از نظر من اين دو .  تاکيد ميکرد
بحث، در بنيانھای خود؛ تبئين 
ھای متفاوت و واحد ديدگاه و 
متدوولوژی چپ راديکال از 
جنبش سرنگونی و سير تحول 
سياسی و ھمينطور وظايف 
کمونيسم و حزب کمونيست 

ديدگاه اول .  کارگری از آن بودند
از جنبش انقالبی و روند به چپ 
چرخيدن جامعه يک فتيش درست 
کرد و ھر تحرک و نشانه 
اعتراضی را قالبی و نمودی از 
. روند انقالبی در جامعه ميديد

ديدگاه دوم از دست باال پيدا کردن 
راست سخن گفت و ھر تحرک 
در جامعه را پروژه راست نام 

ديدگاه اول جنبش .  گذاشت
جنبش "سرنگونی را نه فقط به 

انقالب "بلکه به  خود "  انقالبی
ديدگاه دوم .  بسط داد"  بخشا جاری

مرگ و قربانی شدن و شکست 
. جنبش سرنگونی را اعالم کرد

اما ترم جنبش انقالبی و اطالق آن 
به جنبش سرنگونی، صرفا در 
. تقابل با ديدگاه ديگر مطرح نشد

اين بحث ريشه طوالنی تری 
اين تبئينی است که .  دارد

چھارچوب و ديدگاھھای رايج در 

کردن آن که بطور تدريجی رشد 
ميکند و راست ديگر موضوعيت 
و مطلوبيت خود برای مردم را 
از دست داده است، يک 
خوشبينی سياسی و از نظر تبئين 
روند اوضاع يک ديدگاه 

ميتوان .  دترمينيستی خام است
شرايطی را فرض کرد که 
اطالق جنبش انقالبی به سير 
حرکت و اعتراض جامعه 
. اطالقی درست و مادی است

شرايطی که تھاجم به رژيم 
اسالمی در تمام منافذ جامعه 

نقد پيشرو و .  شروع شده است
عمل سياسی سلبی و انتقادی به 
ارزشھا و ارکان قدرت رژيم 

کارگر و .  ھمه گيرتر ميشود
سوسياليسم و نقد چپ به وضع 
موجود به بستر اصلی اعتراض 
عليه رژيم اسالمی تبديل شده 

برابری خواھی و .  است
جنبشھای رفع تبعيض محور 
بسيج و ظرف اعتراض و تشکل 
. بخشھای مختلف مردم شده است

سيمای سياسی جامعه را 
جنبشھای اعتصابی و انتقادی و 
برابری طلبانه در يک مقياس 

جدال با .  کلی تر ترسيم ميکنند
جمھوری اسالمی نه صرفا 
جدالی برسر بود و نبود رژيم 
بلکه جدالی با فقر و فالکت و 
تبعيض و اختناق و آپارتايد است 
که چپ زبان گويا و ھمه گير آن 

اين تصوير يک جامعه .  است
جامعه ای که .  انقالبی است

عبور از بحران سياسی را 
تغييرات ريشه ای ميداند و 
جنبشھای درگير در آن ريشه ای 

دوره ای که .  ميخواھند عمل کنند
راست و قدرت فائقه نيز مجبور 
است با زبان چپ سخن بگويد و 
. به اين زبان به جنگ چپ بيايد

به چنين وضعيتی و جنبش آن 
ميتوان انقالب و جنبش انقالبی 
اطالق کرد و از حزب نماينده 
اين چپ ميتوان بعنوان حزب 

تمام بحث .  رھبر انقالب نام برد
اينست که ما ھنوز در چنين 
موقعيت شورانگيزی نيستيم و 
. بايد به اين موقعيت برسيم

امروز کسانی که ميگويند جنبش 
انقالبی و انقالب ھر روز دارد 
پيش ميرود، با توضيح پديده 
تھاجم جمھوری اسالمی و 
احمدی نژاد بعنوان چکيده و 
جوھر آن در تناقضی مھلک 

چون اگر جنبش .  بسر ميبرند

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
 ...با سياوش دانشور 

را، عليرغم اينکه  57انقالب 
، "اين دوره فرق دارد"ميگويد 

قالبی خشک و يک .  تعميم ميدھد
بعدی را برای روند اوضاع ترسيم 
ميکند و الجرم به نوعی حتميت 

از جنبش انقالبی تا .  سياسی ميرسد
راه "  انقالبی که در جريان است"

ما ميتوانيم وقوع .  کوتاھی بود
انقالب را يک احتمال جدی بدانيم 
اما وضعيت ھمين امروز را بعنوان 

وضعيتی انقالبی و انقالب در "
ازاين ھم .  تبئين نکرديم"  جريان

نتيجه نگرفتيم که راست ھمه چيز 
در اين .  را برد و خورد و تمام شد

بحث محتوا و ديناميزم حرکت و 
چھارچوب اجتماعی سرنگونی 
خواھی، به جنبش انقالبی و انقالب 
در جريان يا در حال شکلگيری 

به ھمين اعتبار ھم .  ارتقا ميبابد
نيروی کمونيستی را راجع به 
احتماالت و نيروھای درگير ديگر 
در روند سرنگونی بی وظيفه 
ميکند، و ھم استراتژی انقالب 
کارگری؛ يعنی تنھا انقالبی که ما 
برسميت ميشناسيم و چشم به آن 
دوخته ايم را در ھاله ای از ابھام 

 .   ميبرد

 

واقعيت اما مستقل از اين دو ديدگاه 
معلوم شد که .  خود را ديکته کرد

جنبش سرنگونی، يعنی اعتراض و 
نفرت وسيعی که مردم و طبقه 
کارگر عليه اين رژيم دارند، 

اگرچه لحظات و .  سرجايش است
تناسب قواھای مختلفی را تحميل 
کرده و يا به آن تحميل شده است و 
به اين اعتبار اشکال حضورش 

نخواستن تغيير کرده است، اما نفس 
و تالش برای  جمھوری اسالمی

مقابله با آن سرجايش است و با 
وجود جمھوری اسالمی سرجايش 

اينکه اين جنبش به چه .  ميماند
دورنما و افقی راضی ميشود و يا 
در مراحل بعدی چه شمايل سياسی 
و سازمانی را بخود ميگيرد، نه 
بحثی معرفتی و تحليلی و 
تفسيرگرايانه بلکه مسئله ای تماما 

به نظر من عنوان .  پراتيکی است
جنبش انقالبی بطور کلی نادرست 

اما در اطالق آن به جنبش .  نيست
سرنگونی بطور کلی و ثابت فرض 

٧٩ضميمه   
انقالبی و چپ دست باال دارد و 
ھمزمان جنگ و حمله آمريکا 

است، الاقل اين جنبش "  فوری"
انقالبی بايد بتواند با يک تھاجم 
جمھوری اسالمی و غرب را 

چرا اين جنبش .  سرجايشان بنشاند
انقالبی که ھر روز قدرتمند تر 
ميشود از بسيج جامعه در تقابل با 
تحجر و موج اعدام و حمله قرون 
وسطائی رژيم عاجز است؟ متقابال 
اگر جنبش سرنگونی مرده است و 
قربانی توھمات خود شده و 
جمھوری اسالمی و راست برنده 
اين اوضاع است، چرا رژيم و کل 
راست قادر به تثبيت موقعيت برتر 
خود و تحميل يک سازش ميانمدت 

 به مردم را ندارد؟ 

 

واقعيات اجتماعی و سير حرکت و 
تالش مردم عليه حکومت اسالمی 

نه مردم .  مغاير با اين احکام است
و طبقه کارگر و زنان و جوانان 
تسليم شده اند و شکست را پذيرفته 
اند و زمين را به جمھوری 
اسالمی و راست واگذار کرده اند 
و نه چپ و انقالب و جنبش 
انقالبی در موقعيتی است که 
. سوسياليسم سر پيچ بعدی باشد

مردم کماکان اين اوضاع را 
رژيم کماکان در تحميل .  نميخواھند

شرايطی مطلوب از زاويه بقای 
. خود به مردم ناتوان است

کشمکشھای منطقه ای و جھانی با 
جمھوری اسالمی سيرھای 
. متفاوتی ميتواند بخود بگيرد

راست در حکومت و بيرون 
حکومت در کليت خود، اگرچه در 
متن پيشروی و قربانی گرفتن از 
مردم زبان ضد چپ و ضد 
کارگری را دراز کرده اما ھنوز 
. نتوانسته افق خود را تحميل کند

چپ و کارگر و جنبش نفی تبعيض 
اگرچه در اشکال روشنتر و متعين 
تری کار ميکند، مقاومت ميکند و 
نقد سوسياليستی خود را به جوارح 
اين نظام بسط ميدھد، اما تا تبديل 
شدن به زبان بستر اصلی اعتراض 
به جمھوری اسالمی و يک 
تصوير اجتماعی و معرفه و 
مطلوب برای مردم در ابعاد 

چه .  ميليونی فاصله زيادی دارد
برای تبديل شدن به بستر اصلی 
اعتراض عليه اين وضعيت و چه 
برای شکست راست و جمھوری 
اسالمی، بايد گره گاھھا و سواالت 

واقعی اين روند 
١٠صفحه   
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را شناخت و به آنھا پاسخ 
چپ و .  اجتماعی و پراتيکی داد

سوسياليسم و کمونيسم کارگری 
تنھا در ميدان نبرد و فتح 
سنگرھای مشخص فکری و 
سياسی و اجتماعی ميتواند به 
. علمدار آزادی جامعه تبديل شود

چپ تنھا زمانی اعتبار و نفوذ و 
قدرت اجتماعی خود را تثبيت 
ميکند که جامعه را از چند تند پيچ 

شکست سياست .  مھم عبور دھد
سرکوب رژيم و عقب راندن آن، 
تحکيم سازمان و ظرف اعتراض 
و زبان انتقادی مردم عليه 
جمھوری اسالمی، پاسخ روشن 
به سواالت محوری سياست 
سراسری، و رھبری مبارزات 
اجتماعی و کارگری در مقياسی 
گسترده تر و تعيين کننده، 
ميتواند آلترناتيو چپ را بسرعت 

برای  .در جلو جامعه قرار دھد
اين کار بايد اليت سياسی جامعه و 
جنبشھای اجتماعی به زبان چپ 
ايندوره و انتقاد کمونيستی 
کارگری و ضد سرمايه داری 

بايد ماتريال انسانی .  سخن بگويند
و رھبری کننده در مقياس 
سراسری و محلی را متشکل و به 

تغيير اين .  افق پيروزی مسلح کرد
وضعيت و تغيير اين تناسب قوا 
تنھا با پراتيکی انتقادی و 
کمونيستی در جامعيت خود ممکن 

قضا و قدر "نه قرعه و .  است
بنام چپ درآمده و نه "  تاريخی

راست و جمھوری اسالمی 
توانسته اند جامعه را به سمت 

دستکم و مستقل .  مطلوبشان ببرند
از تبئين و تحليل، حتی در مشاھده 
صرف روند اوضاع و حرکت 
جامعه، ميتوان نادرستی احکام 
ايدئولوژيک چپ راديکال و 
ناھمخوانی آن با اوضاع واقعی را 

مسئله برسر استفاده و يا .  فھميد
عدم استفاده از ترم جنبش انقالبی 
نيست، مسئله برسر ديدن موانع 
سير پيشروی و پيروزی کمونيسم 
. و کارگر در اين تحوالت است

کار ما اينست که از کليشه 
پردازی و قالبھای تنگ و تعميم 
ھای نابجای تجارب تاريخی بر 
اوضاع ايران فاصله بگيريم، 
سواالت و گره گاھھای سياسی را 

آخوندھا نقش جلو صحنه را 
ندارند اما ظاھرا اسالم و قوانين 
اش اينبار در ھيئت ديکتاتوری 
نظاميان و در وضعيت فوق 

جمھوری .  العاده اعمال ميشود
اسالمی ميتواند در متن سازش و 
عقب نشينی در مقابل غرب و 
ائتالف نيروھای رقيب منطقه 
ای، به متحد و شريک آمريکا 
تبديل شود و سيمای جمھوری 
. اسالمی امروز را نداشته باشد

رژيم اسالمى ميتواند با اعتراض 
و تظاھرات شھری ادامه دار 
مردم در تھران و شھرھای 

رژيم .  بزرگ سرنگون شود
اسالمى ميتواند در متن 
اعتصابات کارگرى و اجتماعات 
توده اى و يک رشته قيام شھرى 

تصوير .  سرنگون شود
سرنگونی و تصوير انقالب 
ضرورتا يکی نيست و بويژه در 
دوره امروز در موارد بسياری 

اين چپ راديکال و .  يکی نيست
سنت ضد رژيمی اين چپ است 
که ھر نوع تحول ميليتانت را با 
انقالب يکی ميگيرد و يا 
تصويرش از يک انقالب ھمين 

نه ھر سرنگونی انقالب .  است
است و نه انقالب تنھا راه 

جنبش .  سرنگونی است
سرنگونی نخواستن رژيم 

اين نخواستن .  اسالمی است
ميتواند نخواستنی محدود باشد و 
ميتواند نخواستنی عميق و ھمه 

ميتواند به جابجائی .  جانبه باشد
ھا و وعده ھائی محدود شود و 
ميتواند نقطه شروع تغييرات 

ھيچکدام .  بنيادی در جامعه باشد
از اين راه حلھا جداول و 
دستورالعملھای از پيش تعيين 
شده ای نيستند، بلکه خود 
محصول تناسب قوای طبقات و 
افقھای اجتماعی و سياسی 
نيروھای درگير در سرنگونی و 
تحول سياسی در ايران بطور 
کلی، و محصول درجه حضور 
و نقش کمونيسم و طبقه کارگر 
در پروسه سرنگونی و بعد از 

جمھوری اسالمی .  سرنگونی اند
ميتواند بدون انقالب ھم سرنگون 
شود اما سرنگونی توسط يک 
انقالب دورنمای پيروزی و 
. پيشروی مردم را تضمين ميکند

ممکن است عنوان شود که بدون 
انقالب نميتوان به تغييرات در 

نام .  اطالق کرد"  سرنگونی"باال 
اين کودتا و رژيم چنج و تحميل 

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
 ...با سياوش دانشور 

بدرستی بشناسيم، تصوير زنده و 
ديناميکی از اوضاع و افت و خيز 
آن داشته باشيم، و با سازمان دادن 
پراتيکی کمونيستی کارگری موانع 
پيشروی جنبش مان را ازسر راه 

يک کمونيست و انقالبی .  برداريم
نميتواند با جنبش انقالبی مخالف 
باشد چون در اساس ميخواھد 
انقالبی عمل کند و مناسبات و وضع 
موجود را با عمل و نقد انقالبی و 

مسئله .  طبقاتی خود دگرگون کند
تماما اينست که ذھنيت و کليشه را 
جای واقعيت اجتماعی نگذاريم و 
تمايالت انسانی و انقالبی خود را با 
عمل انقالبی و پيشرو و کمونيستی 

مسئله برای .  يکی فرض نکنيم
کمونيسم ھمواره نفی ھر آنچه که 
ھست، و راه ممکن و مقدور 
اجتماعی اين نفی، مطرح است و 
اين جز با درک و شناخت مولفه 
ھای اوضاع و سازماندھی عمل 
کمونيستی و انقالبی برای تغيير آن 

نيازی به کند و کاو .  ممکن نيست
نھايتا شاخص .  عميقی نيست

تشخيص درستی تئوری ھای 
تاکنونی چپ راديکال را پراتيک 
تاکنونی متناسب با آن توضيح 

 . ميدھد

 

آيا جنبش :  يک دنياى بھتر
سرنگونی به طريقی بغير از انقالب 
ميتواند موفق به سرنگونی جمھوری 

 اسالمی شود؟

 

اگر سرنگونی را  :سياوش دانشور
معادل انقالب فرض نکنيم، بله 

سرنگونی جمھوری .  ميتواند
اسالمی يعنی تغيير اين رژيم 
طوری که ماحصل اين پروسه ديگر 

اين ميتواند .  جمھوری اسالمی نباشد
توسط يک انقالب صورت گيرد و 
به عبارتی دقيقتر، سرنگونی گام 
اول انقالب کارگری در ايران باشد، 
و ميتواند تحت شرايط و تناسب 
قواھای ديگری رژيم اسالمی برود 
. و ضرورتا انقالبی در کار نباشد

جمھوری اسالمی ميتواند با کودتاى 
بخشی از حکومت به رژيم نظاميان 
و حکومت اسالمى نوع پاکستانى 

وضعيتی که در آن .  استحاله شود

٧٩ضميمه   
سازش و بند و بست است، 

چنين تعبيری از !  سرنگونی نيست
نظر من تعبير چپ راديکال و 
سنتی از پروسه تحوالت سياسی 
است، تعبيری که سرنگونی را 
بدون حرکت از پائين و انقالبی 
نميفھمد و به عبارتی ديگر 
سرنگونی برايش معادل تغييرات 

من چنين اصراری .  انقالبی است
. ندارم و آن را نادرست ميدانم

سرنگونی، حتی آنجا که با 
ھژمونی يک نيروی انقالبی 
صورت ميگرد، نھايتا سرنگونی 

تداوم و اقدامات نيروی .  است
انقالبی است که به سرنگونی 
خصلت انقالبی ميدھد و يک 
پيروزی سياسی به ارتجاع اسالمی 
را به انقالب عليه وضع موجود و 
. يک پيروزی طبقاتی تبديل ميکند

انقالب در ايران و در دنيای 
سرمايه داری قرن بيست و يکم 
. تنھا ميتواند انقالبی کارگری باشد

ما بعنوان کمونيست در سرنگونی 
در پروسه .  رژيم اسالمی ذينفعيم

سرنگونی ميدان را تحت ھيچ 
شرايطی خالی نميکنيم و به 
ھردرجه ای که زورمان برسد 

اما ھدف .  قدرت را تصرف ميکنيم
ما شکست اسالم سياسی و افق 

لذا .  ميليتاريزم نظم نوينی است
سرنگونی برای ما سکوئی برای 
تصرف قدرت سياسی کارگری و 
. انقالب عليه سرمايه داری است

ما نه ھر سرنگونی را معادل 
انقالب ميدانيم و نه افق انقالب 
کارگری و سوسياليستی را به افق 

 . سرنگونی محدود ميکنيم

 

موقعيت جنبش :  يک دنياى بھتر
کمونيسم کارگری در جنبش 

 سرنگونی چيست؟

 

برای درک   بدوا:  سياوش دانشور
درست موقعيت جنبش کمونيسم 
کارگری و اتخاذ سياست و تاکتيک 
درست برای پيشروی، بايد نقاط 
مساعد و نامساعد سياسی برای 
. جنبش مان را برسميت بشناسيم

تنھا با برسميت شناسی و درک 
درست از اينھا و تالش برای رفع 
موانع سد راھمان ميتوانيم از 

موقعيت .  پيشروی صحبت کنيم
سياسی ما و پتانسيل اجتماعی 
بسيج نيروی جنبش ما، با موقعيت 

نيروی سازمانی 
١١صفحه   
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و حزبی و قدرت مانور متشکل 
جنبش کمونيسم .  ما تفاوت دارد

کارگری، مستقل از تناسب قوای 
موجود و فعلی در جامعه، و در 
مقايسه با راه حلھای دست 
راستی، بطور واقعی بی مشقت 
ترين راه حل پيروزی بر 
جمھوری اسالمی و نزديکترين 
جريان به آرزوھا و تمايالت مردم 

لذا در يک پرسپکتيو .  است
عمومی، کمونيسم کارگری نماينده 
واقعی نخواستن مردم و نماينده 
صالح سرنگونی طلبی توده ھای 
وسيع مردم از طبقه کارگر تا 

فراتر از .  زنان و نسل جديد است
اين، تنھا کمونيسم کارگری است 
که تصوير يک آينده خوشبخت و 
. آزاد را در مقابل جامعه ميگذارد

اين جريان نماينده کمونيسم 
دخالتگر و انقالبی قرن بيست و 
يکم است که عليه ارتجاع 
کاپيتاليستی و تجسم سياسی آن 
يعنی اسالم سياسی و نظم نوين 
جھانی، پرچم نقد کارگر 
سوسياليست و کمونيست قرن 
. بيست و يکمی را برافراشته است

اين تنھا جنبشی است که در مقابل 
سير بازگشت و واپسگرائی 
فکری و فرھنگی و آنتی مدرنيسم 
و آنتی سکوالريسم دنيای نظم 
نوين، مدرنيسم سوسياليستی و 
انسانگرائی کمونيستی را 

در ايران اين .  نمايندگی ميکند
جريان با تمايالت نسل جديد و 
جنگ عليه فقر و تبعيض و 
خرافه، با برابری طلبی 
سوسياليستی طبقه کارگر و جنبش 
ضد آپارتايد جنسی، پيوندی 

يک نقطه .  استراتژيک دارد
قدرت ديگر اين جريان آنتی 
اسالميسم و ضد مذھبی بودن 
آنست که بويژه در تحوالت 
سياسی ايران يک فاکتور مھم و 

اين جريان اگر .  تعيين کننده است
مکان شايسته خود را در رھبری 
مبارزات سرنگونی طلبانه و 
سوسياليستی پيدا کند، افق 
پيروزی با پرچم چپ برای جامعه 

امروز ما در اين .  عينی ميشود
موقعيت قرار نداريم و اين معضل 
. کمابيش ھميشگی ما بوده است

موقعيت حزبی و توان 

معنی اين حرف اينست که جامعه 
شايد در .  تسليم نشده است

سنگرھائی تلفات داده و عقب 
نشينی را تحمل کرده است اما 
در جبھه ھای ديگری تعرض را 

در چنين .  شروع کرده است
جامعه ای که اميد به بند کشيده 
نشده است و ياس و فضای 
شکست حکم نميراند، کمونيسم و 
آزاديخواھی ھمواره آتش زير 

ما فرصت زيادی .  خاکستر است
نداريم و اوضاع نميتواند به 

تنشھای .  ھمين روال کشدار شود
بزرگتر و تحوالت تکان دھنده 

اگر ارتش آمريکا .  تر در راھند
را ھم به کمک بگيرند نميتوانند 
يک جامعه ھفتاد ميليونی را با 
فقر و سرکوب مدتھای مديد نگاه 

کمونيسم کارگری امروز .  دارند
وظيفه اش بازسازی لطمات 
ناشی از رويدادھای اخير، قد 
برافراشتن بعنوان رھبر و حزب 
آزادی جامعه، تعرض به 
جمھوری اسالمی و نقد عميق 
راه حلھای دست راستی، و 
سازماندھی طبقه کارگر و مردم 
در ظرفيتھا و امکانات مقدور و 

کمونيسم کارگری .  توده ای است
قادر است به سرعت از اين 
اوضاع بيرون بيايد و اميد به 
سرنگونی و يک پيروزی 
انقالبی و کارگری و انسانی را 

موقعيت ما بسرعت .  ھمگانی کند
ميتواند متحول شود اگر نقاط 
قدرتمان را بشناسيم و بر نقاط 

حزب اتحاد .  ضعفمان فائق آئيم
کمونيسم کارگری برای ايفای 

 .  اين نقش تالش ميکند

 

استراتژی :  يک دنياى بھتر
حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
برای کسب رھبری جنبش 

 سرنگونی چيست؟

 

استراتژی ما :  سياوش دانشور
حزب   –ساختن حزب رھبر 

سازمانده، ساختن يک حزب 
سياسی مارکسيستی و تبديل آن 
به حزب رھبر آزادی جامعه 

اگر قرار است سرنگونی .  است
با راه حل چپ صورت گيرد و 
اين جنبش با رھبری کمونيسم 
کارگری جمھوری اسالمی را 
سرنگون کند، بايد به کمونيسم 
کارگری بعنوان جريان رھبر و 

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
 ...با سياوش دانشور 

سازماندھی و قدرت متشکل ما، از 
موقعيت اجتماعی و نفوذ آرا جنبش 
کمونيسم کارگری در جامعه عقب 

با انشعاب و تغيير در .  تر است
سيمای تشکيالتی و حزبی کمونيسم 
کارگری، اين معضل عميق تر شده 
و ھمين به راست فرصتی برای 

تضعيف .  تنفس و مانور داده است
تشکيالتی و حزبی کمونيسم 
کارگری به نوبه خود به لطمه 
خوردن تصوير و اعتماد به راه حل 
چپ و کمونيستی در جامعه منجر 
ميشود و کار پيشروی را پيچيده تر 

رويدادھای چند سال اخير در .  ميکند
حزب بويژه بدنبال درگذشت 
منصور حکمت، تالش برای تبديل 

 –حزب به يک حزب رھبر 
سازمانده را نه تنھا به فرجام نرساند 
بلکه برآمد سياستھای چپ راديکال 
در قلمروھائی نيز به دستاوردھای 
فکری و تئوريک کمونيسم کارگری 

مجموعه .  عقب نشينی تحميل کرد
اينھا موقعيت جنبش کمونيسم 
کارگری را در جامعه عقب برد و 
به اعتماد و اتکای مردم به اين 
جريان بعنوان جريان آزاد کننده 

تضعيف جريان .  جامعه ضربه زد
ما در متن شکست دو خرداد و 
شرايطی که ميتوانستيم پيشروی 
عظيمی را تثبيت کنيم، فضا را 
برای تحرک و افق راست در جنبش 

اما راست ھم .  سرنگونی فراھم کرد
بدليل سردرگمی و بحران خود 
نتوانست از اين وضعيت به نفع 

جنبش .  تثبيت خود استفاده کند
سرنگونی بطور کلی تضعيف شد و 
جمھوری اسالمی از شکست دو 

 . خرداد با احمدی نژاد بيرون آمد

 

اما جمھوری اسالمی عليرغم حمله 
به مردم و پيشروی در منطقه و کال 
بھبود موقعيت اش، نتوانسته است 
جنبش سرنگونی را مھار و منزوی 
کند و مردم را در مقابل خود به 

ديگر کشتن و .  سکوت وادار کند
گرفتن و زندان ھم دردی را دوا 

در جامعه ای که زندان .  نميکند
بجای سکوت و اختناق به سنگر 
اعتراض و جبھه مبارزه تبديل 
ميشود، ديگر اين سرکوب نمايش 
. قدرت نيست، نمايش استيصال است

٧٩ضميمه   
ظرف و سنگر مبارزه عليه 

بايد در .  جمھوری اسالمی نگاه کند
سيمای اين حزب جريانی را ببيند 
که ميتواند جمھوری اسالمی را 
سرنگون کند و ھر آزاديخواھی 
برای شرکت در مبارزه برای 
سرنگونی به اين حزب بپيوندد و 
. سياست اين حزب را اتخاذ کند

بايد جامعه به کمونيسم کارگری 
بعنوان تجسم آزادی از فقر و 

بايد .  اختناق و تبعيض نگاه کند
کمونيسم کارگری را با کدھائی 
ساده در مقياس ماکرو مانند آزادی 
و رفاه و امنيت و مدرنيسم و 

برای اينکار .  انسانگرائی بشناسد
ما بايد در قلمروھای متعددی کار 

بايد سنگرھای .  کنيم و بجنگيم
متعددی را فتح کنيم و پيشرويھای 
. تاکنونی را تثبيت و ارتقا دھيم

مثال ما بايد کماکان نماد سرنگونی 
طلبی و عدم سازش با جمھوری 

بايد .  اسالمی در نظر مردم باشيم
مشخصه ما نساختن مان با 
جمھوری اسالمی در تمام مراحل 
و مقاطع سرنگونی و تحول 
سياسی باشد و جامعه به ھمين 

ملی مذھبی .  عنوان ما را بشناسد
ھا و جمھوريخواھان و سلطنت 
طلبان در مرحله ای از عقب 
راندن رژيم به تعادلھای ديگری 
قناعت ميکنند و تالش ميکنند 
سطح مبارزه و توقع مردم از 
تغيير را در ھمان سطح نگاه 
دارند، ما برعکس بايد نماينده 
پيشروی و سلبيت انقالبی و 

اين زمانی عملی .  کمونيستی باشيم
ميشود که نخواستن مردم با نقد 
ھمه جانبه ما بيان شود و الغا 
جمھوری اسالمی و سرنگونی آن 

ما بايد .  به روايت ما عملی شود
پرچمدار و نماينده آزاديخواھی 

در موقعيتی .  افراطی جامعه باشيم
محکم و اجتماعی و زمينی نماينده 
چپ ترين نقد و نفی وضع موجود 

نقد سطحی به جمھوری .  باشيم
اسالمی و توقع تغييرات سطحی 
در سرنگونی و از پروسه 
سرنگونی را ھر کسی در ايندوره 

نمايندگی کردن .  ميتواند داشته باشد
" نه"عميق مردم يعنی تبديل "  نه"

عميق کمونيستی در روند نفی 
جمھوری اسالمی به حرف و عمل 

يعنی ايجاد و .  مردم و طبقه کارگر
کسب موقعيتی در سرنگونی که 
بيشترين نيرو برای سوسياليسم را 
بسيج و به ميدان کشيد و در ميدان 

. نگه داشت
١٢صفحه   
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کمونيسم کارگری از نظر فکری 
بايد به آتوريته فکری و بستر 
اصلی تفکر انتقادی در کانونھا و 
محافل طبقه کارگر و مراکز 

ھر .  فکری جامعه تبديل شود
کسی و ھر جنبشی و ھر جريانی 
بنوعی مبانی عملی و فکری اش 
را از ديدگاھھای کمونيسم 

امری که تا .  کارگری اخذ کند
امروز بدرجه معينی اتفاق افتاده 

کمونيسم کارگری بايد .  است
سازمان و ابزارھای ويژه 

ما قرار است .  سرنگونی را بسازد
در جنگی به وسعت جامعه ايران 
عليه چکيده ارتجاع قرن بيست و 

بايد به .  يکمی سرمايه داری برويم
ھمين معنا قدرت اجتماعی داشته 
باشيم و قادر باشيم اين ارتجاع 
سياه را در کانونھای قدرت اش 

کمونيسم کارگری .  بزير بکشيم
بايد دست به مکانيزمھای جابجائی 
قدرت و نيرو در مقياس وسيع و 
. ممکن و ويژه ايندوره ببرد

اشکال سازماندھی و سازمانگری 
مبارزه انقالبی و سرنگونی 
خواھانه را روشن کند و بدست 

مکانيزم حرکت توده ای و .  دھد
مکانيزم حرکت حزبی و تفاوت و 
شباھت ايندو را بشناسد و در ھم 

ما نيازمند آمادگی .  تلفيق کند
سياسی و تشکيالتی و نظامی 
برای جارو کردن حکومت اوباش 
اسالمی و مراکز قدرت آن در ھر 

مردم .  شھر و گوشه ايران ھستيم
با کسی به جنگ ميروند که اھل 
جنگ باشد و توان عينی پيروزی 
را داشته باشد و فی الحال گوشه 
ھائی از تصوير پيروزی را 

جريانی که .  بدست داده باشد
اعتماد به آن و رفتن با آن در 
. مقياس اجتماعی شکل بگيرد

مردم در مقياس توده ای زمانی 
چنين اعتمادی را ميکنند که 
کمونيسم از طريق مکانيزمھای 
اجتماعی و داده شده واقعا 
موجود؛ توانسته باشد خود را به 
قدرتی و شبحی در حال گشت و 
گذار تبديل کرده باشد و ھر کسی 
که ميخواھد از ھر چيزی تبری 

تصوير .  بجويد با کمونيسم درافتد
آنتی فقر و آنتی سرمايه ما برای 
بسيج جامعه و طبقه کارگر برای 

تاريخی خويش از اين ظرفيت 
اجتماعی محروم ميکند، به ھمان 
درجه خود را از قدرت سياسی 

