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در طي دومـاه خـرداد     :   محسن ابراهيمي 
و تير يک جـنـبـش مـيـلـيـونـي عـلـيـه                   

دو .     جمهوري اسالمي شکـل گـرفـت       
ماهي که ميشود گفت نه تنهـا ايـران        

بهانه اين جنـبـش   .   بلکه دنيا را لرزاند   
انتخابات و تقلب در انـتـخـابـات بـود           
ولي از همان آغاز جنبش علـيـه رژيـم            

اين جنبش فعال به نظر ميـرسـد   .     بود
فاصله بين  .   نسبتا فروکش کرده است   

تظاهراتـهـاي خـيـابـانـي طـوالنـي تـر                
مـيــشـود و از دامـنــه آنــهـا کـاســتــه                 

با توجه به اينکه شـمـا ايـن        .     ميشود
حرکت را يـک انـقـالب و يـا جـنـبـش                  
انقالبي براي سرنگوني رژيم ميدانـيـد      
و کال انقالب در تبيـيـن شـمـا از ايـن             
شرايط يک کلمه محوري است اولـيـن       
سئوال من اينست که آيا به نظر شـمـا         
اين انقالب همچنان ادامـه دارد؟ آيـا          
نميشـود گـفـت کـه ايـن حـرکـت يـک                   
ــود کــه                  عصــيــان و شــورش گــذرا ب
فروکش کرد و تـمـام شـد؟ آيـا امـروز              
نميتوان گفت که اصال انقالبي در کار   
نبود؟ امروز ارزيابي شما چيست؟ آيا     
هنوز فکر ميکنيد تبيين اين حـرکـت    

 بعنوان يک انقالب درست است؟  
بـه نـظـر مـن در ايـن              :     حميد تقوائـي  

ترديدي نيست که از خـرداد مـاه يـک             
انقالب توده اي شروع شد و هنوز هـم      

البـتـه از نـظـر         . اين حرکت ادامه دارد 
شـکــل اعــتـراض و مــبـارزه، يـعــنــي              
تــظـــاهـــرات هـــاي مــيـــلـــيـــونـــي و              
چندصدهزار نفره در تهران و شهر هاي 
ديگر  ودرگيريهاي خياباني وجدال هر 
روزه و هر شب مـردم   بـا نـيـروهـاي                   
انتظامي و غيره، مـبـارزات فـروکـش        

کرده است ولي اين به معني شکـسـت    
. و يا خاتمه يافتن اين حرکت نـيـسـت       

مــردم نــه شــکــســت خــورده انــد نــه               
مـرعـوب و مـايــوس شــده انـد و نــه                  
خواستها و اهـداف انسـانـي و بـرحـق              

اگـر کسـي     .   خود را فراموش کرده اند  
نگاهي به حوادث هـمـيـن يـک هـفـتـه              
اخير بيانـدازد مـتـوجـه مـيـشـود کـه                
جامعه نه مايوس شـده و نـه تسـلـيـم               

در اين مورد که ديـگـر آن       .   شده است 
اشکال اوليه اعتـراضـات تـوده اي را            
پشت سرگذاشته ايم بايد توجه داشـت        
که شروع انقالب با آن انفجار توده اي     

فـکـر   .   و ميـلـيـونـي اسـتـثـنـائـي بـود               
نميکنم اين حرکت در تاريـخ نـظـيـري         

ما از همان ابـتـدا اعـالم      .   داشته باشد 
کرديم که نـبـايـد انـتـظـار داشـت کـه                   
انقالب همين شکل اعتراضات وسيع    
توده اي را حفظ کند و مـبـارزات بـه             
نحو خطي و  ممتدي مدام وسـيـعـتـر             

هيچ انقالبي .   شود تا به پيروزي برسد  
ما در اوج ايـن        .  اينطور پيش نميرود 

حرکت اعالم کرديم اين انقالبـي بـراي        
سرنگون کردن جمهوري اسالمي است 
ولي تا رسيدن به اين هدف مـراحـل و           
فراز و فـرود هـاي مـتـعـددي را طـي                  

امـروز انـقـالب اولـيــن         .   خـواهـد کـرد     
مرحله خود را پشت سر گذاشته اسـت   
و از نظـر شـکـل و دامـنـه مـبـارزات                 
خياباني محدودتر شده ولي در عـيـن         
حال از نظر مضمون و شعارها عمـيـق     

ايــن .   تــر و راديــکــال تــر شــده اســت             
واقعيت در آخريـن تـظـاهـرات وسـيـع             
توده اي که به بهانه روز قدس صـورت   

. گرفت به عيان قـابـل مشـاهـده بـود             

تظاهراتي که جواب محکمي بـود بـه       
همه تبليغات شيادانه و عوامفريبانـه       
رسمي حکومت در مورد اسرائـيـل و          

نـمـونـه ديـگـر          .   مردم فلسطين و غيره 
ــوي               ــان در ک تــظــاهــرات دانشــجــوي
دانشگاه بـعـد از نـمـاز جـمـعـه اخـيـر                   

.  اسـت )    شهريور۲۴روز (   خامنه اي  
بعد از سخنراني  خامنه اي نزديک بـه     
هشــتــصــد نــفــر دانشــجــو در کــوي               
دانشگاه جمع شده و با شعار خـامـنـه         
اي قاتل است و مرگ بر خامنه اي و           
مرگ بر ديکتاتور راهپـيـمـائـي کـرده           

بخشي از ساکنين امير آبـاد هـم        .   اند
در اين حرکت با دانشجويان همـراهـي       

چنين اعتراضي تا سه چهار .  کرده اند 
. ماه پيش اصـال قـابـل تصـور نـبـود               

دانشگاهها هميشه مرکز اعتـراض و       
مـبــارزه بــوده اســت ولــي تــظـاهــرات            
همبـسـتـه بـا مـردم بـا شـعـار مـرگ                     
برخامنه اي  فقط ميتوانست حاصـل      
و در ادامه انقـالبـي رخ بـدهـد کـه از                

هـمـيـن را در        .   خردادمـاه شـروع شـد       
مورد اعتراض کارگران ايـران خـودرو        
ميتوان گفت که با انتشار بيـانـيـه اي            
در سالگرد کشته شدن يک همکارشان 
در محيط کار ضمن طرح خواستهاي    
هميشگي خود  حمايتشان از جنـبـش      
انقالبي جاري را اعالم داشته انـد، بـه           
کشتار و شکنجه وسرکـوبـهـاي اخـيـر          
ــد و خــواســتــار                   ــرده ان ــراض ک اعــت
دستگيري و محاکمه عامـلـيـن  ايـن            

اعتراضات کارگري .   جنايات شده اند  
از مدتها قبل از تـحـوالت اخـيـر در               
سطح وسيعي در کارخانـه هـا جـريـان           
داشته است اما انتشار چنين بـيـانـيـه        

اي در جنبش کارگري بروشـنـي مـهـر          
. يـک انـقــالب  زنـده را بــرخـود دارد                 

بنابرايـن بـايـد گـفـت انـقـالب کـه بـا                    
انفجار توده اي خردادماه شروع شد نه 
تـنــهــا شــکــســت نــخــورده و  عــقــب              
ننشسته و  مايوس نشده است بـلـکـه          
در ابــعـاد و اشــکـال  عــمـيــقـتــري و                  
راديکال تري بـه حـرکـت خـود ادامـه               

 .  ميدهد
اما ايـنـکـه اصـوال چـرا  چـنـيـن                  
حرکتي را بايد انقالب ناميد بـه نـظـر          
ــژگــي اصــلــي                 مــن پــاســخ در دو وي

اول اينکه در اين .   تحوالت اخير است  
حرکتهاي اعتراضي مساله محوري و 
مورد تـوجـه جـامـعـه و تـوده مـردم                  
مـعـتــرض مسـالــه دولــت و مــقـابلــه              

حـتـي   .   مستقيـم بـا حـکـومـت اسـت            
همان قالب و بهانـه اي کـه دسـتـاويـز              
مــردم قــرار گــرفــت يــعــنــي مســالــه             
انتخابات مستقيما به مساله ساختار  
حــکــومــت و ريــاســت جــمــهــوري و             
ازينطريـق خـود ولـي فـقـيـه مـربـوط                 

يعـنـي هـم ظـاهـر قضـيـه بـه                 .   ميشد
مساله دولت و قدرت سياسي مربوط  
ميشد و هم بـطـور واقـعـي مضـمـون               
اعتراض مردم جمهوري اسالمي بـود      

