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 ،بزرگداشت جانباختگان
 !رو ھای انقالبیيدن نيفرصتی برای کوب

       

ھا برسر کار آمد برای تحکيم قدرت و حفظ  تودهسرکوبی انقالب   جھت١٣۵٧سال   رژيم جمھوری اسالمی که در

اين است که .  دست به جناياتی زد که در تاريخ ايران کم سابقه بود۶٠داری حاکم، در دھۀ  هيشرايط استثمارنظام سرما

دادھای رخ داده يھای مختلف رو کمونيستھا، آزاديخواھان و ساير نيروھای دموکراتيک ھمواره سعی می کنند که به گونه

. در اين دھه را به ياد آورده، جنايات رژيم جمھوری اسالمی را افشاء و از آرمانھا و مبارزات آن جانباختگان ياد کنند

 برای نيروھای سازشکار و حتی ضد خلقی ھم دستاويزی شده که سعی ۶٧البته اخيراً قتل عام زندانيان سياسی در سال 

  .شش بيان کنندمی کنند نظرات و ايده ھای خود را تحت اين پو

بزرگداشت ھزاران جان سپرده در " با عنوان ئی سپتمبر جلسه سخنران٢١در استکھلم پايتخت سويدن نيز در تاريخ 

 سازمان و حزب ۵د برپا شد که نمايندگانی از ياسی در تبعيان سياز سوی کانون زندان..." زندانھای جمھوری اسالمی 

ز حزب کمونيست کارگری يکی از سخنرانان اين جلسه بود، کسی که گوش  ائیدر آن سخنرانی نمودند که حميد تقوا

 ۀروھای انقالبی به جلسه آمده تا بزرگداشت خاطريدن نيشتر برای کوبيکردن به سخنان او نشان می داد که وی ب

  .۶٠ ۀجانباختگان دھ

ران و سپس حزب ينيست ا که از تشکيل دھندگان و رھبران سازمان اتحاد مبارزان و بعد حزب کموئیحميد تقوا

 جلسه، به جای پاسخ به پرسشھای مطرح ۀاالت برگزار کنندؤاست در جواب س) از اين پس حکک(کمونيست کارگری 

 شاه را نفی نموده و بدين ترتيب ۀشده، از ھر فرصتی استفاده کرد تا کمونيسم و جنبشھا و سازمانھای انقالبی در دور

ال که  ؤاو در جواب اين س. گر به نمايش بگذارديبار د نيھليسم بورژوائی خاص حکک شاه را با ۀتحليلھای خود از دور

آيا نيروھای مخالف حکومت می توانستند با در پيش گرفتن سياستھای معين و متفاوتی، از اين کشتار جلوگيری کنند يا "

له اينکه چپی مسأ....  کدام چپ؟ ی صحبت ميکنيم؟رميگرده به اينکه ما از چه چپ بحث ب"دھد  اينطور پاسخ می"  نه؟

، من حتی ضدامپرياليستی ھم نميگم امريکائیبود که وقتی اجتماعاً نگاه کنيم بخشی از يک جنبش از يک جنبش ضد

در زمان شاه که باالخره  "دھد  ش را ادامه میي اين چنين حرفھائین درفشانی حميد تقواي اۀو در ادام" د بوامريکائیضد

ز ھمان دوره به سياست اومديم و کمونيست شديم و مبارزه را شروع کرديم يک چپی وجود داشت آدمھای ھمسن من ا

 مرداد بود که ٢٨سفانه منفی کودتای اين ھم ميراث متأ.  بودامريکائیھاش ضد که معيارھاش و ارزش

 ھمين خمينی و گری شده بود، محور و قالب شخصيتھاش از آل احمد بگير تا کسی مثل دکتر شريعتی، امريکائیضد
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منتظری و رفسنجانی که اون موقع اينا تو زندان بودن تا مجاھدين، اينھا ھمه يک خانواده و يک بستر بود، يک چپ 