کمونيسم .  دور کرده است
کارگری اتفاقا بايد پرچم ضد 
اسالمی ھا، ضد مذھبی ھا، ضد 
خرافه و سنتھای عقب مانده، و 
پرچم شکستن تابوھای تاريخی 
قديم و جديد باشد تا بتواند در 
صف اول اعتراض نسل جديد 

اينھا الزم اند اما .  قرار گيرد
کمونيسم کارگری .  کافی نيستند

بايد سازمان دربرگيرنده 
کارگران سوسياليست و 
کمونيست و اليه رھبران سياسی 
و عملی و راديکال باشد که 
قادرند نيروی وسيع طبقه و 
جنبشھای اجتماعی پيشرو و 
آزاديخواه را در يک مقياس 
طبقاتی و اجتماعی به حرکت 

نيروئی که در پس ھر .  درآورند
افت و خيز سياسی قدرت 
کمونيسم و پيشروی آن را 

برای تبديل شدن به .  تضمين کند
رھبر بالمنازع جنبش سرنگونی 
بايد حزب چنين کاری بود و 
نيروی اجتماعی و آتوريته 
فکری و سياسی چنين کاری را 
کسب کرد و بايد مشخصات و 
ديناميزم دوره سلب و تعيين 
تکليف جامعه با رژيم اسالمی را 

بايد قادر بود در اين .  شناخت
جنگ به پيروزی رسيد و 
ماتريال پيروزی اجتماعی تر و 
طبقاتی تر را برای نفی ھر آنچه 

 . که ھست گرد آورد

 

استراتژی ما برای تبديل شدن به 
رھبر سرنگونی خواھی جامعه 
از استراتژی ما برای ايجاد 
حکومت کارگری و سوسياليستی 

شرايط و .  تفکيک پذير نيست
سنگرھای مبارزه و آنچه که 
نميخواھيم در ھر مقطع حتما 

در پروسه سرنگونی .  فرق ميکند
کمونيسم کارگری و حزب ما 
بايد به سواالت محوری و 
سراسری قلمرو سياست پاسخ 
دھد و بدرجه ای که اين پاسخھا 
ھمه جانبه و عميق اند به ھمان 
درجه چشم انداز يک پيروزی 
سوسياليستی و کارگری روشن 

يا ما به نماينده .  تر است
نخواستن وضع موجود و انتخاب 
مردم برای يک آينده خوشبخت 
تبديل ميشويم، و يا بورژوازی با 

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
 ...با سياوش دانشور 

سرنگونی و دورخيز برای قدرت 
ما بايد نماينده .  سياسی کافی نيست

انزجار مردم از مذھب و نماينده 
پيشروترين و آزادترين و مدرنترين 
انتقاد به رژيم اسالمی و حکومت 

ضد آخوند و ضد .  مذھبی باشيم
جمھوری اسالمی در اين دوره زياد 
پيدا ميشود، کمونيسم کارگری بايد 
سنگر ضد اسالمی و ضد مذھبی 
نسلی باشد که عليه مذھب بپا 
خواستند و تلقی مدرن و آوانگاردی 

جنبشی .  از جامعه مطلوبشان دارند
که جمھوری اسالمی و فشرده 
ارتجاع تاريخی ايندوره را نقد و 
نفی ميکند، نميتواند از موضع نقدی 
سطحی و دمکراتيک و اسالمی و 

با اسالم .  شبه اسالمی و ملی نقد کند
با .  نميتوان به جنگ اسالم رفت

مليت و قوميت نميتوان به جنگ 
با .  ناسيوناليسم و نژاد پرستی رفت

تحقير مردم و عقب مانده نشان دادن 
آنھا نميتوان عقب ماندگی و حقارت 
انتقادی به جمھوری اسالمی را 

کسانی که از موضع سه .  پوشاند
دھه پيش جوانان نھضت آزادی و 
مجاھدين امروز، سواالتی مانند نقد 
مذھب و آزادی روابط جنسی و نقد 
ارزشھای ارتجاعی اسالمی و 
مردساالر را با ژستی مردانه و 

ميدانند، تنھا دارند "  ناالزم"اسالمی 
واقعيتی را بصورت وارونه تاکيد 
ميکنند؛ اگر شما وارد جنگ با 
جمھوری اسالمی شديد داريد 
ميگوئيد اسالم بساطش را جمع کند 
و اين شامل برادر کوچکترھا ھم 

اينھا دقيقا به روش بستر .  ميشود
اصلی سياست رسمی امروز، تالش 
دارند حساب اسالم و مذھب و 
دستگاه دين را از دولت آخوندی جدا 
کنند تا بتوانند دکان آخوندھای مکال 
را در فردای سرنگونی باز 

ما اتفاقا ميخواھيم اين .  نگھدارند
و مھمتر اينکه، .  دکان را تخته کنيم

کسی که خصلت مدرنيستی تحول 
سياسی و انقالبی آتی جامعه ايران 
را نشناسد، خصلتی که خود را در 
مقابله با مذھب و ايجاد  جامعه ای 
سکوالر و باز و آزاد بويژه در 
رابطه زن و مرد بيان ميکند، چيزی 
از روندھای پايه ای جامعه ايران 

نيروئی که خود را .  نفھميده است
آگاھانه و يا بنا به عقب ماندگی 

٧٩ضميمه   
ھيئت حکومتی و اپوزيسيونی اش 
بعد از نمايشی تکراری از سازش 
و بند و بست و البته خشونت ضد 
کمونيستی و ضد کارگری و ضد 
مدرنيستی، دور ديگری از ارتجاع 
کاپيتاليستی را از کارخانه پوسيده 

 -ملی   -نيمه اسالمی  –اسالمی 
نظم نوينی به   -قومی   –مصدقی 

ما بايد به .  مردم حقنه ميکند
استقبال شرايطی برويم که معادله 

يا "و "  يا ما يا بورژوازی"
به دو "  کمونيسم و يا سرمايه داری

. راھی معرفه جامعه تبديل شود
نيروھای سرنگونی طلب در کمپ 
راست که عمده آنھا در دنيای 
امروز نيروی کمپ ارتجاع جھانی 
اند، در پروسه سرنگونی بسيار 
کمتر از ھمانی را ميخواھند که 
امروز در ھيئت اپوزيسيون 

ما بايد در اين پروسه و .  ميگويند
در جلو صف سرنگونی و بعنوان 
رھبر آن شرکت کنيم و حضور 
داشته باشيم و سرنگونی را به 
پيروزی سوسياليستی و کمونيسم 

کاری که ما .  در ايران تبديل کنيم
بايد بکنيم اينست که جامعه انتخاب 
کند و بپذيرد که اينبار دست رد به 

 –سينه کل خاندان جنبش مشروعه 
مشروطه و نوه و نتيجه ھای آنھا 
در يک مقياس تاريخی بزند و راه 
خوشبختی و آزادی خود را در 

راستش .  کمونيسم ببيند و بشناسد
کار ما و حقانيت نگرش ما وقتی 
بيشتر عينی ميشود که اين نظام 
پوسيده اسالمی که با چادر اختناق 
. پوشانده شده است ترک بردارد

نيروھائی که در اين پروسه آزاد 
ميشوند خيلی ھا را انگشت به 

تکليف اسالم و .  دھان خواھد کرد
اسالميت در يک منطقه مھم جھان 
و در يک کشور مھم جھان در 

اينکه عده .  حال تعيين شدن است
ای ھنوز در باد تعصبات و تحجر 
سوپر اسالمی حکومت قيافه و 
تفکر مشترکشان را ميتوانند 
بپوشانند، وقتی غول ضد 
ارزشھای اسالمی آزاد شود، تنھا 
اينھا را باد نخواھد برد بلکه يک 
پايه پتانسيل اجتماعی کمونيسم 
. کارگری نيز عيان تر خواھد شد

در يک کالم استراتژی حزب 
برای تبديل شدن به رھبر 
سرنگونی متکی است به شناخت و 
دست بردن به روندھای اجتماعی 
و انتقادی جامعه، تبديل و بسط اين 
نقد اجتماعی به نقدی کمونيستی و 

فراگير 
١٣صفحه   
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کارگری، تعريف سازمان و 
سنگر و جبھه ھای نبرد در متن 
مکانيزمھای اجتماعی موجود، 
ايجاد آمادگی ھمه جانبه مقاومت 
در مقابل ارتجاع نظم نوينی، و 
مقابله با ھر نوع سازش و نقطه 
سازشی که ميخواھد اين پروسه 

 . را ناتمام بگذارد

 

نگرش کمونيسم :  يک دنياى بھتر
کارگری در مورد امر سرنگونی 
چه تفاوتی با نگرشھای حاکم در 
حزب کمونيست کارگری و حزب 
کمونيست کارگری حکمتيست 

 دارد؟ 

تفاوت نگرش و :  سياوش دانشور
متد پراتيک کمونيسم کارگری و 
نگرش و متد چپ راديکال و 
سنتی در يک مقياس تاريخی 

نگرش فی الحال موجود و .  است
حاکم به دو حزب در زمينه 
سرنگونی عليرغم تفاوتھا اساسا 

جنبش سرنگونى و .  يکی است
انقالبى و اخير سوسياليستى با 
منشور سرنگونى از نظر من 

دو روی يک .  جوھر واحدى دارد
نگرش واحد چپ راديکال در 
. قبال سرنگونی و انقالب است

دراين زمينه در مباحث ديگر در 
ھمين نشريه به تفصيل سخن 

 .  اينجا چند اشاره کافى است. گفتيم

  

در دو حزب موجود، عليرغم 
قسمی که به ماترياليسم پراتيک 
ميخورند، سياست و نگرش آنھا 
سياست و نگرشی پاسيف، 
تقسيرگرايانه فوئر باخی، 
. ايدئولوژيک و تقليل گرايانه است

اين دو حزب در يک بيان فشرده 
در باره سرنگونی و سير اوضاع 
سياسی چه ميگويند و به اين 
اعتبار به چه نتايج و سياستھائی 
ميرسند؟ حزب حکمتيست با حکم 
دست باال پيدا کردن راست و 
قبول ضمنی ھژمونی راست، 
عمال به اتخاذ يک سياست منزه 
طلبانه و پاسيف درغلتيد و نھايتا 
شکست ناسيوناليسم ايرانى را 
شکست جنبش سرنگونی اعالم 

اين خطی است که منشور .  کرد

که از سرنگونی و موقعيت چپ 
و راست ميدھند، به راست 
آوانس ميدھند؛ يکی زمين را 
اجالتا به راست واگذار ميکند و 
ديگری در مقابل راست بی عمل 

ھر کدام ديگری را دو .  ميشود
دستی به کمپ بورژازی تقديم 

ھر کدام با نگرشی غير .  ميکند
انتقادی در برخورد به ديدگاھھا 
و تاکتيکھای خويش اين جزميت 
را به سيستم سياسی و تشکيالتی 

يکی سياست را .  خود بسط ميدھد
تاکتيک ميبيند و ديگری تاکتيک 
را اساسا در سيستم خود ندارد، 
اما ھر دو به يک نتيجه مشترک 

يکی دوره ای .  و مشابه ميرسند
ميشود و "  زنده باد قيام"مبلغ 

"! زنده باد انقالب"ديگری مبلغ 
گوئی قيام و انقالب مقوالتی 
تھييجی و آژيتاسيونی اند و يا 
جامعه با تبليغ و ترويج دست به 

متد حاکم به !  قيام و انقالب ميزند
ھر دو عليرغم ھر تفاوت و 
مرزی که بين خود ميکشند متد 
چپ راديکال است که سياست و 
دخالت انقالبی را از رابطه 

. استنتاج ميکند"  مردم و رژيم"
با رشد رابطه خصمانه مردم با 
حکومت فعال ميشوند و با افول 
. مقطعی آن به بحران ميروند

کسانی که رابطه مردم و رژيم 
را و براين اساس موقعيت جنبش 
سرنگونی را اينگونه تجزيه و 
تحليل ميکنند، ناچارند از نفی و 

جنبش سرنگونی تا "  مرگ"
و يا "  عقب افتادن سرنگونی"
" انقالب سوسياليستی در جريان"

نتيجه اينست که .  سخن بگويند
رابطه شان با مردم و خصلت 
سازمانگرانه و رھبری کننده 
کمونيستی نقد و اعتراض مردم 

اين .  را به حاشيه ميرانند
متدولوژی اتفاقی نيست، عين 
نتيجه گيريھای دستگاه فکری 
چپ راديکال است که ماکزيمم 
تالشش کليشه پردازی از يکسو 
و تبليغات غير اجتماعی و غير 

در .  زمينی از سوی ديگر است
قلمروھای مختلف و اتخاد 
مواضع سياسی، در نگرش به 
حزب و تحزب کمونيستی، در 
فقدان پروژه ھای جديد، در عدم 
شادابی تئوريک، در فقدان 
ھويت انتقادی و تعرضی 
کمونيستی کارگری، کم و بيش 
درونمايه نگرش چپ راديکال را 
در وارياسيونھای مختلف ميتوان 
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سرنگونی را تدوين کرده و به 
استقبال تاکتيک بعد از سرنگونی که 
کمونيستھا در آن تمام قدرت نيستند 

در بھترين حالت و با .  رفته است
ارفاق تکرار دو تاکتيک سوسيال 
دمکراسی لنين و برشی از انقالب 
روسيه را تعميم ناموجه به ايران 

اما ھمانجا .  صد سال بعد داده است
مانده است و در اين تعميم ناموجه 
کاری به متد دخالتگر تزھای آوريل 

اين متد تاريخی طوالنی .  ندارد
درعين حال بايد روى اين .  دارد

نکته تاکيد کرد که کسى که بدبين 
است اما براى تغيير تالش ميکند 
بھتر از کسى است که خوشبين است 
و در خوشبينى خود لم داده است و 

 . کارى و نقشه اى ندارد

 

در حزب کمونيست کارگری دقيقا 
برعکس حزب حکمتيست چپ 

جنبش .  دست باال را در جامعه دارد
. سرنگونی جنبشی انقالبی است

تصوير انقالب و سرنگونی در اين 
ديدگاه به ھم منطبق ميشود و قرار 
است از نمودھا و جويبارھای 
موجود که در يک پرسپکتيو کمی و 
کيفی به ھم ميپيوندند و جوش 
ميخورند، دريای انقالب حاصل 

در اين ديدگاه راست و کمپ .  شود
در .  راست اساسا موضوعيت ندارد

بحران است و به ھمين اعتبار نقد و 
. تھاجم به راست کنار گذاشته ميشود

در اين ديدگاه تدريجا حزب و جنبش 
يکی ميشود و رابطه احزاب سياسی 
و جنبشھای اجتماعی و تقابل آنھا در 

حزب "روند سياسی جامعه به تقابل 
تبليغ و .  خالصه ميشود"  و رژيم

ترويج و گسترش ماشين تبليغ و 
ترويج برای خطاب قرار دادن 
جامعه، که ھمواره يک ھدف 
دسترسی و شناساندن کمونيسم بايد 
باشد، به ھدفی درخود و جايگزين 
سازمان و رھبری اجتماعی و 

اين خط در مقابل .  طبقاتی ميشود
عروج اعدامھای احمدی نژاد و 
موج بگير و ببند به تناقض و 
سرگيجه ميافتد و عمال پاسيف 

 . ميشود

 

اگر دقت کنيد ھر دو، با ھر تعبيری 

٧٩ضميمه   
 . مشاھده کرد

 

کمونيسم  کارگری سياست و 
تاکتيک اش را از رابطه مردم و 

مبلغ موتور .  رژيم استنتاج نميکند
. جلو انقالب و يا نفی آن نميشود

سرنگونی را تمام ھويت انقالبی 
نه به تاکتيک مرحله .  خود نميبيند

ای کردن رو می آورد و نه در 
تقابل با آن خود را از تاکتيک بی 

کمونيسم کارگری .  نياز ميسازد
سطح مبارزه موجود و محدوديتھا 
و مقدورات تاريخی اين مبارزه را 
بايد بشناسد و برای متحد کردن 
نيروی ھمين سطح موجود و ارتقا 

سياست .  و پيشروی آن تالش کند
ما و استراتژی کمونيستی ما از 

بطور کلى و "  ما و مردم"رابطه 
 ،بطور مشخص"  ما و طبقه"

تعميق اين رابطه در مکانيزمھای 
اجتماعی موجود، پذيرفتن و از آن 
خود کردن نقد و اعتراض به 
 ،وضع موجود در تمام سطوح

تبديل نقد کمونيستی به حرف و نقد 
جامعه، و تالش برای انتخاب 
کمونيسم در يک مقياس سياسی و 

جنبش سرنگونی .  اجتماعی است
در اساس نقد و نفی وضع موجود 
و نماينده حکومتی آن يعنی 

ھر زمان .  جمھوری اسالمی است
مردم ببينند و تشخيص دھند که 
نيروئی مطرح و قابل اتکا و قابل 
انتخاب وجود دارد، نيروئی که 
ميتوانند ھمراه با آن به ارتجاع 
اسالمی پيروز شوند، نيروئی که 
قادر است مملکت را از بحران و 
بدبختی بيرون ببرد و با جھان 
بيرونش در يک رابطه منطقی 
قرار گيرد، نيروئی که ميتواند 
قدرت را نگه دارد و مردم را از 
صحنه سياست بيرون نميکند، 
جامعه با قدرت پشت اين نيرو 
برای سرنگونی بسيج ميشود و 
وارد دوره سلب از حکومت 
اسالمی با راه حل اثباتی و 
. ھژمونی سياسی اين نيرو ميشوند

 رھبری و سازمانبرای اين خط 
تامين رھبری .  امری حياتی است

محلی و سراسری کمونيستی و 
سازمان دربرگيرنده رھبران عملی 
جنبشھای اجتماعی و کارگری 

برای اين خط .  تعيين کننده است
اتکا به مکانيزمھای اجتماعی 
قدرت و پيشروی در اين بستر 

برای اين خط .  حياتی است
ھژمونی فکری 

١۴صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۴صفحه    

و سياسی در ابعاد جامعه و در 
مقابل کل کمپ راست و چپ غير 

برای اين .  کارگری حياتی است
خط اعتماد مردم و اعتماد بنفس 
. حزبی و سياسی تعيين کننده است

برای اين خط صف رھبران 
راديکال و سوسياليست طبقه و 
قدرت اجتماعی و طبقاتی کارگر 
و جنبشھای آزاديخواه در جنگ و 
. جدال قدرت تعيين کننده است

برای اين خط رابطه با رژيم 
. تابعی از رابطه با مردم است

بدرجه ای که نفوذ و قدرت 
سياسی و حزبی و آرا و بينش ما 
در ميان جامعه و طبقه کارگر و 
جنبشھای اعتراضی و مراکز 
فکری تقويت ميشود، به ھمان 
درجه قدرت اجتماعی ما برای 
سرنگونی و نيروی جنبش 
سرنگونی با پرچم چپ و پيروزی 
کمونيستی کارگری قاطعانه تر و 

وقتی انسان .  ھمه جانبه تر ميشود
زنده و پراتيک جمعی و فردی او 
در ديدگاه چپ راديکال به ابزار و 
جزئی از واقعيت بيرونی تبديل 
ميشود، و به ھمين اعتبار وقتی 
حرکت انسانھای زنده و ذينفع در 
جنبش سرنگونی و تماميت اين 
جنبش نفی ميشود، آنچه ميماند 

جبر "منطقا اين خواھد بود که به 
تسليم شد و تئوری ھای "  اوضاع

من درآوردی متناسب با وضعيت 
اين .  خود را به جامعه تسری داد

دترمينيسم جديد از ھر دو سو، چه 
اعالم شکست جنبش سرنگونی به 
ھر روايتی و چه اعالم پيروزی 
تقريبا تدريجی و اجتناب ناپذير 
چپ، چيزی نيست جز بيانی 
ديگری از نفی اساس ماترياليسم 
پراتيک و بنياد کمونيسم کارگری 
مارکس و منصور حکمت و تسليم 
. شدن به ديدگاھھای چپ راديکال

اين ديدگاھھا در مورد سرنگونی 
تاکنون نشان داده اند که توان 
عينی بسيج و سازماندھی نيروی 
اين جنبش حول افق کمونيسم 

عوض کردن صورت کارگری و 
کمونيسم .  را ندارند مسئله

کارگری در تقابل با ايندو نگرش 
و نفی ديدگاھھای چپ راديکال و 
ايدئولوژيک و سازمان دادن 
پراتيکی کمونيستی و تامين 

ما برای .  خشک و محتوم بنا کنيم
سرنگونی و رھبری اين 
سرنگونی زير پرچم چپ تالش 
ميکنيم و در سرنگونی منافع و 
اھداف روشن طبقاتی و انقالبی 
مان را دنبال ميکنيم که بيان 
فشرده آن يک دنيای بھتر برنامه 

ما و طبقه کارگر در .  حزب است
سرنگونی بشدت ذينفعيم اما 
سرنگونی درخود و به ھر 
طريق و توسط ھر نيرو برای ما 

بنابراين ما تالشمان .  ھدف نيست
اينست که زمانی که جامعه 
ميخواھد از اين پديده شنيع عبور 

اگر ھم .  کند با پرچم ما عبور کند
قادر نشديم نيروی کافی برای 
سرنگونی زير پرچم و رھبری 
چپ فراھم آوريم و عليرغم 
تالش ما سرنگونی در ترکيب 
طبقاتی و ھژمونی افقھای ديگر 
بوقوع پيوست، در آن مرحله 
مشخص به اندازه کافی و قابل 
محاسبه و غير قابل دور زدن 
نيرو و نفوذ بھم زده باشيم که 
يک پای کشمکش بعد از 

قدرت اجتماعی .  سرنگونی باشيم
ما و موقعيت سياسی و ميزان 

، تاکتيک و سياست دوره نفوذ ما
ای کمونيسم کارگری را تعيين 

اينرا ميفھمم که تشخيص .  ميکند
تيز يک وضعيت و پاسخ روشن 
به آن يک نيرو را جلو می 

اينجا بحث برسر روش .  اندازد
تعيين تاکتيک و رابطه آن با 
اصول و اھداف انقالبی و 

تعيين تاکتيک .  کمونيستی ماست
برای دوره ھائی که سياست 
شکلی آکاردونی و ايستگاھھای 
مختلفی بخود ميگيرد، تابعی از 
موقعيت اجتماعی و طبقاتی 
کمونيسم و تناسب قوای مشخص 
با کمپ راست و بورژوازی 

ترديدی نيست که خيز .  است
برداشتن برای قدرت برای ما 
يعنی آزاد کردن ھرجائی که 
نيروی کمونيستی کارگری قادر 
به آنست؛ از کنترل کارخانه و 
توليد و برپائی شوراھا و کميته 
ھای انقالبی کارگری تا آزاد 
کردن شھرھا و محالت و مناطق 
مختلف و اداره آن توسط نيروی 
سياسی و ميليشيای داوطلب 

به ميزانی که ما .  ارتش کارگری
ميتوانيم بخشی از قدرت را 
بگيريم به ھمان درجه سياست و 
روند سياسی را در کليت خود 

به درجه .  تحت تاثير قرار ميدھيم
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رھبری در سطوح مختلف تالش 
تفاوت ما در متد، در رابطه .  ميکند

با مردم و اھميت آن، در بحث 
حزب و جامعه که يک بستر 
قدرتگيری کمونيسم کارگری است، 
در نقد ھمه جانبه اوضاع و 
نيروھای دست راستی، در سياست 
سازماندھی کارگری و اجتماعی، 
در برخورد غير متافيزيکی به 
انقالب و تحول انقالبی، و در تامين 
رھبری کمونيستی بر مبارزات 
سرنگونه طلبانه تحت شرايطھای 

کمونيسم و .  متفاوت اجتماعی است
سوسياليسم ما و انتقاد مارکسيستی و 
کمونيستی کارگری ما ھر روز خود 
را اثبات ميکند و با تغييرات فرضی 
در رابطه رژيم و مردم ماھيت و 

برای چپ .  محتوای آن تغيير نميکند
راديکال اما در ظرفيتھای مختلف 
نفی اين پراتيک انقالبی و به اين 
اعتبار نفی اين نقد کمونيستی 
کارگری و دخالتگری در اوضاع و 
حاشيه نشينی و پاسيفيسم نتيجه کار 

امری که بايد توسط ما و .  است
نيروھای جنبش کمونيسم کارگری 

 . بسرعت متحول شود

 

فرض کنيد سير :  يک دنياى بھتر
رويدادھا روند مطلوب کمونيسم 
کارگری يعنی سرنگونی رژيم 
اسالمی توسط يک انقالب کارگری 
را عليرغم تالش جنبش کمونيستی 

روش .  طبقه کارگر طی نکرد
برخورد با چنين اوضاعی چيست؟ 
  تاکتيک کمونيسم کارگری چيست؟

 

اين ميتواند يک :  سياوش دانشور
اين کامال ممکن .  احتمال باز باشد

است که سير اوضاع ايستگاھھای 
مختلف و تعادلھای سياسی موقت و 

سوال اول .  متفاوت داشته باشد
اينست که استراتژی يک حزب 
کمونيستی برای سرنگونی برچه 
اساسی تبئين ميشود؟ ما نميتوانيم 
برای ھر احتمال ممکن به يک 
اندازه آماده باشيم و يا استراتژيمان 
را براساس حالتھای ممکن و محتمل 
در تحليل مان از سير اوضاع متکی 

ھمانطور که ما .  و استوار کنيم
نميتوانيم استراتژيمان را در قالبی 

٧٩ضميمه   
ای که نيروی مطرح و غير قابل 
حذفی ھستيم به ھمان درجه 
بورژوازی و کمپ راست ناچار 
است به توافق و تقسيم قدرت و 

ما در .  مذاکره با کمونيسم بنشيند
جنگ قدرت شرکت ميکنيم، چه 
برای تصرف تمام قدرت و چه 
برای بخشی از قدرت و ايجاد 
قدرت دوگانه يا چند گانه و برای 
يکپارچه کردن قدرت در مراحل 

ھرجا زورمان نرسد و .  بعدی
منافع عينی جنبش مان ايجاب کند 
پای مذاکره و توافق ميرويم و 

سوال شما .  ھمين را اعالم ميکنيم
اينست که اگر نتوانستيم قدرت را 
فتح کنيم با مقوله قدرت و دولت 
چه برخوردی داريم؟ در دولت 
موجود شرکت ميکنيم يا سياست 
سرنگونی آن را داريم؟ پاسخ 
اينست که کارگر و کمونيسم قدرت 
را حق خود و ھمه جامعه ميداند و 
ھرجا دستش به قدرت و دولت 
برسد از آن در خدمت پيشروی 
مبارزه طبقاتی بدون ترديد استفاده 

ما .  اما ھدف ما معلوم است.  ميکند
قرار است در اين روند پرپيچ و 
خم نيروی کافی برای انقالب 
کمونيستی و کارگری خودمان را 
آماده کنيم و اين پروسه را به 

تاکتيک ما در .  فرجام برسانيم
شرايطی که کمونيسم به تنھائی 
يک قدرت فائقه نيست اما بخشی 
از قدرت است، دقيقا شرکت در 
دولت براساس نيرو و قدرت 
اجتماعی و انقالبی موجود و تالش 
. برای دست باال پيدا کردن آنست

دولت و قدرت دولتی و تصرف 
قدرت سياسی دريچه پياده کردن 
اھداف و آرمانھای کمونيستی 

. اما اين يک کليشه نيست.  ماست
شرايطی را ميشود فرض کرد که 
حضور در دولت نيروی کمونيسم 
و انقالبيگری موجود در جامعه و 
پتانسيلھای تغيير را مھار ميکند و 
کارگر و کمونيسم را دچار عقب 

اين شرايط مشخص .  نشينی ميکند
ھم بايد قابل تبئين و از زاويه منافع 
جنبش ما برای توده طبقه کارگر و 
جنبش کمونيسم کارگری روشن 

در چنين شرايطی ما سياست .  باشد
سرنگونی دولت موقت بورژوائی 

يک خط .  را دنبال ميکنيم
استراتژيک ما اينست که نگذاريم 
ھيچ دولت بورژوائی در ايران 

شرکت يا عدم شرکت .  تثبيت شود
در يک دولت ھمراه با نيروھای 

طبقه حاکم دقيقا 
١۵صفحه   
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تابعی از اينست که منافع جنبش 
ما برای پيشروی در آن مرحله 
مشخص چه روشی را اقتضا 

ما نه به امر شرکت در .  ميکند
دولت و مذاکره و سازش در 
مبارزه اجتماعی و طبقاتی بعنوان 
تابو و کفر نگاه ميکنيم و نه آنھا 

" اصول و فن تاکتيک"را بعنوان 
بعيد ميدانم ھيچ .  ايده آليزه ميکنيم

عقل سليمی بگويد مثال جنبشی که 
نصف قدرت را در اختيار دارد و 
ميتواند روی ھر حرکت و تالش 
بورژوازی تاثير بگذارد و مانعی 
جدی در مقابل يکسره شدن قدرت 
بورژوازی باشد، بايد موقعيت 

دولت !  اپوزيسيونی را ترجيح دھد
در دوره ھای انقالبی يک ابزار 

است  گسترش مبارزه طبقاتیمھم 
و ھمان اندازه که برای طبقه حاکم 
از اھميت درجه اول برخوردار 
است به ھمان اندازه و شايد بيشتر 

در .  برای کمونيسم اھميت دارد
نتيجه ما ھيچ پيشروی و 
دستاوردمان را دو دستی تقديم 

بلکه از آن بعنوان .  کسی نميکنيم
موقعيتی جديد برای يک کاسه 
کردن قدرت کارگری و استقرار 
جمھوری سوسياليستی در جامعه 

ھمانطور که .  ايران استفاده ميکنيم
بورژوازی ناچار است کمونيسم و 
طبقه کارگر را در ميدان نبرد 

برخی ارتقا به اصول و خط 
تعيين نميشود و   –مشی سياسی 

ھمينطور با حکم از پيش 
تحريم ھر دولت و اتخاد 
سياست ھميشه اپوزيسيونی 

بايد مبارزه .  متحقق نميشود
اجتماعی و رودروئی جنبشھای 
اجتماعی را زنده تر و پراتيک 
ديد و فرض کرد و در روندی 
دخالتگرانه سياست و تاکتيک 
روز کمونيسم را براساس 
موقعيت موجود تبئين و اتخاذ 

ما بدرجه ای که به .  کرد
سواالت مطرح و گرھی جامعه 
در دوره انقالبی پاسخ ميدھيم 
به ھمان درجه نيروی اجتماعی 
يک پيروزی تمام عيار 

در .  کارگری را بسيج ميکنيم
دوره ای که جمھوری اسالمی 
موضوعيت خود را از دست 
داده، سرنگون شده اما نيروی 
جانشين ھنوز به تمامی 
نتوانسته است قدرت خود را 
بگستراند، حتی در دوره ای که 
جمھوری اسالمی ظاھرا 
سرکار است اما قدرت عمل و 
جلوگيری از حضور نيروھای 
مخالف را ندارد و جريانات و 
نيروھای سياسی ميتوانند با 
اتکا به قدرت خود ابراز وجود 
سياسی کنند، در شرايطھای 
متفاوتی کمونيستھا ميتوانند به 
معنی وسيع کلمه ابراز وجود 
کنند و کل خال سياسی يا بخشی 

جدال قدرت .  از آن را پر کنند

 نکاتى در باره جنبش سرنگونى
 ...با سياوش دانشور 

طبقاتی و اجتماعی شکست دھد تا 
قدرت خود را يکپارچه کند، کمونيسم 
ھم ناچار است برای استقرار آزادی و 
سوسياليسم قدرت سياسی کارگری را 
يکپارچه کند و نيروھا و راه حلھای 
موقت بورژوازی را از ميدان بدر 

 . کند

 

ما سياست ائتالفی و تشکيل دولت با 
بورژوازی و تنظيم قانون اساسی در 
مجلس موسسان را نداريم، ھدف ما 
برانداختن بورژوازی و نظام تبعيض 