اين  يک جـنـبـش صـنـفـي و           . و هست 
مطالباتي بخشهاي مختـلـف مـردم،         
امري که مدتها است در ايران جـريـان        
دارد، نيست بلکه يک حرکـت عـظـيـم          
توده اي است عليه کـل حـکـومـت و              
عليه ديکتاتوري و عليه ستون فقرات  

اين حکومت يعني واليت فقيه، و هم       
چنين مسـائـل سـيـاسـي اسـاسـي اي                
نظير آزادي  زندانيان سياسـي و خـتـم          
شکنجه و اعدام و محاکمه عاملين و 

ايـن اولـيـن      .     آمرين کشتارها و غيـره    
مشخـصـه اي اسـت کـه بـه حـرکـات                  
اعتراضي جـاري خصـلـتـي انـقـالبـي               

مساله محوري هر انـقـالبـي       .   ميدهد
بنا به تعريف قدرت سياسي و مسالـه     

جنبشهاي مخـتـلـفـي     .  حکومت است 
در جامعه وجود دارند مثـل جـنـبـش            
آزادي زن، جنبش خالصي فـرهـنـگـي        
جوانان، جنبش سکوالريستـي عـلـيـه        
ــراي                ــارگــري ب ــبــش ک ــن مــذهــب، ج
خواستها و مطالبات صنفي و رفاهي  
کارگران مثل حق تشـکـل و افـزايـش             

. دستمزد و ايمني شرايط کار و غـيـره      
ولي جنبش توده اي جـاري حـول ايـن            
مسائل نيست بلکه مستقيما مسالـه     
دولت و حکومت را هـدف قـرار داده            

هـــمـــانــطـــور کــه مـــردم در             .   اســت 
مـوسـوي   " شعارهايشان اعالم کـردنـد      

" . بهانه است  کـل رژيـم نشـانـه اسـت              
بـعــبـارت ديــگـر ايــن بــار جـمــهــوري              
اسالمي بعنوان عامل و منشا اصلي    
همه مصائب کارگران و زنان و جوانان  
و ديگر بخشهاي محروم جـامـعـه در           
مرکز مبارزه و اعـتـراض مـردم قـرار            

اين جـنـبـه بـا پـيـشـروي            .   گرفته است 
جنبش جاري هر روز عمـيـق تـر شـده             

هـم در      –است و امـروز تـوده مـردم            
واقعيت     -ايران و هم در سطح جهاني  

 ىمصاحبه باحميد تقوائ
 در مورد

 زمينه ها، مضمون  و سير محتمل انقالب جاري
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حکومت اسـالمـي را  بـعـنـوان يـک                  
ــت و شــکــنــجــه و                  مــاشــيــن جــنــاي
سرکوبگري بـخـوبـي مـيـشـنـاسـنـد و               
خواهان نـه تـنـهـا سـرنـگـونـي بـلـکـه                     
دستگيري و محاکمه جـانـيـان حـاکـم           

بعبارت ديگر خواست مـردم   .   هستند
براي سرنگوني تعميق و تشـديـد شـده       

همين شعار مرگ بر خامنه اي   .   است
خامنه اي قـاتلـه واليـتـش       " و يا شعار  

کــه مــردم در روز قــدس و             "     بــاطلــه
دانشجويان در همين جـمـعـه گـذشـتـه           
فرياد زدند و در مـبـارزات دومـاهـه              
اخير هم در تجـمـعـات مـردم مـطـرح              
ميشد در واقع ستون فقرات جمهوري       

 .  اسالمي را نشانه گرفته است
ويژگي ديگري که جنـبـش جـاري         
را به يک انقالب تبديل ميکند شـکـل    

يـعـنـي    .   خياباني اين مـبـارزات اسـت       
اعتراضات توده اي خارج از چارچوب  
قانوني و مکانـيـسـمـهـاي تـغـيـيـرات              

ايـن اعـتـراضـات       .     درون حـکـومـتـي      
خياباني توده اي خـود خـط بـطـالنـي              
است بر هـمـه تـمـهـيـدات دوخـردادي               
مبني بر استحاله و تغييرات تدريجي  
در درون حــکــومــت و نســخــه هــاي              
نافرماني مدني و رژيم چنج و تغـيـيـر      

نبض و قلب ايـن جـنـبـش در           .   از باال 
خيابانها ميزند و مـثـل هـر انـقـالبـي               
فـاکـتـور اراده و حـرکـت تـوده مـردم                  
عامل اصلي و تعيين کنـنـده در ايـن           

در چـنـد مـاهـه اخـيـر             .   حرکت اسـت   
عــامــل اصــلــي در شــکــل دادن بــه               
تــحــوالت ســيــاســي در جــامــعــه را              
اعــتــراضــات و مــبــارازت مــردم و              
بخشهاي مختلف جامعـه  تشـکـيـل            
ميدهد و خطر اصلي براي حـکـومـت       
همچنان بروز قريب الوقوع تظـاهـرات     
توده اي به هر بهانه و مناسبتي اسـت      

مثل مساله شروع سال تحصيلي و   (   
باز شدن دانشگاهها و يـا اوجـگـيـري            

که به يک نگراني "  يقه آبي ها"جنبش 
و درد العالج نيروهاي حکومتي بدل     

 ). شده است
 بــه ايــن داليــل اســت کــه بــايــد              

. جنبش حاضر را يک انقالب دانسـت        
يک جنبش توده اي بـراي سـرنـگـونـي             
جمهوري اسالمي که همچنـان ادامـه         

 .  دارد و به پيش ميرود
 

اگر واقـعـا حـکـومـت        :   محسن ابراهيمي 
اسالمي همان مقطعي که مردم عليه       

" عـاقـالنـه   " تقلب بـه خـيـابـان آمـدنـد              
رفتار ميکرد و نصـايـح اپـوزيسـيـون             
نــوع دو خــردادي خــودش را قــبــول              
ميکرد و موسوي را رئـيـس جـمـهـور          

آيا در اين صورت ايـن    .   اعالم ميکرد 
جنبش در هـمـان شـروع خـود پـايـان                
ــا مــردم احســاس                ــت؟ آي ــگــرف ــي ــم ن
نميکردند که اعتراصشان به تقلب در        

انتـخـابـات بـه نـتـيـجـه رسـيـده و بـه                      
 اعتراضات خود پايان نميدادند؟ 

به نظر من مسالـه مـردم     :  حميد تقوائي 
از هـمـان ابـتـدا  دعـواي مـوسـوي و                   

حـتـي از قـبــل        .     احـمـدي نــژاد نـبــود       
ازانتخابات و قبل از ايـنـکـه مسـالـه             
تقلب مطرح بشود مردم و بخـصـوص    
جوانها به بهانه موسوي به خيـابـانـهـا         
ريختند که اين زندان و قفس جمهوري 

اين خيلي .   اسالمي را در هم بشکنند  
اگر بخاطر داشتـه بـاشـيـد       . روشن بود 

آن ويدئوکليپهائي که در هفته قبل از       
 خرداد روي سـايـتـهـا بـود نشـان               ۲۲

مـيــداد کــه در چــه ســطــح وســيــعــي              
بـخــصـوص دخــتـران و پسـران جــوان              
تقـريـبـا تـمـامـي کـدهـاي لـبـاسـي و                    
رفتاري جمهوري اسالمي را علنـا در        
هم شکستند؛ با روسريها و لباسهـا و        
آرايشهاي ممنوعه تجمع و تظاهـرات      
ميکردند، موزيک پخش ميـکـردنـد،        
شادي و پايکوبي ميکردند، و خالصه 
يک نوع  فستيوال و  کارناوال جشن و      
شادي برپا شده بود که عمال و علنا با 
نفس موجوديت جمهوري اسالمـي و        
اختناق مذهبي که بر جـامـعـه حـاکـم          

اين عـمـال     .   کرده است در تناقض بود 

مـردم بـه     "   نـه " اعتراض و مخالفت و      
کل جمهوري اسالمي بود و نه لـبـيـک       

مـوسـوي از هـمـان         !   مردم به موسوي  
زمان خود را بدنبال مردم ميـکـشـيـد           
که بتواند اين حرکت را کنترل کـنـد و         
بحساب خـودش بـريـزد و هـيـچـگـاه                

بنا براين از هـمـان ابـتـدا و         .   نتوانست
قبل از مساله تقلب روشن بود که درد 
و مساله و اعتراض مردم چيز ديگري 