داری ميتونه  گفت چپ، ولی اگر حتی بخواھيم بگيم ضدامپرياليست فقط ضدسرمايه خودش میه  بود که بامريکائیضد

  ."ضدامپرياليست باشه اينا ضد سرمايه نبودن

ن پرسش که آيا نيروھای مخالف حکومت می يست کارگری به ايب پاسخ رھبر حزب به اصطالح کمونين ترتيبه ا

ن يجلوگيری کنند؟ ا)  در جمھوری اسالمی۶٠ ۀکشتار ھای دھ(توانستند با در پيش گرفتن سياستھای معين از اين کشتار

کار و سازمان ي سازمان په چپھا و مثالً ين  و بقيھد دکتر شريعتی و مجا شود که  خمينی، منتظری و رفسنجانی، می

" ملی ـ اسالمی"  ۀبودند  که تقوائی آنرا خانواد" يک خانواده" ران در مجموع ھمه بخشی از يکھای فدائی خلق ايچر

اين چون . دي کسی جز خود سخنران نخواھد فھمال مربوطه ربط دارد را احتماالً ؤن حرفھا چقدر به سيکه ا نيا. می نامد

س قدرت أال در مورد زمانی بود که خمينی، منتظری و رفسنجانی نه در زندان و مخالف حکومت، بلکه خود در رؤس

بوده و آنھا بودند که مردم و سازمانھای انقالبی را سرکوب و کشتار به راه انداخته بودند، بنابراين نامبردن از آنھا در 

جز خلط مبحث  و ضمن رندانه از پاسخ فرار کردن، از فرصت برای ر کرده است ييموقعی که شرايط از ھر جھت تغ

ک چھارچوب يروھای نامتجانس در ين نيتبليغ عليه نيروھای چپ استفاده کردن چه معنائی دارد؟ اساساً قرار دادن ا

ر سازش  و دامريکا دست در دست ۵٧ و ۵۶نی در سالھای يچرا که خم. طلبد ای می ژهيزحماقت ويحتی در دوران شاه ن

 سازمانھای انقالبی را نابود ۀم شاه می شد تا انقالب و ھمين رژي جانش،ن قدرت جھانی و ساير قدرتھای امپرياليستیيبا ا

 حافظ نظام حاکم ۀم شاه به مثابيرو ھای انقالبی در ھمان زمان در کار سرنگونی رژيستھا و نيدر حالی که کمون. کند

 دشمن امريکادانستند که  ای بود که ھمه می  ايران به گونهۀ اجتماعی در جامع- دیگر واقعيات اقتصاياز سوی د. بودند

ھا مجبور به ترک کشور  بيھوده نبود که وقتی شاه با قدرت توده. ستامريکااصلی خلقھای ايران است و شاه نيز نوکر 

بنابراين ھيچ . ت که بايد برودسامريکا، مردم بالفاصله فرياد زدند حاال نوبت "شاه رفت"شد و روزنامه ھا نوشتند 

  . مبارزه نکندامريکاسازمانی نمی توانست ادعا کند که طرفدار مردم است ولی عليه 

م شاه يو مگر رژ ن کودتا برای بازگرداندن شاه به قدرت نبود؟ي مرداد نام می برد خوب مگر ا٢٨تقوائی از کودتای 

 ۀرغم گفت ديد، قراردادھای ننگين نفت که علی مپرياليسم تعليم میارتشی که توسط اين ا حافظ نظام طبقاتی حاکم نبود؟

خته با يرا بسيار ارزان در دست داشت، سازمان امنيت يا ھمان ساواک که در حقيقت در آم  آنامريکا، ئیحميد تقوا

حضور (ورميانه  ايران و خایھا  بود و ديگر اعمال ننگين شاه عليه تودهامريکا و در خدمت امريکاسازمانھای امنيتی 

 بودند ھمه و ھمه عامل استعمار بودن  امريکاکه در خدمت  امپرياليسم )  ميليتاريستی در ظفار برای سرکوب انقالبيون