اما اگر در .  گر سرمايه داری است
اين روند ناچار به گردن گذاشتن به 
سازشھائی شويم و نيروی کافی برای 
ھدف نھائی مان نداشته باشيم، در 
موقعيت جديد سنگرھايمان را محکم 
. ميکنيم و برای دور بعد آماده ميشويم

ما نه پيشاپيش سياست تحريم شرکت 
در ھر دولتی را در پيش ميگيريم و 
نه به استقبال تھيه مقدمات و شرکت 
در دولت ھمراه با طبقات ديگر 

اينھا نيز دو سوی يک .  ميرويم
کمونيسم کارگری .  سياست واحد اند

نھايتا برای فتح قدرت سياسی و 
اجرای برنامه آزاديخواھانه خود 
تالش ميکند و در روند سياسی بايد 
قادر باشد مسير اين پيروزی را 

اين امر با تعريف .  ھموار کند
و برای   –احتماالت و تعيين تاکتيک 

٧٩ضميمه   
برای جنبش ما دقيقا در اين دوران 
به اوج خود ميرسد و کمونيسم در 
ايندوره از ھر وجب نفوذ و قدرت 
عمل خود با قدرت دفاع ميکند و 

به "  زبان خوش"دودستی و با 
مذاکره .  کسی واگذار نخواھد کرد

و سازش در اين جدال لحظاتی از 
خود جنگ قدرت سرمايه داری و 

ما از اين جنگ پا .  کمونيسم است
پايان اين جدال .  پس نخواھيم کشيد

برای ما تنھا با يک انقالب 
پيروزمند کارگری و سوسياليستی 
و اجرای فرمان سياسی و 
اقتصادی انقالب و برپائی جامعه 
ای بدون فقر، بدون استثمار، 
عاری از بردگی مزدی و مناسبات 
مزدی، جامعه ای بدون ايدئولوژی 
و بدون طبقات، اجتماعی 
کمونيستی که شکوفائی و خالقيت 
ھر فرد شرط شکوفائی و خالقيت 
. ھمگان باشد، متصور است

انقالبيگری ذاتی کمونيسم در نفی 
اوضاع، بطوری که سرمايه و 
مناسبات سرمايه داری و جامعه 
طبقاتی برافتاده باشد و انسان 
زندگی و تاريخ جديديش را آغاز 
کند، مشخصه کمونيسم کارگری و 
ماترياليسم پراتيکی است که جوھر 
و وحدت تئوری و پراتيک جنبش 

 .  *ما را تشکيل ميدھد

 
يک دنياى  ۴۴منتشر شده در شماره 

 ١۴ – ٢٠٠٨آوريل  ٢ ،بھتر
 ١٣٧٨فروردين 

"است"  ميان بر"شايد بنوعی بشود گفت .  کمونيسم را نشان ميدھد . نيست"  کالسيک. 
متکی بر جمع بندی انقالبی از تجربيات کسب قدرت در انقالب اکتبر و .  جديد است
تصرف قدرت توسط .  مرحله ندارد.  پيش شرط ندارد.  است"  ۵٧انقالب "ھمچنين 

. او را ھم خواھند پذيرفت"  آری"اين نيرو را بپذيرند، "  نه"زمانيکه مردم .  کمونيسم و کارگر را تنھا در گرو کسب رھبری جنبش سرنگونی ميداند
پيش شرطی محدود کننده حرکت کمونيسم و کارگر در تصرف قدرت .  بودن نيست"  اکٽريت"در اين نگرش به تصرف قدرت سياسی، بحٽی در مورد 

ھر دو در .  نگرش حميد تقوايی و نگرش کورش مدرسی در اين زمينه عليرغم تفاوتھای آن به يک دستگاه واحد سياسی تعلق دارند .سياسی نيست
  .ھر دو تمايزات روشنی با نگرش و متد منصور حکمت در استراتژی انقالب کمونيستی دارند. نقاطی پوپوليستی اند

 

فرض کنيد سير رويدادھا روند مطلوب کمونيسم کارگری يعنی سرنگونی رژيم اسالمی توسط يک انقالب کارگری را عليرغم تالش  :يک دنيای بھتر
 روش برخورد با چنين اوضاعی چيست؟ تاکتيک کمونيسم کارگری چيست؟ . جنبش کمونيستی طبقه کارگر طی نکرد

 

تصرف يکپارچه قدرت توسط کمونيسم کارگری تنھا يکی از اين سناريوھا .  مسلما سناريوھايی متفاوتی در سير تحوالت آتی ممکند :علی جوادی
. سناريوی شرکت در قدرت در باال و فشار از پايين.  سناريوی قدرت دوگانه.  اما سناريوھای ديگری ھم ممکنند.  اين سناريوی مطلوب ماست.  است

ما .  سئوال اين است که در چنين شرايطی چه سياستی را کمونيسم کارگری بايد در دستور قرار دھد؟ پاسخ روشن است.  ھمگی از سناريوھای محتملند
مساله اصلی ما شکل دادن به بھترين شرايط برای پيشبرد امر انقالب کارگری .  مانعی برای شرکت در قدرت سياسی در شرايط قدرت دوگانه نداريم

چنين .  ما در ھر شرايطی اين استراتژی را به پيش خواھيم برد.  و استقرار يک جامعه سوسياليستی و لغو کار مزدی و استٽمار انسان از انسان است
اما پاسخ .  به پيش برده شود و در شرايطی ممکن است مشترکا ھم از پايين و ھم از باال به پيش برده شود"  پايين"استراتژی ممکن است اساسا از 

اين .  در شرايط حاضر ما برای تحقق بی اما و اگر استراتژی خود تالش ميکنيم.  عملی و دقيق به اين مساله را بايد به زمان خودش موکول کرد
 * .اصولی ترين کاری است که ميتوان در اين شرايط به پيش برد

...با على جوادى ،در باره جنبش سرنگونى  
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ترم جنبش  :يک دنيای بھتر
. سرنگونی ترم نسبتا جديدی است

منصور حکمت برای اولين بار 
آيا اين .  از اين ترم استفاده کرد

ترم صرفا در تقابل با جنبش 
اصالحات يا دو خرداد مورد 
استفاده قرار گرفته است يا به 

 مساله ديگری اشاره دارد؟

 

جنبش "ترم  :علی جوادی
جنبش توده "يا دقيقتر "  سرنگونی

ای برای سرنگونی رژيم 
به يک واقعيت اجتماعی "  اسالمی

به .  سياسی عينی اشاره دارد  –
يک جنبش اجتماعی که ھدفش 
. سرنگونی رژيم اسالمی است

نيروی محرکه اش توده ھای 
اين يک جنبش .  مردم ھستند

مختصات و .  اجتماعی است
. ويژگی ھای خاص خود را دارد

با جنبش اصالحات حکومتی، 
جنبش ارتجاعی دوم خرداد، 

ھدفش متفاوت .  اساسا متمايز است
بر خالف جنبش دوم خرداد .  است

نه اصالح رژيم اسالمی بلکه 
سرنگونی رژيم اسالمی مساله 

اين اصلی .  اصلی اين جنبش است
ترين جنبشی است که ھدفش 
سرنگونی و تغيير قدرت سياسی 

در برگيرنده اردوی .  حاکم است
سرنگونی طلب جامعه و 
نيروھای متفاوت طبقات اجتماعی 

  .است

 

بنظر من منصور حکمت اين ترم 
را بکار برد تا تفاوتھای اين 
جنبش را اساسا از يک انقالب 

ديناميسم .  روشن و متمايز کند
متفاوت اش را آن طور که ھست 
. مورد بررسی و مداقه قرار دھد

وظايف خاص و سياست 
کمونيستھا در قبال آن را روشن 

جنبش سرنگونی الزاما .  کند
ميتواند .  جنبشی انقالبی نيست

ميتواند .  ميتواند نباشد.  باشد
انقالبی از دل اين جنبش سر بر 

تمام مساله بر سر اين است .  آورد
که کدام افق و پرچم سياسی در 
اين جنبش دست باال را پيدا 

  .ميکند

رژيم سياسی در اندونزی نمونه 
. ديگری از اين واقعيت است

رژيم سياسی در پس خيزش 
مردم سرنگون شد بدون اينکه 
الزاما انقالبی صورت گرفته 

بدون آنکه الزاما ماشين .  باشد
  .دولتی طبقه حاکم نابود شده باشد

 

انقالب "بنظر من آنچه که به نام 
معروف شده است، در "  ۵٧

حقيقت جنبشی برای سرنگونی 
اين .  رژيم استبدادی سلطنت بود

جنبش کل ماشين دولتی را در ھم 
قدرت سياسی ميان .  نشکست

نيروھای متفاوت بوروژايی و 
ھر . طبقه حاکم دست به دست شد

چند که يک اعتراض ھمگانی و 
خيزش مردم زمينه ساز و 

  .محرک اصلی اين تحول بود

 

رژيم اسالمی ميتواند در پس 
پروسه ھای متفاوت سياسی از 

کودتا، جنگ، .  بين برود
سرنگونی در پس قيام و يک 
خيزش سياسی و انقالب پروسه 
ھای گوناگون اين تغيير و تحول 
اجتماعی در دوران کنونی 

مسلما مطلوب ما اين .  ھستند
است که رژيم اسالمی با يک 
انقالب کارگری سرنگونی شود 
و بجای آن يک حکومت 
کارگری، يک جمھوری 
سوسياليستی، با ھدف اجرای 
کليت برنامه رھايبخش 
کمونيستی، در حاکميت سياسی 

  .قرار گيرد

 

بطور خالصه بايد بگويم در 
تفکر چپ سنتی ھر خيزش و 
قيام و تعرض برای تغيير قدرت 
سياسی، انقالب نام گذاری 

در صورتيکه به قول .  ميشود
جنبش مردم "منصور حکمت 

برای سرنگونی را، با ھمه 
خيزشھا و قيامھا و نبردھايی که 
در بر خواھد داشت، از انقالبی 
که ميتواند از دل اين جنبش 

جنبش .  عروج کند، متمايز ميکنم
سرنگونی طلبی ميتواند پيروز 
شود بی آنکه لزوما کل ماشين 
دولتی را ھدف گرفته باشد و يا 

رژيم اسالمی .  در ھم کوبيده باشد
ميتواند زير فشار مردم تجزيه 
شود، متالشی شود، جايگزين 

 نکاتی در باره جنبش سرنگونی
 با علی جوادی

ساده انگاری است اگر اين جنبش با 
انقالب و يا جنبش انقالبی يکی 

جنبش سرنگونی يک .  گرفته شود
در .  نيست"  يکدست"جنبش 

برگيرنده نيروھای متفاوت و جنبش 
ھای طبقاتی متفاوت است که 
سرنگونی رژيم اسالمی گامی در 

 –جھت رسيدن به نظام سياسی 
در .  اقتصادی مطلوبشان است

برگيرنده نيروھای متفاوت 
سرنگونی طلب و احزاب سرنگونی 

طبقات متفاوت .  طلب ميشود
اجتماعی و احزاب سياسی پرچمدار 
افقھای سياسی متفاوت در اين جنبش 

بنظر من تفاوتھای اين جنبش با .  اند
  .انقالب بر تشابھات آن می چربد

 

منصور حکمت برای اولين بار با 
بررسی اين جنبش تفاوتھا و ويژگی 
ھای جنبش سرنگونی را با انقالب 

معموال در .  مورد بررسی قرار داد
تفکر چپ سنتی رسم بر اين بوده 
است که ھر حرکت سياسی که 
ھدفش تغيير قدرت سياسی حاکم 
است و در برگيرنده بخشھايی از 

نام "  انقالب"توده ھای مردم است، 
در تفکر چپ سنتی .  گذاری شود

انقالب تنھا حرکت سياسی توده ای 
برای تغيير قدرت سياسی توسط 
. توده ھای مردم و از پايين است

انقالب ھر حرکت توده ھای مردم 
زحمتکش از پايين و کودتا ھر 

منصور .  تحرک از باال نيست
" پايين  –باال "حکمت اين دو قطبی 

واقعيت .  ساده انگارانه را نقد ميکند
تحرک سياسی جامعه را آنطور که 
. ھست مورد بررسی قرار ميدھد

جنبش سرنگونی يک واقعيات 
يک .  اجتماعی چند وجھی است

جنبش اجتماعی خاص در دوران 
شايد در دورانھايی در .  حاضر است

تاريخ با اغماض بشود گفت که 
تغيير قدرت سياسی مترادف با 
. انقالب بود و يا اساسا اين طور بود
. اما اکنون الزاما اينطور نيست

جنبش سرنگونی برای بزير کشيدن 
حاکميت سياسی يک واقعيت جديد 

تحوالت .  در تاريخ معاصر است
سياسی در اروپای شرقی و 
کشورھای اقمار شوروی سابق 

تغيير .  نشاندھنده اين واقعيت است

٧٩ضميمه   

ميتواند در نتيجه يک قيام .  شود
. شھری در تھران سقوط کند

ميتواند با يک کودتا از بين 
(برود جنبش :  منصور حکمت ." 

توده ای برای سرنگونی رژيم 
 (١٩٩٩آغاز ميشود، اوت 

 

منصور حکمت  :يک دنيای بھتر
 ١٨بدنبال خيزش دانشجويی در 

اعالم کرد که جنبش  ٧٨تير 
سرنگونی به ميدان آمده است، 

سال از آن تاريخ ميگذرد،  8اکنون 
 ارزيابی شما از اين جنبش چيست؟

 

اين جنبش کماکان  :علی جوادی
اصليترين عامل تغيير و سرنگونی 

اما .  رژيم اسالمی در جامعه است
مانند ھر جنبش اجتماعی افت و 
. خيزھای خود را داشته است

اشتباه است که اگر تصور شود که 
ھر جنبش سياسی با گذر زمان 
يک رشد و يا گسترش خطی را از 

ھر روز رشد .  خود نشان ميدھد
ميکند و زمانيکه به حدی از رشد 
. رسيد به ھدف خود نائل ميشود

اين تصور چپ سنتی و مشخصا 
تصويری است که خط حاکم بر 
حزب کمونيست کارگری در 
. دوران کنونی بر آن استوار است

اين تصوير ساده ساده انگارانه 
ديناميسم يک جنبش .  است

  .اجتماعی را نمی بيند

 

شاھد  ٧٨تير  ١٨بنظر من ما در 
اعالم علنی يک جنگ در جامعه 

جنگ مردم برای بزير .  بوديم
اين جوھر .  کشيدن رژيم اسالمی

تشبيه .  جنبش سرنگونی است
جنبش سرنگونی با جنگ وجوه 
گوناگون اين جنبش را بھتر نمايان 

اين جنگ مانند ھر جنگی .  ميکند
در برگيرنده 

١٧صفحه   
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نبردھا و خيزشھا و رو در رويی 
در .  ھای متفاوت و متعددی است

اين جنگ ما زمانی شاھد 
پيشروی و دستيابی به سنگرھای 
جديد ھستيم و در شرايط ديگری 
شاھد عقب نشينی و شکست ھای 

مساله اينجاست که مستقل .  موقت
از اين افت و خيزھا و بنظرم 
مستقل از طول عمر اين جنبش ما 
در پس اين تحوالت متعدد شاھد 
سرنگونی رژيم اسالمی خواھيم 

اين جنبش زمانی از تب و .  بود
تاب خواھد افتاد که به ھدف 
. سياسی خودش دست يافته باشد

سرنگونی رژيم اسالمی محتوم 
  .است

 

اشاره به طول عمر اين جنبش 
سال از عمر اين جنبش  ٨.  کرديد
معموال انتظار اين است .  ميگذرد

که چنين جنبشھايی بايد به سرعت 
اما اين .  به ھدف خود نائل آيند

تصور و انتظار به نظرم ناشی از 
تسری دادن ديناميسم يک انقالب 
به يک جنبش سياسی و يا جنبش 

اتفاقا يک تفاوت .  سرنگونی است
و ويژگی جنبش سرنگونی با 

ما .  انقالب در ھمين ديناميسم است
به احتمال زياد انقالب ھشت ساله 

اما .  و دھساله و پانزده ساله نداريم
ساله و دھساله  ٨جنبش سرنگونی 

جنگ توده .  می توانيم داشته باشيم
ای برای سرنگونی و تغيير رژيم 
. سياسی حاکم ميتوانيم داشته باشيم

انقالب يک حرکت بشدت فشرده 
مانند يک انفجار .  اجتماعی است
مانند يک انفجار .  عظيم است
طول عمرش معموال .  آتشفشانی

سير .  بسيار کوتاه تر است
ماده .  حرکتش سريع است

انفجاری سياسی ای که در خود 
ذخيره کرده است را بسرعت 

. گاه موفق ميشود.  منفجر ميکند
با انفجارش .  گاه شکست ميخورد

. اگر پيروز نشود خاموش ميشود
انقالب پديده ای کمياب و نادر در 

ھر .  تحوالت سياسی جامعه است
حاصل .  دائمی نيست.  روزه نيست

يک کشمکش و تقابل طبقاتی 
ارادی .  عظيم در جامعه است

اساسا حرکتی عينی و .  نيست

   .است

 

آيا ترم جنبش  :يک دنيای بھتر
سرنگونی و جنبش انقالبی به 
يک پديده اشاره دارند؟ اگر خير 

 تفاوت شان چيست؟

 

جنبش سرنگونی و  :علی جوادی
جنبش انقالبی قبل از آنکه تفاوت 
در نامگذاری و يا تفاوت در 
ترمينولوژی باشند، اشاره به دو 
. واقعيت متفاوت اجتماعی دارند

جنبش سرنگونی نامی است که 
منصور حکمت بر جنبش توده 

اما جنبش .  ای مردم ميگذارد
انقالبی سرنگونی تالشی است 
که حميد تقوايی ميکوشد با آن 
ھمين جنبش را در حال حاضر 

  .بيان کند

 

آنچه منصور حکمت ميگويد و 
به آن اشاره دارد، صريح و 

در سخنرانی ھای .  روشن است
کنگره سوم حزب کمونيست 
کارگری به مساله تفاوت 
سرنگونی، انقالب، و انقالب 

در سمينار .  کارگری اشاره کرد
آيا کمونيسم در ايران پيروز 
ميشود به اين مساله اشاره کرد و 
بر ديناميسم متفاوت و ضرورت 
تامين رھبری در جنبش 
. سرنگونی انگشت گذاشت

تفاوت اين پديده ھای سياسی را 
اما آنچه .  به تفصيل توضيح داد

که حميد تقوايی بيان ميکند، 
تالشی برای رنگ چپ سنتی 

محو و .  زدن به اين جنبش است
از بين بردن تمام ويژگی ھايی 
که منصور حکمت تالش کرد با 
بررسی تفاوت جنبش سرنگونی 
و انقالب و انقالب کارگری بر 
آن انگشت بگذارد، حميد تقوايی 

تالش "  در افزوده ھايش"در 
ميکند در جنبش کمونيسم 
. کارگری حاشيه ای و محو کند

نامه انتقادی منصور حکمت به 
فاتح شيخ و حميد تقوايی در اين 
زمينه به روشنی تفاوت 
ديدگاھھای منصور حکمت با اين 
نگرش حميد تقوايی را بيان 

  .ميکند

 

. تفاوت بر سر نامگذاری نيست

 نکاتی در باره جنبش سرنگونی
 ...با علی جوادی

سازماندھی انقالب، .  ابژکتيو است
تامين رھبری انقالب مساله اصلی 

  .کمونيستھا است

 

ارزيابی من از جنبش سرنگونی اين 
است که اين جنبش در يک پله از 
حيات سياسی خود زمين گير شده 
است و تا زمانيکه پاسخی به اين 
مساله داده نشود قادر به پيشروی 
تعيين کننده و خروج از اين شرايط 

مساله اساسی بنظر من .  نخواھد بود
. تامين رھبری در اين جنبش است

جنبش سرنگونی در حال حاضر 
فاقد رھبری شناخته شده و مورد 

ھيچ نيرويی، نه چپ و .  اعتماد است
نه راست، قادر نشده اند که به 
نيروی رھبری کننده اين جنبش 
شکل دھند و خود را در مقام 
رھبری کننده و ھدايت کننده اين 

مساله رھبری .  جنبش قرار دھند
کماکان مساله ای باز و گرھی در 

در غياب نيروی .  اين جنبش است
رھبری کننده ما شاھد پيشرويھای 
جدی و فتح سنگرھای جديد توسط 

پيشروی .  اين جنبش نخواھيم بود
مستلزم شکل گيری رھبری و 
انتخاب يکی از پرچمھای راست و 

ھدف ما .  چپ در اين جنبش است
مسلما تامين رھبری کمونيسم 
  .کارگری در جنبش سرنگونی است

 

در بررسی از جنبش سرنگونی 
ميتوان به فاکتورھای ديگری ھم 

اين جنبش فاقد ظرف و .  اشاره کرد
ابزار تشکيالتی مناسب و نيروی 
سازمانده برای ابراز وجود علنی و 
گسترده و سازماندھی شده در سطح 

در غياب نيروی .  جامعه است
رھبری کننده و سازمانده ما اساسا 
شاھد شکل گيری شورشھای شھری 
. در تواترھای کوتاه و بلند ھستيم

مردم بيزار و منزجر از رژيم 
اسالمی در غياب نيروی سازمانده 
و رھبری کننده در فرصتھای متعدد 
فقط ميتوانند خشم و انزجار خود را 

اين شورشھای شھری .  بروز دھند
از شانس و اقبال زيادی برای تبديل 
شدن به يک خيزش عمومی و يا 
قيام عمومی الزاما برخوردار 

کليد سازماندھی و رھبری .  نيستند

٧٩ضميمه   
نگرش ھا .  تحليل ھا متفاوت است

وظايف ناشی از اين .  متفاوت است
. تحليل ھا بعضا متفاوت است

اقدامات و دستور عمل سياسی 
متفاوتی را در برابر ما قرار 

حميد تقوايی معتقد است که .  ميدھد
با کنار رفتن دوم خرداد و حاشيه 
ای شدن آن در سطح جامعه، 
جنبش سرنگونی به جنبش انقالبی 

در تقابل با تمام .  تبديل شده است
تحليلھای منصور حکمت، دوم 
خرداد را نيرويی سرنگونی طلب 
قلمداد ميکند و کنار زده شدن آن 

شدن جنبش "  انقالبی"را نيز دليل 
در اين نگرش .  سرنگونی ميداند

جنبش سرنگونی با کنار زده شدن 
دوم خرداد به مرحله و فاز جديدی 

. انقالبی شده است.  پا نھاده است
اين تعريف فقط ارزش مصرف 

تالشی .  واقعی نيست.  داخلی دارد
برای سر پا نگھداشتن تشکيالت 

نه دوم خرداد نيرويی .  خود است
در جنبش سرنگونی بود و نه 
عبور از دوم خرداد به اين جنبش 

جنبش .  خصلت انقالبی می بخشد
انقالبی به جنبشی گفته ميشود که 
خواھان تحوالت انقالبی و 

انقالب .  راديکال در جامعه است
در ايران کنونی فقط ميتواند با 
درھم شکستن قدرت طبقاتی حاکم 

انقالب در ايران تنھا .  متحقق شود
. ميتواند يک انقالب کارگری باشد

با ھدف استقرار يک حکومت 
ھر تحولی کمتر از اين .  کارگری

مجموعه تنھا ميتواند يک جنبش 
 .سرنگونی نامگذاری شود

 

به " جنبش انقالبی"در تعريف لنين 
جنبشی اطالق ميشود که دارای 

از نقطه .  باشد"  تئوری انقالبی"
نظر لنين جنبش انقالبی بدون 
تئوری انقالبی نميتواند وجود 

به اعتبار ديگر در اين .  داشته باشد
جنبش انقالبی "  يک جانبه"تعريف 

جنبشی است که  افق و ھژمونی 
چپ و راديکال و انقالبی بر آن 

حتی اين شرايط .  حاکم شده باشد
ھم در ارتباط با جنبش سرنگونی 
طلبی توده ھای مردم در حال 

در اين .  حاضر تماما صدق نميکند
جنبش ھم راست و ھم چپ 
ميکوشند تا ھژمونی و رھبری اين 
. جنبش را در کنترل خود بگيرند

افقی .  راست تضعيف شده است
اما وجود دارد و ميتواند .  ندارد

خود را باز 
١٨صفحه   
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به قدرت سرمايه .  سازی کند
جھانی برای شکل دادن به يک 

حتی بر محور فرد، "  جنبش"
مساله رھبری .  متکی است

کماکان مساله مفتوحی در اين 
  .جنبش است

 

اما اين نگرش قبل از آنکه 
راھگشا و توضيح دھنده واقعيات 
کنونی جامعه باشد، گمراه کننده و 

گمراه کننده .  بی وظيفه کننده است
است چرا که اساسا نيروی راست 
را با تحليلھای غير واقعی از 
صحنه سياسی جامعه و جنبش 
. سرنگونی به کناری ميگذارد

نقش و جايگاه اين نيرو را ناديده 
از طرف ديگر بی وظيفه .  ميگيرد

وظيفه کنار زدن و .  کننده است
ايزوله کردن نيروھای متفاوت 
اپوزيسيون راست و ناسيوناليسم 
پرو غربی را از دستور خارج 

بی دليل نيست که ما در .  ميکند
تبليغات حزب کمونيست کارگری 
در حال حاضر شاھد ھيچگونه 
اعمال فشار سياسی و نقدی بر 
راست و ناسيوناليسم پرو غربی 

به اعتباری نگرش چپ .  نيستيم
سنتی نه تنھا تالش جدی و سد 
بندی در قبال نيروھای راست را 
در دستور قرار نميدھد بلکه عمال 
و در عالم واقعی با ناديده گرفتن 
آنھا زمين را برای تحرک آنھا 

ھيچ سدی در .  خالی ميگذارد
يک .  مقابل تالش آنھا ايجاد نميکند

وظيفه اساسی حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری کنار زدن اين 
نگرش سطحی در جنبش کمونيسم 
کارگری و تالش برای معطوف 
کردن کل جنبش کمونيسم 
کارگری به وظايف حياتی در 

  .قبال اين جنبش است

 

وزنه طبقه  :يک دنيای بھتر
کارگر يا جنبش کارگری در 
 جنبش سرنگونی چه ميزان است؟

 

بنظرم به اين سئوال  :علی جوادی
کارگر .  از دو جنبه بايد پاسخ داد

و طبقه کارگر بمٽابه آحادی از 

مبارزه کارگری .  ھميشگی است
عليه سرمايه گاه پنھان، گاه 

برای .  آشکار، اما دائمی است
پاسخگويی به نقش جنبش 
کارگری در جنبش سرنگونی 
بايد به گرايشات و جنبشھای 
اجتماعی متفاوت در صفوف 

طبقه .  طبقه کارگر اشاره کرد
کارگر طبقه به لحاظ سياسی 

دو گرايش عمده .  يکدست نيست
. در اين جنبش دائمی است

سوسياليستی   –گرايش راديکال 
گرايشی .  و گرايش سنديکاليستی

که خواھان لغو کار مزدی و 
استٽمار سرمايه داری در پس 
يک انقالب کارگری است و 
گرايشی که خواھان بھبود کمی 
وضعيت و ايجاد تغييراتی در 
موقعيت اين طبقه است، بدون 
آنکه نقدی بر نفس استٽمار و 
نفس کارگر مزدی بودن در اين 

تاريخ .  جنبش وجود داشته است
جنبش کارگری به نوعی نيز 
تاريخ کشمکش اين دو گرايش 
برای کسب ھژمونی و تفوق و 

  .ھدايت سياسی است

 

گرايش سنديکاليستی در جنبش 
کارگری يک گرايش سرنگونی 

قبال .  طلب در حال حاضر نيست
شايد زمانی .  ھم نبوده است

. بايد ديد.  شايد ھرگز نشود.  بشود
اين گرايش عمدتا خواھان 
تغييرات و بھبودھايی در 
. موقعيت کارگر در جامعه است

اما اين تغييرات را نه بر اساس 
سرنگونی رژيم اسالمی بلکه با 
ايجاد تغييراتی تدريجی در 
وضعيت حاکميت کنونی دنبال 

به لحاظ سياسی علی .  ميکند
العموم با بخشھای مختلف جنبش 

. اسالمی نزديکی دارد  –ملی 
سنديکاليسم به لحاظ سياسی در 
دوره ھای طوالنی با سنت توده 

در شرايط .  ايسم تداعی شده است
" چپ"حاضر عمدتا با بخشھای 

اسالمی نزديکی   –جنبش ملی 
اين جنبش و فعالينش خط .  دارد

مورد "  اصالحات"مشی بعضا 
نظر خود را با نزديکی با بخشی 
از رژيم اسالمی و بعضا با 
سياست اعمال فشار از پايين 

اين گرايش عليرغم .  دنبال ميکنند
آنکه گرايشی ديرپا تر از گرايش 

اسالمی در جامعه است   –ملی 
اما امروز در يک ھم سرنوشتی 

 نکاتی در باره جنبش سرنگونی
 ...با علی جوادی

جامعه و جنبش کارگری به مٽابه 
يک جنبش اجتماعی مستقل و قائم به 

  .ذات

 

مسلما ديواری چينی توده ھای 
کارگر را از جامعه و جنبشھای 
اجتماعی دوره ای در آن جدا نکرده 

کارگر بمٽابه بخشی از توده .  است
مردم زحمتکش در سوخت و 
. سازھای اجتماعی شريک است

طبقه کارگر اصليترين طبقه 
بخش .  اجتماعی در ايران است

از .  اعظم جامعه را تشکيل ميدھد
طرفی مساله سرنگونی و جنبش 
. سرنگونی مساله ای نسلی است

نسل جديد و جوان نيروی اصلی 
وزن و .  جنبش سرنگونی است

حضور کارگر در اين نسل با توجه 
به گستردگی صف کارگر در جامعه 
. تعيين کننده و قابل مالحظه است

اما اين فاکتور به نقش کمی و عددی 
آحاد کارگر در جنبش سرنگونی 

به "  وزن"معموال .  اشاره ميکند
فاکتور سياسی و نقش و جايگاه 

حضور گسترده .  سياسی اشاره دارد
کمی آحاد طبقه کارگر الزاما تعيين 
کننده مکان و موقعيت سياسی اين 
. طبقه در جنبش سرنگونی نيست

بعالوه کارگر به صورت خشک و 
غير متعين در تحوالت سياسی 

جنبشھای .  جامعه شرکت نميکند
اجتماعی آن حلقه اجتماعی و تعيين 
کننده ھويت دھنده به حضور سياسی 

  .در تحوالت سياسی جامعه ھستند

 

اما قبل از اشاره به نقش جنبش 
کارگری در جنبش سرنگونی بايد به 
. فاکتورھای ديگری اشاره کرد

جنبش سرنگونی يک جنبش 
ھمواره .  ھميشگی در جامعه نيست

ھمواره وجود نخواھد .  وجود ندارد
در دوره ھای معينی در .  داشت

جامعه پديدار ميشود و با دستيابی به 
جنبشی است .  ھدفش از بين ميرود

که در شرايطی که مساله قدرت 
سياسی در جامعه باز ميشود، شکل 

با شکل گيری اش مساله .  ميگيرد
قدرت سياسی به اساسی ترين مساله 

اما جنبش .  جامعه تبديل ميشود
کارگری يک جنبش دائمی و 

٧٩ضميمه   
اسالمی   –سياسی با گرايش ملی 

 –تغييرات جنبش ملی .  بسر ميبرد
. اسالمی را در خود بازتاب ميدھد

اسالمی   –سرنوشت جنبش ملی 
تاٽير بسزايی در ابعاد و قدرت 
. نفوذ اين جنبش خواھد داشت