 .است
 نکته ديگر اينـکـه دعـواي بـيـن            
جناحها هـم بـه مسـالـه  انـتـخـابـات                  

بسرعت معـلـوم شـد      .   محدود نميشد 
دعواي جناحها فقط بر سر کانديداهـا    

در .   و رقابتهاي انـتـخـابـاتـي نـيـسـت             
همان مناظره هاي تلويزيوني قـبـل از       
انتخابات کانديداها هيـچ چـيـز بـراي            

. خودشان و رژيمشان باقي نگذاشتنـد    
دزديها و سرکوبـگـريـهـا و زنـدانـهـاي             
خصوصي و مدارک تقلبي و دروغ  و        
فساد يکديگر را رو کردند کـه گـرچـه         
گوشه کوچکي از واقعيـات بـود ولـي         

همان کافي بود تا رژيم  عـلـنـا و در                 
برابر چشم ميليونها بيننده تلويزيوني    
اعتبار خودش را زير سئوال ببرد و از      

بـنـابـريـن از نـظـر           .   خودش عبور کند  
جـنـاحــهـا هـم مسـالـه فـقــط بــر ســر                   

و .   مــوســوي و احــمــدي نــژاد نــبــود            
مردمي که ميخواستند کل حکومت  
را جارو کنند اين واقعيت را ديـدنـد و      

حتي همان عده اي . بخيابانها ريختند
ــه مــوســوي راي دادنــد فــکــر                  کــه ب
ميکردند با انتخاب موسوي نه تنـهـا    
احمدي نژاد بلکه خامنه اي هـم بـايـد         
بساطش را جـمـع کـنـد و ايـن را، بـه                  
درست، نقطه آغاز فروپاشي جمهـوري   

براي بسياري از   . اسالمي ميدانستند 
از "   طــرفــداري" افــراد عــلــت واقــعــي         

موسوي چيزي بجز اين نـبـود و سـيـر           
بعدي حوادث اين واقعيت را بـيـشـتـر          

 . روشن کرد
ازينرو بايد گفت  گرچه انـتـخـاب         
موسوي ممکن بود اشکال اعتراض و 
مبارزه مردم را عـوض کـنـد امـا در               
مضمون و هدف سرنگوني طلبانه اين 

حتي دعـواي  .   مبارزات تغيير نميداد  
جـنـاحـهـا هـم بـا انـتـخـاب مـوسـوي                    

جنگ ايـن دوره      . فيصله پيدا نميکرد 

جناحهاي رژيم اساسا دعـوائـي  بـيـن          
در واقع . خامنه اي و رفسنجاني است

اينها از طريق موسوي و احمدي نـژاد      
مشغول يک جنگ نيابتي با يکديـگـر     

موضوع جنگ هم بود ونبود . هستند
ــقــيــه اســت        مــحــدود کــردن     .   ولــي ف

اختيارات ولي فقيه از مـدتـهـا قـبـل               
موضـوع گـفـتـمـان مـيـان نـيـروهـاي                 

حـدود دو سـال       . دوخردادي بوده است 
قبل مساله حذف ولي فقيه از قـانـون        
اساسي  بوسيله ابراهيم يزدي مـطـرح          
شد، و به  يک موضوع بحث و اظهـار        
نظر ميان شـخـصـيـتـهـاي دوخـردادي            

حدود دو ماه قـبـل هـم      .   تبديل گرديد 
در اوج مبارزات اخير مردم مـحـسـن        
کديور همين مساله حذف ولي فـقـيـه         
از قانون اساسي را بـعـنـوان تـهـديـدي            

ايـن  .   عليـه خـامـنـه اي مـطـرح کـرد               
ســابــقــه دعــوا روشــن مــيــکــنــد کــه             

موسوي   -استراتژي جناح رفسنجاني  
ايـن  .   فقط حذف احـمـدي نـژاد نـبـود            

هـدف اسـاسـي      .   هدف اوليه شان بـود     

ترشان اين بود که به نـوعـي فـقـيـه را             
هرس کنند، از واليتش بزنند و نوعي     
مقام تشريفاتي فقاهتي برايش بـاقـي        
بگذارند  و بهمين خاطر اين دعـواهـا         
نميتوانست با روي کار آمدن موسوي   

 .   حل و فصل بشود
جناح اصولـگـرا مـيـدانسـت اگـر            
احــمــدي نــژاد بــرود ايــن آغــاز رونــد              
حاشيه اي کردن ولي فقيه و ريزش کل  

و جناح .   نظام جمهوري اسالمي است   
مقابل هم ميـدانـد اگـر ايـن دعـوا را               

. بـبـازد سـرش بــر بــاد خـواهــد رفــت               
ازينرو جنگ کامال براي هر دو جنـاح   

ايـنـهـا نـه جـائـي بـراي              .   حياتي اسـت  
سازش دارند و نه تـوان حـذف کـامـل            

اين حالت هنوز هم .  همديگر را دارند
بعد از فيصله يافتن مساله انتخابـات     

بـا وجـود ايـنـکـه جـنـاح              .   ادامه دارد 
اصـولــگــرا کــامــال دولــت و کــنــتــرل            
نيروهاي سرکوبگر را در دست دارد و       
دادگاههايش را براه انداخته و احـکـام         
محکوميت سران جنـاح مـخـالـف را          
هم صادر کـرده هـنـوز بـخـود جـرات                
نداده است کـه کـروبـي و مـوسـوي و                

رفسـنـجـانـي     .   غيره را بازداشت کـنـد      
اخيرا تهديد کرده است که اگر کـروبـي    

دستگير شود از همه مسئوليتهـايـش     
و ايـن کشـاکـش        .   استعفا خواهد داد   

بـنـا بـرايـن در         .   همچنـان ادامـه دارد      
ميان حکومتي ها هم قضـيـه بسـيـار        
فراتر از کرسي رياست جمهوري اسـت        
و اينها جاي مانور و انعطاف چنداني       

هردو جـنـاح     .   در برابر يکديگر ندارند   
ــگــران حــفــظ نــظــامشــان             بــدرســت ن

و در اين مورد هر دو درسـت  .   هستند
ميگويند که در صـورت يـک کـاسـه              
شدن حکومت به نفع جـنـاح مـقـابـل،         

. کــل نــظــام از دســت خــواهــد رفــت              
اشتباهشـان ايـنـجـاسـت کـه هـر يـک                 
تصورميکند با حذف جـنـاح مـقـابـل         
ميتواند جمهوري اسـالمـي را حـفـط           

هر جناحـي تـالش مـيـکـنـد بـا              !   کند
تضعيف و حذف جناح مقابلش نـظـام    
را نجات بدهد ولـي ايـن نـظـام قـابـل                 
نجات نيست و بـه سـرعـت بـه طـرف               

رژيـم در هـر حـال در            .   سقوط ميرود 
آسـتـانـه سـقـوط قــرار گـرفـتــه و ايــن                  
حاصل نه کشـاکـش جـنـاحـهـا بـلـکـه                

مبارزه مردم عليه کـلـيـت حـکـومـت           
 .  است

 
آنـطـور کـه هـمـه          :   محسن ابراهيـمـي    

مشـاهــده کــرديــم  ايـنــهــا تــاکــتــيــک             
سرکوب وحشـيـانـه عـريـان و خـيـلـي                

شما . خشني را عليه مردم بکار بردند
در مقاالتتان و همينطور در سمـيـنـار     
انــجــمــن مــارکــس در مــورد شــيــوه             
سرکوبي که رژيم عليه مردم بکار برد     
بحث کرده ايد و آنرا تاکتيـک شـوک و         
ارعاب که رژيمهاي آمريکـاي التـيـن         
هم عليه مبارزات مردم بکار گرفتنـد   

االن نه تنها مردم در ايـران    .     ناميديد
بــلــکــه مــردم جــهــان مــيــدانــنــد کــه             
حکومت چه شيوه هاي وحشيـانـه اي          

امـا شـمـا در        .   عليه مردم بـکـار بـرد       
مقاالتتان ايـن نـکـتـه را هـم مـطـرح                 
ميکنيد که ايـن تـاکـتـيـک سـرکـوب                
شکست خورد ولي امروز ميبينيم که 
جنبش  آن حالت تعرض و تـوفـنـدگـي       

آيـا  .     اوليه اش  را از دست داده اسـت      
اين نتيجه سرکوبگري هاي حکـومـت     
نبوده است؟ آيا همچنان بـر ايـن بـاور           
هسـتـيـد کـه تـاکـتـيـک سـرکـوبـگــري                  

