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 ٢٠١۵ مارچ ٠١

  تاريِخ چپ، به روايت حميد تقوائی
 استناجات ، بھمن٢٢ و ٢١ی ئ ام تودهست تا اپوزيسيون ايران، بار ديگر پيرامون قي ھر سال، مجالی]دلو[بھمن ماه 

قبل از ھر چيز توضيح . زمان را از منظر خود بازگو نمايد چنين ارزيابی و جايگاِه چپ آن  سياسی و ھم- يک تئور

ھای  ھای توده المجموع نيروھای چپ بر اين نظراند، که اعتراضات و خواسته حيث جا نيست که منن موضوع ناباي

ھايش  حق و اّما، شکست ُخورده و باز مانده از خواسته ی بھمن، حرکتی بهئ ام توده رژيم شاھنشاھی و قي ديده عليه ستم

ھای  وران، بر سر جنبشد کرد چپ آن راند که افکار و عملشان بر اين نظ بوده است؛ اکثريت قريب به اتفاق

مثبت و از باردھی خود، باز ۀ ھمين دليل، از ثمر رنگ بوده است و به رنگ و يا بی ، کم۵٧ و ۵۶ھای  اعتراضی سال

توان و   بھمن، آيا می٢٢ و ٢١ھای قيام  رغم تمامی ناکامی که علی با اين اوصاف و پُرسش اين است... ست؛ و مانده ا

 را ناديده گرفت و بر نقِش چِپ ۵٠ و ۴٠ۀھای اواخر و اوائل دھ کرد انقالبيون و کمونيست ست، عمل يا صحيح

  زمان، سرپوش گذاشت؟ آن

 با ھمان تعيينات، بر سر جامعه - ھم   آن- ف کشانده شده و نظامی ديگر و ھا به انحرا پوشيده نيست که جنبش توده

ھا   ھزاران ُکشته، ميليون و خود افزود تعرضات اقتصادی، سياسی و نظامیۀوقت، بر دامن تسلط يافت، و وقت به

 و بنابه دالئل -زمان  کتمانی در آن نيست که چپ آن. ھا انسان را به کام فقر و بدبختی کشاند چنين ميليون  و ھم آواره

ھای اعتراضی را به مسير  نمايد و جنبش الزم را بۀوجود آمده، استفاد ھای به توانسته است از فرصت، ن-متفاوت 

زمان، در به غليان در آوردن و در اثرگذاری  جا ھم نيست تا از اثر چپ آن اش سوق دھد، اّما و در مقابل، به اصلی

رديفی  حمل چنين تفکری، ھم. ھای آن کاست  اھميِت فعاليتازورد و بر ميزان و ا نيميان اعتراضات مردمی سخنی به

داری کمونيستی نيست و در يک کالم، ُدور شدن از بازگوئی حقايق و  معنای امانت جوئی و به  حقيقتۀبا روحي

  . ست تحريف تاريخ جنبش کمونيستی

ان حاکميت شاھنشاھی، فضای رعب و وحشت و فضای ور جامعه در دکيدست که فضایأبه بيانی ديگر، الزم به ت

ديوار موش دارد و موش گوش "حکايت . گر پھلوی بوده است بندھا، و فضای قدر قدرتی رژيم سرکوبر و ببگي

رو در رو، با ۀ کرد و کسی در ميدان مبارز ترين اقشار جامعه، سنگينی می ھای محروم ولهغ بيۀبر محوط" دارد

طلبان، يکی پس از ديگری،   مردمی و فرصت  منافع نيروھای به اصطالح مدافع. بودبندان ن ت و قدارهجانيان بشري

گرمی و بدون حمايِت عملی، مورد سرکوب، استثمار و اجحاف حاکمان و  پاپس کشيدند و توده، بدون پشت

گوی درد   و کسی پاسخکشان النه کرده بود کارگران و زحمتۀ فقر و نداری به در خان. گرفت داران قرار می سرمايه
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باری بود که تعدادی از  بر بستر چنين اوضاع بغرنج و تأسف. بوده است جامعه نگان اصلی و رنِج سازند

ھم با مرزبندی سياسی، تئوريک و عملی، پا  رھائيبخش و کمونيستی، و آنۀ ھای صديق و با علم به مبارز کمونيست

گر و حافظان نظام امپرياليستی گذاشتند و با عمل انقالبی خود، نقبی بر  ھای سرکوب ميدان نبرد و مبارزه با ارگان  به