گفتارھای منصور اسانلو و ساير 
فعالين اين گرايش گويای اين تعلق 

 .نظر سياسی و اجتماعی است

 

اما در سوی ديگر گرايش راديکال 
سوسياليست کارگری يک گرايش 
. سرنگونی طلب و انقالبی است

خواھان سرنگونی انقالبی رژيم 
اسالمی در پس يک انقالب 

نفس مناسبات .  کارگری است
استٽمارگرايانه سرمايه داری مورد 

راديکال .  تعرض اين گرايش است
ھم برای .  و سوسياليست است

اصالحات مبارزه ميکند، ھم برای 
دگرگون کردن بنيادی مناسبات و 

بخشھای .  شرايط موجود در جامعه
قابل مالحظه ای از پيشروان طبقه 
. کارگر به اين سنت تعلق دارند

قدرت اين سنت در جنبش کارگری 
آن وزنه اجتماعی است که در 
جنبش توده ھای مردم برای 
سرنگونی رژيم اسالمی نقش ايفا 

 .ميکند

 

قرار گرفتن اين گرايش طبقه 
کارگر در راس اعتراضات 
کارگری در جامعه، پيشقدم شدن 
اين گرايش به نيروی تعيين کننده 
جنبش توده ھای مردم برای 
سرنگونی آن ھدفی است که حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری دنبال 

   .ميکند

 

يکی از مباحث  :يک دنيای بھتر
درون حزب کمونيست کارگری بر 
سر استفاده از ترم جنبش انقالبی 

اين بحث به چه مساله ای .  بود
 اشاره دارد؟

 

انقالبی قلمداد کردن  :علی جوادی
در "جنبش سرنگونی يکی از 

پوپوليستی حميد "  افزوده ھای
تقوايی در حزب کمونيست 

اين تز بر اين .  کارگری است
تحليل استوار است که با کنار زده 

جنبش "  دوم خرداد"شدن 
سرنگونی 

١٩صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٩صفحه    

. خصلت انقالبی بخود گرفته است
اين اساس پايه ھای تحليلی اين تز 

واقعيت اين است که نه .  است
جنبش دوم خرداد ھيچگاه جنبشی 
سرنگونی طلب بود و جايگاھی 
در اين جنبش داشت و نه عبور از 
دوم خرداد نشان تغيير خصلت 
. سياسی جنبش سرنگونی است

دوم خرداد يک جنبش ارتجاعی 
برای اصالح رژيم اسالمی و 
تحکيم و تقويت پايه ھای اين 

  .رژيم بود

 

تاريخ  شکل گيری و جا افتادن 
اين تز پوپوليستی در حزب 
کمونيست کارگری ھم جالب 

اين تز در ابتدا به .  توجه است
اينگونه و با تمام استنتاجات 
کنونی آن در حزب کمونيست 

بلکه پروسه .  کارگری مطرح نشد
ابتدائا يک نوع .  ای را طی کرد

. آژيتاسيون سياسی در تحليل بود
يک ارزيابی سياسی با مشخصات 

ابتدائا بصورت .  کنونی آن نبود
يک تز جامع با استنتاجات واقعی 
و رسمی خود و بطور روشن 

اما گام به گام در .  مطرح نشد
ذھنيت حزب کمونيست کارگری 
جا داده شد بعدھا استنتاجات 
  .سياسی امروزی به آن الصاق شد

 

اما اھميت اين مساله صرفا در 
يک ارزيابی غلط و پوپوليستی از 
واقعيت يک جنبش اجتماعی 

مساله اين است که با چنين .  نيست
تحليلی عمال نيروی اپوزيسيون 
بورژوايی از صحنه سياسی 
مبارزه برای سرنگونی رژيم 
اسالمی ساده انگارانه و 
خوشخياالنه به کناری گذاشته 

به اين نيرو به مٽابه يک .  ميشود
نيروی مدعی برای کسب 
ھژمونی سياسی در جنبش توده 
. ھای مردم نگريسته نميشود

خطرات و مسائل ناشی از کنار 
زده شدن رژيم اسالمی توسط 
بوروژازی کمرنگ و يا ناديده 

مبارزه سياسی .  گرفته ميشود
معينی برای جلوگيری از روی 
آوری و يا تمکين توده ھای مردم 

در سطح نظری .  محدود ميکند
به يک پروسه گره ميزند، اما در 
سطح عملی کوچکترين کاری 
در ھمان چھارچوب ھم انجام 

اطالق گرايش انقالبی به .  نميدھد
به اين .  اين گرايش اشتباه است

گرايش در بھترين حالت بايد 
گفت گرايش محدود کننده 
کمونيسم کارگری برای تصرف 

  .قدرت سياسی

 

آيا جنبش  :يک دنيای بھتر
سرنگونی به طريقی به غير از 
انقالب ميتواند موفق به 
سرنگونی جمھوری اسالمی 

 شود؟

 

. ترديدی نيست :علی جوادی
بخشھايی از بورژوازی يک 
نيروی اپوزيسيون سرنگونی 

در تالش برای .  طلب ھستند
. سرنگونی رژيم اسالمی ھستند

اما سرنگونی رژيم اسالمی در 
پس يک قيام کارگری و يک 
انقالب سازمانيافته کارگری آن 
ھدفی است که کمونيسم کارگری 

از نقطه نظر ما اين .  دنبال ميکند
پروسه مطلوب ترين و کم مشقت 
ترين راه سرنگونی رژيم 

رژيم اسالمی .  اسالمی است
ميتواند توسط بخشھايی از 
بورژوازی و يا توسط يک 
انقالب کارگری به کنار زده شود 

ھر دو راه .  يا سرنگون شود
  .ممکن و محتمل است

 

بخشھايی از بورژوازی، جنبش 
ناسيوناليسم پرو غربی، يک 
نيروی عمده و اساسی در 
. اپوزيسيون رژيم اسالمی ھستند

سرنگونی رژيم اسالمی يک گام 
در رسيدن به اھداف و نظام 
سياسی مطلوب اين بخش از 

بعالوه امروزه .  بورژوازی است
رژيم اسالمی در يکطرف 
. تخاصم بين المللی قرار دارد

رکن اصلی و ستون فقرات 
جدال .  تروريسم اسالمی است

اين دو قطب در شرايطی ميتواند 
به جنگ و دخالت نظامی 
بمنظور جابجايی و تغيير رژيم 

"اسالمی کشيده شود رژيم . 
آن چھارچوب استراتژيکی "  چنج

است که امروز ھيات حاکمه 

 نکاتی در باره جنبش سرنگونی
 ...با علی جوادی

به اين گرايش در پس تحوالت 
بی .  سياسی اختصاص داده نميشود

جھت نيست که تبليغات کنونی اين 
حزب ما شاھد يک مبارزه جدی 
سياسی عليه اردوی بورژوايی 

  .اپوزيسيون رژيم اسالمی نيستيم

 

يکی از پيامدھای اين نگرش محتوم 
بودن شکل گيری انقالب و از 
طرف ديگر محتوم بودن دست باال 
داشتن چپ و يا پيروزی کمونيسم 

در اين .  در پس تحوالت است
نگرش جنبش سرنگونی مراحل 

در دوره .  معينی را طی کرده است
با کنار زده .  ای انقالبی نبوده است

شدن دوم خرداد تبديل به جنبشی 
انقالبی شدن اين .  انقالبی شده است

جنبش از قرار به اين معنا است که 
اپوزيسيون بورژوايی ديگر نميتواند 
نقش و دخالتی در سرنوشت اين 

و اين جنبش در .  جنبش داشته باشد
ادامه خود به طور محتومی به يک 

کمونيسم و .  انقالب منجر خواھد شد
چپ رھبر بالمنازع اين جنبش 

سکه رھبری اين جنبش ھم از .  است
قرار از ھم اکنون به نام کمونيسم 

اين .  حميد تقوايی زده شده است
نگرش جبرگرايانه و فاتاليستی البته 
ربطی به کمونيسم کارگری دخالتگر 
. و سازمانده منصور حکمت ندارد
. ساده انگارانه و پوپوليستی است

جدال جنبشھای اجتماعی در تغيير و 
. تصرف قدرت سياسی را نمی بيند

در اين تصوير جريانات راست فقط 
از باال و از طريق کودتا و بند و 
بسط و يا حمله نظامی تالش ميکنند 
به قدرت نزديک شوند و چپ و 

اين نگرش عمال .  کمونيسم از پايين
قدرت تشخيص کمونيسم کارگری 
را فدای سطحی نگری پوپوليسم 

تصرف قدرت سياسی توسط .  ميکند
کمونيسم کارگری را فقط به يک 
پروسه که مطلوبترين پروسه است، 

اما ساده .  يعنی انقالب، گره ميزند
انگاری است اگر تصور کنيم اين 
نگرش از سر عشق به انقالب به 
اين درک ساده انگارانه از قدرت 

. اينگونه نيست.  سياسی رسيده است
مساله و معضل اين گرايش اين 
است که اتفاقا شانس کمونيسم 
کارگری برای تصرف قدرت را 

٧٩ضميمه   
آمريکا و ناتو در قبال دولتھای 
رقيب و ھمچنين قطب تروريسم 

بورژوازی .  اسالمی دنبال ميکنند
ميکوشد که جنبش سرنگونی را به 
سکويی برای تغيير قدرت سياسی 
در ايران و رسيدن به نظام 

ھر چند که .  مطلوب خود تبديل کند
پروژه ھای سياسی اين نيروھا 
. تاکنون چندان موفق نبوده اند

تحوالت بين المللی و کمونيسم 
کارگری نقش جدی ای در اين 

 .شکست داشته اند

 

منصور حکمت ھم در اين زمينه 
"ميگويد.  بحٽ روشنی دارد اين : 

احتمال البته وجود دارد که 
سرنگونى رژيم و پيروزى 
کارگرى در يک پروسه ھمراه با 

ما .  ھم و ھمزمان به وقوع بپيوندند
بھترين .  براى اين تالش ميکنيم

حالت براى ما ھمين است که رژيم 
اسالمى با يک انقالب کارگرى 
سرنگون شود و بجاى آن، مستقيما 
و به کم مشقت ترين شکل، يک 
حکومت کارگرى با يک برنامه 

اما اين .  کمونيستى برقرار بشود
تنھا سير ممکن و يا لزوما محتمل 

زيرا بنظر من .  ترين سير نيست
نفس اوجگيرى جنبش کمونيستى 
کارگرى و قرار گرفتن آن در 
راس جنبش اعتراضى باعث تجديد 
آرايش در درون طبقه حاکمه و 
پيدايش دولت بورژوايى جديدى 
بجاى رژيم اسالمى خواھد شد که 
بتواند ازموضعى قوى تر و با 
برخوردارى از حمايتى وسيع تر 
در درون خود طبقه بورژوا چه 
در ايران و چه در سطح بين 
المللى، با عروج سياسى طبقه 
. کارگر در ايران مقابله کند

بعبارت ديگر جمھورى اسالمى 
ممکن است دقيقا براى اجتناب از 
انقالب کارگرى، يا براى مقابله با 
آن، توسط خود بورژوازى کنار 

(زده بشود منصور حکمت، ." 
جنبش توده ای برای سرنگونی 

و )  ١٩٩٩رژيم آغاز ميشود، اوت 
در ادامه اين بحث در سخنرانی 

آيا "انجمن مارکس تحت عنوان 
پيروزی کمونيسم در ايران ممکن 

"است ميگويد اين موقعيت : 
جمھورى اسالمى است و به نظر 
. من اين پروسه قابل ادامه نيست

چارچوبى که ميتوانيم راجع به آن 
صحبت کنيم اين است که اين رفتن 

جمھورى 
٢٠صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٠صفحه    

اى اتفاق  اسالمى در چه پروسه
و اينجا من ميخواھم .  ميافتد

: توجھتان را به دو مقوله جلب کنم
آيا .  يکى سرنگونى و يکى انقالب

عليه جمھورى اسالمى انقالب 
ميشود؟ و آيا اگر عليه جمھورى 
اسالمى انقالب نشود به معنى اين 
است که جمھورى اسالمى 
سرنگون نميشود؟ به نظر من 
االن ديگر احتمال دارد خيزشى 
که مردم عليه جمھورى اسالمى 
ميکنند آنقدر وسيع باشد که بشود 

ولى .  اسم آنرا يک انقالب گذاشت
حتى بدون آن ھم به نظر من 
. جمھورى اسالمى سقوط ميکند

سقوط جمھورى اسالمى در مقابل 
نارضايتى عمومى محتمل است؛ 
به اين خاطر که بورژوازى 
ميگويد چرا ما اين وزنه را به پا 
و گردن خودمان آويزان 

ولش کنيم، از شرش !  ايم نگھداشته
خالص شويم و تا مردم انقالب 
نکرده اند اين حکومت را عوض 

يعنى .  اين عملى است.  کنيم
مبارزه مردم ميتواند منجر به 
شرايطى شود که بخشھاى مختلفى 
از ھيات حاکمه بگويند از شر اين 
حکومت خالص شويم و گرنه 

ديگر ميشود و اين دفعه  ٥٧يک 
در .  ھا سرکار ميآيند ديگر چپ

نتيجه اگر ميخواھيم حکومت 
دست بورژوازى بماند، بايد کودتا 

بايد کنار گذاشت، بايد .  کرد
خودمان برويم کنار، بايد بدھيم 
دست کسى، بايد پايه را وسيع 

بعد از سه حلقه حکومت .  کنيم
تر  جمھورى اسالمى که ائتالفى

شده ممکن است جاى خود را به 
برعکس، ممکن .  چيز رابعى بدھد

شان  است اينھا کودتا کنند و عليه
از طرف کسانى که کامال بيرون 
از جمھورى اسالمى ھستند ضد 

اگر اينھا کودتا کنند .  کودتا بشود
ماه ارتش  ٦ممکن است به فاصله 

به طرفدارى از راست غربى 
آيه نيامده که حتما اگر .  کودتا کند

ارتشى باشى طرفدار جمھورى 
ھزار و يک .  اسالمى ھستى

پروسه محتمل است که در آن 
اينھا بروند، بدون اينکه مردم 

در نتيجه اين .  انقالب کرده باشند
بحث .  دو حالت ھر دو باز است

جنبش تاکنون تاٽير بسزايی در 
پيشروی جنبش سرنگونی داشته 

شکست سياسی دوم خرداد .  است
در خارج کشور يک عرصه مھم 
رو در رويی اين جنبش با 
. نيروھای جنبش دوم خرداد بود

جنبش سرنگونی به درجات 
زيادی با سوخت و ساز و 
تحوالت جنبش کمونيسم کارگری 

متاٽر از تغيير .  گره خورده است
. و تحوالت اين اردوگاه است

پيشروی اين جنبش عاملی برای 
پيشروی جنبش سرنگونی و افت 
آن عاملی در افت جنبش 

  .سرنگونی است

 

اما موقعيت جنبش کمونيسم 
کارگری در شرايط حاضر آن 
رشد و شتاب گذشته و کال آن 
نقش گذشته را در جنبش 

مرگ نابھنگام .  سرنگونی ندارد
منصور حکمت، انشقاق در 
صفوف کمونيسم کارگری، 
خصومت و کينه توزی در 
صفوف اين جنبش، برخوردھای 
فرقه ای، و کال دوری از خط 
کمونيستی منصور حکمت منجر 
به نوعی درجا زدن و شايد بشود 
گفت پس روی موقعيت کمونيسم 
کارگری در جنبش سرنگونی 

به خود مشغولی .  شده است
نيروھای اين جنبش يک عامل 
تضعيف موقعيت کنونی جنبش 
کمونيسم کارگری در شرايط 

پراکندگی و تخاصم .  فعلی است
دو حزب کمونيست کارگری و 
حکمتيسم در اين جنبش عمال 
موجب پراکندگی و ضعف قدرت 
تاٽير گذاری اين جنبش در 

بی دليل نيست .  جامعه شده است
که ما در شرايط کنونی شاھد پا 

 –گيری مجدد جنبش ملی 
  .اسالمی درجامعه ھستيم

 

جنبش کمونيسم کارگری عليرغم 
داشتن فرصت طوالنی ھنوز 
قادر نشده است به مساله 

در جنبش سرنگونی "  رھبری"
جنبش ما ھنوز .  پاسخ دھد

نتوانسته است صفی از رھبران 
کمونيست و کابينه کمونيستی 
فردا را در انظار جامعه شکل 

رھبر کمونيستی در درجه .  دھد
بايد .  اول بايد رھبر جامعه باشد

رھبر تحول سوسياليستی و 

 نکاتی در باره جنبش سرنگونی
 ...با علی جوادی

من اين نيست که مردم انقالب 
. ميکنند و اينھا را سرنگون ميکنند

بحث اين است که مردم اينھا را 
بھتر است انقالب .  سرنگون ميکنند

اى که طى ميشود  بشود چون پروسه
تر در  خيلى راديکالتر و عميق

جامعه ريشه ميدواند ولى بھرحال 
 ".مردم اينھا را سرنگون ميکنند

 

شايد گفته شود که اين شرايط تغيير 
چند سالی از بيان و .  کرده است

اين البته .  ارائه اين تزھا ميگذرد
پاسخ از سر باز کن رھبری کنونی 
حزب کمونيست کارگری در قبال 
يکی از تزھای پايه ای منصور 

اين پاسخ ھر بحٽی .  حکمت است
است که امروزه اين رھبری در 
قبال کنار گذاشتن سياستھای منصور 

راه حل مساله .  حکمت ارائه ميدھد
فلسطين به يکباره وارونه ميشود، 
ادعا ميشود که شرايط تغيير کرده 

مسلم است که شرايط تغيير .  است
اما اين تغييرات نه .  کرده است

بورژوازی را از صحنه سياسی 
اپوزيسيون سرنگونی طلب حذف 
کرده است و نه جايگاه اھميت تالش 
ما برای حاشيه ای و ايزوله کردن 
اپوزيسيون بورژوايی را کمرنگ 

آنچه بيشتر از شرايط .  کرده است
تغيير کرده است، سياست حاکم بر 

  .حزب کمونيست کارگری است

 

موقعيت جنبش  :يک دنيای بھتر
کمونيسم کارگری در جنبش 

 سرنگونی چيست؟

 

جنبش کمونيسم  :علی جوادی
کارگری اصليترين نيروی جنبش 
. سرنگونی توده ای در جامعه است

نيروی انقالبی و راديکال در اين 
توھمی به .  جنبش توده ای است
درمقابل پروژه .  رژيم اسالمی ندارد

اسالمی   –ھای متعدد نيروھای ملی 
بمنظور تمکين و سازش با جنبه 
ھايی از حاکميت اسالمی مبارزه 
ھمه جانبه ای را در تاريخ تاکنونی 

. کم توقع نيست. خود ٽبت کرده است
به تغييرات محدود و کم رضايت 

اين .  قاطع و راديکال است.  نميدھد

٧٩ضميمه   
رھبر .  راديکال در جامعه باشد

حزب خود بودن شايد برای حفظ 
تشکيالت در چند صباحی بھر حال 
سياستی باشد اما برای جامعه چاره 

به نيازھای اساسی .  درد نيست
. جنبش سرنگونی بايد پاسخ داد

شکل دادن به رھبری اما در درجه 
اول نيازمند تامين ھژمونی سياسی 
در اين جنبش و تبديل شدن به 
نيروی اول اپوزيسيون رژيم 

در حال حاضر .  اسالمی است
کمونيسم کارگری قادر نشده است 
اين ملزومات و ماتريال پيشروی 

  .جنبش سرنگونی را فراھم کند

 

از طرف ديگر ضعف سازماندھی 
احزاب و جنبش کمونيسم کارگری 
در توازن قوای موجود يک فاکتور 
تعيين کننده در درجا زدن موقعيت 
کمونيسم کارگری در قبال جنبش 

اين يک ضعف .  سرنگونی است
عمومی جنبش کمونيسم کارگری 

جنبش ما قادر نشده است در .  است
راس اعتراضات اجتماعی و توده 

ما نتوانسته ايم به .  ای قرار گيرد
ميزان نفوذ و مقبوليت اجتماعی 
جنبش مان توان سازماندھی و 
ھدايت اعتراضات اجتماعی را از 

برای پيشروی بر .  خود نشان دھيم
پيشروی .  اين ضعفھا بايد غلبه کرد

در جنبش سرنگونی مستلزم فائق 
آمدن بر اين شرايط و نيازمند 
تامين ماتريال تٽبيت ھژمونی 
کمونيسم کارگری در اين جنبش 

  .است

 

استراتژی حزب  :يک دنيای بھتر
اتحاد کمونيسم کارگری برای 
کسب رھبری جنبش سرنگونی 

 چيست؟

 

حزب اتحاد کمونيسم  :علی جوادی
کارگری ھمان استراتژی عمومی 
بيان شده از جانب منصور حکمت 
را مبنای پيشروی خود در جنبش 

کسب .  سرنگونی قرار داده است
رھبری در جنبش سرنگونی 
مستلزم تامين ھژمونی سياسی در 

بمنظور تامين اين .  جامعه است
ھدف حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری در صدد شکل دادن به 
صفی از رھبران کمونيست است 
که نماينده قطب راديکال و 

سوسياليستی 
٢١صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢١صفحه    

جامعه در تحوالت حاضر در 
خوشبختانه حزب .  جامعه باشند

اتحاد کمونيسم کارگری دارای 
صفی از چھره ھا و رھبران 
شناخته شده کمونيسم کارگری در 
جامعه است که ميتوانند و بايد در 
. اين قامت در جامعه ظاھر شوند

در اين زمينه ما تاکنون مباحٽ 
بسيار روشنی را در راستای 

و مباحٽ  ١۴مباحٽ پلنوم 
منصور حکمت در اين پلنوم 

برای بررسی .  مطرح کرده ايم
بيشتر خوانندگان را به اين مباحٽ 

  .رجوع ميدھم

 

نگرش کمونيسم  :يک دنيای بھتر
کارگری در مورد امر سرنگونی 
چه تفاوتی با نگرشھای حاکم در 
حزب کمونيست کارگری و حزب 
کمونيست کارگری حکمتيست 

 دارد؟ 

 

در زمينه نگرش  :علی جوادی
حزب کمونيست کارگری و 
چھارچوبھای پوپوليستی حميد 
تقوايی در پاسخ به سئواالت قبل 

بطور .  اشارات محدودی کردم
به لحاظ تئوريک نگرش :  خالصه

کنونی حزب کمونيست کارگری 
به جنبش سرنگونی يک نگرش 

جبرگرايانه و .  پوپوليستی است
توده ھای .  ساده انگارانه است

مردم را می بيند، انقالب را نتيجه 
ھر حرکت توده ای را .  ميگيرد

زمينه و بخشی از يک انقالب 
در اين نگرش .  توده ای ميداند

اعتراض توده ای مترادف با 
اين .  انقالب و جنبش انقالبی است

نگرش جنبشھای اجتماعی را نمی 
در اين تئوری پوپوليستی، .  بيند

" جنبش انقالبی"کمونيستھا با 
پيوند ميخورند، انقالب پيروز 

در نگرش اين جريان .  ميشود
جنبش کمونيسم کارگری جناح 
. چپ جنبش سرنگونی طلبی است

پوپوليسم امروز تفاوتھای ويژه 
. دارد ۵٧ای با پوپوليسم سال 

مقوله کارگر را در مقوله خلق 
اما خود و طبقه .  حل نميکند

کارگر را در جنبش سرنگونی 

قيام مردمی ديده حزب کمونيست 
ايران فقط ميتواند به بعنوان يک 
نمونه از آژيتاسيونھای سطحی 
. چپ سنتی نشنيده گرفته شود

فعال حزب کمونيست سابقه 
دارتر و در امر قيام توده ای 
مجرب تر از اين است که با اين 

ھمه .  روش برخورد سرگرم شود
ما بخاک افتادن کارگر و 
زحمتکش جلوی پادگانھای رژيم 
شاه و تشکيل کميته ھای انقالب 
اسالمی به نام قيام سر ھر کوچه 

قيام "در .  را يادمان است
فقط کارگران و "  مردمی

زحمتکشان شرکت نميکنند، ھمه 
از دانشجو و دانش آموز تا پسر 
حاجی بنز سوار عضو انجمن 
بھايی و ساواکی سابق، شرکت 

قيام کارگری و بلشويکی .  ميکنند
اينجا ديگر .  چيز ديگری است

ضروری است قيام از دل شورا 
و جنبش کارگری برخاسته باشد 

اينجا ديگر ارتش .  و نه برعکس
بيطرف و خنٽی نميماند، اينجا 
ديگر ارگانھای حاصل از قيام، 
عمرشان ھر چه باشد، از طبقه 
قيام کننده تشکيل ميشود و الزم 
نيست برای ھيچ جبھه مسلح 
. بورژوايی کالھشان را بردارند

قيام مردمی قطعا ارزش خودش 
را دارد، اما کارگر شرکت کننده 
در قيام از شوق و ذوق کسانی 
که بطور کلی قيام را تقديس 
ميکنند و تناقضات سياسی و 
نظامی ناشی از خصلت فوق 

آن را نمی "  مردمی"طبقاتی و 
بينند و يا بر آن سرپوش 
ميگذارند، زيان می 

(بينند منصور حکمت، فقط ."" 
  (دو گام به پس

 

اما اين نگرش نئو پوپوليستی 
فقط خود را در عرصه تئوريک 

اين يک ويژگی اين .  بيان نميکند
نئو پوپوليسم محدود بودن در 

در .  عرصه تبليغ و ترويج است
اين نگرش سازماندھی نقش 

ادامه .  برجسته ای ندارد
اتوماتيک و جبری تبليغ و ترويج 

" توده ھا"در اين نگرش .  است
لوح خام و سی دی ھای نانوشته 
ای ھستند که حزب سياسی به 

اين .  آنھا شکل و نظر ميدھد
نگرش نه نقش رھبران عملی را 
می بيند و نه قابليت جذب آنھا را 

ديوار چينی عرصه تبليغ .  دارد

 نکاتی در باره جنبش سرنگونی
 ...با علی جوادی

در اين .  توده ھای مردم حل ميکند
نگرش که شايد بشود نام آن را نئو 
پوپوليسم ناميد، بجای حل مقوله 
طبقه کارگر در مقوله خلق ما شاھد 
حل جنبش کمونيسم کارگری در 
. مقوله جنبش سرنگونی ھستيم

سوخت و ساز جنبش کمونيسم 
کارگری تماما با سوخت و ساز 
. جنبش سرنگونی يکی گرفته ميشود

کل .  جناح چپ اش قلمداد ميشود
جنبش کمونيسم کارگری وحتی 
جنبش کارگری را به زير مجموعه 
. ای از جنبش سرنگونی تبديل ميکند

بی جھت نيست که در نگرش حميد 
تقوايی، منصور اسانلو يک رھبر 

حال اگر .  جنبش سرنگونی است
منصور اسانلو ھر چقدر ھم قسم 
بخورد که اصال سرنگونی طلب 

. اصالح طلب است.  نيست
ايشان نه باور .  رفرميست است

در اين .  ميکنند و نه قبول ميکنند
نگرش پوپوليستی جنبش توده ھای 
مردم يک پديده يکدست و ھمه با ھم 

. ھمه اش انقالبی است.  است
حضور ابژکتيو توده .  يکدست است

ھای مردم در ھر حرکتی به معنای 
ايجاد يک بار سياسی و سوبژکتيو 

آن .  مٽبت به ھر تحرکی است
حرکت را انقالبی ميکند و از وجود 
گرايشات بورواژيی و راست 

برای نگرش .  واکسينه ميکند
پوپوليستی حميد تقوايی درک اين 

من ""نقطه نظر منصور حکمت که 
" مردمی"اتوماتيک از ھر جنبش 

دفاع نميکنم و چنين دفاعی را 
کمونيستی قلمداد "  کالسيک"موضع 
در مورد ھر يک از اين .  نميکنم

جنبشھای فوق مالحظات 
ايدئولوژيکی و سياسی و در يک 
کالم طبقاتی ای دارم که مرا از 
پشتيانی اتوماتيک از آنھا به صرف 

(مردم بودنشان باز ميدارد فقط ."" 
بھيچ وجه قابل درک )  دو گام به پس

توده "مورد تھاجم است که .  نيست
  .را نمی بيند" جنبش توده ھا"و " ھا

 

منصور حکمت تمامی جوانب و 
زوايای اين نگرش پوپوليستی را نقد 

تبليغات سطحی و .  کرده است
آژيتاسيونھای پوچ اين نگرش را به 

برای عضو . ""کرات نقد کرده است

٧٩ضميمه   
وترويج را از حوزه سازماندھی 

بازتاب عملی اين .  جدا ميکند
گرايش نئوپوپوليستی در جنبش 
سرنگونی عدم پرداختن به اصلی 
ترين گرھگاه اين جنبش يعنی 
مساله تامين رھبری اين جنبش، 
چه در سطح سراسری و چه در 

بی جھت نيست .  سطح محلی، است
که به يکباره انسان بخت برگشته 
ای مانند کبری رحمانپور و يا 
سنديکاليست پيگيری مانند منصور 
اسانلو به رھبری جنبش سرنگونی 
 !از جانب اين خط گمارده ميشوند

 

اما در مورد نقد من به نگرش 
حاکم بر حزب حکمتيست در مورد 

اين نگرش .  منشور سرنگونی 
عمال انقالب را مرحله بندی 

" مرحله ای"پيش شرط و .  ميکند
برای تصرف قدرت بطور 
يکپارچه توسط کارگر و کمونيسم 

استقرار .  کارگری قائل ميشود
جمھوری سوسياليستی و اجرای 
کليت برنامه يک دنيای بھتر را به 

در .  دوره ای گذار منوط ميکنند
اين دوره از قرار طبقات اجتماعی 
متفاوت و يا به عبارت ديگر، 

، در "قيام کننده"دولت نيروھای 
تعيين .  راس امور قرار ميگيرد

تکليف با رژيم اسالمی را به 
سرانجام ميرساند و آزاديھای 
. سياسی را در جامعه فراھم ميکند

اين شرايط از طرف ديگر زمينه 
را برای بسيج توده ای طبقه 
کارگر فراھم نموده و کمونيسمی 
که به گرايش غالب و اکٽريت 
طبقه تبديل شده است، به صورت 
بی وقفه به سمت انقالب 

اين تصوير .  سوسياليستی ميرود
شماتيکی است که از اين نگرش 

  .ميتوان ارائه داد

 

. ايرادات اين سناريو چند گانه اند
اولين نتيجه منطقی اين تصوير، 
مرحله بندی کردن راه رسيدن به 
تصرف قدرت سياسی از جانب 

در اين .  کارگر و کمونيسم است
سناريو ابتدا طبقه کارگر به ھمراه 
طبقات ديگر اجتماعی سرنگونی 
طلب، قدرت سياسی جديدی را که 

است به "  قيام مردم"برخاسته از 
. جای رژيم اسالمی می نشانند

حکومت پس از رژيم اسالمی، 
ائتالفی از نيروھای متفاوت 

. اجتماعی است
٢٢صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٢صفحه    

رسالتش از نقطه نظر اين نگرش 
تامين گسترده ترين آزاديھای 

" بدون وقفه"سپس .  سياسی است
به سوی انقالب سوسياليستی که 
انقالب اکٽريت طبقه کارگر است، 

در اين تئوری از .  گام برميدارند
انقالب و تصرف قدرت يکپارچه 
توسط طبقه کارگر، عمال يک 

اين مرحله .  مرحله تعبيه شده است
حتی حکومت مورد نظر خودش 

حکومت انقالبی موقت، .  را دارد
حکومت قيام کنندگان، نامی است 
که در تزھای اين گرايش بر اين 

در اين .  مرحله گذاشته شده است
طبقه کارگر برای "  مرحله"