 شکست خورده است؟ 
اينجا دو نـکـتـه مـطـرح            : حميد تقوائي 

يکي ايـنـکـه هـدف تـاکـتـيـک             .  هست
شـوک و ارعــاب کــه رژيـم در پــيــش                
گرفت اين بود که جـامـعـه را کـامـال             
شوکه و فلج کند، مـردم را مـرعـوب            
کند و به تسليم و تمکين کامل وادار     

به نحوي که حکومت در کـمـال      .   کند
قدر قدرتي بتواند هـر بـالئـي بـه سـر                
ــيــاورد و کســي هــم جــرات                 مــردم ب
کوچکتريـن اعـتـراض و مـقـاومـتـي               

دقيقا مـثـل کـاري کـه           .   نداشته باشد 
امـا خـيـلـي       .   پينوشه در شـيـلـي کـرد        

روشن است که جامعه ايران امروز اين  
نه مردم مرعوب شده .   حالت را ندارد  

اند و نه اعتراضـات تـمـام شـده و نـه                 
حکومت اقتداري دارد بحدي که حتي 
. جرات نميکند دانشگاهها را باز کند

اينطور ميشـود گـفـت کـه در مـورد               
جمهوري اسـالمـي ايـن تـاکـتـيـک بـه                
مرعوب شدن خود رژيم مـنـجـر شـده            

ايــن رژيـم اسـت کــه         .   اسـت تـا مـردم       
ــه مــردم                  مــرعــوب اســت و از ســاي

حتي عـقـب نشـيـنـي هـاي             .   ميترسد
مثل مـورد    . رژيم را ميتوانيد ببينيد 

کهريزک و يا تـوجـيـه حـملـه بـه کـوي                  
دانشگاه و يا اخيـرا مسـالـه اعـتـراف            
گيري در دادگـاهـهـاي فـرمـايشـي و               

تــمـام هـدف تــاکـتــيـک شــوک            .   غـيــره 
ارعاب اينست که حکومت بکوبـد و         
بزند و ببندد و پاسخ هيچکس را هـم       
ندهد و در اين مقابله قوي و منسجـم      
در برابر مردم بهت زده و فروکوفته  و     

اينجا هـم    .  مرعوب شده سر بلند کند 

در هر حال  با سرکوب و يا بدون سرکوب به سرعت مردم متوجه مـيـشـدنـد     . . .   
که براي کنار زدن حکومت وخالصي از شر جمهوري اسالمـي کـه آرزوي آنـهـا                  
است بايد از استفاده ابزاري از دعواي بين جناحها فراتر رفت، بايد چوبـدسـتـهـا            

ايـن عـامـل هسـت کـه از يـکـسـو                   .   را کنار گذاشت و روي پاي خـود ايسـتـاد            
نشاندهنده عميق تر شدن انقالب و از سوي ديگر بيانگر نياز مبرم انـقـالب بـه               

 .     رهبري راديکالي مثل حزب کمونيست کارگري است
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ميببنيد مـعـادـلـه کـامـال بـرعـکـس               
رژيـم بـهـم ريـخـتـه و هـراسـان                 .     شـده 

مشغول توضيح و توجيه کشتارهـا و      
شـکــنـجــه هـا و تــجــاوزهـا و ديــگــر                
جنايات افشا شده و انکار ناپذير خود   
در برابر مردمي است که از خـواسـت         
محاکمه اين جانيان کوتاه نيامده انـد     
و کيفرخواستشان را مستند و کوبنده    
در  دادگاه افکار عمومي مردم جهان     

اين وضعيت را، هـر      .  عرضه کرده اند 
اندازه هم کـه اعـتـراضـات خـيـابـانـي                
فروکش کرده باشد،  نميشود پيـروزي        

 .    تاکتيک شوک و ارعاب قلمداد کرد
نکته دوم در مورد اينـکـه امـروز       
مبارزه مردم آن ابعاد توده اي اوليه را     
نـدارد بـايـد بـگـويـم کـه  شـروع ايـن                      
ــا يــک انــفــجــار تــوده اي                  جــنــبــش ب
وميليوني يک استثنا بود و روشن بود 
که جنبش اين حالت انفجاري را پشت 

 . سر خواهد گذاشت
در يک سطح عـمـومـي مـيـشـود             
گفت مسلما سـرکـوب وحشـيـانـه در             
عقب راندن صفوف تظاهرات توده اي    
نـقـش داشــتـه اســت امـا در نـهـايــت                 
مساله به شرايط دروني در خود کمپ   

انقالب با بـهـانـه      .   انقالب بر ميگردد  
انتخابات شروع کرد و به سرعت از آن  
رد شد و اکـنـون پـرچـم و نـمـايـنـده و                   
سخنگو ميخواهد براي اينکه بتـوانـد    

در هر حـال     .   قدمهاي بعدي را بردارد 
با سـرکـوب و يـا بـدون سـرکـوب بـه                    
سرعت مردم متوجه ميشدند که براي 
کنار زدن حکومت وخـالـصـي از شـر          
جمهوري اسالمي که آرزوي آنها است     
بايد از استفاده ابزاري از دعواي بـيـن           
جناحها فراتر رفت، بايد چوبدستها را    

. کنار گذاشت و روي پاي خود ايستاد 
ايــن عــامــل هســت کــه از يــکــســو                
نشاندهنده عميق تر شدن انقالب و از       
سوي ديگر بيانگر نياز مبرم انـقـالب       
بـه رهــبــري راديــکــالــي مــثــل حــزب            

 .     کمونيست کارگري است
 

برگرديـم بـه اخـتـالف         :   محسن ابراهيمي 
االن جناحها بطوربـيـسـابـقـه      .   جناحها

اي بجان هم افتاده اند و حمالت تندي  
جناح موسوي و . به يکديگر ميکنند 

کروبي عليه شکنجه و تجاوز بـيـانـيـه       
ميدهند و از سوي ديـگـر بـخـشـي از              
جناح موسوي االن در زندان هستند و    
در دادگـاهـاي نـمـايشـي بـه اعـتـراف                
وادار شده اند و کال جنگ و جدالي در 
صفوف حکومت درگرفته کـه از هـر           

سـئـوال ايـن اسـت         .   نظر بيسابقه است 
کـه بـراي مــردم عـادي جــامـعـه ايــن                
دعواها چه معنائي دارد؟ کارگري که  
چندين ماه حقوق نگـرفـتـه و هـر بـار               
اعـتــراض کــرده ســرکــوب شــده و يــا              
جواني که به جرم خـواهـان بـودن يـک               

زندگي شاد و مدرن شالق خورده است 
و کال زناني که سي سال اسـت تـحـت           
فشار شديد تريـن تـبـعـيـضـات و بـي                
حرمتي ها هسـتـنـد االن شـاهـد ايـن               
کشمکشها در ميـان حـکـومـتـي هـا             

مـثـال بـيـانـيـه مـوسـوي را               .   هستنـد 
ميخوانند که ميگـويـد بـايـد حـقـوق              
شهروندي رعايـت بشـود و دسـتـگـاه             
قضائي حساب و کتاب داشته باشد و  
روزنامه ها آزاد باشنـد و غـيـره و يـا              
اسنادي کـه کـروبـي از تـجـاوزات در               

در مقابل اين . زندانها منتشر ميکند
ادعـاهــا و خـطــاب بــه مــردمــي کــه               
ميخواهند از هـر مـنـفـذي اسـتـفـاده               
کنند تا به آزادي برسند چه ميگوئيم؟ 
آيا هيچ حقيقت و واقـعـيـتـي در ايـن               
کشمکش و تقابل و دعواي بـاالئـيـهـا      

وجود ندارد؟  آيا اين مبارزه جناحـهـا         
 در هيچ سطحي به نفع مردم نيست؟  

تبيين ما هيچوقـت ايـن     :   حميد تقوائي 
نبوده است که اختالفات و کشمـکـش    
ميان جناحهاي حکومت تصـنـعـي و          
نمايشي و يا امري ظاهري براي فريب     

ايــن اخــتــالفــات     .   دادن مــردم اســت     
جـنـاحـهـاي حـکـومـتـي           . واقعي است 

واقعـا بـا هـم اخـتـالف دارنـد و ايـن                    
اختالفـات امـروز بـه مـرحلـه آشـتـي                