ورانی بود که جنبش کمونيستی وارد جدلی تازه، با جانيان بشريت شد و ن ددر چني. ھا زدند قدرت تاريخی توده

رسيد، نجام نر اقيام به س. فکر جامعه را به سمت خود جلب نمايد  بخش عظيمی از نيروھای روشن توانست تا توجه

ی و ئ  تودهھای ھا، برخاستن توان، بر اين نکته خط بطالن کشيد که بدون پراتيِک کمونيست موازات آن ھم نمی اّما و به

 خالف نظر حميد -تر و  تر و صريح عبارتی دقيق بود؛ به پذير می چنين شکستن فضای خفقاق حاکم بر جامعه ممکن ھم

ۀ ھای اواخر و اوائل دھ معه، آلوده و بر گرفته از سياست و از پراتيک کمونيست بھمن و جا٢٢ و ٢١، قيام -تقوائی 

  . آنندۀ ديده، در غبط ھای ستم ھاست جامعه و توده  بود؛ سياست و پراتيکی که دھه۵٠ و ۴٠

ست تا  خود باعث گرديده اۀنوبه ھا به سازمان، ب اپورتونيستۀ يافت باور ديگر بر آن است که ھجوم و کاروان سازمان

تسلط کامل . ماند ب خود باز راه رود، و انقالب، از مسير اصلی ساز به کج ھای دگرگونه مسير سياست و تاکتيک

رھائی ۀ رفت و راِه اجرائی برنام ھا بر تمامی ارکاِن سازماِن پُر افتخار چريکھای فدائی خلق، راه پيش اپورتونيست

ھم با شکل و شمايل  بار و آن سد نمود و موجب شد، تا سرمايه، اينھا، از زير يوغ مناسبات امپرياليستی را  توده

ً مدعيان منافعھم ه بهسرماي. ديگری، بر قدرت تکيه زند راه بُردند و  ی، قيام را به کجئ  توده-  کارگری راھی بعضا

ل فقدان رھبری سالم دلي قيام، به. راه، خفه نمايندۀ داری را محفوظ نگه داشتند، تا انقالب را در نيم سرمايهۀ طبق

 که یئآوردھا آوردھای گرانبھای مبارزاتی بود؛ دست ، اّما و در عوض، حامل دست به انحراف کشانده شدکمونيستی

 - انکاِر چنين حقيقتی، . وران پايانی حاکميت رژيم شاھنشاھی داشت دھای ی رفتار و اعمال کمونيستنشاِن از محتوا

 آن، چيزی جز تحريف   جنبش کمونيستی و به تبعیبخش معضالت رو در رو الج، ع- ھم با ھر دليل و برھانی  و آن

مازاد بر . گر امپرياليستی نيست  شوم و سرکوبۀحقايق مبارزاتی، چيزی جز تخريب آرمان رھائيبخش از زير سلط

مونيستی و پروای ک  نخست، در بياِن آشکار و در بیۀروی ھر انقالبی، در درجشھا ضمامت، تضمين، و پي اينۀ ھم

به . ديده در برابر رژيم سراپا مسلح است ھای ستم ن تودهاعملی مدافعۀ وقف ھای مناسب و بی العمل در ثانی در عکس

ھای  داشت جانبه و بدون چشم يا با نگاه ھمه. زمان پی بُرد توان به اھميت و به جايگاه چپ آن ھر حال در دو حوزه می

. زمان ارزيابی از موقعيت و فعاليت اثربخش چپ آنۀ  و بدون ارائا ردتی، و ي حزبی توأم با نقد کمونيس-سازمانی 

تر  تر و پُر سنگالخ نموده، بلکه تنگھا را بازتر و ھموارتر ن ھا و راه ا گرهعدم تفکيک اين دو موضوِع روشن، نه تنھ

  .ھم خواھد نمود

خواران سازمان   و در حقيقت افکار ميراث- عملی قصد بر آن نيست تا در اين نوشته، برُخورد با ناباوران رفتاری و 

زمان ديگری موکول  را به وقت و يا به توان آن  را به نقد کشاند و صد البته، می-پُر افتخار چريکھای فدائی خلق 

 ۀعبارتی، افکار مخربان تاريخ جنبش کمونيستی دھ بار ديگر، تفکرات و يا به بل ھدِف فعلی آن است تا يک. نمود

چنين  ست و ھم  نشان داد، که دليل و سر انجام چنين نگاھی، متأثر از کدامين منفعت طبقاتیزير سؤال برده  را۵٠