" تنھا"تصرف قدرت سياسی 
و ظاھرا .  شريک دارد.  نيست

انصاف ھم حکم ميکند که 
قيام "حکومت برخاسته از 

حکومت مشترک ھمه "  کنندگان
اما در مرحله .  اين نيروھا باشد

بعدی که در تزھای کورش 
نام "  انقالب بی وقفه"مدرسی 

گرفته است، کمونيسم در صفوف 
طبقه کارگر در شرايطی که 
آزاديھای سياسی در جامعه 
گسترده و تضمين شده است، به 
نيروی اکٽريت جامعه تبديل 
ميشود و آماده انقالب و تصرف 

برخی از .  يکپارچه قدرت سياسی
رفقای حزب حکمتيست اصرار 
بسياری دارند که اين تعاريف از 

" تاکتيک"انقالب را با شناخت از 
و "  تاکتيک"و تفاوت 

اما .  توضيح دھند"  استراتژی"
تعريف ساده تری اين مقوالت را 

انقالب دو مرحله ای .  بيان ميکند
بيان دقيق تر و شناخته شده تری 

دو مرحله .  از اين پروسه است
اين تصوير شباھت .  موجود است

بسياری به تصوير ساده شده و 
بعضا مخدوش شده لنين از دو 
  .تاکتيک سوسيال دمکراسی دارد

 

در دو تاکتيک سوسيال دمکراسی 
لنين انقالب را عمال به دو مرحله 

انقالب دمکراتيک، .  تقسيم ميکند
در انقالب .  انقالب سوسياليستی

دمکراتيک، طبقه کارگر به ھمراه 
حکومت .  دھقانان انقالب ميکند

تامين کننده منافع اين بخشھای 

تاکتيک را با ھيچ درجه از 
تشکل توده ھای "و "  آگاھی"

. نميتوان تغيير داد"  کارگر
دائم .  تاکتيک گويا ھميشگی است

مانع .  غير قابل تغيير است.  است
 .غير قابل رفع است

 

رکن ديگر نقطه نظرات اين 
نگرش اين است که کمونيسم تنھا 

تبديل شده "  اکٽريت"زمانيکه به 
باشد، ميتواند به تصرف 

و .  يکپارچه قدرت چنگ بيندازد
شدن را ھم در "  اکٽريت"شرط 

جامعه بوروژايی کنونی تنھا با 
قرار گرفتن کارگر در قدرت 

البته در شراکت با ديگر طبقات (
و تامين آزاديھای )  اجتماعی

چند سئوال .  سياسی قلمداد ميکنند
اگر کمونيسم عليرغم :  ساده

وجود آزاديھای سياسی تبديل به 
گرايش سياسی اکٽريت طبقه 
کارگر نشد، تکليف انقالب 
اجتماعی و سوسياليسم چی 
ميشود؟ آيا تا زمان تبديل شدن به 

نبايد به سازماندھی "  اکٽريت"
قيام کارگری و کمونيستی 
متوسل شد؟ اگر شرايط مھيا بود 
چطور؟ بعالوه اين شرط 

شدن برای طبقه "  اکٽريت"
کارگر چرا و چگونه اختراع 
شده است؟ مگر در طول تاريخ 
طبقات اجتماعی ابتدا به نيروی 
سياسی اکٽريت جامعه تبديل شده 
اند و سپس به قدرت سياسی 
تعرض کرده اند؟ آيا خود 
بورژوازی اينگونه به قدرت 
رسيد؟ اکٽريت شد و سپس قدرت 
را قبضه کرد؟ اين پيش شرطی 

البته با .  عمال پوپوليستی است
کارگر و کمونيسم .  تعابير جديد

را اسير و مقيد به قواعدی ميکند 
که عمدتا ناشی از موانع ايجاد 
شده بورژوازی برای جلوگيری 

نمونه .  از تصرف قدرت ھستند
ديگر اين پيش شرط ھا و تابوھا، 
مساله تصرف قدرت توسط طبقه 
کارگر و نه حزب کمونيستی 

    .کارگری است

 

از طرف ديگر چه تضمينی 
وجود دارد که در فردای 
سرنگونی رژيم اسالمی، 
نيروھايی که قدرت را تصرف 
کرده اند، به امر آزادی ھای بی 
قيد و شرط سياسی پای بند 

 نکاتی در باره جنبش سرنگونی
 ...با علی جوادی

دھقانان متحد طبيعی .  جامعه است
مساله اساسی انقالب .  طبقه کارگرند

اما در انقالب .  ھم دمکراسی است
سوسياليستی طبقه کارگر به ھمراه 
دھقانان فقير و اليه ھای پائينی 

برخی از .  جامعه انقالب ميکند
رفقای حزب حکمتيست ھم 
سناريوی تحوالت انقالبی خود در 
جامعه را در بھترين حالت بر اين 
تزھا  و نه تزھای منصور حکمت 

اٽباتی استوار کرده   –در بحٽ سلبی 
 .اند

  

اشاره کردم که اين روايت مخدوش 
. شده ای حتی از بحٽ لنين است

تفاوتھا کدامند؟ لنين ضرورت و 
نياز به مرحله بندی کردن انقالب را 

آماده نبودن شرايط ذھنی و "از 
صد ھزار "و نبودن "  عينی انقالب

استخراج "  کارگر سوسياليست
تاکيد و فورمولبندی اش اين .  ميکند
سطح فعلی تکامل اقتصادی . ""است

و سطح )  شرط ابژکتيو(روسيه 
فعلی آگاھی و تشکل توده ھای 

شرط سوبژکتيو که (وسيع پرولتاريا 
ارتباط الينفکی با شرط ابژکتيو 

آزادی تام و فوری طبقه )   دارد
کارگر را غير ممکن 

لنين، دو تاکتيک سوسيال ."" (ميکند
در نگرش لنين و ھمان )  دمکراسی

تقسيم بنديھا چنانچه بتوان نشان داد 
صد ھزار کارگر "که اگر 
موجودند، اگر سطح "  سوسياليست

آگاھی توده ھا و درجه تشکل يابی 
طبقه کارگر تغيير کرده است، به 
احتمال زياد خود لنين اولين کسی 
ميبود که اين تزھا را به کناری 

ھمانطور که در آوريل .  ميگذاشت
  .ھمان کار را کرد ١٩١٧

 

اما کورش مدرسی تصوير جامد 
تری از اين مراحل و فاصله ميان 

فورمولبنديھای .  آنھا ارائه ميدھد
لنين در مورد شرايط ذھنی و عينی 

از سر .  را کمتر بکار ميگيرند
به اين مرحله "  تاکتيک"ضرورت 

معتقدند که انقالب .  بندی ميرسند
سوسياليستی استراتژيشان است و 
انقالب نا روشن و نام نگرفته ای 
تاکتيک شان؟ در اين نگرش 

٧٩ضميمه   
خواھند بود؟ در کدام تحول سياسی 
ای در دوران اخير يک نيروی 
بورژوايی به مساله آزاديھای بی 
قيد و شرط سياسی متعھد بوده 
است؟ حال تصور کنيد که 
بورژوازی بمٽابه يک نيروی ضد 

"آزادی عمل کرد خود "  تعھدات. 
آزاديھا را .  را زير پا گذاشت

آنگاه وضعيت انقالب .  محدود کرد
چه ميشود؟ آيا باز ھم ما به نقطه 
آغاز بايد رجعت کنيم؟ آيا بايد باز 
ھم ابتدا برای آزاديھای سياسی 
جنگيد و سپس در مرحله بعدی به 
فکر سازماندھی انقالب کارگری 
بود؟ معضالت اين مرحله بندی 

 !کردن بسيارند

 

برای ما قابل درک است که اگر  
در شرايطی کمونيسم و کارگر 
نتوانند بنا به ھر دليلی قدرت 
سياسی را يکپارچه بدست آورند، 
از باال در قدرت سياسی شرکت 
کنند، فقط به اعمال فشار از پايين 

اما تبديل اين ويژگی .  اکتفا نکنند
شرايط به استراتژی از پيش اعالم 
شده، ديگر ربطی به تشخيص 

و پيش شرط "  تاکتيک"شرايط و 
سياستی که .  شدن ندارد"  اکٽريت"

از پيش آينده تحوالت را بر مبنای 
از قدرت آتی "  تخمين"مراحل و 

طبقه کارگر تقسيم بندی ميکند، 
يک نگرش چپ سنتی و 

   .پوپوليستی است

 

برخی رفقای حزب حکمتيست 
مدعی ميشوند که ھر کس که 
بخواھد با قرار گرفتن در مقام 
رھبری و ھژمونی جنبش 
سرنگونی اقدام به تصرف قدرت 
سياسی و اجرای کليت برنامه يک 
دنيای بھتر بکند، دارای نگرشی 
پوپوليستی است، چرا که جنبش 

" عمومی ای"سرنگونی جنبش 
در برگيرنده گرايشات و .  است

. نيروھای اجتماعی متفاوت است
اين برخورد دوستان حکمتيست 
عمال ناديده گرفتن و کنار زدن 
متدولوژی ای است که منصور 

 –سلبی "حکمت در مباحٽ 
جوھر .  ارائه داده است"  اٽباتی

اٽباتی   –انقالبی تزھای سلبی 
منصور حکمت بر اين پايه استوار 
است که راه رسيدن به قدرت 
يکپارچه سياسی توسط طبقه 

 کارگر و 
١۵صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٣صفحه    

سخنرانی اخير رفيق کورش 
شکست "مدرسی که تحت عنوان 

ناسيوناليسم ايرانی و ملزومات 
، بخش اول آن "عروج کمونيسم

منتشر شده است حاوی ادعاھا و 
احکامی است که نتايج منطقی 
بروز يک خط مشی و ديدگاه و 

من قصد .  متدولوژی سياسی اند
ندارم به تمام جوانب و مواضع 
طرح شده در اين يادداشت 

بلکه ميخواھم نشان دھم .  بپردازم
عميق و زير و "تغييرات 
مورد نظر کورش "  روکننده

مدرسی از جمله اعالم شکست 
جنبش سرنگونی، نه در دنيای 
واقعی و مادی بلکه در منھااليه 
بن بست دايره تنگ و بسته چپ 

 . راديکال بوقوع پيوسته است

 

اگر از توضيحات حاشيه ای و 
مقدمات بحث کورش مدرسی 
صرفنظر کنيم، اگر خوشبيانه و 
منصفانه به اين بحث نگاه کنيم و 
ھدف واقعی گوينده اش را در 
بھترين شکل بيان کنيم، کورش 
مدرسی براساس چند مشاھده و 
فاکت به اين نتيجه ميرسد که 
ناسيوناليسم پروغرب ايرانی، 

نمايندگی "بعنوان جريانی که 
" پرچم سرنگونی خواھی مردم

در دستش بود، در مقابل 
جمھوری اسالمی شکست خورده 

رھبر جنبش "با شکست .  است
، خود جنبش نيز به "سرنگونی

محاق و انزوا و سرخوردگی و 
شکست در ابعاد وسيع و عميق 

به عبارتی جنبش .  دچار شده است
سرنگونی مرد بايد جنبش 
سرنگونی ديگری راه انداخت و 

 –سازمان داد و اينکه کمونيسم 
ميتواند اينبار   -حزب حکمتيست

از آنجا .  پرچم اين سرنگونی باشد
که ايشان ھمواره معتقد بودند که 

راست در جامعه دست باال را "
، اين ھزيمت جنبش "دارد

سرنگونی و مردم در ابعاد 
گسترده که نتيجه ھزيمت 

يعنی ناسيوناليسم "  رھبرشان"
پروغرب است،  تاکيد و اثبات 

افغانستان ضربه و شوک الزم 
را به استراتژی بازگشت سلطنت 
و يا حمايت آمريکا از رژيمھای 
متحد خويش در دوره جنگ سرد 
وارد کرده بود اما ھنوز تير 

از ھمين رو .  خالص را نزده بود
با حمله آمريکا به عراق 
ناسيوناليسم پرو غرب اميدش را 

بعد عراق نوبت ايران "به شعار 
گره زد، کماکان از "  است

سياستھای سنتی خود مانند تحريم 
اقتصادی دفاع ميکرد، و در اتاق 
انتظار حمايت آمريکا در 

وقتی .  تحوالت ايران باقی ماند
آمريکا در عراق روال سياسی 
مشابه افغانستان را در پيش 
گرفت، و وقتی در اين روند 
موقعيت آمريکا در عراق وخيم 
شد و چشم انداز حمله نظامی به 
ايران جای خود را به سازش با 
اسالم سياسی و مذاکرات و 
حمايت از اسالم سياسی 
پروغربی داد، دنيای فکری و 
منجمد شده ناسيوناليسم پرو 
غرب در دوره جنگ سرد به ھم 

بحرانھا و جدال در اين .  ريخت
جابجائی .  کمپ باال گرفت

"نيروھا سرعت يافت خيانت . 
. باز ھم ورد زبان ھا شد"  آمريکا

انتقاد به رضا پھلوی که جرات 
تداوم پادشاھی را ندارد باال 

اما ھمراه با اين جنگ .  گرفت
مکتبی و درون خانوادگی که 
چيزی جر گيج خوردن در متن 
تحوالت اساسی تر و کاھش نقش 
و جايگاه ناسيوناليسم پروغرب 
در سياست جھانی نبود، بخشھای 
عاقل تر ناسيوناليسم پرو غرب 
دنبال جبھه سازی و ساختن لويه 
جرگه نوع ايرانی متشکل از 
مصدقی ھا، شاھی ھا، نيمه 
مصدقی نيمه شاھی، 
جمھوريخواه، قوم پرستان و ملی 

در ايندوره .  مذھبی ھا رفت
ناسيوناليسم پرو غرب ھمزمان 
که مواضع کالسيک راست و 
طبقاتی بورژوازی را منسجما 
نمايندگی ميکرد، در عين حال به 
انعطاف و مانور سياسی و 
انطباق غريضی با استراتژی 
روز آمريکا و غرب در قبال 
جمھوری اسالمی مشغول بوده 

اينکه در دل و نيت تک .  است
تک اينھا چه ميگذرد و آينده 
مطلوبشان چيست بحثی است و 
اينکه مقدورات سياسی و تناسب 
قوا چه راھی را در مقابل اين 
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 سياوش دانشور

اين ميدانند که تاچه حد راست در 
بگذاريد !  جامعه نفوذ داشته است

اين مشاھدات و تحليل را مختصرا 
 . تعقيب کنيم

 

تز اصلی کورش مدرسی در اين 
بحث اينست که جامعه ايران در 
آستانه تغيير و تحولی عميق و 

از .  بعضا غيرقابل بازشناسی است
نظر او اين تحول و تغيير اجتماعی 

ناسيوناليسم   شکست"عبارتست از
ايرانی پرو غرب در نمايندگی 
کردن تالش مردم برای سرنگونی 

از ھمين تز و ".  جمھوری اسالمی
مفروضات آن شروع کنيم؛ از کدام 
واقعيات سياسی و رويدادھا و 
تحرکات و روندھای فکری ميتوان 
نام برد که اثبات کند جامعه زير 
نگين فکری و ھژمونی سياسی و 
اجتماعی ناسيوناليسم پرو غرب 
بوده است؟ آيا ناسيوناليسم پرو 
غرب ھيچوقت خود را در اين 
مکان ديده است و سياست و 
پراتيک اين جريان گويای چنين 

تاريخ اين جريان   موقعيتی است؟
. چيزی جز اين ادعا را نشان ميدھد

اگر به عقب تر نرويم، بعد از 
اين جريانی است که از  57انقالب 

تخت افتاده و تا سالھای متمادی 
حضور سياسی حزبی و موثری 

در دوره جنگ ايران و .  ندارد
عراق آقای رضا پھلوی شال و 

وطن "کاله کرد که در دفاع از 
در دوره خاتمی .  خلبانی کند"  عزيز

بستر اصلی ناسيوناليسم پرو غرب 
خاتمی چی بود و خود را با 
روندھای سياسی در غرب يعنی 

برآمد ميانه روھا و پرو رفرم ھا "
سازگار "  در مقابل فاندمانتاليستھا

تير و طليعه  18بعد از .  ميکرد
شکست دو خرداد، سرنگونی طلبی 
به بستر اصلی جامعه تبديل شد و يا 
دستکم بعنوان فاکتور و کمپی 

به سياق .  غيرقابل انکار درآمد
تاريخ مکتوب در اپوزيسيون ايران 
خيلی ھا سرنگونی طلب شدند و 

نسيم "ناسيوناليسم پرو غرب ھم با 
رضا پھلوی سرنگونی طلب "  تغيير

تحوالت .  نوع رفراندومی شد

٧٩ضميمه   

 . خط باز ميکند بحث ديگری است

 

الزم به تاکيد است که توضيح 
چرخشھای سياسی اين خط در 
. قالب تنگ بعد دو خرداد نميگنجد

قالب تنگی که شاه بيت 
متدولوژيک کورش مدرسی در 

حقيقت .  ھر ارزيابی سياسی است
اينست که اين سياست آمريکا در 
قبال جمھوری اسالمی و کال اسالم 
سياسی جديد نيست و سرخط آنرا 
. منصور حکمت عنوان کرده بود

آمريکا قصد نابودی اسالم سياسی 
را نداشت و ندارد بلکه ميخواست 
و ميخواھد تناسب قوای جديدی را 

آنچه در اين .  به آن تحميل کند
مسير جديد است اينست که فی 
الحال نمونه ھائی آزمايشگاھی از 

البد .  اين استراتژی توليد شده بوند
خيلی ھا از جمله رضا پھلوی 
منتظر بودند که با سقوط طالبان 
آمريکا ظاھر شاه را مجددا سرکار 
آورد و در ھمان دوره ھم سلطنت 
طلبان رويای بازگشت خاندانھای 
سلطنتی و دوران خوش گذشته را 

اما ماجرای افغانستان به .  داشتند
جمھوری .  سمت ديگری رفت

اسالمی افغانستان سرکار آمد که 
. دست برقضا دوست آمريکاست

در حمله به عراق ھم ھمين سناريو 
پيش رفت و ماحصل جمھوری 
اسالمی عراق و يک نظام متکی 

به اين .  بر قوميت و مذھب شد
اعتبار و بيش از پيش، جمھوری 
اسالمی وارد معادالت منطقه ای و 

در بغل گوشش .  بين المللی شد
تحفه اسالم آورده "  شيطان بزرگ"

بود و ميدان فراخی را برای مانور 
و مانيپوالسيون اسالمی گشوده 

دراين وضعيت اگر خود شما .  بود
سلطنت طلب باشيد و از زاويه 
منافع و عقل اين جنبش به اوضاع 
نگاه کنيد، آنھم جنبشی که راسا به 

خيابان کشيدن 
٢۴صفحه   
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مردم و سرنگونی جمھوری 
اسالمی را در دستور نداشته و 
قرار بوده است زير چتر حمايت 
سياسی و نظامی و ايدئولوژيک 
آمريکا سرکار بيايد، متفکر و 
استراتژيست چنين جنبشی 
سرنوشت سياسی خود را به حمله 
نظامی گره ميزند؟ آيا به بسادگی 
در موضع رفراندوم و پروژه 
ھای از اين دست با ملی اسالمی 
ھای تازه پرت شده از رژيم 
نميرود؟ آيا اين اساس فعاليت 
ناسيوناليسم پرو غرب در ايندوره 
نبود و آيا خود ما در مقابل اين 
ديدگاھھا و پرت بودن آن با 
روندھای سياسی مقاالت و 
نقدھای متعدد ننوشتيم؟ ترکيب 
حزبی و سياسی و افق حاکم بر 
جريان پرو غرب و کال سنتھای 
سياسی بورژوازی ايران، ھمراه 
با تغييرات منطقه ای و جھانی در 
سياست و انديشه و قالبھای فکری 
و ايدئولوژيک تغييرات جدی 

منشا اساسی اين .  کرده است
تغييرات ھمسازی با روندھای 
سياسی منطقه ای و جھانی و 

اين .  تالش برای تطبيق با آن است
امر مختص ناسيوناليسم پروغرب 
نيست، در سنت ملی اسالمی و 
کال نيروھای راست و چپ در 
حکومت و اپوزيسيون در ابعادی 
فراکشوری به وقوع پيوسته است 

غير قابل "و قابل اثبات و 
کسانی که .  است"  بازشناسی

درخت را ميبينند اما جنگل را 
نميبينند، کسانی که اشانتيونی از 
تغييرات را بعنوان جزئی از يک 
پروسه کلی درک نميکنند، به 
ناچار در نگرش و متد 
اکونوميستی و محدود و تقليل 
گرايانه خود بايد فاکتوری را قوی 
ببينند و فاکتورھای زيادی را 

و به ھمين اعتبار راه حل و . نبينند
استنتاجی که بدست ميدھند، از 
آنجا که به انسجام فکری و قالب 
انتقادی روشن و کوبنده ای متکی 
نيست، پراتيکی شکست طلبانه را 

کورش مدرسی .  نتيجه ميگيرند
 . ھمين کار را کرده است

 

ناسيوناليسم پرو غرب در واقعيت 

ما نيز ھمين را نقد و منزوی 
مضافا اينکه اين شعار .  کرديم

بدليل غيرواقعی بودن آن با 
روندھای سياسی و بی خاصيت 
بودن آن برای مبارزه مردم عليه 
رژيم اسالمی خيلی سريع به 

جايش .  حاشيه اوضاع رانده شد
را شعار سرنگونی و آزادی و 

ھمينطور راست .  برابری پر کرد
پرو غرب چنين توصيفی را از 
موقعيت خود با ده درجه تخفيف 
ھم ندارد و جرات چنين ادعائی 

دليل اين امر .  را بخود نداده است
فروتنی نيست دليلش متد و 
نگرش پراگماتيستی قوی در اين 

ناسيوناليسم .  سنت سياسی است
پرو غرب نه قبل از اين 
سخنرانی کورش مدرسی خود 
را در موقعيت شکست خورده 
می ديد و نه امروز فکر ميکند 
عجب موقعيتی داشت که آن را 

سنتھای سياسی !  درک نکرده بود
بورژوازی امروز ھمان 
. خصوصيات سابق را ندارند

ضد امپرياليست ھا بتدريج دارند 
غربی ميشوند و پرو غربی ھا 
خود را به سياستھای سنتی ملی 
. اسالمی ھا نزديک ميکنند

دگمھای رايج در ميان سلطنت 
طلب و جمھوريخواه جای خود 
را به مفاھيم نسبتا مشترک تری 
از عقايد حاکم زمانه بعد از 
جنگ سرد داده است و اين امر 
خصوصيتی کشوری نيست بلکه 
تغييراتی جھانی در قلمرو 

در ميان .  سياست است
ناسيوناليست ھا اين فرقه ھای 
قومی ھستند که موقعيت وخيم 

کل اين اردو که .  تری دارند
استراتژی اش را با ارتش و 
سياست ميليتاريستی آمريکا گره 

اما .  زده بود دچار بحران است
جريانات حاشيه ای تر بيشترين 
ضربه را خوردند و دليل اين 
امر چيزی نيست جز بی ريشه 
بودن تاريخی اين جريانات به 
روندھای سياسی و اقتصادی 
پايدارتر در جامعه ايران و به 
اين اعتبار در جدالھای سياسی 

اگر .  سرمايه داری معاصر
سنتھای اصلی بورژوازی ايران 
قادر به بازسازی خود ھستند در 
عوض جريانات فرقه ای تر و 
بی ريشه تر در اين تحوالت و 
بحرانھا ضربات محکمتری 
ميخورند و دچار بی افقی 

با اينحال کل .  بيشتری ميشوند
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سياسی و اجتماعی خود در دوره 
اخير جريانی بوده است مانند 
اکثريت و جمھوريخواھان که در 
. ھر دوره به سمتی پرتاب شده است

اين جريان حتی در ميان اپوزيسيون 
راست از موقعيت مستحکمی و 
باثباتی برخوردار نبود تا چه رسد 
به اينکه در اعماق جامعه و جنبش 

شکل .  سرنگونی نفوذ داشته باشد
دادن به يک حزب سياسی در دورن 
اين سنت با روندھای آزمايشگاھی و 
ميکرو سنتھای مشابه در اروپای 
غربی و حتی در کشورھای جھان 

از .  عرب نيز قابل مقايسه نيست
زاويه انسجام فکری و سياسی اين 
سنت متشتت ترين موقعيت را حتی 
در قياس با سنت ملی اسالمی داشته 

ناسيوناليسم پرو غرب در .  است
دوره جنگ سرد فريز شده است و 
تالشھای حزب مشروطه و 
مشاوران سياسی رضا پھلوی ھم 
قادر نشد شادابی و قالب روشن 
فکری و نظری و به اين اعتبار 
پراتيکی و اجتماعی به اين خط 

نستالژی رکن اساسی اين خط .  بدھد
اين جريان .   و سنت سياسی است

رھبر و پرچم جنبش سرنگونی 
نبود، خطی بود که بدرجه ای و در 
دوره ای محدود در چھارچوب 
سياستھای خود روی رژيم اسالمی 

اما در اين دوره .  اعمال فشار ميکرد
محدود تنھا بازيگر ھژمونيک 
سياست ناسيوناليسم پرو غرب نبود 
و اتفاقا در ھمين دوره اين خط در 
کنار ملی اسالمی ھا و دو خرداد در 
مقابل نخواستن و سلبيت کمونيسم 

اين سنت .  کارگری قرار گرفت
شھامت رفتن به راس مبارزه مردم 
را از خود بروز نداد چون نه اين 
خط را داشت و نه جامعه چنين 

ھيچکدام از .  توقعی از آن داشت
رويدادھا و نقطه عطفھای سياسی 
در سالھای اخير در ايران با پرچم و 
مھر ناسيوناليسم پرو غرب تداعی و 

ھيچ مورخ .  توضيح داده نميشود
منصف سياست در ايران در دوره 
مد نظر کورش مدرسی چنين مکانی 
را برای ناسيوناليسم پرو غرب 

تنھا دوره محدودی پس از .  نمينويسد
دو خرداد شعار رفراندم اينجا و آنجا 

تازه اين شعار ھم صد .  شنيده ميشد
تا صاحب و مدل و نسخه داشت و 

٧٩ضميمه   
اين اردو تالش ميکند اين آمادگی 
را ايجاد کند که با ھر افت و خيز 
سياسی و تغيير در تناسب قوای 
منطقه ای و جھانی، وجوه ديگری 
. از سياستش را برجسته کند

کورش مدرسی تقابل و تعين 
راست پرو غرب و ملی اسالمی 
ھا را ثابت فرض ميکند و تغييرات 
روندھای پايه ای را مشمول 

بعد از . "اکتورھای فعاله آن نميکند
به آغاز و پايان برای "  دو خرداد

او تبديل شده است و منشا اشتباھش 
اما تعادل .  ھم بخشا ھمين است

آن .  سياسی پيشين بھم خورده است
ترکيب حزبی و تعينات سياسی 

در کل .  ديگر ناموجود است
اپوزيسيون ايران از چپ 
سوسياليست و کمونيست کارگری 
تا راست طرفدار بانک جھانی و 
ناسيوناليستھای مصدقی، از 
سلطنت طلب و جمھوريخواه و 
ملی اسالمی تا ناسيوناليسم کرد و 
جريانات قوم پرست، اين تغييرات 

 . مشاھده ميشود

 

نتيجه اول کورش مدرسی مبنی بر 
پرچمداری ناسيوناليسم پرو غرب 
در جنبش سرنگونی و ميزان نفوذ 
و قدرت معنوی و ايدئولوژيکی آن 
نادرست است و با واقعيت 

حتی .  اجتماعی مطلقا نميخواند
تالش جمھوری اسالمی برای 

انرژی "بسيج ناسيوناليستی حول 
، که اينھم جدا از تالش "ھسته ای

ھميشگی حکومتھا در استفاده از 
طوق ناسيوناليسم متاثر از 
تغييرات عمومی تر است، باعث 
شد که جامعه ايران از ناسيوناليسم 
ابزاری رژيم فاصله بگيرد و اين 
سياست بجز در ميان شيپور کشان 

نتيجه دوم که .  رژيم نتيجه ای نداد
از فرض غلط اول گرفته ميشود، 

" شکست جنبش سرنگونی"يعنی 
اين .  نادرست تر و عجيب تر است

نتيجه برچه اساسی است؛ 
" نماينده"ناسيوناليسم پرو غرب 

. سرنگونی خواھی مردم بوده است
چون اساس پروژه اين ناسيوناليسم 
متکی به آمريکا و حمله نظامی 
بود، و به ھمين اعتبار چون مردم 
افق شان افق ناسيوناليسم پرو 

" فرشته نجات آمريکا"غرب و 
بود و آمريکا و ناسيوناليسم پرو 
غرب در محاسبه شان در تقابل با 
جمھوری اسالمی نقش کليدی را 

داشت، حال با 
٢۵صفحه   
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شکست آمريکا از جمھوری 
اسالمی در عراق و کور شدن 
افق حمله نظامی، مردم که 
اميدشان به ناسيوناليسم پرو غرب 
و آمريکا بود تا قعر به عقب 
ميروند و جنبش سرنگونی قربانی 
ابھامات خود به بحرانی عميق 

؟ اگر فرض اول غلط !فرو است
است و ناسيوناليسم پرو غرب نه 
در چنين موقعيتی بوده و نه خود 
را اينگونه پنداشته، و بطريق 
اولی اگر مردم و جنبش 
سرنگونی ھويت و اعتراض خود 
را در مقياسی که کورش مدرسی 
ميگويد با اين پرچم تداعی 
نکردند، آنوقت بايد گفت نه 
متشکريم، جنبش سرنگونی 

ھنوز شکست .  سرجايش است
نخورده است و رژيم اسالمی با 
سرکوب و دار و ترور تاکنون 

مردم .  نتوانسته شکستش دھد
نه رژيم .  دارند مقاوت ميکنند

پيروز شده است و نه مردم 
در ايندور .  شکست را پذيرفته اند

مردم تلفات دادند اما عقب 
عنصر تسليم و ارعاب .  ننشستند

را ھنوز در چھره جامعه نميتوان 
سرنگونی خواھی مردم و .  ديد

نخواستن جمھوری اسالمی بحدی 
عيان است که ھر روز حکومت 
. طرح براندازی کشف ميکند

رژيمی که مردم را شکست داده 
است نيازی به برپائی مراسم 
اعدام در خيابان و جنگ روزمره 

نه اين .  با زنان و جوانان ندارد
چھره پيروزمند يک حاکميت 
سرکوبگر است و نه رفتار مردم 
. بيانگر جامعه ای تسليم شده است

کورش مدرسی ھمانطور که 
جامعه و چپ و سرنگونی خواھی 
را دو دستی تقديم راست و 
ناسيوناليسم پرو غرب ميکند 
ھمانطور تالش و مقاومت مردم 
را در متن شکست اين سنت 

ھر دو نتيجه .  تئوريزه ميکند
دلبخواھی و اختياری و يکجانبه 

بيان و تعبيری در قلمرو .  نگراند
ايده ھا و توھمات و آرزوھای 

واقعيت اجتماعی .  برباد رفته است
و انتقاد و پراتيک جامعه مغاير 

 .  اين حکم ميدھد

   

اما .  ديگری واگذار ميکنيم
دستکم کورش مدرسی و نه کل 
کادرھای حزب حکمتيست در 
بحثھايشان از انقالب معينی و يا 
دوره انقالبی معينی که شروع 
شده است سخن نگفته بودند تا 

اين .  حاال به پايان آن برسيم
حزب ھمواره از دست باال پيدا 
کردن راست و خطر سناريوی 
سياه و حمله آمريکا حرف زده 

تنھا چيزی که ميماند .  است
اينست که کورش مدرسی جنبش 

و "  انقالب"سرنگونی را خود 
دوره "تحرک و عروج آن را 

و رھبر آن يعنی "  انقالبی
ناسيوناليسم پرو غرب را 

فرض کرده "  نيروی انقالبی"
باشد که اکنون با شکست افق و 

ھم انقالب و "  رھبر"تصوير اين 
ھم دوره انقالبی به پايان خود 

 ! ميرسد

 