سـئـوال ايـنـجـا        .   ناپذيري رسيده اسـت   
است که اين اختالفات بر سر چـيـسـت     
و چرا جناحهاي حکومت ايـن چـنـيـن        
بجان  افتاده اند؟ ريشه اين اختالفـات    
و کال جناحبنديهائي که هـمـيـشـه در          
جمهوري اسالمي وجود داشته دعـوا        
بــر ســر حــفــظ و نــجــات جــمــهــوري               
اسالمي در مقابل تـوده مـردم بـجـان          

مــوســوي در مــنــاظــره       .   آمــده اســت   
تلويزيوني قبل از انتخابات خطاب به     
احمدي نژاد گفت که اگر ميدانستم بـا   
انتخاب شما نظام سر جايش ميمـانـد         

موسوي . قدم به انتخابات نميگذاشتم
واقعا اينطور فکر ميکند که احـمـدي      
نژاد نظام جمهوري اسالمي را بـر بـاد        

 .  ميدهد
از سوي ديگر هم احـمـدي نـژاد و          
جناح اصولگرا فکر ميکنند اين خط   
استحاله و اصالحات و همين حـد دم        

زدن از آزادي و حقوق شهروندي، حتي   
در همين سطـحـي کـه دو خـرداديـهـا               
خواهان آن هستند، چيزي از جمهوري       

هـر دو هـم       .   اسالمي بجا نـمـيـگـذارد     
همانطور کـه قـبـال        !  درست ميگويند 

هم گفتم رژيم چه با سـيـاسـت مشـت              
آهنين و چه بـا سـيـاسـت اصـالحـات               

و بنا بر ايـن دغـدغـه و          .   رفتني است 
. نگراني هر دو جناح کامال بجا است    

دعــواي جــنــاحــهــا از ايــنــجــا ريشــه             
 .  ميگيرد

تا آنجا که بمردم مربوط ميشـود      
مـردم بـايــد ايـن را بــدانــنـد کـه ايــن                   
دعواها اساسـا بـخـاطـر اعـتـراضـات             

اين واقعيت بخـصـوص در     .  آنها است 
ماههاي اخير کامال بارز و بـرجسـتـه           

در دوره عــروج دو خــرداد و              .     بــود

. خاتمي هم مساله از همين قـرار بـود     
آن زمان هم ايـن قـدرت اعـتـراضـات               
مردم بود که بخشي را در حاکميت به  

امـروز  .   انداخته بـود " اصالحات"فکر  
بخـصـوص بـا شـروع انـقـالب ديـگـر                 
کامال اظهـر مـن الشـمـس اسـت کـه                
جناح موسوي  بدنبال مـردم کشـيـده           
. ميشود و فرمان در دست مردم است

اگـر مــوسـوي دم از آزادي و حـقــوق                
البته  –شهروندي و آزادي روزنامه ها 

منظور ايشان روزنامه هاي خـودي و         
و غــيــره     -در چــارچــوب نــظــام اسـت        

مــيــزنــد  ايــن انــعــکــاس فــريـــاد                     
آزاديخواهي است که پايه هـاي نـظـام          

مردم آزادي و .   را به لرزه درآورده است 
برابري و رفاه و براي رسـيـدن بـه هـمـه            
اينها سرنگوني کل جمهوري اسالمي    
را ميخواهند و بخشي از رژيم تـالش      
ميکند با طرح الکن بخشي از حقـوق   

و آنهم تازه با اين شرط کـه  (شهروندي  
با اسالم و نظـام اسـالمـي مـغـايـرتـي              

و آزادي براي جـنـاح و       )   نداشته باشد 
هم عقيده هاي خود، نظـام جـمـهـوري         
اسالمـي را از خشـم مـردم انـقـالبـي                 

ميخواهند "   صد" مردم .  نجات بدهد 
اينطور .   را وعده ميدهند"   ده"و اينها  

به نظر ميرسد که باالخره اين اصـالح        
طلبان در مقايسه با جناح اصـولـگـرا       
ســيــاســت بــهــتــري دارد امــا اســاس            

اصـالح  " مساله اينجا است که در اين    
اسالمي اينها هيچ حقيـقـت و     "   طلبي

اينها اصالح طـلـبـان      .  اصالتي نيست 
همـيـن جـنـاب       (   دوره انقالب هستند  

موسوي در دوره نخست وزيـري اش،         
دوره اي که قتل عام زندانيان سياسـي        

) رخ داد، يک اصولگراي دو آتشه بود      
که از بد حادثه به اصالح طلبـي پـنـاه          

شما در هر بيانيه مـوسـوي     .   آورده اند 
اين را مي بينيد که همين اعتراضات  
و اصالح طلبي هـاي نـيـم بـنـد را بـا                  
تاکيد بر تعهد و وفاداري  به جمهوري  
اسالمي و حفظ نظام و قانون اساسـي      
و بازگشت به دوره خميني و غيـره بـه         

يـعـنـي در واقـع         .   خورد مردم ميدهد  
اولي را ميگويد که بر دومـي تـاکـيـد        

اسـاس اخـتـالف مـوسـوي  بـا               .   کنـد 

احمدي نژاد و خامنـه اي هـم هـمـيـن               
مسـالــه حــفــظ نــظـام و شــيــوه هــاي               

بـه  .   متفاوت براي حـفـظ نـظـام اسـت           
هميـن دلـيـل مـوسـوي و خـاتـمـي و                   
کروبي و دوخرداديهائي نظير گنجي و 
مخملباف و سازگارا و غيـره را بـايـد         

. دوره انقالب نـامـيـد     " اصالح طلبان" 
که تحت فشار " اصالح طلباني"يعني 

اعتراضات مردم و براي جلوگيـري از       
" اصالحات"انقالب به صرافت " خطر" 

فشار مردم را کـه بـرداريـد      .   افتاده اند 
اينها مثل فنـر بـر سـر جـاي اولشـان                 

يـعـنـي بـه دوره اي کـه              .   برميگـردنـد  
دست اندرکار حمله به دانشگـاهـهـا و        
به کردستان و بـه کـارگـران بـيـکـار و                
مشغول سازماندهي سپاه پاسداران و     

 .    بسيج و وزارت اطالعات بودند
بنا بـريـن  هـرکـس و هـر بـخـش                   
جامعه اگـر ايـنـطـور فـکـر کـنـد کـه                    
موسوي و يا دعـواي بـيـن جـنـاحـهـا                 
حرکت انقالبي اخير را به راه انـداخـتـه        
و مردم را بخيابانها کشـانـده کـامـال             

رابـطـه کـامـال بـر          .     اشتباه مـيـکـنـد      
اين دعواهاي جـنـاحـهـا       . عکس است 

است که ناشي از حرکـات اعـتـراضـي          
 .مردم است

     
ـيـمـي        بـخـشـي از      :   محسـن ابـراه

سازمانهاي چپ  با ارزيابـي شـمـا در            

مورد اوضاع اخير و ايـنـکـه حـرکـت              
ــق                 ــقــالب اســت مــواف مــردم يــک ان

داليلي مـتـنـوعـي دارنـد از          .   نيستند
جمله اينکه مـردم دنـبـالـه رو جـنـاح                
موسوي هستند و جناح موسوي دارد 
از مــردم ســوء اســتــفــاده ســيــاســي               

عده اي ميگويند اين انقالب . ميکند
نيسـت بـراي ايـنـکـه کـارگـر در ايـن                    
جـنـبــش حضـور نـدارد و يـا حضــور                

عده اي معتقدنـد ايـن     .   مستقل ندارد 
عصيـان خـرده بـورژوازي  و خـروش               
جوانان طبقه متوسط و مرفه جامعـه        

و با اتکا به اين داليل جـنـبـش      .   است
اخـيـر را انـقــالب و يــا يـک جـنـبــش                    
انقالبي نميدانند و حتي بعضي از اين    
گروه ها تا آنجا پيش مـيـرونـد کـه از               
ــد در حــرکــات                  مــردم مــيــخــواهــن
اعتراضـي شـرکـت نـکـنـنـد و آنـانـرا                  
صريـحـا  بـه خـانـه نشـيـنـي دعـوت                    

نقد شما از اين نوع مواضع .   ميکنند
و تبيين شما از اينکه چرا به اسم چـپ    
چنين سياستهائي را در پيش گـرفـتـه         

 اند چيست؟ 
اکـثـر نـيـروهـاي چـپ،           :   حميد تقوائـي  

گرچه بعضي با تاخير، جنبش اخير را   
يک حرکـت اعـتـراضـي  قـابـل دفـاع                  

تفاوت اين نيـروهـا بـا      . ارزيابي کردند 
مواضع ما بـيـشـتـر در تـبـيـيـن ايـن                   
جنبش بعنوان يک انقـالب و جـنـبـش          