داد و اين واقعيتی است که از خود واقعيت گرفته شده بود و نه ھمچون تزھای  ری بودن شاه را نشان میيو سگ زنج

ن است که نظر مثبت ي تالش شان اۀر می کنند و ھميانی که در آسمانھا سحکک از تصورات و خيالپردازيھای کس

عی است که  ي بر ايران کامالً آشکار بود طبامريکاطی که تسلط ين در شرايبنابرا.  را به خود جلب کنندامريکاامپرياليسم 

از است يشرمی خاصی نيبه ببنابراين . ه داری جھانیيسم و سرماياليت با سلطه امپريعنی ضدي امريکا ۀت با سلطيضد

ه داری که واقعا بودند، يست و ضد سرماياليئی و نه ضد امپرامريکاران در آن سالھا را صرفا ضد يستھای ايکه کمون

  . معرفی نمود

 يک جنبش اجتماعی بود که بھش من ميتونم بگم ما تو ادبياتمون "دھد  ن الطائالت اينطور ادامه میي به ائیحميد تقوا

م جنبش ملی ـ اسالمی، ناسيوناليسم و اسالم از جنبش مشروطه به بعد اين دوتا معيارھای ارزشی بودند بھش ميگي

 "چپی را بوجود اوردن که اين چپ شاخه اون جنبشھا بود، ضد سرمايه داری توش نميديدی

که " حزبی"ی ليدر  مبارزاتی شناخته شده در زمان شاه، براۀالبته برای ليدر يک حزب کاغذی و فاقد ھرگونه سابق

که از زمان تشکيل در بزرگترين مسايل " حزبی"است، برای ليدر " ئیاروپا"شان  افتخار رھبرانش آن است که کمونيسم
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و " چپ ستيزی"جنبش انقالبی نشان داده که بيشتر پرو امپرياليسم بوده تا ضد امپرياليسم و سرمايه، نمايش اين نوع 

 در ئیاما خارج از انگيزه ھای ناسالم حميد تقوا. کمونيستی تا حد زيادی قابل فھم استکوبيدن تمام ارزشھای مبارزاتی 

ق يح و دقيفھمد که فرق گذاشتن صر ھای ايشان را به خود بدھد می ھايش اگر کسی زحمت نقد درافشانی سخن پراکنی

 یشھای مختلف خودشان را بروز مطى که اين جنبينانۀ شرايب  که اساساً متفاوتند، بررسى درست و واقعئین جنبشھايب

کشانند، اينست برخورد  دھند، و درک روابط طبقات در جامعه که اين جنبشھا را به درجات مختلف به ميدان می

ست که لجوجانه و يز جز سردرگمى در انتظار کسانى نيچ چيھ. مارکسيستی و طبقاتی با جنبشھای اجتماعی ديالکتيکی،

ر يدلخواه آنھا را به تصوه که ب  خودداری کنند و بدتر آن،جتماعی آنطور که خود ھستندرش جنبشھای ايعامدانه از پذ

 که ادعای کمونيست بودن دارند، و از ئیآنھا. ھای ناسالم توصيف کنند ر مربوط آنھم با انگيزهيده  و با يک کلمه غيکش

.  از واقعيات و نه از تصورات خود استنتاج کنندد واقعيات رايدانند با دارتر خود را نماينده بھترين نوع آن می آن خنده

ق تضادھاى طبقاتى در ايران را کامالً يت عميشه ماھيھم که " کمونيسم کارگری" اسىيولی با توجه به تحليلھای س

 خود ھای فاقد ارزش و با نامگذاری جنبشھا به ميل ئیگو  که با عبارات کلی و گندهئی عمل حميد تقواۀاند نتيج ده گرفتهيناد

ھای جھان به  دور از واقعيت  برخورد کرده است آن است که دشمن اصلی يا امپرياليسم، اين دشمن اصلی تودهه و ب