آيا اين نگرش و استنتاج وجوه 
چپ و راست يک ديدگاه واحد 
نيست که سياست و پراتيک 
کمونيستی را بر محور رابطه 
مردم با حکومت اسالمی تدوين 
ميکند؟ و آيا اين چپ راديکال 
نيست که بن بست فکری ايده ھا 
و نظريات خود را بن بست 
جامعه و جنبش سرنگونی و 
غيره مينامد؟ آيا منصور حکمت 
در باره اين متد وارونه ھشدار 
نداده بود؟ حقيقت اينست که 
مستقل از ديدگاھھای موجود در 
دو حزب ما با انقالب و دوره 
انقالبی روبرو نبوديم بلکه با 
سرنگونی خواھی و جنبش 
سرنگونی روبرو بوديم و اين 
سرنگونی خواھی ھنوز 

مسئله ھميشگی .  سرجايش است
ما تامين رھبری و سازماندھی 

حقيقت .  اين جنبش بوده و ھست
ساده ديگر اينست که بعد از 
شکست دو خرداد نه چپ و نه 
راست نتوانست اين خال را پر 

کمونيسم کارگری اين .  کند
فرصت را بدالئل روشنی که 
منصور حکمت در پلنوم چھارده 
برشمرد از دست داد و در ادامه 
ھمين ديدگاھھا به بحران و 
انشقاق اش کشيد و نتوانست آن 
موقعيت را با خط و ديدگاه 

اما جامعه .  درستی بازسازی کند
و مردم بسادگی شکست را 

ناچارند تالش کنند و .  نميپذيرند

 شکست جنبش سرنگونی يا بن بست چپ راديکال؟
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 استناجات سياسی

اولين نتيجه کورش مدرسی اينست 
 دوره غير انقالبی  فی الحال واردکه 
يعنی ديگر دوره انقالبی .  شديم
سوال؛ آيا کورش مدرسی .  نيست

 در دوره انقالبیپيشتر معتقد بود 
ھستيم؟ آيا قبال انقالبی را در چشم 
انداز ميديد که فی الحال با شکست 
ناسيوناليسم پرو غرب وارد دوره 
غير انقالبی شديم؟ آيا به ھمين 
اعتبار او ناسيوناليسم پرو غرب را 
نيروی رھبر و افق انقالبی تلويحا 
بازنميشناسد؟ به اين جنبه که روی 
دوم ديدگاه رايج حزب کمونيست 
کارگری است و از يک متد واحد 

يکی .  تبعيت ميکند توجه کنيد
ميگويد راست دست باال را دارد و 
شکست ناسيوناليسم پرو غرب ما را 

" فی الحال وارد دوره غير انقالبی"
کرده است و ديگری ميگويد چپ 
دست باال را دارد و انقالب درچشم 

اولی به شکست جنبش .  انداز است
سرنگونی و سياست تسليم و توضيح 
سرخوردگی و ياس ميرسد و دومی 
در مقابل بون و بکوب دولت 

چپ .  اسالمی ھاج و واج نگاه ميکند
راديکال از آنجا که واقعيت عينی را 
براساس ايده ھا تفسير ميکند و در 
ھمان ايده ھا به نتايج خود ميرسد و 
قادر نيست با پراتيکی انتقادی و 
انقالبی به نقد اوضاع و تغيير آن 
مبادرت کند، ھمواره ناظر دست و 
پا بسته اوضاع و مامور اعالم 
پيروزی و شکست جنبشھای واقعی 

اما ما با .  با معضالت واقعی است
انقالبی در جريان و دوره انقالبی 

ھيچ بخش کمونيسم .  روبرو نبوديم
کارگری اين را با صراحت مستدل 

ديدگاه رفيق حميد .  نکرده است
تقوائی که ھمواره در تبليغات از 

يا "  انقالبی که در جريان است"
و "  انقالبی که دارد شکل ميگيرد"

ضرورت و چشم انداز انقالب سخن 
گفته است، تاکنون و مشخصا قادر 
نشده است از يک انقالب مشخص و 
. ورود به دوره انقالبی سخن بگويد

بلکه سرنگونی خواھی و جنبش 
سرنگونی را با انقالب يکی فرض 
کرده است و براين نظر بوده که اگر 
ما رھبر سرنگونی باشيم انقالب 
ميشود و اگر ما نباشيم انقالب 

نقد اين بحث را به فرصت .  نميشود

٧٩ضميمه   
جنبش سرنگونی در .  تالش کردند

راست و .  ايندوره متعين تر شد
چپ در پروژه ھای مختلفی خود 
. را در مقابل جامعه قرار دادند

راست در کليت خود چه راست 
پرو غربی و چه راست ملی 
اسالمی که بخشا از خاتمی 
سرخورده شدند، در پروژه ھای 
کمابيش يکسانی مانند نافرمانی 
مدنی، تبری جوئی از خشونت، 
رفراندم، فدراليسم و دمکراسی 

ظاھر "  ليبراليسم"خواھی و اخيرا 
نه سلطنت دنبال برگرداندن .  شدند

شاه بود، نه ميراثدار تاج و تخت 
ادعای صريح شاھی داشت، و نه 
ملی اسالمی و مليون سرگردان در 

مشروعه در –داالن مشروطه 
. قالب دوره قبل حرف ميزدند

خطوطی و بخشی کوچک از اين 
دو سنت سياسی کماکان روی 
سرنگونی خواھی و سلطنت و 
دفاع از جمھوری اسالمی ماندند 
اما بخش اساسی و عمده اين دو 
جريان روی خطی رفت که 
جمھوريخواھان کمابيش نمايندگی 

مشروطه خواه و .  کرده بودند
ناسيوناليسم پرو غربی حرکت 
خود را با مقدورات سياسی تطبيق 
داد و تالشش را در ايفای نقش در 
. ھمين قلمرو شدت بخشيد

کنفرانسھای اخير در پراگ و 
پاريس و جلسات متعدد با نھادھای 
آمريکائی و اروپائی مسير کمابيش 
يکسانی را طی کردند که بتواند 
قالبی به اپوزيسيون راست در 
کليت خود برای تطبيق با سياست 
آمريکا و آمادگی برای ھر تغيير 
. احتمالی در معادالت منطقه بدھد

ناسيوناليسم پرو غرب ھمينطور 
در اوج تبليغات حمله آمريکا به 
جمھوری اسالمی و از ترس خطر 

، برخالف نظر "تجزيه ايران"
کورش مدرسی، بجای اينکه پشت 
آمريکا بخط شود و افقش را تسری 

اولويتھايش "دھد، اعالم کرد که 
. عوض ميکند"  را در قبال رژيم

گفتند حاضرند در کنار رژيم 
خطر "اسالمی بايستند و در مقابل 

دفاع "  تماميت ارضی"از "  تجزيه
الاقل جريان و خط مھمتر .  کنند

. اين سنت چنين موضعی داشت
بجز سازمانھای ناسيوناليسم کرد و 
فدراليست و مشخصا حزب 
دمکرات کردستان ايران و 
سازمان زحمتکشان که ديگر رسما 
تقاضای حمله ميکرد و گروھھای 

بی تاثيری از 
٢۶صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢۶صفحه    

سلطنت طلبان کسی در اين کمپ 
طرفدار صريح الھجه حمله به 

اين سياست ھر دليل و .  ايران نبود
توضيحی داشته باشد، يک نکته 
در آن مھم است که مبنای تحليل 
. کورش مدرسی قرار گرفته است

اين نکته آنست که راست پرو 
غرب ھمواره مبلغ حمله به ايران 
بوده و اين ديدگاه را در ميان 
مردم جا انداخته و بدتر مردم به 

اميد بسته "  فرشته نجات"اين 
حال که آمريکا حمله .  بودند

نميکند راست پرو غرب و مردم 
با ھم شکست خوردند و دچار 

اين فرض ھم !  بحران شدند
واقعيت ندارد چون خود را متکی 
به برشی بسيار کوتاه از مواضع 
اين جريان و تعميم اجتماعی 

نه ناسيوناليسم .  نابجای آن ميکند
پروغرب پرچمدار پروپاقرص و 
ثابت قدم حمله به آمريکا به ايران 
بود و نه آمريکا چنين قصدی را 
عليرغم لفاظی ھای ديپلماتيک 
داشت و نه مردم ايران چنين 
تصويری را در ابعاد قابل توجه و 
مورد تاکيد کورش مدرسی 

نه ناسيوناليسم پروغرب .  داشتند
را به "  اميد حمله"توانسته بود اين 

جامعه تسری دھد و نه مردم به 
اين .  چنين اميدی دل بسته بودند

احکام دستکم بايد خود را در 
اشکالی از تمايل اجتماعی و 
حرکت و ترجيح سياسی مردم 

به نظر من کل سيستم .  نشان ميداد
تحليلی کورش مدرسی در اين 
بحث اختياری است و با ھيچکدام 
از واقعيات سياسی و اجتماعی و 
تغييرات و روندھای پايه ای و 
سياسی ھمخوانی و سازگاری 
ندارند و به بطريق اولی 
استناجات آن ھم به ھمان اندازه 
از يک سياست کمونيستی فاصله 
عميق دارند و عليرغم ميل گوينده 
آن تنھا پرچم تسليم را دست مردم 

 . ميدھد

 

 !مردم تسليم شدند

نتيجه و استنتاج مھم ديگر اينست 
که مردم در پس اين تغيير و 
تحول يعنی شکست ناسيوناليسم 
پرو غرب نتيجه گرفتند که 

آيا اين تصوير يک جامعه .  کنيد
تسليم شده و سرخورده و زانوی 
غم بغل گرفته است؟ ترديدی 
نيست که رژيم اسالمی در متن 
تقويت موقعيت اش در منطقه و 
مذاکره و بده بستان با آمريکا و 
. دولتھای غربی مردم را ميکوبد

اما در ھمان حال خود رژيم 
اسالمی ھم مدعی نيست که قادر 
شده است امنيت و بقا رژيم و 
موقعيت داخلی و منطقه ای و 
. جھانی اش را تثبيت کرده است

ھيچ ناظر سياسی و ژورناليست 
تا چه رسد به کمونيست پراتيسين 
و انقالبی دخالتگر اين تصوير 

حتی اگر .  را قبول نميکند
تصوير به اين سمت رود کار ما 
 ،تحليل و اعالم شکست نيست
 . کار ما مقاومت و تغيير آنست

 

 تقسيم بنديھای دلبخواھی

در اين بحث کورش مدرسی اين 
شکست را شامل تعداد زيادی 

جامعه ايران تا اعماق آن .  ميکند
به اضافه طيف وسيعی از 

از نظر من اين طيف "احزاب؛ 
يک سرش حزب کمونيست 
کارگری ايران است و سر 
ديگرش رضا پھلوی، ھخا و 

وقتی آمريکا "و يا ". جاويد ايران
در مقابل جمھوری اسالمی 
شکست می خورد ناگھان جنبش 
سرنگونی و روحيه عمومی 
متاثر از افق ناسيوناليسم پرو 

از .  غرب از درون فرو ميريزد
چپ ترين اپوزيسيون تا مردم 
فالن روستا در بندر عباس 

ھمه .   خوشبينی شان  کم ميشود
" مسئله دار"احزاب به تناسب 

اين بدبينی از يک .  ميشوند
سرخوردگی از يک انتظار 

و اين .  مشترک ناشی ميشود
انتظار مشترکی است که جنبش 
ناسيوناليستی به کل جامعه ايران 

 ".داده بود

 

نفس ابعاد احساس "و باالخره؛ 
ياس و ضعف در جنبش 
سرنگونی ھمين واقعيت نشان 
داد که چقدر ناسيوناليسم پرو 
غرب ايران در افکار و افق 
مردم و جنبش سرنگونی دست 

حتی در داده ھاى .  باال را داشت
ذھنی چپ ترين عناصر جامعه 
ھم اين تصوير انعکاس داشته 

 شکست جنبش سرنگونی يا بن بست چپ راديکال؟
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جمھوری اسالمی جان سخت است "
يعنی صاف و "  و سرنگون نميشود
کورش مدرسی با .  ساده تسليم شدند

اين بحث پايان جنبش سرنگونی را 
اعالم ميکند و سرنگونی خواھی 
جامعه را از تا اطالع ثانوی از 

ميگويم تا .  دستور خارج ميکند
اطالع ثانوی، چون قرار است 
جنبش سرنگونی را دوباره راه 
بياندازد و اينبار کمونيسم از اين 

ھمينجا متد .  فرصت استفاده کند
وارونه و غير مارکسيستی چپ 
راديکال بار ديگر خود را برمال 
ميکند؛ مگر جنبشھا را احزاب 
سياسی راه می اندازند و اصوال 
احزاب سياسی کارخانه جنبش 
سازی ھستند؟ با نه احزاب سياسی 
محصول جنبشھای اجتماعی ھستند؟ 
شما که کلی در مورد رابطه جنبشھا 
و احزاب سياسی مقدمه چينی کرده 
ايد چگونه وقتی به تعيين سياست و 
چه بايد کرد ميرسيد ھمه چيز را 
يکباره کنار ميگذاريد؟ چرا با ھمين 
متد نميشود انقالب راه انداخت؟ چرا 
با ھمين متد نميشود از ساختن 
جنبش و تمايالت اعتراضی و 
انقالب جلوگيری کرد؟ چرا با ھمين 
متد نميتوان مبارزه طبقاتی را 
مختومه اعالم کرد؟ اين ديگر چه 
بحثی است که به نام کمونيسم 
کارگری مطرح ميکنيد؟ اعالم 

بحث جديدی "  پايان سرنگونی"
شبيه اين تحليل و متد  را .  نيست

برخی ديگر ھنگام عروج دو خرداد 
جنبش "تفاوت اينبود که آنجا .  داشتند

آن رگ و ريشه و "  اصالحات
مغز استخوان "آتوريته و نفوذ را تا 

داشت و اينجا ناسيوناليسم "  جامعه
اما ھر دو به يک .  پرو غرب دارد

نتيجه ميرسند؛ پايان جنبش 
ھم ايرج !  سرنگونی و تسليم مردم

آذرين و ھم کوروش مدرسی اشتباه 
اشتباه اولی طولی نکشيد و .  کردند
تير مسجل شد، اشتباه  18در 

کورش مدرسی زودتر مسجل 
کافی است صرفا جنگ و .  ميشود

مقاومت روزمره مردم در خيابانھا، 
واکنش مردم به قيمت بنزين و جيره 
بندی، اعتراضات و اعتصابات 
کارگری و دانشجوئی، اعتصاب 
دويست ھزار نفری معلمان و غيره 

" مشاھده"را صرفا و امپريستی 

٧٩ضميمه   
 ".است

 

با اين تحليل کورش مدرسی  
جامعه ايران و مردم و طيف 
وسيعی از احزاب وارد يک دوره 

ترس و نااميدی . گورستانی شده اند
و سرخوردگی و پراکندگی ھمه 
نشانه ھای اين بحران و اين 

اما حقيقت .  است"  زلزله سياسی"
اينست که اين زلزله و بحران 
عميق نه در جامعه و ميان مردم و 
احزاب بلکه در تناقضات چپ 
راديکال و متد وارونه و 

اين .  تفسيرگرايانه آن نھفته است
تقسيمات دلبخواھی و تقديم چپ به 
اردوی راست، نه از يک نقد 
صميمانه و سياسی و ارائه راھی 

برای پيشروی بلکه محصول جنبی  
سکتاريسم سازمانی و سياست 

خود .  تعيين تکليف حزبی است
کورش مدرسی که اينچنين تحت 

زلزله و شکست "فشار اين 
دوره غير انقالبی و "، "سياسی

، انکار "تسلط بالمنازع راست
جنبش سرنگونی را نتيجه گرفته 
است، و تسليم جامعه و مردم را تا 
کوره دھاتھا اعالم کرده است، 
کجای اين طيف قرار ميگيرد؟ 

حزب "  مسئله دار شدن"
حکمتيست را چگونه توضيح 
ميدھد؟ پاسيفيسم اين خط و ناتوانی 
اش در تغيير و عوض کردن 
صورت مسئله را چگونه توضيح 

پاسخ "  زورمان نرسيد"ميدھد؟ 
نيست، قرار بود زورتان برسد و 

چی شد؟ من به "!  دنيا را بجنبانيد"
رفقای حزب حکمتيست و کليه 
کمونيستھای کارگری و اين جنبش 
توصيه ميکنم صورت مسئله را 
. سرجای واقعی اش ببريم

سياستھای موجود چپ راديکال که 
خود را به کمونيسم کارگری و 
احزابش تحميل کرده است نميتواند 
توضيح دھد که راه برون رفت از 
اين اوضاع کدام است و مرتبا 
مرثيه شکست و نابودی ميخواند و 
انگشت اتھام را به طرف اين و آن 

يا در دنيای خودش سير .  ميبرد
ميکند و انشا گربه است و مردم 
روزی بلند ميشوند ميگويد و يا 
. شکست مردم را اعالم ميکند

کسی نميگويد که کار شما و 
کمونيسم شما قرار نبود نبض اش 
. با نبض رابطه مردم و رژيم بزند

کسی نميگويد که اگر مردم 
تشخيص بدھند 

٢٧صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٧صفحه    

وقت سرنگونی است منتظر شما نميشوند و وارد جنگ آخر برای 
کسی نميگويد که قرار بود شما در پس ھر تحول .  سرنگونی ميشوند

قرار بود نماينده اعتراض و .  سياسی رابطه تان را با مردم تحکيم کنيد
قرار بود اعتراض مردم و .  نخواستن مردم باشيد نه اعالم شکست آنھا

گردن نگذاشتن شان را فرض بگيريد، از آن خود کنيد، و حرف کمونيستی 
قرار بود نخواستن رژيم توسط مردم محمل .  تان را به نقد مردم تبديل کنيد

تحکيم رابطه شان با کمونيسم شود و نه شما مفسر رابطه مردم و رژيم 
قرار بود .  شويد و با اين متد پراتيک و سياست حزبی تان را تعيين کنيد

شما سطح موجود مبارزه مردم را بشناسيد و درک کنيد و برای ارتقا آن 
بکوشيد، نه ايده آلھايتان را جای واقعيت اجتماعی و تحليل و تمايل تان را 

قرار بود شما رھبری اين .  جای سازماندھی حزبی و توده ای بگذاريد
قرار .  جنبش برای پيروزی را تامين کنيد نه رھبر اعالم شکست آن بشويد

بود شما سازمان و ظرف اعتراض و تشکل و اتحاد طبقه کارگر و جنبش 
آزادی و برابری را تعريف کنيد نه شکست فرضی يک سنت بورژوائی 

اين سياستھا چه رسما و علنا مانند کورش .  را شکست مردم اعالم کنيد
مدرسی شکست را اعالم کند و چه در قالب انتظار و بی عملی در قبال 
. اوضاع خود را نشان دھد، ھر دو يک منشا فکری و متدولوژيک دارند

اين چپ راديکال است که توان و ظرفيت پيشروی اش ھمين است و ھر 
بار با تئوری توجيه کننده موقعيت خويش تالش ميکند موقعيت بيرون و 

کمونيسم کارگری اگر در ھمين مسير .  دنيای واقعی را با خود انطباق دھد
مردم ھر زمان کمونيسم و چپ .  پيش برود آينده ای جز شکست ندارد

عضله نشان دھد و رھبری و سازمان و خط روشن و راديکال و دخالتگر 
و با اعتماد بنفس در مقابل جامعه بگذارد تکان ميخورد و با استقبال 

نه گوشه و .  نه نيمی از آن.  يک نقطه قوت کمونيسم کارگری پايبندی به حقيقت است    
اما اين ويژگی کمونيسم کارگری در نزد رھبری حککا که !  تمام حقيقت.  يا بخشی از آن

است حاشيه ای و به پديده ای دلبخواھی تبديل شده "  عبور کرده"از منصور حکمت 
 -ميشود تا سياستھای جديد اين حزب به رھبری آسنگران "  دستکاری"حقيقت .  است

ناميده شدن برخی "  پوپوليستی"پاسخ حميد تقوايی در مورد .  صابر توجيه شود  -تقوايی 
در اين .  قاعده است.  استٽنا نيست.  مواضع ايشان يک نمونه گويا در اين راستا است

نوشته به ادعاھای حميد تقوايی در برخورد به حزب اتحاد کمونيسم کارگری، به حقيقت 
اٽباتی منصور حکمت و ھمچنين تفاوت وظايف کمونيستھا در دوران   –بحٽ سلبی 

 .انقالبی و دوران متعارف ميپردازم

 

 ادعاھای کاذب    

شجاعت قابل "با  ٢١٢حميد تقوايی ليدر حککا در نشريه انترناسيونال شماره     
"ميگويد"  ستايشی رفقای فراکسيون سابق ھم که اخيرا از حزب ما جدا شده اند و : 

حزب خودشان را ساخته اند، آنھا ھم اعالم ميکنند که  سوسياليسم سم است و الاقل تبليغ 
 ".توده ای و وسيع سوسياليسم سم است و بايد از آن احتراز کرد

 

ظاھرا ايشان حتی الزم نديده اند که به سند و يا متنی که .  واقعا باور نکردنی است    
پايه ای که موجوديت يک نيروی کمونيستی را تعيين ميکند، را ابتدا نقل "  تزھای"اين 

بعالوه بايد از ايشان پرسيد که کدام سازمانی را ميتوانند معرفی کنند .  و سپس نقد کنند
؟ "!سوسياليسم سم است"که خود را سوسياليست بنامد، اما در عين حال اعالم کند که 

 شکست جنبش سرنگونی يا بن بست چپ راديکال؟
 ...نقدی بر مواضع اخير کورش مدرسی 

اما بعيد ميدانم مردمی که در منگنه فقر و اختناق .  بطرف آن ميرود
دست و پا ميزنند و ھر روز قربانی ميدھند، نيازمند اين باشند که 

 ! رھبرانشان بيايند و شکست شان را اعالم کنند
 

ناسيوناليسم "دراين بحث کورش مدرسی مسائل ديگری مانند ترم 
بجای اسالم سياسی و سياست معين و مستتری در برخورد با "  اسالمی

 . پروژه اتمی رژيم اسالمی طرح شدند که فعال از آن ميگذرم
 

به .  اين بحث کورش مدرسی تداوم متدولوژيک مباحث ديگر اوست
ھمان مفروضات تحليلی و ارزيابی از اوضاع سياسی متکی است و 

منشور سرنگونی اين حزب تنھا ميتواند به . استنتاجات ديگری از آنست
متد و نگرش نگاه به باال و موقعيت .  اين سياست و تبئين ختم شود

احزاب بورژوائی در مقابل رژيم و متد تحليل رابطه مردم و حکومت، 
که در اساس خود عنصر کمونيسم پراتيک و انقالبی را کمرنگ و يا 
کنار ميگذارد، به ھمين سياست ھای شکست طلبانه چپ راديکال 

آلترناتيوی ھم که اين سياست در مقابل اوضاع ميگذارد .  منتھی ميشود
. قادر به فراتر رفتن از موقعيتی که پيشتر ترسيم کرده است نيست

کمونيسم کارگری کارش زير ورو کردن اين وضعيت و تغيير معادله 
به نفع مردم و طبقه کارگر و به اين اعتبار سياست سازماندھی و 
. رھبری کمونيستی و ارائه نقد کمونيستی بر کل اين اوضاع است

کمونيسم کارگری حتی اگر به ضعيف ترين موقعيت خود برسد در 
کمونيسم کارگری .  جوھر خود انتقادی و پراتيکی و پرچم مقاومت است

ھرچه باشد و ھر نقطه ضعف و مشکلی سد راھش باشد شکست طلب 
 . *مطلقا شکست طلب نيست. نيست

 ٨۶مرداد  ٢۴ - ٢٠٠٧اوت  ١۵ ،يک دنياى بھتر ١٢منتشر شده در شماره 

٧٩ضميمه   
را ايشان سراغ دارند که "  سوسياليستی"کدام سازمان 

تبليغ توده ای و وسيع "کرده باشد "  اعالم"رسما 
و در عين حال خود را سوسياليست "  سوسياليسم سم است

 –بداند؟ چه لزومی دارد؟ حتی ھيچ نيروی بورژوا 
سوسياليستی ھم چنين ادعای زمخت و مبتذلی در مورد 

مسلما برخی .  مطلوبيت و جايگاه سوسياليسم نخواھند کرد
بودن سوسياليسم ھستند، برخی تحوالت "  زودرس"مدعی 

" مرحله بندی"الزم برای رسيدن به سوسياليسم را 
اما ھيچ انسان عاقلی با حداقلی از شعور سياسی .  ميکنند

 .دچار چنين مھمل گويی نخواھد شد

 

تا آنجا که به !  اما اجازه دھيد که از حزبم دفاع کنم؟    
حزب اتحاد کمونيسم کارگری بر ميگردد يک اطالعيه 

زنده باد "حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيست که شعار 
يک .  در آن تبليغ نشده باشد"  جمھوری سوسياليستی

نيست که با فانت "  برای يک دنيای بھتر"شماره نشريه 
آزادی، "يا "  زنده باد جمھوری سوسياليستی"شعار  ٢۴

يک شماره .  در آن ديده نشود"  برابری، حکومت کارگری
نيست که با "  برای يک دنيای بھتر"برنامه تلويزيونی 

جمھوری سوسياليستی و تالش ما برای "  توده ای"اعالم 
بعالوه تا .  برپايی جامعه ای سوسياليستی آغاز نشده باشد

آنجا که به اسناد حزبی برميگردد ما در بيانيه اولين 
کنفرانس حزب اتحاد کمونيسم کارگری با قاطعيت و 

پيروزى کمونيسم کارگرى و : "روشنی اعالم کرده ايم که
رھايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در ايران قبل از 
ھر چيز منوط به اين است که اوال، طبقه کارگر بعنوان 
يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسياليستى خود پا به 

ميدان مبارزه بر سر قدرت سياسى 
٢٨صفحه   

 !حقيقت دستکاری شده
 نقدی بر نقطه نظرات پوپوليستی حميد تقوايی

 علی جوادی



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٨صفحه    

و ثالٽا، توده وسيع ...  بگذارد، 
مردمى که عليه رژيم اسالمى 
بپاخاسته اند به سوسياليسم و 
جمھورى سوسياليستى بعنوان 
يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى 
. واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند

تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى 
. احزاب کمونيسم کارگرى است

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بايد 
با ايجاد حزب سياسى کارگران به 

.... رھبر انقالب مردم بدل شود
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در 
تحوالت جارى ايران براى يک 
پيروزى تمام عيار سوسياليستى، 
براى تحقق آزادى، برابرى، 
حکومت کارگرى و براى 
برقرارى فورى يک جمھورى 

 ".سوسياليستى مبارزه ميکند

 

از تبليغ "  احتراز"بحٽ     
سوسياليسم سم "سوسياليسم، بحٽ 

، فقط يک اتھام واھی و "است
سئوال اين است که .  پوچ است

چرا حميد تقوايی اين چنين آگاھانه 
نظرات ما را تحريف ميکند؟ چه 
منفعت غير کمونيستی ای اين 

 تحريف را موجه ميکند؟

 

 است؟" سم"چه چيزی     

است اتھامی "  سوسياليسم سم"    
است که رھبری حککا ميکوشد تا 
با پرتاب آن به طرف ما 
تئوريھای پوپوليستی و راست 

اما حقيقت .  خود را الپوشانی کند
بحٽی است "  سم"چيست؟ بحٽ 

که منصور حکمت در آخرين 
تزھا و متدولوژی خود در زمينه 
چگونگی کسب رھبری جنبش 
توده ھای مردم برای سرنگونی 

يکبار .  رژيم اسالمی مطرح کرد
ديگر بمنظور رفع ھر گونه شبھه 
عامدانه توليد شده ای اين سخنان 

منصور حکمت با .  را نقل ميکنيم
"تاکيد گفته است به جاى مرگ : 

بر جمھورى اسالمى بگوئيم چه 
نظامى را جايگزين جمھورى 
. اسالمى ميکنيم؟ اين کار َسّم است

تأکيد ميکنم َسّم  ،سم است اين كار
اگر ميخواھيد مردم از شما !  است

فاصله بگيرند برويد به جاى 

" سم"اذعان خواھد کرد که بحٽ 
بحٽی در ارتباط با کمرنگ 
کردن ھويت کمونيستی و يا تبليغ 
کمونيستی توسط منصور حکمت 

بحٽی در مورد کم کردن .  نيست
حجم تبليغ سوسياليستی و 
. کمونيستی در جامعه نيست

مساله به روشنی بر سر مکانيسم 
رھبری در يک جنبش سلبی در 

بحٽی بر . دوره ھای انقالبی است
سر کسب رھبری جنبشی است 
که نيروھای مختلف جامعه، ھم 
راست و ھم چپ، در صدند تا 
ھژمونی خود را بر آن تٽبيت 

مساله بر سر چگونگی .  کنند
کسب رھبری جنبش سرنگونی 
. طلبانه توده ھای مردم است

مسلما ما به مٽابه جريانی 
کمونيستی موظفيم که در ھر 
شرايط و ھر دوره ای اھداف و 
سياستھای کمونيستی و نقد 
سوسياليستی خود را وسيعا تبليغ 
. کنيم و به درون جامعه ببريم

تبليغ و ترويج و سازماندھی 
سوسياليستی امری تعطيل پذير 

. دائمی و ھميشگی است.  نيست
" اٽباتى"ما موظفيم جنبش 

خودمان را ھمواره و در ھر 
اين وظيفه .  سطحی گسترش دھيم

ھويتی و خدشه ناپذير ھر جريان 
نتيجتا مساله بر .  کمونيستی است

سر نفس و يا ميزان تبليغ 
بلکه بر سر .  سوسياليستی نيست

وظايف ويژه يک نيروی 
کمونيستی در دوران انقالبی 

سئوال اين است که يک .  است
کارگری   –نيروی کمونيستی 

چگونه ميتواند رھبری جنبشی 
را که بمراتب گسترده تر و 
بمراتب وسيع تر از جنبش 

کمونيسم کارگری در "  اٽباتی"
 جامعه است، را در دست بگيرد؟

 

منصور حکمت در اين زمينه     
من تمام بحث رفيق "ميگويد 

حميد تقوائى را تا جائی که 
جنبش ما را به مردم معرفى 
ميکند و به عمق طبقه ميبرد و به 
يک جنبش قابل اعتنا در جامعه 
تبديل ميکند، قبول دارم ولى در 
مکانيسم انقالب و در دوره 

گفتن "  نه"انقالبى و در دوره 
باشيم "  نه"مردم، ما بايد نماينده 

و ھر نوع تالش براى آرى 
گفتن، اثباتى تشريح کردن، به 
نظر من جنبش بالقوه عظيمى را 

 !حقيقت دستکاری شده
 ...نقدی بر نقطه نظرات پوپوليستی حميد تقوايی

مرگ بر جمھورى اسالمى بگوئيد 
چه ميخواھيد به جاى جمھورى 

اين عين ."  اسالمى بگذاريد
. مالحظات منصور حکمت است

حال بايد از رھبری حکک پرسيد 
آيا منصور حکمت ھم از سوسياليسم 

شده بود؟ آيا منصور "  رويگردان"
حکمت ھم معتقد بود سوسياليسم 

است؟ آيا منصور حکمت ھم "  سم"
تبليغ وسيع و توده ای "معتقد بود که 

موضع "  سوسياليسم سم است؟
منصور حکمت و تاکيد ما بر اين 

ما در .  مباحٽ کامال روشن است
حککا در مقابل تالش  ٢٧پلنوم 

رھبری حزب برای تغيير ريل خط 
تالش .  تا کنونی حزب ايستاديم

اين خط از "  عبور"کرديم مانع 
سياستھای تاکنونی کمونيسم 
کارگری در رابطه با مساله تامين 
رھبری کمونيستی بر جنبش 