حتي نيـروهـائـي کـه از         . انقالبي است 
اين جنبش دفاع کردند آنرا يک بحـران      
سياسي و يا يـک عصـيـان و شـورش               
گذرا قلـمـداد کـردنـد و از بـرسـمـيـت                  
شـنــاسـي آن بـعــنــوان انــقــالبـي بــراي              
سرنگوني جمهوري اسالمـي سـر بـاز          

بــه نـظــر مــن ايـن صـرفــا يــک               .   زدنـد 
اخــتــالف در نــامــگــذاري تــحــوالت           
نيست، بلکه نشانه مشـکـل پـايـه اي           
تري است که چپ غير کارگـري، چـپ         
فرقه اي و غير سـيـاسـي، بـا مـقـوـلـه                  

در سـيـسـتـم فـکـري و             .   انقالب دارد  
استراتژي چپ غيرکارگري انـقـالب و        
تصرف قدرت سـيـاسـي بـوسـيلـه يـک              
انقالب توده اي  اصـوال جـايـگـاهـي               

ــا              .   نــدارد خــيــلــي از ايــن نــيــروهــا ي
معتقدند عصر انقالبها گذشتـه اسـت       
و يا معتقدند  هنوز فرا نرسيده اسـت          
و در آينده قابل پيش بيني اي هم فـرا        

در " در هـر دو حـالـت          . نخواهد رسيد 
انـقــالب از دسـتــور       "   شـرايـط حـاضــر     

 . خارج است
از نــظــر کــلــي و در يــک ســطــح                
تئوريک نيز بـراي ايـنـان انـقـالب يـک               
مقوله انتزاعي و ايدئولـوژيـک و ايـده           
آلـيــزه شــده اســت کـه مــانــنــد مــثــل               
افالطوني هيـچـوقـت وجـود خـارجـي            

هزار و يک شرط و پيش . پيدا نميکند 
شرط بايد فراهم باشـد و هـزار و يـک                
مانع و رادع بايـد بـر طـرف شـود تـا                  

به همين دليل موسوي و خاتمي و کروبي و دوخرداديـهـائـي نـظـيـر گـنـجـي و                         
يعنـي  .   دوره انقالب ناميد"   اصالح طلبان" مخملباف و سازگارا و غيره را بايد    

" خـطـر  " که تحت فشار اعتراضات مردم و براي جلوگيـري از      "   اصالح طلباني " 
فشار مردم را که برداريد اينها مـثـل   . افتاده اند" اصالحات"انقالب به صرافت  

يعني به دوره اي که دست اندرکار حمله بـه    .   فنر بر سر جاي اولشان برميگردند 
دانشگاهها و به کردستان و به کارگران بيکار و مشـغـول سـازمـانـدهـي سـپـاه                      

 .    پاسداران و بسيج و وزارت اطالعات بودند
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بـاالخـره ايـنــان رضـايـت بــدهـنـد کــه                
تحولي را، حتي اگر ماننـد تـحـوالت         
جـاري در ايـران بـه خـيـابـان ريـخـتـن                    
ميليـونـي مـردم بـا شـعـار مـرگ بـر                   
ديکتاتور و مرگ بر خامنه اي باشـد،     

اشکال البتـه مـانـنـد       .   انقالب بنامند 
هميشه در تئوري و کج فـهـمـي هـاي             

مشـکـل در مـوضـع         .   نظري نـيـسـت     
گيري و جـهـت گـيـري سـيـاسـي ايـن                   

انـقـالب را مـمـکـن و            .   نيروها اسـت   
مطلوب نميدانند و لذا براي انکـار آن      

اغـلـب   .   هزار توجيه نظري ميتراشـنـد     
هم چون ميخواهند ظاهر طبـقـاتـي و       
راديکالي به توجيهاتشان بدهند پـاي       

در .   طبقه کارگر را بميان  ميـکـشـنـد       
اين نوع تئوريها اغلب طـبـقـه کـارگـر          
مانند مامور نهي از مـنـکـر ظـاهـر               

کـارگـران آمـاده نـيـسـتـنـد،             .   ميشود
جنبش کارگري ضعيف اسـت، صـف         
مستقل کارگران بميدان نيامده، حتي    
سازمان و حزب خودم ضـعـيـف اسـت       

 . نميتوان انقالب کرد... ، و پس (!)
اين نوع استدالالت براي ما آشنا       

اين اولين بار نيست کـه ايـنـهـا        .   است
تـئـوري سـر هـم         "   چه نبايد کـرد  " براي  

چپ غير کارگري مشخصـا  .   ميکنند
ــل                   در دو مــقــطــع ديــگــر در مــقــاب
کمونيسم کـارگـري بـا هـمـيـن پـرچـم                 

.  کارگر پـنـاهـي بـمـيـدان آمـده اسـت                
يـکــبــار در مــقــطـع تشــکــيــل حــزب             
کمونيست ايران و بار ديگر در مقطـع        
طرح نظريه حزب و قدرت سيـاسـي از       
جانب منصور حکمت در کنگـره دوم      

تئوري چپ .   حزب کمونيست کارگري 
و ( سنتي براي نساختن حزب اين بود 

که بـدون پـيـونـد بـا            )   هنوز هم هست  
طبقه کارگر نميشود حزب کمونيست    
ايــجــاد کــرد و در رابــطــه بــا قــدرت               
سياسي هم نظريه شان اين هسـت کـه           
خود طبقه يا شوراهاي کارگـري بـايـد        

و .   قدرت را تصرف کنند و نـه حـزب           
در هر دو مورد هم نتيجه عملـي ايـن           

حزب . است" چه نبايد کرد"توجيهات  
نبايد ايجاد کرد و به قـدرت سـيـاسـي        
هم نبايد دست برد چون طـبـقـه آمـاده        

حاال هم عينا همين بـحـث را       !  نيست
انـقـالبـي در      " در مورد انقالب دارند،    

کار نيست و نميتواند باشد چون طبقه 
فکرکنم روشـن    " !     کارگر آماده نيست 

باشد که مسالـه واقـعـي آمـادگـي يـا              
عدم آمادگي طبـقـه کـارگـر نـيـسـت،              
مساله اين است که اين نوع نيـروهـاي      

. چپ ربطي به طـبـقـه کـارگـر نـدارنـد              
وظيفه يک کـمـونـيـسـت کـارگـري نـه                

آنـهـم بـراي        -سنجش آمادگي طبقـه      
، بلکـه  -تعيين کارهائي که نبايد کرد  

تعيين و در دستور گذاشتن  استراتژي 
و سياستهاي کارگري و عمـلـي کـردن         

وظيفه يـک حـزب     .   اين سياستها است 

کمونيستي نمايندگي سياسي طبـقـه،     
آن هم نه بعنوان صنف بلـکـه بـعـنـوان           
يک طبقه اجـتـمـاعـي مـدعـي قـدرت              
سياسي، در همه عرصه هـا و ايـفـاي             

. نقش رهـبـر و پـيـشـرو طـبـقـه اسـت                  
وظيفـه حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري                
مستقل ازاينکه تـوده طـبـقـه کـارگـر              

چقدر آماده باشد و يا نباشد، بسيج و    
سازماندهي کارگران و تـوده مـحـروم         
جامعه بـدنـبـال پـرچـم سـيـاسـتـهـا و                    

اگـر  .   اهداف طبقاتـي کـارگـران اسـت         
کسي واقعـا نـگـران آمـادگـي طـبـقـه                
کارگر است ميفهمد که اين تـنـهـا راه         
آمـاده کـردن طـبـقـه بـراي انـقـالب و                   

و   -چپي که طبقه .   سوسياليسم است 
در مورد برخـي از ايـن نـوع نـيـروهـا                 

را   -حتي حـزب و سـازمـان خـودش              
ضعيف ميداند و بعد ايـن ضـعـف را           

مبناي يک سري چه نبايد کردها قـرار     
ميدهد پيشرو که سـهـل اسـت حـتـي             

مسـالـه   !   دنباله رو کارگران هم نيسـت   
اين چپ نه آماده کردن طـبـقـه کـارگـر          
ــه راســت و                   ــيــم شــدن ب بــلــکــه تســل

. آلترناتيوهاي سـيـاسـي راسـت اسـت          
هر حرکتي در جامعه رخ ميدهد زير    " 