که خالصی از آنھا خواست ) عنوان دشمنان اصلیه اسالم و اسالمگرايان ب(شوند  کنار زده شده و دشمنانی آفريده می

. شود ست و در نھايت بورژوازی ھمچون سيستم اصلی روابط اقتصادی ـ اجتماعی حفظ میابخشی از بورژوازی ھم 

 اگر گويای بيسوادی گوينده نباشد حتما گويای "داری توش نميديدی در اين جنبشھا، ضدسرمايه"ن ادعا که ين ايبنابرا

 به آنجا لشکر کشی کردند تا امريکا ستھا وياليم که امپريدي افغانستان ندۀگر مگر در تجربياز سوی د. بيشرمی او ھست

 ھم امريکاستی ياليدن طالبان و مالعمر خواست بورژوازی امپرين کشين از قدرت پائيطالبان اسالمی را بردارند بنابرا

 دفاع می کردند و در کنار آنھا قرار گرفته امريکان حمله و لشکر کشی از يبود که اتفاقا آقای تقوائی و حزبشان در ا

  ! بودند

شوند مردم و پيشاپيش آنھا سازمانھا و  چه عواملی باعث می"ال ؤ سخنرانی اش  و در پاسخ به سۀادام  درئیحميد تقوا

 توانيم جست ال میؤھا يا ضعفھا را در اين س  کاستیآناحزاب سياسی نتوانند با سرکوب حاکم مقابله کنند، يعنی در واقع 

به نظر من " دھد  چنين جواب می" ده و برون رفت از مشکالتی که داريمجوگر باشيم و پرسشی پيدا کنيم برای آينو 

."  از نظر اجتماعی چپ ديگری را ميطلبيد که موجود نبود، نه تنھا در ايران، در سطح جھانی موجود نبود۵٧انقالب 

حاصره شھر را کسی ديگه م" " داری بود چپی فعاليت ميکرد که نقدش به سرمايه داری نقدش به کمبودھای سرمايه" 

از طريق دھات رو، نيمه فئودال ـ نيمه مستعمره، چه گوارايسم و کاستريسم و اينا رفت کنار، جواب نميداد، بطور 

) خوانا نيست(عينی جواب جامعه را نميداد، يھو معلوم شد که چپی از نوع لنين، از نوع انقالب اکتبر ميخواد نه از نوع

ن انقالب عليه سرمايه است نه انقالب عليه امپرياليسم، سگ زنجيری امپرياليسم، يا جنگ چريکی کوبا، ومعلوم شد اي

دار تو  س نه سگ زنجيری طبقه سرمايه چپی که تو باغ سگ زنجيری بود با شاه بد بود گويا سگ زنجيری کس ديگه

  ".خود ايران،

که  یه داری است و وقتي سرماۀ مرحلنيسم باالتريالين سخنان تقوائی نشان می دھد که حتی نمی داند که امپريبا ا

 خود ۀرا آماج حمل ند و آنيه داری حاکم سخن می گويه نظام سرمايعنی علي ،زنند اد میيسم فرياليه امپريستھا عليکمون

نی را باور کرده و فکر ي خمۀبکاراني شعارھای فرن نا آگاھی در ضمن نشان می دھد که تقوائی واقعاً يا.  قرار داده اند

بايد از حميد .  ا ھم اکنون جمھوری اسالمی ھم ھستي بود و امريکاست و ضد يالي ضد امپرنی واقعاً ي که خممی کند

قدرت رسيد و شاه را از کشور راندند و بعد  ه  به جای شاه بامريکا پرسيد که آيا وقتی که خمينی توسط امپرياليسم ئیتقوا

نی برای حفظ نظام يگزين جاي خمينی شوند آيا اۀليم دارو دست از رھبران ارتش خواست که تسامريکائیژنرال ھايزر 
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ا  امپرياليسم يآ. ن نظام نبوده استينی و جمھوری اسالمی اش در راستای حفظ ايات خمي جناۀحاکم نبود و مگرھم