متاسفانه با .  سرنگونی شويم
نمونه "  جدل آنالين"روشھايی که 

بارز آن است، به جدال با ما 
و بايد اذعان کنم که نھايتا .  برخاستند

موفق شدند بخشی .  موفق ھم شدند
از سنت و تاريخ درخشان حککا را 

 .دفن کنند

 

از نقطه نظر منصور حکمت     
است تبليغ و ترويج و "  سم"آنچه که 

. سازماندھی سوسياليستی نيست
جايگزين کردن آلترناتيو اٽباتی ما 

مرگ بر "کمونيستھا به جای 
در دوران "  جمھوری اسالمی

انقالبی، در دورانی که مساله تغيير 
قدرت سياسی در دستور جامعه 

. است"  سم"قرار گرفته است، 
برخی از استنتاجات ناشی از خط 

 .است" سم"حميد تقوايی 

 

 -اھميت و جايگاه بحٽ سلبی     
 اٽباتی

اٽباتی و استنتاجات   –بحٽ سلبی     
ناشی از آن يکی از حياتی ترين 

حزب و قدرت "حلقه ھای مبحٽ 
توسط منصور حکمت "  سياسی
و ھر وجدان حقيقت جويی .  است

 –حتی اگر يکبار به مباحٽ سلبی 
اٽباتی منصور حکمت مراجعه کرده 
باشد، عليرغم تعابير حميد تقوايی 

٧٩ضميمه   
که ميتواند پشت ما بيايد، را تجزيه 

و خط مشی سياسی حميد ."  ميکند
تقوايی عليرغم نيت اش دقيقا ھمين 

کارنامه اين خط در .  کار را ميکند
دوره اخير در عين حال نشاندھنده 

کردن نيرويی است "  تجزيه"اين 
که ميتوانست به دور حزب 

 .کمونيست کارگری بسيج شود

 

منصور حکمت در ادامه     
تزھای حزب و قدرت سياسی خود 
بر چگونگی تامين رھبری 
کمونيستی در جنبش سرنگونی 

پيچيدگی ھا و .  انگشت گذاشت
. مخاطرات اين راه را نشان داد

را دقيقا بمنظور تاکيد "  سم"کلمه 
منصور .  بر تخطی از آن بکار برد

را در مقابل "  سم"حکمت بحٽ 
استنتاجات ناشی از خط حميد 

متاسفانه حميد .  تقوايی بکار برد
تقوايی مدتی است که ھمان خط 
مورد نقد منصور حکمت را، 

را، در دستور حکک "  سم"ھمان 
خطی که ما در .  قرار داده است

. به مقابله با آن پرداختيم ٢٧پلنوم 
ما تاکيد کرديم که بلشويکھا در 

زنده باد حکومت "روسيه با شعار 
زنده باد جمھوری "يا "  کارگری

به رھبر اعتراضات "  سوسياليستی
طبقه کارگر و بخشھايی از جامعه 

ھويتشان برای جامعه .  تبديل نشدند
موجوديت کمونيستی .  معرفه بود

شعار نه به .  شان مفروض بود
جنگ، شعار نه به فقر و فالکت و 
قحطی، بلشويکھا را در راس 
اعتراضات کارگری و شوراھا 

از اين رو مساله بر سر .  قرار داد
رابطه عملی و نقش يک جنبش 

" سلبی"در يک جنبش "  اٽباتی"
و نه بر سر نفی موجوديت .  است

 .يک جنبش اٽباتی

 

مساله اين است که تنھا راھی     
که کمونيسم کارگری ميتواند در 
راس جنبش سرنگونی توده ھای 
مردم قرار گيرد اين است که به 

به .  مردم تبديل شود"  نه"رھبر 
مردم به حکومت "  نه"نماينده 

اسالمی، به اسالم، به زن ستيزی، 
به فقر، به استبداد، و نابرابری در 

راه واقعی .  جامعه تبديل شود
راه ھای ديگر نه .  ديگری نيست

تنھا واقعی نيستند، بلکه عميقا 
 .پوپوليستی و بيراھه ھستند

٢٩صفحه    



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٩صفحه    

منصور حکمت در قبال اين     
نگرش پوپوليستی حميد تقوايی 

"ميگويد ھنر رھبرى حزب : 
کمونيست کارگرى بايد اين باشد 
که اين پرچم سلبى را نمايندگى 

اينجاست که شعارھاى .  کند
برابرى مطلق "اى ما مثل  ريشه

، "زن و مرد، بدون ھيچ ارفاقى
من ھيچ تبعيضى !  اين سلبى است
ھيچ اسالمى را !  را قبول نميکنم

ھيچ حجابى را قبول !  قبول نميکنم
نميکنم و ھيچ فقرى را قبول 

اينھا سلبى بودن حرکت !  نميکنم
تو ھستند، که جمھورى اسالمى 
. را در ھيچ شکل آن قبول نميکند

اين خصلت سلبى جنبش ما است 
. ھا بيايند جلو که اجازه ميدھد توده

شان با ھم سوسياليست  ھا ھمه توده
نميشوند، با شعارھاى اثباتى ما 
بقالھا سوسياليست نميشوند، با 
شعارھاى اثباتى ما کارمندھا 
سوسياليست نميشوند، با شعارھاى 
اثباتى ما مھندسھا سوسياليست 

به احتمال قوى بيشتر  ،نميشوند
. کارگران سوسياليست نميشوند

جنبش اثباتى ما خيلى جنبش 
کوچکترى است از آن جنبشى که 
ميتوانيم به شيوه سلبى رھبرى 
. کنيم و قدرت را با آن بگيريم

بحث من اين است، بحث ھژمونى 
    ".اينجاست

 

اما حميد تقوايی بر اين باور     
است که با گسترش تبليغات 
سوسياليستی خود ميتواند جامعه 

بقال ھا و .  را سوسياليست کند
مھندس ھا و کارمند ھا را عليرغم 
منافع طبقاتيشان ميخواھد با 

معتقد .  ترويج سوسياليست کند
است که با ترويج اکٽريت عظيم 
جامعه را متقاعد ميکنيم که 
سوسياليست شوند و ما به اين 
ترتيب در راس تحوالت جامعه 

در اين متدولوژی !  قرار ميگيريم؟
انقالب کارگری در انتھای راه 
تبليغ و ترويج گسترده کمونيستی 

انقالب کارگری .  قرار دارد
زمانی بوقوع می پيوندد که 
تبليغات کمونيستی به حدی در 
جامعه رسيده باشد که جامعه 

. شده باشد"  متقاعد"و يا "  اشباع"

و اختالف طبقاتی در جامعه 
اما مساله نه بر سر .  است

خصلت سلبی حرکت 
سوسياليستی در جامعه بلکه بر 
سر رھبری جنبشی است که 
بسيار فراتر از جنبش کمونيسم 

مساله بر سر .  کارگری است
کسب ھژمونی جنبش سرنگونی 
. طلبانه توده ھای مردم است

مساله بر سر تبديل شدن به 
نيرويی است که مورد انتخاب 

مردم در .  مردم قرار بگيرد
شرايطی به آلترناتيو اٽباتی 

" آری"کمونيسم کارگری 
خواھند گفت که ابتدا اين نيرو را 

اعتراضات "  رھبر"بعنوان 
. سرنگونی طلبانه پذيرفته باشند

تنھا زمانيکه کمونيسم کارگری 
به رھبر جامعه برای سرنگونی 
رژيم اسالمی تبديل شده باشد، 
زمانيکه مردم در سيمای 
کمونيسم کارگری نيرويی قابل 
اعتماد و اطمينان برای بزير 
کشيدن رژيم اسالمی را مشاھده 

" اٽباتی"کنند، از ما آلترناتيو 
تمام .  مان را خواھند پذيرفت

ظرافت و پيچيدگی مساله 
تمام اھميت مساله .  اينجاست

اينجاست که تنھا راه واقعی تبديل 
آلترناتيو سوسياليستی به آلترناتيو 
طبقه کارگر و بخشھايی از 
جامعه اين است که ابتدا به رھبر 

. مردم تبديل شويم"  نه"و نماينده 
به قول .  راه ديگری نيست

منصور حکمت مساله اين است 
اگر بنا باشد متدولوژى و "که 

تعيين تاکتيک ما، روش دخالت 
ما در دوره انقالبى را واگذار 
کنيم به اين حرف حقيقى 
ھميشگى مان که مردم بايد بدانند 
ما چه ميگوئيم و بدانند به جاى 
جمھورى اسالمى چه ميخواھيم 

اين كار نادرست ((بياوريم، 
مردم بايد بدانند و )).  است

بيشترين پروپاگاند را مبناى کار 
خود قرار بدھيم، من ھيچ 
منکرش نيستم و ناراحت ھم 
نيستم که راديو ما شعار اثباتى 
داده است و غيره، ولى تفاوت 
بخشى از حزب که پروپاگاند 
ميکند و دائما تبليغات ميکند و 
ميگويد کيست، با بخشى از 
حزب که وظيفه دارد اين جنبش 
را در اين دو سال معين به يک 
پيروزى سياسى و نظامى 

   ".نبايد قاطى بشود ،برساند

 

 !حقيقت دستکاری شده
 ...نقدی بر نقطه نظرات پوپوليستی حميد تقوايی

اين يک نگرش غير ماترياليستی به 
يک پديده عينی، به انقالب 

انقالب يک پديده .  کارگری، است
حاصل کشمکش عظيم .  عينی است

محصول .  طبقاتی در جامعه است
. تالقی و تالطم عظيم اجتماعی است

انقالب را .  محصول تبليغات نيست
انقالب .  نميتوان با تبليغات خلق کرد

فقط ميتوان .  را نميتوان خلق کرد
فقط .  سازماندھی و رھبری کرد

ميتوان موانع حرکت آن را از سر 
بی جھت نيست که .  راه برداشت

حککا امروز چيزی بيشتر از يک 
آنھم نه .  ماشين تبليغاتی نيست

تبليغات جاندار و دندان گير و با 
بلکه تبليغات !  ويتامين کمونيستی

! رقيق شده، سکوالر و پوپوليستی
اين متد در بھترين حالت از درک 
ضروريات ويژه و حياتی دوره 

در بھترين .  انقالبی عاجز است
حالت نسخه ای برای ادامه کار 
. روتين کمونيستی در جامعه است

منصور حکمت در نقد اين متد 
کنم  من فکر مى: "پوپوليستی ميگويد

اگر متدولوژى دوره آگاھگرى و 
جنبش سازى دارد ميرود به رھبرى 
انقالب، بايد ھمراه با آن متد و شيوه 
نگاه کردن خود را تغيير بدھد، بايد 

و اين اتفاقا ھيچ .  برود پاى سلب
نشانه کمتر سوسياليست بودن 

عالمت کسانى است که .  نيست
ميخواھند ھمه مردم را بياورند پشت 
سر خودشان حتى وقتى ميدانند که 
آدم را نميشود با سوسياليسم مجاب 

من چه جورى طرف را با .  کرد
سوسياليسم مجاب کنم، منفعتش 

حاال اگر امروز ھم !  اقتضا نميکند
گفت آرى، فردا ميزند زيرش، ولى 

گفتن به جمھورى "  نه"با موج 
در نتيجه اين .  اسالمى ميخواھد بيايد

 ".متدولوژى من تفاوت دارد

 

اما شايد در پاسخ ما بگويند که     
ما .  است"  سلبی"سوسياليسم ما 

سوسياليسم را تبليغ و ترويج "  اٽباتا"
در اين زمينه چه بايد گفت؟ .  نميکنيم

در اين که سوسياليسم يک پديده 
. است، ترديدی نيست"  سلبی"

انقالب سوسياليستی يک انقالب 
سلبی برای نفی کار مزدی و 
استٽمار و ريشه کن کردن نابرابری 

٧٩ضميمه   
اما خط حميد تقوايی دقيقا ھمين     

نسخه عدم موفقيت کمونيسم 
کارگری را در دستور حککا قرار 

ايشان مدعی است که با .  داده است
سوسياليستی ميتوان "  اٽباتی"خط 

توده ھای "  سلبی"رھبر جنبش 
نتيجه و پراتيک !  مردم شد؟

. سياسی اين خط کامال روشن است
بر خالف ادعاھا، اين خط منجر به 
تقويت موقعيت کمونيسم کارگری 
. در جامعه نخواھد شد و نشده است

برعکس اين خط عاملی در ايزوله 
کردن کمونيسم کارگری در اين 

عاملی برای فاصله .  جنبش است
اين .  گرفتن مردم از جنبش ما است

خط اتفاقا آن بخش از کار 
وظيفه دارد اين "کمونيستی را که 

جنبش را در اين دو سال معين به 
يک پيروزی سياسی و نظامی 

و اين نسخه .  ، از ياد ميبرد"برساند
اين .  ای برای عدم پيروزی است

گوشه ای از جوھر پوپوليسم خط 
در واقع .  حميد تقوايی است

پوپوليسم حميد تقوايی خود را از 
يک طرف در ادغام اين دو وظيفه 
متفاوت کمونيسم کارگری و از 
طرف ديگر در اين باور نشان 
ميدھد که گويا اقشار غير پرولتری 
را ميتوان با ترويج مطلوبيت و 
ضرورت سوسياليسم، عليرغم 
منافع طبقاتی شان، سوسياليست 

 .کرد

 

اما شايد کسی از سر خوش     
نيتی بپرسد که خوب چه ايرادی 
دارد، تبليغ سوسياليستی که بد 

تبليغ و نقد !  نيست؟ دقيقا
. سوسياليستی بھيچ وجه بد نيست

. حياتی است.  بلکه ضروری است
من عميقا معتقدم .  رھا کننده است

که ما بايد بمراتب ميزان نقد 
سوسياليستی خود را در جامعه 

ھيچ عرصه ای از .  افزايش دھيم
زندگی و مناسبات اجتماعی 
بورژوايی نبايد از گزند نقد 

اما .  سوسياليستی مصون باشد
مساله بر سر اين جنبه از کار ما 

مساله بر سر وظايف ويژه .  نيست
کمونيسم کارگری در دوران 
انقالبی و چگونگی کسب رھبری 
جنبش توده ھای مردم برای 
سرنگونی وتصرف ھمه جانبه 

اين آن عرصه .  قدرت سياسی است
ای است که حميد تقوايی عليرغم 

"ادعاھا خالی ميگذارد که "  سمی. 
منصور حکمت 

٣٠صفحه   
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در زمينه کارکرد خط حميد 
تقوايی اشاره ميکرد دقيقا در 

 .ھمين رابطه است

 

ما عمری برای دگرگون کردن     
جامعه بورژوايی با تمام تناقضات 
و شکافھا و مصائبش تالش کرده 

عليرغم مقاومت ھای .   ايم
سرسختانه سنت چپ راديکال 
توانسته ايم کمونيسم کارگری را 

، جايی "قسمت گود استخر"در 
که سرنوشت جامعه رقم ميخورد، 

اما درست در چنين .  قرار دھيم
موقعيتی، در شرايطی که بايد 
کمونيسم را به رھبر توده ھای 
سرنگونی طلب تبديل کرد، حميد 
تقوايی ميکوشد ما را به عقب 

دامن "ميکوشد ما را به .  برگرداند
، آنجائيکه ھمه چيز "گرم مادر

. بوی آشنايی دارد، برگرداند
معنای واقعی و عملی تئوريھای 
حميد تقوايی تاکيد بيشتر بر 

تالش بيشتر .  سوسياليسم نيست
برای حاشيه ای کردن کمونيسم 
کارگری در يک جدال عميق و 

 .ھمه جانبه است

 

: سوسياليسم يا پوپوليسم     
 گوشه ای از اختالف ما

يک رکن اساسی اختالفات ما     
با خط حاکم بر اين حزب 

حميد .  پوپوليسم حميد تقوايی است
تقوايی بيھوده تالش ميکند که 
تفاوت خود را با ما بر سر تاکيد 
ايشان بر تبليغ توده ای سوسياليسم 
در جامعه و مطلوبيت سوسياليسم 

اين ادعا ذره .  بيان و فورموله کند
. ای از حقيقت را در بر ندارد

اتفاقا اگر قرار باشد ميزان نقد 
سوسياليستی نيرويی اندازه گرفته 
شود، خط تبليغاتی حميد تقوايی از 
. اين بابت به شدت کم می آورد

ادعاھای ايشان اتفاقا تالشی برای 
پوشاندن کمرنگ شدن نقد 
سوسياليستی توسط اين نيرو در 

راه .  جنبشھای اجتماعی است
نيرويی که .  دوری نبايد رفت

ھويت کمونيستی بخش عظيمی از 
کادرھای خودش را در جنبش 

تحليل برده است، "  اکس مسلم"

که خط حميد تقوايی فاقد توانايی و ظرفيت الزم برای تبديل شدن به يک 
از اين .  جريان سازمانده و رھبر سوسياليستی اجتماعی در جامعه است

رو است که اين خط در مواجھه با نقد کمونيستی ناچار ميشود، تحريف 
. ناچار ميشود حقيقت را دستکاری کند.  ناچار ميشود اتھام بزند.  کند

ما .  برای ما اين دگرديسی رھبری کنونی حککا مايه تاسف عميق است
آيا .  آرزوھای کمونيستی وااليی برای حزب کمونيست کارگری داشتيم

ھنوز سنت کمونيسم !  دير شده است؟ من ھنوز تماما قطع اميد نکرده ام
شايد در .  کارگری منصور حکمت در اين حزب موجود و زنده است

 *؟!انتھای تونل نوری باشد

 !حقيقت دستکاری شده
 ...نقدی بر نقطه نظرات پوپوليستی حميد تقوايی

نيرويی که بجای اينکه پرچمدار 
تبديل مسلمان به آته ايست شود، 
خود در عوض بر روی ھويت 
کمونيستی بسياری از کادرھای خود 
خط کشيده و آنھا را اکس مسلم کرده 
است، نميتواند مدعی پرچمدار نقد 
. سوسياليستی در جامعه باشد

نيرويی که درحال تبديل حککا به 
يک جريان صرفا سکوالر است، 
نميتواند مدعی واقعی رھبری 
سوسياليستی در جنبشھای اجتماعی 

نيرويی که در جنبش کارگری .  باشد
عمال به دنبال خط سنديکاليستی 
روانه است، رھبری سنديکا 

را رھبر جنبش )  منصور اصانلو(
مردم برای سرنگونی قلمداد ميکند، 
نميتواند مدعی نقد سوسياليستی شود 

 –و خود را نماينده گرايش راديکال 
سوسياليستی در جنبش کارگری 

نيرويی که در تقابل دو قطب .  بداند
تروريستی در سطح جھان به سوی 
يک قطب متمايل شده است، تحريم 
و جنگ را باعٽ جاری شدن 
نارضايتی مردم و بھبود موقعيت 
کمونيسم کارگری ميداند، نميتواند 
نماينده يک پرچم سوسياليستی در 

نيرويی که ليدرش .  جامعه باشد
ميگويد بجای حمله نظامی از ما 
دفاع کنيد، نميتواند مدعی خط 

حزبی که .  سوسياليستی باشد
پراتيک روزمره اش مبتنی بر 

ھر که با ما نيست بر "سياست 
نميتواند ظرف در برگيرنده "  ماست

سوسياليست   -رھبران راديکال
. جنبشھای اجتماعی در جامعه باشد

نيرويی که در مقابل تبديل حزب 
کمونيست کارگری به حزب 

با چنگ و "  رھبر  –سازمانده "
دندان مقاومت کرد، نميتواند 
ھژمونی کمونيستی را در جنبش 

کسی از ايشان .  سرنگونی تامين کند
نخواھد پذيرفت که دعوای ايشان با 

 .ما بر سر سوسياليسم است

 

در پايان بايد گفت که ادعاھا و     
اتھامات پوچ حميد تقوايی روی 
ديگر دوری از سياست کمونيستی 
در تبديل شدن به رھبر جنبش توده 
ھای مردم برای سرنگونی، تصرف 
قدرت سياسی و استقرار فوری 

واقعيت اين است .  سوسياليسم است

٧٩ضميمه   

 يک دنياى بھتر 
برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان 

!برسانيد  

مانيفست امروز طبقه کارگر يک دنياى بھتر 
.عليه سرمايه دارى است  

برنامه حکومت کارگرى براى يک دنياى بھتر 
! آزادى جامعه است  

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 

.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net/   

  www.m-hekmat.com/ 

 

تمام فالسفه جھان را 
حال  ،تفسير کرده اند

آنکه مسئله برسر 
!تغيير آنست  

 

 کارل مارکس



يک دنياى بھتر                                                                 ٣١صفحه    

ی  وائ ق د ت آخرين مطلب رفيق حمي
ال   ٢١٠منتشر شده در انترناسيون

وان  ن ا ع الب، و " ب ق پ، ان چ
ی در  گون بش سرن ويژگيھای جن

ی "ايران ار روشن ي حو بس ه ن ، ب
اه  دگ محتوا و جوھر مشترک دي
عکس  ن کال را م ھای چپ رادي

ال .  ميکند ث ه م مسئله اين نيست ک
در حزب حکمتيست عمال بحث 
ه ای وجود دارد و  ل انقالب مرح
فی  در حزب کمونيست کارگری ن
ی  ل اق عم طب تئوری مراحل به ان
ده  جر ش ن قالب م سرنگونی و ان

ت ر دو و .  اس د ھ ه واح ج ي ت ن
م است؛  پراتيک متناظر بر آن مھ
رايش  ی ب گون ه سرن نتيجه ای ک
حرف اول و آخر است و پراتيکی 
که از سازماندھی جامعه و جنبش 
ری در  ب ن رھ ي ام ری و ت ارگ ک

ا .  قلمرو جامعه ناتوان است ت ج ي نت
حت  ه مصل دام ب ھر دو و ھر ک
سياست خود، بنيادھا و نگرش و 
ی  ست متد انتقادی کمونيسم مارکسي
د  ذارن منصور حکمت را کنار ميگ
و حزبی را ميسازند که پاسخگوی 

اشد ا .  اين سياستھا ب ھ اھ دگ ن دي اي
سم  اجتماعا توسط تحرک سوسيالي
م  س ي ون م ش ک ب ن ری و ج ارگ ک
ار  کارگری نقد شدند و به اين اعتب
. ضرورتی برای نقد مجدد نداشتند

ن  کرار اي ادداشت ت ن ي ھدف اي
ن  ه اي نقدھا نيست، نکته اينست ک

وان  ن ا ع رات ب ظ م " ن س ي ون م ک
ری ارگ د و "  ک ون ش ي رح م ط

ه  ضروری است نشان داده شود ک
کمونيسم کارگری اختالف اساسی 

 . با اين ديدگاھھا دارند

 

 متد تفسير گرا و مشاھده گر

د  ق ات و ن ق ه و طب ع ام ل ج ي تحل
ی  ن ت طبقاتی توسط رفيق تقوائی مب
اکت در يک  وعه ف به يک مجم
ت ده خطی اس ن اب د ي ر رش ي . س

ا دو  ه ب متدولوژی ايشان اينست ک
سازد و  ي ل م ي ل ح اکت ت خبر و ف

د ن ک ي ف م ري ع د ت را .  رون اھ ظ
ميتوان روی چند فاکت مشخصات 
ی را  ات ق اساسی جامعه و جدال طب

ميتواند مھلک و خطرناک باشد 
و طبقه کارگر و جامعه ھنوز 
فاقد حداقل سازماندھی پايه ای 
برای يک تھاجم برای عقب 
راندن کل راست و حکومت 

انکار "اسالمی اند؛ چنين فردی 
! واقعيات اجتماعی ميشود" کننده

به راست ! است" شکست طلب"
يا راسا راست ! آوانس ميدھد

برای چپ راديکال بحث . است
اين نيست که نبض جامعه 
چگونه ميزند، سواالت اساسی 
که ميتواند جامعه و طبقات 
اجتماعی را قطبی کند کدامند، 
فاکتھا در اين متن چه جايگاھی 
دارند، ميزان و توان تشکل و 
سازماندھی طبقه و جنبشھای 
اجتماعی کدامند، نقاط مساعد و 
نامساعد برای پيشروی کدامند، 
اولويت نيروی کمونيستی 
چيست، نيروی کمونيستی و 
انقالبی چگونه ميتواند وضعيت 
را بھم بريزد و امر تغيير را 
عملی کند؟ برای اين ديدگاه 
جامعه و تالش طبقاتی در يک 
 -روند زنده و ديناميک و انتقادی

پراتيکی تبئين نميشود، بلکه چند 
فاکت روند محتوم را تعيين کرده 

نيروھا و آکتورھای سياسی ! اند
در اين روند محتوم گويا وجود 

گويا طبقات اجتماعی و ! ندارند
جنبشھای معين و مشخص با 
! معضالت واقعی روبرو نيستند

و به ھمين اعتبار استنتاجات 
سياسی و تشکيالتی و تاکتيک و 
استراتژی برده اين مجموعه 
فاکت و مشاھده و جمع جبری 

ھم فاکت و ھم تعدد ! آنھا ھستند
فاکت بيان حقيقت و اثبات حقيقت 

آينده را ھم بناچار تعميق ! است
فاکتھای سالھای گذشته در انبار 
متدولوژی و سياست چپ 

بنابراين ! راديکال ميسازد
تاکتيک معنی اش را عمال از 

استراتژی چيزی . دست ميدھد
نيست جز روند رشد ياينده ھمين 
اعتراضات، بھم پيوستن آنھا، و 

بھم پيوستن جويبارھا و "به قولی 
"! تبديل شدن به دريای انقالب

ظاھرا ھيچ فاکتور سياسی، 

 چپ راديکال و مسئله سرنگونی و انقالب کارگری
 در نقد ديدگاھھای حميد تقوائی

 

 سياوش دانشور  

راساس آن  رد و ب تحليل و کشف ک
رد ن ک ي ئ ب ژی ت رات ! سياست و است

ه در آن  گويا جامعه انباری است ک
تجارب و نطفه ھای حرکت انتقادی 
د، و  پس انداز ميشوند، جمع ميشون
ر  در يک رشد خطی و در يک سي
ده  بھم پيوستن و تعميق شونده به پدي

م .  سومی تبديل ميشود ت س در اين سي
قت است ي ق اکت نشان ح ول .  ف ق ب

! عاميانه مشت نمونه خروار است
ا نشان  ھ ت اک دد ف به ھمين اعتبار تع
د است يت يک رون ان ق ات ح ب . اث

ات  ب حقانيتی که با قدرت خود را اث
ا  ميکند و به بستر اصلی و بدون ام
طور  و اگر تبديل ميشود و الجرم ب

در اين !  جبری خود را ديکته ميکند
ه  د ک متد اگر کسی بتواند نشان دھ
ا مکان  د، و ي ادرست ان ا ن ھ ت فاک
د، کل  دارن مورد نظر تحليلگر را ن

 . اين سيستم فروميريزد

 

ی و  وائ ق د ت ي از حکم ھميشگی حم
مجددا تاکيد شده در اين مطلب آخر 

م؛  ي ن ه و جنبش " شروع ک ع جام
پ  ه چ ر روز ب ی ھ ون گ رن س

دن سرود ".  ميچرخد ل؛ خوان دالئ
اوران،  ال در خ ون ي اس رن ت ان
مراسمھای روز کودک، اعتصاب 
ری،  ارگ ات ک اب ص ت د و اع واح

... آذر  ١۶مارس و  ٨مراسمھای 
ان  ي دان وان زن راخ ورد آخر ف و م

اين موارد .  سياسی و مقابله با اعدام
يست  ون م علی القاعده، ھر انسان ک
ه  گرا را ب رد چپ سھل است، ھر ف

اشانتيونی از درجه .  وجد می آورد
سازمانيابی و ظرفيت سازمانيابی و 
ادی  ق ت سطح اعتراض و تمايالت ان

اما اگر کسی بگويد .  و سياسی است
ا  ھ اري داک که فالن حرکت عليرغم ف
و ابراز وجودش شکست خورد و 
 فعالينش ھمه يا دستگير و يا فراری

، و يا اعالم کند درجه شدند
سازمانيابی و ميزان تحرکات 
چپگرايانه و آزاديخواھانه کنونی 
ھنوز شاخصی برای تشخيص 
تناسب قوای طبقاتی به نفع چپ 
نيست، و مھمتر، در تعيين سياست 
و تاکتيک کمونيستی اين روش 

٧٩ضميمه   
سوال سياسی، آکتور سياسی، 
نميتواند اين روند محتوم انباشت 
فاکت به سرمايه انقالبی را دچار 
!  بحران و معکوس شدن روند کند

بسياری موضوعات مانند تعرض 
به راست، سازماندھی روی زمين 
واقعی، اتکا به جنبش طبقاتی و 
. رفع موانع آن و غيره الزم نيستند

آنچه که مھم است سرنگونی است 
که امروز چپ و انقالبی شده و 
ظاھرا جنبشھای ديگر اجتماعی 
ھمگی جزئی و زير مجموعه ای 

اين متد در ! از اين جنبش اند
بھترين حالت فويرباخيسم محض 

متدی است تفسيرگرا، . است
مشاھده گر، امپريست و جويای 

لذا تداوم ھمين ! حقيقت خويش
روند و آبياری اين زمين توسط 
تبليغات و آکسيون به محصوالت 
بيشتری از فاکت خدمت ميکند و 

انسانھائی که ريگی به کفش "
ناکافی ! بايد باور کنند" ندارند

ريگ به کفش "دانستن آن معادل 
! است" داشتن  

 

ی و  گون چپ،انقالب، جنبش سرن
 چپ راديکال 

و رابطه اش با انقالب "  چپ"ترم 
ی و  ق ل ام خ م ا ت ق ي م اھی ع دگ دي

اح .  مخدوش است وان از جن ت ي م
وان از  ت ي چپ جامعه حرف زد، م
جناح چپ بورژوازی حرف زد، 
ميتوان از جناح چپ در جنبشھا و 

طور .  احزاب حرف زد اما چپ ب
وم  ھ ف چ م ي ه ھ است ک ھ دت کلی م

اسی و .  متعينی ندارد کاراکتر سي
ن  ي ئ ب ل ت اب ن چپ ق اعی اي م اجت

سم .  نيست ي ون م بويژه با مباحث ک
ه  ي اال ھ ت ن د م ق ری و ن ارگ ک
ر  راديکاليزاسيون چپ سنتی و غي
کارگری ديگر چپ به مفھوم رايج 
. در احزاب اردوگاھی معنی ندارد

انقالب در ايران و به زبان قديمی 
ی  ان ه داری جھ اي در عصر سرم
. تنھا ميتواند انقالبی کارگری باشد

ی  الب ق ری ان ارگ الب ک ق ان
سازمانيافته و آگاھانه و محصول 
ی و  ات ق يک تالش اجتماعی و طب
ود  وج يت م ارکسی وضع د م ق ن

ن .  است ت ه در م ی است ک الب انق
م  الط ه دوران ت ه ب ع ام ورود ج

رد گي ه .  انقالبی ميتواند شکل ب ن
ان "  چپ"  وم خواھ م ع ی ال ھا عل

ر  ه ھ د و ن ری ان ارگ الب ک ق ان
ه  ع ام ت در ج ان ت ي ل ي ول م ح ت

٣٢صفحه . است"  انقالب"   



يک دنياى بھتر                                                                 ٣٢صفحه    

الب و  ق ا ان د ت ی آي رم م ن ت اي
قالب  ژی ان رات ی و است سرنگون
کارگری بھم بافته شود و خود را 
ل  راح وری م ئ ث ت ح ر ب از ش