اند تا تاريخ چپ را، بنابه ميل و بنابه تمايالت سياسی  روشن ساخت، که به چه دليل بعضاً افراد و جريانات، در تالش

توان مدعی چپ مدرن بود و  ال اين است که آيا میؤنين سچ  حزبی، خود تعريف نمايند؟ در بستر چنين وضعيتی ھم-

ورد و در عوض، اميان ني ھای اعتراضی، سخنی به زمان، بر سر جنبش آن" سنتی"از چپ تأثيرگذار و از افکار چپ 

د؟ ، به ُخورد جامعه دا- جائی تاريخ مصرف آن  ھم با جا به  و آن-ساز خود را،  مايه و مشکل تالش ورزيد تا کاالی بی
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ست که از پراتيک مبارزاتی و از حضور در درون جامعه باز ماند و   اعتراضی-آيا به صالِح جنبش کمونيستی 

  ی حکومِت سراسر ظلم و تباھی را داشت؟ئجا چنين ادعای جابه  و ھم ادعای ھدايِت جامعه

ی، بسيار گل و گشاد ئ وده ت-  چنين افکاری در ميان نيروھای مدعی اعتراضات کارگریۀ ھر جھت ميدان و دامن به

يکی از اين عناصر حميد تقوائی و . کند تری را برای خود دست و  پا می است و متأسفانهُ و ھر روز، ميدان گسترده

ھا عنصر، سازمان و حزب، در رکاِب، و  مانند ده ھاست حميد تقوائی به از آنجا که دھه. باشد حزب متعلق به وی می

 درِک ۀاش ھم، اجاز  حزبی-دارد، بنابر اين، منفعت فردی ن قرار نبي و حزب واقعدر جايگاِه عنصر، سازمان 

واره، به ست، که ھمواره و ھمدليل ھم ني زمان را از وی سلب نموده و بی  صحيح از حرکت و تأثيراِت چپ آن

 به افکارش باورمند دريغا که حميد تقوائی بيش از اندازه، به حزب و. گوئی و اغراق روی آورده است سياست مبالغه

ھای اعتراضی و چپ خارج از کشوری ارزش و  ش در درون جنبش حزباست، و دريغا که بيش از اندازه برای

 - ھای کارگری دارد که کمونيست و حزب، با حضور و در ارتباط با جنبشن ھم نشود و کاری به اي جايگاه قائل می

ھای اعتراضی، آن حزب و يا آن  سازمان،  ابد و بدون حضور، و بدون ارتباط تنگاتنگ با جنبشي ی معنا میئ توده

  .آيد  می- آمده و -عنوان حزب و سازمان ُمرده به حساب  به

که تالش ورزد  کشد، بدون اين را به نقد می" سنتی"ست که حميد تقوائی تفکر چپ  ھای طوالنی ھا سال عالوه بر اين

گران رژيم جمھوری  بندان و سرکوب اش را در درون جامعه و در مبارزه با قداره حزبی" مدرن"جايگاِه تفکر 

عملی ۀ اش را در زندگی روزمر"حزبی"آوردھای  ترين دست که تالش ورزد کم اسالمی نشان دھد، بدون اين

ند و پراتيک ز ھاست که وی از فضای تنگ سياسی جامعه حرف می کشان ترسيم نمايد؛ سال کارگران و زحمت

 -خواھد در معادالت و در تغيير فضای سياسی ش بزبکه ح نگيرد، بدون اي  چھل را به ُسخره میۀھای دھ کمونيست

عنوان کاالی  ش را، بهر حزبتأثي بندی شده و بی ھاست که افکار بسته ترين نقشی را ايفاء نمايد؛ سال امنيتی جامعه، کم

ھم در درون جنبش کمونيستی  آوردی از خود و آن ترين دست که، پائين  ايندھد، بدون مرغوب به ُخورد ديگران می

 آفرينی نيست و نقِد کمونيستی دليل آن روشن است و وی در پی کشِف حقيقت و در پی نقش. بر جای گذاشته باشد

ً و صرفاً، به حن ميد تقوائی دارد و سياسِت، رد و انکار را در پيش گرفته است که صد البته، چنين نگرشی صرفا

خارج از کشوری، تبديل گرديده "  حزبی-سازمانی "ھای چپ  ھا و تاکتيک يکی از سياست گردد و به خالصه نمی