ش اری رساند؟ و يا مگر برای حفظ منافع خودينی يری خمي زده بود به سرش که شاه را بردارد و به قدرت گامريکا

ده است؟ و آيا اين خمينی جالد  که تمامی توان وقساوت و  فريبش را يداری وابسته حاکم تن هينبود که با حفظ نظام سرما

عنی امپرياليسم و در شرايط يبانی دشمن اصلی خلقھای جھان ي نشان نداد که با پشت،کار برد تا انقالب را سرکوب کنده ب

اش را  ئیامريکاستی و ضد يالياھوھای ضد امپريب ھيد فريده و نبايت رس به قدرامريکامشخص ايران امپرياليسم 

  خورد؟ 

ت است که ين واقعيشود ا ھای غيرعلمی او نتيجه می آنچه که از حضور و سخنرانی  تقوائی در اين جلسه و گفته

 عليه  و توھم پراکنیران يستھای واقعی ايدن کمونيای شده است برای کوب  بھانه۶٠ ۀ جانباختگان دھۀبزرگداشت خاطر

 چه پايگاه و مفھومی در ئیدانند چريک فدا ن کسانی میيزيرا چن. ۵٠ ۀ خلق ايران در دھئیسازمان چريکھای فدا

 ئیھا و زحمتکشان به سوی سازمان چريکھای فدا در اوائل انقالب ھمه شاھد بودند که چگونه توده.  ايران داردۀجامع

پس او بی جھت . ن سازمان به چه نيروی بزرگی بدل شدندي رو آورده و ھواداران اخ پر افتخارشيخلق با توجه به تار

 ۀ در دھئی بورژوائی خود در دشمنی با سازمان چريکھای فداۀتوانست به وظيف الی تا میؤنبود که در پاسخ به ھر س

 به ئی سازمان چريکھای فداستھا بري که اپورتون۵٧ و ۵۶ای نيست از دوران انقالب  اين چيز تازه. داد  ادامه می۵٠

ه يف علي اراجۀفات و اشاعيران مسلط شدند، ما شاھد حجم باالئی از تحريستی اين سازمان کمونيعنوان قدرتمند تر

رآمدگان به يکی از دي زند و تقوائی اتفاقاً  حجم ادبيات اپورتونيستی در اين زمينه سر به خروارھا می. ميستھا بوده ايکمون

  .سم واقعی می باشدياش ھمکاری در ارکستر عليه فدائی و کمون فهيکه وظای است  خانواده

ى وابسته، شاه و ئ بورژوازۀازھاى طبقيری نشان داد که ني از ھمان ابتدای شکل گئیل انقالبی چريکھای فداي تحل

غارت و  خود يعنی حفظ شرايط ۀتوانست به اين وظيف خواست و اگر شاه نمی ساواک و آن دستگاه سرکوب را می

کرد عمل کند، نياز اين طبقه عامل ديگری را که شايستگی  را نمايندگی می ای که آن استثمار برای امپرياليسم و طبقه

اين . را نشان داد  اين۵٧ شکست انقالب ۀفرستد که تجرب جلو میه  ب،فه نشان داده باشديخود را برای انجام اين وظ

گر آن يای گذاشتن که يک عضو آن خمينی و عضو د  را در خانواده۵٠ ۀ خلق در دھئیسازمان چريکھای فدا چنين

بی مبتال يماری عجيداند به چه ب ن باشند  در بھترين حالت فقط بايد از تراوشات مغز بيماری باشد که خود ھم نمیيمجاھد

 انقالب نيز سرکوب و بعد از وار خود   خمينی در پيش از انقالب فقط حفظ شرايط زندگی انگلۀگشته است زيرا خواست

 قتل عام ۀکشتن داد و فاجعه ران بود و برای حفظ اين شرايط دھھا ھزار نفر را بيه داری ايانقالب برای حفظ نظام سرما