سر نيروهاي راست است پس در خانـه        
" !   بنشينيد تا راست کـارش را بـکـنـد         

قبال همانطور که اشـاره کـردم طـبـقـه            
کارگر را از تشـکـيـل حـزب و بـقـول                  

دست بردن به مـيـوه    " منصور حکمت   
قـدرت سـيـاسـي  بـر حـذر               "   ممنوعه

ميداشتند و حاال کارگر را از دخـالـت     
ايــن .   در انــقـالب بــر حــذر مـيــدارنــد           

تمکين و تسليم تمام و کمال به افق و      
سياستهاي راست است و نـه وسـواس         

ايـن  " .   حـفـظ اسـتـقـالل کـارگـر           " براي   

 !  کارگر زدگي تماما عاريتي است
تـا آنــجـا کــه بــه انـقــالب جــاري               
مـربــوط مــيـشــود نــفـس وجـود ايــن              
حـرکـت نشـانـه قــدرت اجـتـمـاعـي و                 
هژموني عملي آلترناتيو طبقه کارگـر     
براي خالصي جامعه از شر جمـهـوري         

خـواسـتـهـاي انـقـالب         .   اسالمي اسـت  

طبقه کـارگـر چـيـسـت؟ ايـنـسـت کـه                  
حکومت سرنگون بشـود، ارگـانـهـاي          
ــيــروهــاي                 ــهــا و ن ــدان ســرکــوب و زن
انتظامي و غيره منحل بشوند، سـران    
چپاولگر و جاني حکومت بمحـاکـمـه         
کشيده بشوند، احزاب و تشـکـلـهـا و             
مطبوعات و رسانه ها آزاد بـاشـنـد و          
آزاديهاي واقعي و بـي قـيـد و شـرط                 
همه جا بر قرار بشود، دسـت مـذهـب          
از دولت و آموزش پرورش و مقدرات       
اجتماعي مـردم کـوتـاه بشـود، زن و              

مرد کـامـال بـرابـر بـاشـنـد، مـردم و                   
بخصـوص جـوانـان زنـدگـي مـدرن و                
امروزي داشته بـاشـنـد، مـردم مـرفـه              

اينها خواستها و . زندگي کنند و غيره
سياستها کارگري است و جامعه حول     

 .   همين سياستها بلند شده است
نـفـس سـر بــرآوردن ايـن انـقــالب              
يعني اعالم حضور طبـقـه کـارگـر در             
سياست چرا که طبقات ديگـر اصـوال      

نفس شـکـل     .   خواهان انقالب نيستند  
گيري اين انـقـالب يـعـنـي از يـکـسـو                 
حـــاشـــيـــه اي و نـــامـــربـــوط شـــدن               
آلـتـرنــاتـيـوهــاي راسـت مـانـنــد خــط               
استحاله و رژيـم چـنـج و رفـرانـدوم و                
نافرماني مدني و بحـران آفـريـنـي در            
مرزها و غيره  و از سـوي ديـگـر در                 
محور توجه قرار گـرفـتـن آلـتـرنـاتـيـو               

آلترناتيـوي کـه حـزب          –طبقه کارگر   

يـعـنـي        -ما آنرا نمايندگي مـيـکـنـد        
سرنگوني جمهوري اسالمـي بـقـدرت         
يــک انــقــالب تــوده اي و زيــر پــرچــم                
انساني و سوسياليسـتـي کـه راه حـل             
طبقـه کـارگـر بـراي رهـائـي جـامـعـه                  

 .   است
بايد در دل اين انقالب و شـرايـط            

طوفانـي تـوده کـارگـر و تـوده مـردم                 
محروم، توده زيـر خـط فـقـر، زنـان و                
جواناني که از ايـن شـرايـط بـه سـتـوه                
آمده اند را سازمان داد و بسيج کرد و 

جامعه بطور عـيـنـي بـه       .   بميدان آورد 
آلترناتيو انقالبي طـبـقـه کـارگـر روي             
آورده است، و اين براي طبقه کارگر و         
حزبش شرايط بسيار مساعـدي اسـت      
براي اينکه ره صـدسـالـه را يـک شـبـه               

انقالب منتظر آماده شـدن  .   طي کنند 
طبقات و احزاب نمي نشينـد و بـراي            

. کسي هم فرش قرمز پهـن نـمـيـکـنـد          
اگر کسي آماده نيسـت ايـن بـهـتـريـن              

کسـي  .   شرايط براي آماده شـدن اسـت      
ــط مــتــالطــم                  ــيــن شــراي کــه در چــن
اجتماعي نتواند آمـاده بشـود، هـيـچ            

اما چپ غير . زمان آماده نخواهد شد
کــارگــري هــمــيــشــه بــراي انــقــالب و            
سوسياليسم نا آماده است چون اساسا   

سناريوهاي ديگـري  . امر ديگري دارد 
يا منتظر تغـيـيـرات    . را دنبال ميکند 

تدريجي و قانونـمـنـد و مـدنـي شـدن               
بـا ايــن      -جـمـهـوري اســالمـي اسـت            

که بـا سـامـان      " خيلي مستقل"توجيه  
گرفتن کـار و بـار سـرمـايـه   وضـع                     

و يـا   -کارگران هم بهبود خواهد يافت 
اساسا بدنبال سناريوهاي راست نظيـر      
تغيير قانون اساسي و بحـران آفـريـنـي        

و در هـر حـال     . در مرزها و غيره است 

آنچه به کلـي از خـط و اسـتـراتـژي و                  
چشم انداز اين نيروهاي مـدعـي چـپ          
غايب است طبقه کارگر بـعـنـوان يـک          

در  -و نه يک صنف -طبقه اجتماعي 
. مبارزه بر سر قـدرت سـيـاسـي اسـت           

آنچه به کلي از پراتيـک ايـنـان غـايـب              
است برافراشتن سياستها و اهـداف و         
شعارهاي طبقه کـارگـر بـراي رهـائـي             
کل جامعه و بسيج توده مـردم بـجـان         
آمده از جـمـهـوري اسـالمـي، زنـان و                
جوانان و  توده محروم زير خـط فـقـر،         

 .    بدنبال پرچم طبقه کارگر است
اگر اين نيروها، با قياس به نفس،  
ميگويند طبقه کارگر ضعـيـف اسـت        
يا چپ ضعيف است براي تقويت چـپ     
و جنبش کارگري نيست بـلـکـه بـراي             
اين است که به اين بهـانـه دخـالـت در            
سياست و انقالب و اعتراضـات تـوده      
اي و مساله قدرت سياسي را تـمـامـا       

اين نوع کارگـر  !   به راست واگذار کنند 
زدگـي در کــنــه و مضــمـون خــودش              

 .  عميقا راست و ضدکارگري است
  

بـه نـيـروهـاي راسـت          :   محسن ابراهيمي  
اپوزيسيـون راسـت هـم        .     اشاره کرديد 

در اين دوره مواضع عجيـبـي گـرفـتـه          
سلطنت طـلـبـهـا و مشـخـصـا              .   است

حزب مشـروطـه بـه نـوعـي بـه مـلـي                  
اسالميون و خـط اسـتـحـالـه نـزديـک                

شــمــا در ســرمــقــالــه            .   مــيــشــونــد   
  بـه اظـهـارات          ۳۱۱انترناسيـونـال        

داريـوش هـمــايـون اشـاره کـرديـد کــه               
اعالم کرده در اين مرحله حفظ نـظـام           

محض اطالع شما .  واقع گرايانه است 
داريوش همـايـون اخـيـرا اعـالم کـرده              
است که االن مرحله کنار زدن  احمدي 
نژاد است و  حـتـي مـيـشـود از خـود                 
خامنه اي هم براي اين امـر اسـتـفـاده            

جرياني مثل مجاهدين هـم کـه        .   کرد
زماني از سرازير شدن از مرزهـا بـراي        
براندازي حکوت آخوندي کوتـاه نـمـي         
آمد  به جنبـش سـبـز نـزديـک شـده و                  
منتطري را بعنوان جانشين خامنه اي 

ارزيابي شـمـا از ايـن          . کانديد ميکند 
نوع موضعگيريها چيـسـت؟ آيـا يـک           
نوع تاکتيک و امکانگرائي است و يـا    

 داليل پايه اي تري دارد؟      
بـه نـظـر مـن ايـن نـوع                :     حميد تقوائي 

موضعگيريها گرچه در لفافه تاکتيک     
و امکان گرائي خودش "   واقع بيني"و  

را ميپوشاند ناشي از منافع طبقـاتـي     
ــژيــک و دراز مــدت اتــخــاذ                اســتــرات