 تاريخی و در خدمت به تخريب رفتار و اعمال چِپ عگی وقاياست و منشش در خدمت به واروناست؛ چپی که سي

ھای چپ خارج از کشوری،  گيری ھا و موضع ود که نشانهتوان مشاھده نم طور قطع می به. ھای ُدور است انقالبی دھه

 و گويا قرار ھم بر  ف، دست باال را داردگوئی و تحري راز، و در عوض، اغراق و مبالغهت ھمھای واقعی تر با ترم کم

 و شوربختانه چنين نگاه. کار گرفته شود  گری افکار عمومی بهھا و رفتارھا، در خدمت به روشن هآن نيست تا انديش

ھا نيست؛ نگاه و تصوری که  اعمالی، در ميان چپ خارج از کشوری نھادينه شده است و تصوری، در فرار از آن

  .باشد داران آن می طبعاً حميد تقوائی يکی از پرچم

 اسالمی يک جنبش گسترده در -جنبش ملی : "گويد  می۵٧ھا و اسالميون در انقالب  وی در مورد نقش کمونيست

  چپ آن را تشکيل میۀ راست اين جنبش و مجاھدين شاخۀخمينی و طرفدارانش شاخ. کومت شاه بوداپوزيسيون ح

اساس اين جنبش عبارت بود از . کردند  اين جنبش را نمايندگی میۀنيروھائی نظير نھضت آزادی نيز خط ميان. دادند

کرد   که غرب نمايندگی مییئيت با تمدن امروزی و فرھنگ پيشرو يعنی ضد-  ارتجاعی ۀغربستيزی از يک زاوي

 نيروھای چپ سنتی در . و اعتراض به غير اسالمی و ضد اسالمی بودن برخی قوانين و سياستھای حکومت شاه-

 مشترک ۀ چپ آن نزديک بودند و خود را متعلق به يک جبھۀبا شاخ.  شاه نيز نقد و تقابلی با اين جنبش نداشتندۀدور
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چپ به معنی "گويد که  و در ادامه می". کردند  راست آن سکوت میۀشاخدانستند و در برابر   می- خلق ۀ جبھ-

طور واقعی انقالبی چپ بود و مضمون و ه  ب۵٧انقالب . ...  ايفاء کرد۵٧اجتماعی کلمه نقش مھمی در انقالب 

 خالف نامی که خود جمھوری اسالمی و کل دولتھا و نيروھای راست به آن الصاق  آنۀخواست و نيروی محرک

  ".اند ربطی به اسالم و اسالميت نداشت دهکر

ی "انقالب چپ"ناميد؛ اگر چه " انقالب چپ"، را ۵٧" انقالب"بايست توان و می عجباً و بنابه باور حميد تقوائی، می

ی که مرزبندی روشن، "انقالب چپ"داد؛ اگر چه  نناسب به مناسبات حاکم بر جامعه که پاسخی در خور شايسته و م

توان چنين انقالبی  ال اين است که چگونه میؤبنابرايُن س!! داشتغرب، و يا با اسالم و اسالميت نع با صريح و قاط

آورد و از کدام  ميان می  از کدام انقالب سخن بهھا و براستی حميد تقوائی اين ۀخارج از ھم!! ناميد؟" انقالب چپ"را 

سازمان چپ  ۀبه دليل حکميت و افکار شاخ!! ی سازمان مجاھدين؟چپ آن، يعن ۀگويد؟ از جنبش و از شاخ چپ می

انقالب "پای   را، به۵٧" انقالب"بايست  توان و يا می  بھمن بود که می٢٢ و ٢١ی و قيام ئ مجاھدين بر سر جنبش توده

  !ی نوشت؟"چپ

از کشوری، دگرگونه  عناصر و نيروھای خارج ی ازھا از جانب بعض يم و معانی واژهآری، محتوای انقالب، مفاھ

پای انقالب  ھم بدون برنامه و ھدايِت کمونيستی را به ثمر و آن گانی و بی ھر گونه اعتراِض ھمشود و  توضيح داده می

که انقالب، مترادف با دگرگونی بنيادی نظام و مناسبات حاکم بر جامعه تعريف گرديده و بدون  در حالی. نويسند می

ھای  بندی تقسيم. ست"انقالب چپی"ھم از نوِع  زنی انقالب و آن گذاری و بر چسب  فاقد ارزشعبور از چنين مراحلی،