 سنگين خود در مقابل ۀ در دوران شاه به وظيفئیدر حاليکه چريکھای فدا. وجود آورده  را ب۶٠ ۀزندانيان سياسی دھ

را در اول انقالب ھمه ديدند که چگونه   آنۀترين فعاليت و بيشترين کشته را دادند و نتيج کارگر عمل کرده و بيشۀطبق

ھا آنھا را با آغوش باز پذيرفته و مبارزات  آنھا را پاس داشتند، چيزی که برای اپورتونيستھا غيرقابل تحمل بوده و  توده

  .بينند دانند و می لجوجانه موجوديت و زيست خود را در رد اين سازمان می

 بنابراين جواب در يک سطح "د ي سخنرانی اش می گوۀخنده دار است البته در متن صحبتھای تقوائی که وی در ادام

تونست   اجتماعی ميگم اگر چپ نوع ديگری، چپ واقعی، راديکال، ضدسرمايه، ضد طبقه حاکمه داشتی میيژيکسترات

 ۀم که جامعيک لحظه فکر کنيد يئاياما ب.  "جور ديگر رقم بزنه را يک ۵٧ بلکه سرنوشت انقالب ۶٠نه تنھا از کشتار 

ن تقوائی چند سال يست کومله  که ھميدا نمود آنھم در قامت حزب کمونيرا پ" چپی"ن ير اما باالخره چنيخأما گرچه با ت

  داد که منطقاً ست کارگری را شکليست است از آن جدا شد و حزب کمونيوناليادی ناسين حزب زيکه ا ني اۀبعد به بھان

ن حزب می توان يه را در کجای عملکرد ايت با سرماين ضدياما ا. ه  باشديئی بلکه ضد سرماامريکاست نه ضد يمی با

د در صف اول ي باھای سازمانھا و احزاب قبلی را ندارد منطقاً  چ کدام از اشکاالت و نارسائیيدا نمود؟  حزبی که ھيپ
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دن يان ھر کس که چشمی برای دين جريخچه و عملکرد ايه باشد اما با نگاھی به تاره داری قرار داشتيمبارزه با سرما

ت از ي و در حماامريکاه داران و در کنار ين حزب را در ھمه جا دوش به دوش سلطنت طلبان و سرمايداشته باشد ا

 چشمی به آنھا داشته و ۀشرا باور کرده و گو ند تا قدرتھای بزرگ مدرن بودن آنيستی آن می بياليھای امپر لشکرکشی

  . شان عليه مردم آنھا را ھم به بازی بگيرند در اعمال ضد انقالبی

ن يخته شدند چنيسم به دار آوياليستی که به خاطر آزادی و سوسياد صدھا کمونيداشت يکه در جلسه ای که در گرام یوقت

 ۀراستی جلسه ب. ھم شک کند" زرگداشتب "ۀد به معنای کلمات و از جمله کلميشود انسان با ده میيفی شنياراج

 جنبشھای مختلف از يک بستر برخاسته و ھمه ۀبزرگداشت آن رزمندگان چه ربطی به کسانی دارد که مدعی اند ھم

 با خودداری ئیبه اين ترتيب حميد تقوا. ارتجاعی ھستند و قبل از آنھا ھم ھيچ نيروی کمونيستی در ايران وجود نداشت

خود نخواھد ه ی قرار داد که ھرگز صورت واقعيت بۀ  جنبشھا، خود را در جنبش خيالييوۀ مبارزاز  درک ماھيت و ش

. ه کنديستھا را توجياليستادن خود در کنار امپريکند تا ا گرفت، زيرا نيھيليسم بورژوائی اين سازمان ھمه چيز را رد می

دانند به ترھات تقوائی در اين  کمونيست و چپ میال را ھم بايد کرد که پاسخ سازمانھائی که خود را ؤدر آخر اين س

   مشترکشان با چنين جريان پرمدعای پرو امپرياليسم را چطور توجيه می کنند؟ ۀجلسه چيست و برپائی جلس
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