ری .  خالص کند ت اما حقيقت بزرگ
م  س ي ال ي وس د؛ س ن ک ي ار م ک را ان
ه  کارگری را بعنوان جنبش و رگ
د  ق ه ن ی ک ات ق ب بش ط ن ای در ج
وجود دارد، سر  معينی به نظام م
ادی  ق ت و سامان دادن به اين خط ان
ن  ه اي ی و ب ات ق در کل جنبش طب
ار  ن ه را ک ع ام ل ج ار ک ب ت اع

ذارد گ ی .  مي گون در عوض سرن
ی  الب ق گی چپ و ان طلبی را رن

ر . ميدھد ی و سي ب ی طل سرنگون
ه  ود ب ا خ ه ھ ون م دات و ن اھ مش

ه "  بچه انقالبی"  شود ک ي ل م دي ب ت
د و  بناچار به انقالب تحول می ياب
ست ي از ن رويش ب ! راھی ديگر ب

ی  وائ ق د ت ي د از دھان حم بگذاري
 بشنويم؛   

ست، "  ي ھنوز انقالبی در جريان ن
ا  يست ام جامعه در حال انقالب ن

ست ردم از .  ساکن و راکد ھم ني م
ان  د، خواھ رن ف ن ت اين حکومت م
است  ھ دت سرنگونی آن ھستند و م
ن  راضی شان اي در حرکات اعت
تمايل و گرايش خود را نشان داده 

د الب .  ان ق ی ان ون گ رن بش س ن ج
نيست اما حرکت مداومی است که 
جر  ن قالب م ه ان د ب وان ت ي ا م ھ تن

 ".شود
 

ای  ھ وري ئ ه سر ت اقض اول؛ ب تن
شگی چه  ي تاکنونی و تاکيدات ھم

د؟  ال " آم ه در ح ی ک الب ق ان
ت ری اس ي گ ل ک ش " ، " ش ب ن ج

ی  الب ق بش ان ی يگ جن گون سرن
ران" ، " است قالب اي ره "  ان ي و غ

ه  ام ن که به وفور در ادبيات و قطع
ھا و سخنرانيھا تکرار شده است؟ 
ان  ري ی در ج الب ق وز ان ن ر ھ اگ
ش  ب ن ن ج ف اي ي ل ک ت، ت س ي ن
شود؟  ي سرنگونی و انقالبی چی م
قالب  ی ان گون و اگر جنبش سرن

که من ھم ميگويم انقالب   –نيست 
ا   -نيست ھ ن داومش ت چطور در ت

ميتواند به انقالب تبديل شود؟ چرا 
جر شود  ن نميتواند به سرنگونی م
د  وان ت ي م اشد؟ چرا ن ب و انقالب ن

 "!  به کفش دارند

 

ه "   اکنون ھر ناظری که ريگی ب
ه است   ت اف کفش نداشته باشد دري
ر  ی ب ن ب م م روژه رژي ه  پ ک
مرعوب کردن جامعه با تعرض 
ده است ي ام ج .  چپ به شکست ان

اين واقعيتی است که حتی قبل از 
اسی  ان سي تحرک بيسابقه زنداني
واده  ان جمع خ ا ت عليه اعدام و ي
ا  ھائی که در گورستان خاوران ب
اد  ال ي ون ي اس رن ت رود ان س
د  ن جانباختگانشان را گرامی داشت
از زبان مقامات حکومت اعالم 

 ."شد
 

روژه  ه پ اورم ک ن ب راي من ھم ب
ا  ه ب ع ام رای ارعاب ج م ب رژي
ده است  رو ش مقاومت مردم روب
ه است  ت وانس ت و رژيم اسالمی ن

اما .  بنشاند" سرجايشان"مردم را 
ه "  چپ" برای حميد تقوائی اين  ک

م را  ه رژي ل م عرض اش ح ا ت ب
يست  شکست داده است، معلوم ن
ه شکست  چرا اين شکست را ب
اچار  قطعی تبديل نميکند و چرا ن
شده است يا از ايران خارج شود 
ارزه اش را  ب دان م ا در زن و ي

ی اصرار !  ادامه دھد وائ حميد تق
د،  ی ان الب ق ردم ان د م دارد بگوي
ی و چپ  جنبش سرنگونی انقالب
د  ن چپ ھر روز رش است، اي
ام  ل ع ت ميکند، تا رژيم به يک ق
زده است شکست  وسيع دست ن
رد  گي ي جه م ي ت ناپذير است، و ن
ژاد و جمھوری  دولت احمدی ن
رد از چپ  ب ن ن ی در اي اسالم

د وردن ت خ س ک ش .  ش ب ن ج
ان  م ود را ھ وج راضی م ت اع
ان  د ھم جنبش چپ و يک گام بع
د و  ن ک ي ی م ست ي ال ي جنبش سوس
سم  ي ال ي ظاھرا پيروزی اين سوس
ن  ی اي ج دري روزی ت ي ا پ م ب ھ
ه  ان واھ ی خ گون راض سرن اعت

ده گر !  متحقق ميشود اھ د مش ت م
 حميد تقوائی ھمين را ميگويد؛ 

 

جنبشی که از ھمان اوان شکل " 
بش  را جن ا آن ريش حزب م ي گ
حوالتش را  د، ت سرنگونی خوان
ا  ھ ت ي گام بگام دنبال کرد و با فعال
ر  ا ب م ي ق ت ايش مس ھ و دخالتگري
ذاشت ر گ ي اث . رشد و تعميق آن ت

چپ راديکال و مسئله سرنگونی و انقالب 
 ...کارگری

ه  وع جم وسط يک م ی ت گون سرن
ری و  ارگ ام ک ي اب و ق ص ت اع
رد؟ چرا  ي ه صورت گ ت اف ي ان سازم
قالب در  نميتواند سرنگونی آغاز ان
را  ب ا و ج ايران باشد؟ چرا ضرورت
ه  د ب وان ت ي ا م ھ ن ی ت جنبش سرنگون
بش  انقالب منجر شود؟ و اگر جن
قالب  ه ان د ب وان ت ي ا م سرنگونی تنھ
رای  ی ب ه ضرورت ود چ جر ش ن م
ارگری وجود  سازماندھی انقالب ک
د  ی را م اوت ف ت ات م الب دارد؟ آيا انق
د  ي م حث ح اوت ب ف د؟ ت ظر داري ن
ا  ی ب اب د و ارزي ت ظر م تقوائی از ن
ی کورش  ون گ شور سرن ن حث م ب

 . مدرسی تقريبا ھيچ است

 

يعنی "  بچه انقالب" تناقض دوم؛ اين 
ه  ا حرکت سرنگونی خواھانه ک ھ ن ت

ی  ميتواند ن ع به انقالب منجر شود، ي
ان . وجود يک انقالب در حال جري

پس .  ھمانطور که قبال بارھا گفته ايد
را  ان " چ ري ی در ج الب ق وز ان ن ھ
قالب " نيست ه ان ؟ حقيقت اينست ک

د.  سير خطی ندارد ن چه .  خبر نميک ب
ا .  ای نيست که رشد ميکند قالب ب ان

ست ي کی ن ی ي الب . فعاليت و نقد انق
ی  گون ان سرن ا ھم انقالب ضرورت

ه .  نيست زل انقالب يک حرکت و زل
ه .  دست شما نيست.  اجتماعی است ب

که .  اراده من و شما خلق نميشود ن اي
اعی  م ات اجت ق نيروی انقالبی و طب
د  اي د و چه ب ن ن ک ي در انقالب چه م
که  ن کردشان چيست بحثی است و اي
ه امروز  ان ی خواھ حرکت سرنگون
تنھا ميتواند به انقالب منجر شود و 
سم  ي ماھيتا انقالبی چپ است و کمون

قت .  را مستقر ميکند بحثی ديگر حقي
ست  ي ون م ه حزب ک ست ک ن ا اي ام
م  اجم رژي ھ کارگری نميتواند سير ت
ارگر و  ه ک ق اسالمی به مردم و طب
موج اعدامھا را با تئوری انقالب در 

برای انقالبی .  پيچ بعدی توضيح دھد
ده  د ش ي اک ه آن ت که در برنامه اش ب

دارد اری ن ول آن .  طرح و ک غ مش
شود.  نيست ي ه .  برای آن آماده نم م ھ

د  اي ی است و ب گون چيز ھمان سرن
ری  ک ام ف ظ ا در ن ھ ال ت ي ن اورب اي
مشاھده گر به نوعی به يک آرايش 

در نتيجه مجددا فاکت کمک .  برسند
ا  ه م کننده است و نمونه ھای جديد ب

گی " " انکار کنندگان"ميگويد که  ري

٧٩ضميمه   
ده  زه ش ي ال اين جنبش امروز راديک

و .  و خصلتی کامال چپ يافته است
ظری  اين قبل از اينکه يک حکم ن
عيت و  اشد يک واق ی ب ل ي ل ح و ت

ی است جرب ا ". ..... "  مشاھده ت م
ه  م ک ردي در کنگره ششم اعالم ک
ه  ی ب جامعه با پرچم نقد سوسياليست

رود ي ومت م ک ن ح آن .  جنگ اي
دود  ی ح ن ع ان، ي ل،  ۴زم ب اه ق م

وق  استناد ما به جنبش دفاع از حق
رود  ن س ت اف ودک، رواج ي ک
ات  ع م ج ال در ت ون ي اس رن ت ان
ارس سرخ،  راضی، ھشت م اعت
ا  سم ي ي ال ي ار سوس ن شع ت باال رف

ت در  ري رب ه  ١۶ب آذر، اول م
رش  ت ران و گس ارگ ده ک ن رزم
راضات  ات و اعت بيسابقه اعتصاب

بش .  کارگری بود د جن اي امروز ب
بش  اسی و جن آزادی زندانيان سي
دات  ن ت ن مس عليه اعدام را ھم به اي

 ."افزود
 

ام  به اين ميگويند يک دترمينيسم تم
ی در .  عيار وائ ق د ت ي ن حم راي بناب

مقابل مدعيان شکست طلبی جنبش 
قط  ه ف ر، ن د خي سرنگونی ميگوي
خورده  جنبش سرنگونی شکست ن
ق  ي م ع ده و ت ر ش است بلکه چپ ت
يافته و با پرچم نقد سوسياليستی در 

ا .  ميدان است ھ ن بش ت رشد اين جن
جر شود ن قالب م ه ان د ب وان ت ي . م

اھيت  ه م ا ب ن خصلت انقالب ھم ب
ن  ی اي ت س ي ال ي وس پ و س چ
قالب  اعتراضات روشن است؛ ان

ت ی اس ت س ي ال ي وس پ، .  س چ
الب  ق الب، ان ق ی، ان ون گ رن س
ه در  م ی، ھ کارگری و سوسياليست
ال  ک پ رادي ری چ ک اه ف گ ت دس
ران يک  اف اه و مس ن گ ي ن ب ناظري

د اران ط راضی !  ق ت ای اع ھ ش ب ن ج
ارگری  موجود و از جمله جنبش ک
د و از  ی ان اجزای جنبش سرنگون
آنجا که اين جنبش ھم چپ است و 
ی،  الب ق م ان ی و ھ ست ي ال ھم سوسي
ت  دس رای ب ی ب رورت ر ض گ دي
ارگری  گرفتن استراتژی انقالب ک

دارد ود ن ن .  وج ت اي ر داش اگ
کال .  تئوريھا خلق نميشد چپ رادي

ه  در دو حزب در جوانب مختلفی ب
ھم ميرسند؛ در تئوری تحزب، در 
کری و  ن ف ي ف ال خ ه م رخورد ب ب
سياسی، در برخورد به امر انقالب 
اسی  ات سي ي ی، در ادب و سرنگون
د و نگرش  ت جديد، در عبور از م
صور حکمت و  ن ی م ت س ي ون م ک

ای  ادھ ي ن ٣٣صفحه ب  



يک دنياى بھتر                                                                 ٣٣صفحه    

ری ارگ م ک س ي ون م اوت .  ک ف ت
ه شکست  کی ب ه ي جاست ک ن اي
ن  جنبش سرنگونی ميرسد و در ب
وريسم  ت وعی آوان بست خويش ن
ه  ول رم سياسی و تحزب سنتی را ف
ميکند و ديگری اعالم ميکند چپ 
و سوسياليسم از سر و کول کل 

رود ي اال م ه دارد ب ھر دو .  جامع
يک  رات ارگری و پ امر انقالب ک
ن  دھی اي ان کمونيستی برای سازم
د ذارن گ ي ار م ن الب را ک ق . ان

رگر در ھر  مشاھدات و متد تفسي
ی  ن دو يکی است؛ بدبينی و خوشبي
ا  دی ھ ن ه ب دی و الي ن و دوره ب

د ران رعی ت اسی و .  ف ي جه س ي ت ن
ن احزاب  رای اي ه ب کی ک ي رات پ
فرموله ميشود يک جوھر واحد 

د ر .  دارن ان ام رايش ر دو ب ھ
دھی  سوسياليسم و پراتيک سازمان

 . کمونيستی در سايه ميرود

 

ت "  ي ان ق رداد و ح د از دو خ ع ب
 " انقالب

ه "  بعد از دو خرداد"  ي ک به يک ت
ده  ل ش دي ب گاه مشترک دو حزب ت

کورش مدرسی توضيح ھر .  است
امری را به بعد دو خرداد وصل 
ميکند و حميد تقوائی از بعد از دو 

يت و " خرداد  وب ل ط قالب و م ان
 را نتيجه ميگيرد؛  " ضرورتش

ود "   رداد خ ن دو خ ت ار رف ن ک
ار  ھ ی اش در م وان ات اصل ن ح
ود و  ردم ب راضی م حرکات اعت
يت و  ان ق شکست آن بنوبه خود ح
قالب و  مطلوبيت و ضرورت ان
سرنگونی انقالبی حکومت را در 
يت  ب ث ه ت ع ام سطح وسيعی در ج
ی  کرد و به پااليش جنبش سرنگون
جر  ن ی م الب ق بش ان ن ه يک ج ب

د از .  گرديد ع امروز و در دوره ب
دو خرداد جنبش سرنگونی به يک 
ه از يک  جنبش انقالبی و چپ ک
زاويه نقد و اعتراض سوسياليستی 
ه  کل حکومت و نظام موجود را ب

 ".  چالش ميکشد ارتقا يافته است
 

برای کورش مدرسی شکست دو 
سم  ي ال ون خرداد و برتری افق ناسي
ه  د شکست آن ب ع پرو غرب و ب

وقتی ھمين موضوع را .  نميداند
ه ضرورت و  د ک ي دھ ي ر م ذک ت
حقانيت انقالب از وجود و عدم 
ی و  اس ي ای س ھ ود آزادي وج
ه  ي وج د، ت می آي دمکراسی در ن

ای  ھ د " ميکنند که منظور آزادي م
ن !  است"  نظر خود ما ه اي ت ب و ال

ه اگر  د ک را نميتواند توضيح دھ
ر  ق ا مست ظر م آزاديھای مورد ن
سم  ي ال باشد چرا نبايد به آن سوسي
ا  وال آي رد؟ و اص الق ک اط
ا  ھ ن آزادي د اي وان بورژوازی ميت
اه اگر  دگ ن دي د؟ اي ن را مستقر ک
ه  نست ک منسجم نيست دليلش اي
اکت  روی چھار ستون اخبار و ف

ت وار اس ت د .  اس ق ه ن ا ب ک ات
ه داری و  اي رم ی س ت س ي ون م ک
اعی و  م حکومتش و سنت اجت
ارگری  طبقاتی جنبش کمونيسم ک
رد و  ارک ای ک ھ زم ي ان ک و م

ان .  پيشروی آن ندارد " چپ" ھم
راديکال و از نفس افتاده است که 
با اصالحاتی در وضعيت فکری 
ه  اي م ان درون ا ھم ا ب خويش ام
ک  وژي دول ت ری و م ک ف

ه "  سوسياليسمی"  د ک خواھ را مي
رو  ي معلوم نيست با اتکا به کدام ن
ی و  ت س ي ال ي وس ش س ب ن و ج

 . کمونيستی متحقق ميشود

  

 شخصيتھای انقالب

ی امروز در "  گون بش سرن جن
ی و  کليت خود يک حرکت انقالب
ا  ورھ چپ است که کبری رحمانپ
ا و  وھ و محمود صالحيھا و اسانل
را  ره ھای آن ا چھ نازنين فاتحيھ
ار  ع ا ش د و  ب ن دھ ي ل م ي ک تش

ت"  ري رب ا ب م ي س ي ال ي وس و "  س
ری"  راب اع از "  آزادی و ب و دف

ت  واس ا خ ودک، و ب وق ک ق ح
م  ت و درھ زل ن ت و م ش ي ع م
سی و  شکستن ديوار آپارتايد جن
دام و  مذھب  جازات اع و م غ ل
ا  زدائی از حکومت و جامعه و ب
ال مشخص  ون ي اس رن ت رود ان س

 ".ميشود
 

قالب  باالتر اشاره کردم که ھم ان
ست ي م ن بش .  ھست و ھ م جن ھ

م  يست و ھ قالب ن سرنگونی ان
پ و  ی و چ الب ق ی ان ش ب ن ج

ی است ره ھای !  سوسياليست چھ
ی  وائ ق د ت ي ظر حم ق ن م طب آنھ
ود  ا و محم ورھ پ ان ری رحم کب

چپ راديکال و مسئله سرنگونی و انقالب 
 ...کارگری

ده  شکست جنبش سرنگونی منجر ش
برای حميد تقوائی شکست دو .  است

رداد  ت و خ ي وب ل ط ت و م ي ان ق ح
ی  ون گ رن الب و س ق رورت ان ض

تا حاال .  را تثبيت کرده استانقالبی 
ا از  ھ ت س ي ون م ه ک رسم براين بود ک
ه وضعيت  ق شان ب زاويه نقد عمي
موجود و نفس اينکه خواھان نظام و 
ی  الب ق د، ان ن ت گر ھس ه ای دي جامع

قالب .  بودند حقانيت انقالبيگری و ان
ريت و  ث چ اک ي اجتماعی را نتيجه ھ
اقليت و شکست و پيروزی راست و 
ره  ي د و غ ي سطح رشد اقتصاد و تول

امروز شکست دو خرداد .  نميدانستند
يت و ضرورت" " حقانيت و مطلوب

د ن ک ي يت م ؟ اگر دو ! انقالب را تثب
ا از  ود شم خرداد شکست نخورده ب
اين حقانيت و مطلوبيت و ضرورت 
اه  دگ ن دي انقالب دست ميکشيديد؟ اي
يت  ان انقالبيگريش را مديون عدم حق

د ن ک ي ودش .  راست م ای خ روی پ
ه  ق انقالبی نيست و برای انقالب طب

مارکسيستھا و .  خودش تالش نميکند
ه  ي ل قالب ع ارگری ان م ک س ي ون م ک
ه  اي سرمايه را به اعتبار ماھيت سرم
رای  ی و تالش ب ات ق ب ه ط ع ام و ج
جه  نابودی و زير و رو کردن آن نتي
ن  ميگيرند و شرايط انقالبی را بھتري
دوره برای دخالت در قدرت سياسی 
ارگر و  ع ک ف ه ن يف ب کل و تعيين ت
رای  سوسياليسم و راه حل کارگری ب

د ن دان ي ه م گران .  آزادی کل جامع دي
ا ضرورت و  ط، ي ه شراي ا ب اما بن
ه  قالب را ب مبرميت و مطلوبيت ان
اصالح سرمايه داری ميفروشند و يا 
آنرا از شکست يک جنبش ارتجاعی 

ی .  نتيجه ميگيرند الب يا دوره غير انق
ط  راي طرف ش ود و ب ش ي شروع م
متفاوت ميرويم و يا شکست ارتجاع 
قالب و  يت ان وب ل ط ضرورت و م

دھد ي وم !  سوسياليسم را نشان م ل ع م
ا  نيست چرا قبل از آمدن دو خرداد م
يت  ان بر مطلوبيت و ضرورت و حق
وقت  م؟ آن ودي رده ب د ک ي اک انقالب ت
اه  ب ت اشتباه ميکرديم يا امروز شما اش
ه در  اه است ک دگ ن دي ميکنيد؟ ھمي

قالب  27قطعنامه پلنوم  ضرورت ان
اسی  ي ه آزادی س را در کشوری ک
زی  وجود ندارد نتيجه ميگيرد و به ت

ی .  انترناسيونال دومی می غلطد ن يع
الب را در  ق رورت ان ال ض م ع
کشوری که آزادی سياسی دارد الزم 

٧٩ضميمه   
ن  ي ازن ا و ن وھ ل ان ا و اس ھ ي صالح

خ .  فاتحيھا ھستند ل داستان زندگی ت
ور  پ ان ديروز و امروز کبری رحم
د ن دان ي ه م م . و نازنين فاتحی را ھ

ر بشريت  ي حق داستانی که نشان ت
ه دارد وز ادام ن وم .  است و ھ ل ع م

نيست چرا اين چھره ھا چھره ھای 
ن  رت اي ھ ا ش د؟ آي ن الب ق ن ان اي
ره  ھ ه چ ی را ب ان رب ا ق ھ راژدي ت
د و  ن انقالب و سرنگونی تبديل ميک
يا رھبری انقالبی آنان؟ بايد اين را 
د  ي م ی ح ت ان دوس اب انس ه حس ب
اب  ه حس ا ب ذاشت و ي ی گ وائ ق ت
تبليغات و قرينه سازی در بحث؟ و 
اکت  يا صاف و ساده جمع کردن ف
ا  وری ايشان؟ ي ئ شخصيت برای ت
مثال اسانلو يک سنديکاليست است 
م  ر رژي ي ه اس ان ف اس ت روز م و ام
ا و  ه م اسالمی که بايد با تالش ھم
ری از  ارگ ش ک ب ن داران ج ت دوس

م آزاد شود ا ايشان .  چنگ رژي ام
چ  ي دون ھ د و ب ودن در خارج که ب
ون  ان ه ای از ق ج ن ک ار و ش فش
م و  ارگری رژي اساسی و ضد ک
ای  ظرفيتھای آن برای ايجاد تشکلھ

وان  ن ع ری ب ارگ ا " ک واست م خ
ران ارگ د"  ک رف زدن ی .  ح کس

د  م ب نميگويد که اسانلو بايد به رژي
رار است  ت، چون ق و بيراه ميگف

ازی .  برگردد و آنجا کار کند ي اما ن
ون ضد  ان د ق ي ج م ه ت ود ب ب م ن ھ

ه آن .  کارگری رژيم بپردازد ي وج ت
وان  ن درک " ھم از زاويه برخی بع

. زيادی بيمورد است"  شرايط داخل
ارگری  يست ک ون م خود حزب ک
د  ق ن را ن ي مقاله منتشر کرده و ھم

رده است ه .  ک د ک حاال چطور ش
الب و  ق ت ان صي خ ه ش ان ب ايش
سم و چپ و  سرنگونی و سوسيالي
سم  ي ن دوال ھمه چيز تبديل شد؟ اي

 سياسی از کجا می آيد؟ 

 

ا و  ھ ت اک ی ف وائ ق د ت ي م رای ح ب
ده  عيت زن فيگورھا بجای خود واق
ی و  اب ل و ارزي ي ل ح د و ت مينشينن
ا  ھ ت تاکتيک و استراتژی از اين فاک

ی و .  در می آيند گون بش سرن جن
وای  حت می م راديکاليسم ضد رژي
غ  ي ل واقعی سوسياليسمی است که تب

مخالفت انقالبی با .  و ترويج ميشود
دھی  ان ازم ه س ايش را ب م ج رژي
ی  ست ي ال ي ارگری و سوس جنبش ک

استراتژی سرنگونی جايش .  ميدھد
ارگری  قالب ک را به استراتژی ان

ی .  ميدھد گون بش سرن اگر اين جن
٣۴صفحه سرکوب شود و   



يک دنياى بھتر                                                                 ٣۴صفحه    

ا آن  راه ب م د، ھ ت اف ي فس ب يا از ن
سوسياليسم و کمونيسم ھم شکست 
خورده اعالم ميشود و راديکاليسم 

کشد ي ه م می ت اطالق .  ضد رژي
بش  ه جن انقالبی و سوسياليستی ب
سرنگونی نشان ھيچ راديکاليسمی 
ن  ذاشت ار گ ن رعکس؛ ک نيست، ب
ا  ک سياست سوسياليستی و عدم ات
وان  ن ع ارگری ب سم ک ي به سوسيال
اعی  م يک جنبش معين و پايه اجت
ت ری اس ارگ م ک س ي ون م . ک

د از ھر دو  ي سرنگونی طلب ناام
ی طلب  گون دست ميشويد و سرن
ر  م و ام س ي ال ي وس دوار از س ي ام
ی ست ي . سازماندھی انقالب سوسيال

جوھر ھر دو ديدگاه مبتنی به يک 
پ  ورده چ اخ ی و پ م دي درک ق
ا  ي راديکال است که دورانی برو ب

اينھا ھرچه باشند، ھر نوع .  داشت
ات جدی  سوسياليسمی باشند، مناف
ژی  رات با کمونيسم کارگری و است
ال  ب ری در ق ارگ ی ک ت س ي ون م ک

م  ی ھ وائ ق ق ت ي ظر رف ميتواند ن
اين ايرادی ندارد و الزم به .  باشد

ود ن .  ھيچ بحثی ھم شايد نب ا اي ام
اسی و  ي ی س ات اج ت ن ت اه اس دگ دي
ل حزب  اب ق کی را در م ي رات پ
د  دھ ي رار م کمونيست کارگری ق
ات  ظري ن ن که مھمتر از خود اي

مثل ھميشه آوانتوريسم و .  ھستند
ه  رق ار ف پاسيفيسم و بروزات رفت
ا  ھ اھ دگ ن دي ای نتايج بن بست اي

ه .  ھستند ا ب کمونيسم کارگری ام
ر و  ت م ک ح گرش م اصول و ن
ی  ست ارکسي ادی و م ق ت ا ان ق عمي

انسی .  متکی است ت ي از يکسو ميل
ا  ه ب ل اب ق ی و م ون گ رن در س

ت را  وم ک الب" ح ق ام "  ان ن
گر از  گذارد و از سوی دي نمي
ر  رای ام خص ب ف مش اي وظ
ی  ال ه خ ان ری ش ارگ الب ک ق ان

اچار .  نميکند ا ن چپ راديکال ام
ه  ا ب ت اي ھ ا ن ھ وري ئ ن ت است با اي
ه  ه ن د ک ه دھ ي ک ی ت روئ ي ن
د  ن سرنگونی را ميتواند متحقق ک

 . و نه انقالب کارگری را
 

 1386مھر  5-  2007سپتامبر  26

چپ راديکال و مسئله سرنگونی و انقالب 
 ...کارگری

ارگری  قالب ک سرنگونی  و امر ان
سم ضد .  دارند خصوصيت راديکالي

رژيمی اينست که راديکاليسمش را 
ان  ب ل ی ط در تقابل با ديگر سرنگون

ی .  ترسيم ميکند وائ در مورد حميد تق
ه  ي ق را ب اھ ر ظ ن اواخ و در اي
د  سرنگونی طلبان اساسا وجود ندارن

د ی ان گون ن !  و ھمه مانع سرن ي ھم
دی  ق ود ن ش ي ث م اع وع ب وض م
ای  شھ ب ن ه ج مر ب کمونيستی و مست
ی  ارتجاعی و سياستھای دست راست
زب و  ال ح م د و ع ن اش ه ب ت داش ن
ا  ھ ل آن اب کمونيسم کارگری را در مق

د ن ن قش و مکان و .  خلع سالح ک ن
حوالت  ظرفيت مخرب آنھا را در ت
ع اساسی  ان د و عمال يک م ن ن نبي
ان  ر راھش ی را از س ت س ي ون م ک

ه .  بردارند ا ب د ي ن آنھائی ھم که ھست
ا " انکار گران"صف  تعلق دارند و ي

فش"  ه ک ی ب گ فس "!  ري ل ن ک مش
اه  دگ ن دي وجود اين ديدگاه نيست، اي
قديمی است و ھميشه وجود داشته و 

٧٩ضميمه   

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

 )علی جوادی، نسرين رمضانعلی(

nasrin_ramzanali@yahoo.com 
 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

markazi.wupi@gmail.com     
 

 به حزب اتحاد 

 !کمونيسم کارگری کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank – N. 
America 

Routing Number : 

 121 000 248 

Account Number: 

 36 48 46 88 52 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

ميتواند در نتيجه يک قيام . رژيم اسالمى ميتواند زير فشار مردم تجزيه شود، متالشى شود، جايگزين شود
اما رفتن رژيم اسالمى بنظر من به احتمال . ميتواند با يک کودتا از بين برود. شھرى در تھران سقوط کند

انقالب ايران يک انقالب ھمگانى و يک . اى در اوائل سير انقالب آتى خواھد بود و نه اواخر آن قويتر، نقطه
انقالب ايران انقالبى کارگرى خواھد بود با ھدف اثباتى ايجاد يک حکومت . نخواھد بود" ھمه با ھم"جنبش 

اين انقالب از دل جنبش جارى و به احتمال قوى با موفقيت جنبش جارى . کارگرى، يک جمھورى سوسياليستى
اين بار . نيروھايى که حکومت اسالمى را بزير ميکشند زير بار يک رھبرى واحد نخواھند رفت. عروج ميکند

تر خواھد  طلب اينبار به مراتب تحزب يافته جنبش سرنگونى. را نخواھيم ديد ٥٧خامى و خوشباورى انقالب 
اينھا آلترناتيو . طلب در عين تنش حاد با يکديگر وارد اين جدال ميشوند احزاب و نيروھاى سرنگونى. بود

ھمه نيروھا سقوط رژيم اسالمى را به مثابه گامى براى ايجاد نظام سياسى . حکومتى واحدى را نميپذيرند
ھا، ميان جنبشھاى طبقاتى و پرچمھاى حزبى  و جدال واقعى ميان اين آلترناتيوھا و افق. مطلوب خود نگاه ميکنند

بنظر من با سرنگونى رژيم اسالمى، جنبش . طلبى بيشتر اوج ميگيرد مختلف با پيشروى جنبش سرنگونى
کمونيستى درجامعه  -صفبندى جديدى، له و عليه پرچم کارگرى. اى بشدت در درون خود پاُلريزه ميشود توده

.  طلبى در اين ميدان حضور پيدا ميکنيم، اما نگاھمان به آنجاست ما درصف مقدم جنبش سرنگونى. پديدار ميشود
اين احتمال البته وجود دارد که سرنگونى رژيم و پيروزى کارگرى در يک پروسه ھمراه با . به انقالب کارگرى

بھترين حالت براى ما ھمين است که رژيم اسالمى با . ما براى اين تالش ميکنيم. ھم و ھمزمان به وقوع بپيوندند
ترين شکل، يک حکومت کارگرى با يک  مشقت يک انقالب کارگرى سرنگون شود و بجاى آن، مستقيما و به کم

زيرا بنظر من نفس . ترين سير نيست اما اين تنھا سير ممکن و يا لزوما محتمل. برنامه کمونيستى برقرار بشود
اوجگيرى جنبش کمونيستى کارگرى و قرار گرفتن آن در رأس جنبش اعتراضى باعث تجديد آرايش در درون 

تر و با  طبقه حاکمه و پيدايش دولت بورژوايى جديدى بجاى رژيم اسالمى خواھد شد که بتواند ازموضعى قوى
المللى، با عروج  تر در درون خود طبقه بورژوا چه در ايران و چه در سطح بين برخوردارى از حمايتى وسيع

بعبارت ديگر جمھورى اسالمى ممکن است دقيقا براى اجتناب از . سياسى طبقه کارگر در ايران مقابله کند
.                                          انقالب کارگرى، يا براى مقابله با آن، توسط خود بورژوازى کنار زده بشود  

  منصور حکمت