ھای مبارزاتی  بر اغتشاش طبقاتی و ناروشنیشود و  ناصحيح طرح میھا  طبقاتی و ادراک از شعارھا و مخالفت

ھای  بندی چنين قسمت ھم يکی دو تا نيست و ھمچون حميد تقوائی  ھای افرادی ھم گوئی متأسفانه، در ھم. افزايند می

از مضامين و معانی انقالِب چنين درک وی   و ھم۵٧ و ۵۶ھای  ی سالئ اش از اعتراضات توده  طبقاتی-ی کمونيست

" سنتی"مخالفت چپ نمايد و آگاھانه  جا می  طبقاتی را جابه-ھای عملی  گيری طبقات و موضع. ی، وارونه استئ توده

ً و صرفاً، در سکوت و يا در اعتراض به قوانين و  و يا در " تمدن امروزی و فرھنگ پيشروئی سرمايه"را صرفا

  !!دھد  حکومت شاه، توضيح می-  اسالمی -  جنبش ملی -" قوانين غير اسالمی و ضد اسالمی"تقابل با 

 نيست و آثار و ۴٠ۀھای دھ مونيستھای طبقاتی ک بندی ھا و صف ھا، تاکتيک الزم و يا نيازی به چيدمان سياست

واقعيت اين . ست  خود گويای ھر گونه ادعائی راتيک چريکھای فدائی خلق، بنابهھا، پ  اينۀتر از ھم ھا و مھم نوشته

که سر زندگی و نشاطی آن تحرکات، از ذھن جامعه و مردم خارج نه شده است، و مفتخری چِپ کنونی ھم، به  است

 با ۴٠ۀ خالف نظر حميد تقوائی مرزبندی و خط فاصل چپ دھ.زمان است ھای آن بارزاتی کمونيستپراتيک کوتاِه م

ت با فرھنگ نيروھای راست و به اصطالح چپ مجاھدينی، در تقابل با فرھنگ غرب ستيزی و يا در مخالف

تيک طبقاتی متضاد از ھم بوده بوده است و بلکه، در اتخاذ و در انتخاب دو سياست و دو پراسرمايه ن" روئی پيش"

داران و  ديگر آن، سرمايه ھا و نيروھای انقالب به صف شده بودند و در طرف طرف آن، کمونيست است که در يک

و در ضديت با " زمان در ناباوری به فرھنگ سرمايه  افکار چپ آن. شان قرار گرفته بودند ھای ديگر دار و دسته

ً بر اين نظر بود که فرھنگ سرمايه، فرھنگ ن" غربتمدن امروزی و فرھنگ پيشروئی  بوده است بلکه و عميقا

. ست ھا و فرھنگِ مخالفت با رشد افکار اجتماعی مبتذل، فرھنگ ضديت با انسانيت، و فرھنگِ ھر گونه نابرابری

ھا و   فرھنگ خلق، با توھين، اجحاف و استثمار و با تحقير-خالف نظر حميد تقوائی  و - چرا که خشت آن فرھنگ 

ھا   ميليون خواهترين قرابتی، با فرھنگ دل  کمبا رو در رو قرار دادن طبقات محروم ريخته شده است و بنابر اين،

نه شاه . ی، پس زدئ ھم در يک انقالب حقيقی توده  آنرا و  و بايد آن- دارد  و ن-داشته  ن کش و کمونيست انسان زحمت
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به " ستيزی غرب"زمان،  ، انقالب چپی بود و نه مخالفت چپ آن۵٧" انقالب" تمدن بود، و نه  رشد جامعه و مدافع

پذير بود و آغشته به  وليتؤگرا و چپ سر زنده، و چپ مس زمان، چپ عمل چپ آن. مفھوم حميد تقوائی بود

ش نگاھ. بودگو ن لغهچنين چپ و سازمان و حزب خودمحوربين و مبا  و ھم ھا و مروج اغتشاش طبقاتی کاری ندانم

اين . آفرينی عملی کمونيستی در درون جامعه بود ھای موجود، نگاِه تغيير و نگاه نقش خالف نگاه احزاب و سازمان

 را آگاھانه انکار نمود، و ۴٠ۀھای دھ ھای کمونيست توان فعاليت دو تفاوِت عظيم، قابل کتمان نيست و بنابراين نمی

  .   ھای خود سر پوش گذاشت طلبی ھا و بر تسليم کاری دانمبر بی ھويتی و بر ن

  

  لينک مطلب 

https://rowzane.com/interview/article=24220/print  

  

  

 