به يک معنـي ايـنـهـا       .   کنندگان آنست 
مواضع کامال قابل انتظار و ميشـود     
گفت کالـسـيـک نـيـروهـاي راسـت در               
مقابل يک انقـالب جـاري و بـالـفـعـل               

ــون و حــزب            .   اســت ــمــاي ــوش ه داري
مشــــروطــــه و کــــل نــــيــــروهــــاي                
ناسيوناليست بـطـور ايـدئـولـوژيـک و             

 به همين دليل موسوي و خاتمي و کروبي و دوخرداديـهـائـي نـظـيـر گـنـجـي و                       
يـعـنـي    .   دوره انقالب ناميد"  اصالح طلبان"مخملباف و سازگارا و غيره را بايد  

" خـطـر  " که تحت فشار اعتراضات مردم و براي جلـوگـيـري از        "   اصالح طلباني" 
فشار مردم را که برداريد اينها مـثـل     .   افتاده اند"   اصالحات"انقالب به صرافت  

يعني به دوره اي که دست اندرکار حملـه بـه     .   فنر بر سر جاي اولشان برميگردند     
دانشگاهها و به کردستان و به کارگران بيکار و مشـغـول سـازمـانـدهـي سـپـاه                     

 .    پاسداران و بسيج و وزارت اطالعات بودند

انقالب منتظر آماده شدن طبقات و احزاب نمي نشيند و براي کسـي هـم فـرش           
اگر کسي آماده نيست، اين بهترين شرايط براي آماده شـدن    .  قرمز پهن نميکند 

کسي که در چنين شرايط متالطم اجتماعي نتوانـد آمـاده بشـود، هـيـچ              .   است
امـا چـپ غـيـر کـارگـري هـمـيـشـه بـراي انـقـالب و                            .   زمان آماده نخواهد شـد     

 .سوسياليسم نا آماده است چون اساسا  امر ديگري دارد
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. پايه اي با انقالب مخـالـف هسـتـنـد            
انـقـالب را يـک نـوع هـرج و مـرج و                     
خشونت و حرکت عوام که از سياسـت    
چيزي سرشان نميشود ميدانـنـد و بـه          
همين دليـل هـم مـدام از نـافـرمـانـي                 
مدني دم ميزنند و مردم را از انقالب       

بنابراين ايـن کـامـال        .   برحذر ميدارند 
قابل انتظار است کـه وقـتـي انـقـالب             
عمال سر بلند ميکند نيروهاي راست       
از همان شعارهاي  نيم بـنـدشـان بـراي         
براندازي هم دست بشويند و عـمـال و         
حتي علنا، آنطور کـه صـريـحـا آقـاي             
داريــوش هــمــايــون اعــالم کــرده، از             

. سر در بـيـاورنـد       "   مرحله حفظ نظام " 
نيروهاي راست هميشه از سـرنـگـونـي        
حکومت بقدرت يک انقالب توده اي،       
که خواه ناخواه  چپ و راديـکـالـيـسـم            
کارگري را بجلو ميراند و در جـامـعـه        
محبوب ميکند، بيشتر هراس دارنـد     
. تا رژيمي که در اپوزيسيونش هستند

همانطور که اشاره کردم اين يـک رونـد      
کالسيکي است که در همه انقالبهـاي        

 . معاصر اتفاق افتاده است
اينجا بايد بر يک جنبه ديـگـر هـم       

انقالب در روند پـيـشـروي    .   تاکيد کنم 
خـود شــکــل جــديــدي از صــفــبــنــدي            

. طبقاتي در جامعه بوجود مـي آورد       
نيروهائي : صفبندي حول خود انقالب 

که خواهان تعميق و پـيـروزي تـمـام و           
کمال انقالب هستند و نيروهـائـي کـه         
در قــالــب اپــوزيســيــون حــکــومــت              
ميخواهند از راديـکـالـيـزه و عـمـيـق               
شدن انقالب جـلـوگـيـري کـنـنـد، آنـرا               
تحريف کنند، عقيم بگذارنـد،  و در            

ايـن  .   نهايت به شـکـسـت بـکـشـانـنـد             
قطبندي انـقـالب و ضـد انـقـالب بـه                

. معني اخص و کنکرت کـلـمـه اسـت           
يعني کمپ چپ، کمپ نيروهـائـي کـه       
خواهان پيشروي و پـيـروزي کـامـل و           
همه جانبه انقالب هسـتـنـد در بـرابـر             
کمپ نيروهاي راست که مسالـه شـان         
نجات بخش هر چه بيشتري از  نـظـام        

البتـه  .     موجود از چنگ انقالب است  
اين را بـايـد تـوجـه داشـت کـه وقـتـي                  
انقالب اوج بگيرد قـدرت و اتـوريـتـه            
ــيــروهــا را از                    ــرخــي  از ن انــقــالب ب
اپوزيسيون راست و حتي بخشهائي از  
خود رژ يم واميدارد تا از دار و دستـه        
حاکم فاصله بـگـيـرنـد امـا ايـن نـوع                 

مصلـحـتـي از ضـديـت          "   انقالبيگري" 
. آنان با انقالب چـيـزي کـم نـمـيـکـنـد               

بـــرعـــکـــس تـــاکـــتـــيـــک و شـــيـــوه              
مصلحتـگـرايـانـه اي اسـت بـا هـدف                
متوقف و تحريف و عـقـيـم گـذاشـتـن           

از ايـن نـقـطـه         .   انقالب به اسم انقالب   
نظر حرکت موسوي در اين دوره خيلي 

ايشان دعوائي با احمـدي  .     گويا است 
نژاد داشت اما وقتي مردم در صفوف 
ميليوني به خيابان ريختند ايشان  بـر        

مخالفت خوانيهايش عـلـيـه احـمـدي           
نژاد و سياستـهـاي سـرکـوبـگـران ايـن              
دوره جناح غالب حکومـت افـزود تـا          
بخيال خود جلوي پيشروي و تـعـمـيـق        

تکيه کالم موسوي در هر .   آنرا بگيرد 
اطالعيه و بـيـانـيـه ايـنـسـت کـه ايـن                   

حرکت عليه جمهوري اسالمي نيست      
و هدف ما بازگشت به دوره خـمـيـنـي           

جـمـهـوري    " است و قـانـون اسـاسـي و            
اسالمي نه يک کلمه کم و نه يک کلمـه     

و در کـنـار ايـن      . و غيره و غيره"   زياد
تالشهـا بـراي مـحـدود نـگـهـداشـتـن                 

که خارج از اراده وي         –حرکت مردم   
" رهـنـمـودهـاي    " از     -اتفاق مي افـتـد     

معيني نظير سـکـوت کـنـيـد، اهللا و               
اکبر بگوئيد و در مسجـد و مصـلـي             

. جمع بشويد وغيره هم دريغ نميکـنـد        
اين نمونه بروشني نشان مـيـدهـد کـه             
ــا                نــيــروهــاي راســت، از مــوســوي ت
مجاهد و حزب مشروطه، هـر انـدازه           
هم که مـخـالـف دار و دسـتـه حـاکـم                   
باشنـد، مـنـافـع و اهـداف طـبـقـاتـي                  
درازمدتشان را فراموش نميکـنـنـد و       

اگر هـم خـود را هـمـراه مـردم نشـان                   
ميدهند به اين خاطر است که حرکـت        
آنانرا از همان قدم اول به عقب بکشند   
و مـحـدود کـنـنـد و نـهـايـتـا عـقـيــم                      

يــعــنــي حــداکــثــر در حــد         .   بــگــذارنــد
تغييرات سطحي  در  دولت و ترکيـب   
هيات حاکمه سوت پايان را بکشند و     

 .مساله را فيصله بدهند
    و باالخره نکته ديـگـر ايـنـکـه            
نيروهاي راست نظير سلطنت طلبان و   

جــمــهــوريــخــواهــان و       -يــا ســلــطــنــت   
ناسيوناليستهاي قومي و غيره حـتـي       
زمانـي هـم کـه بـر بـرانـدازي تـاکـيـد                    
ميکنند منظورشان در هـم کـوبـيـدن           
نطام موجود از تنهـا طـريـق مـمـکـن            
يعني يک انـقـالب تـوده اي نـيـسـت،                
بلکه سناريوهائي نظير رژيـم چـنـج و          
کودتا و جنگ و بـحـران آفـريـنـي در                

با اين امـيـد   .   مرزها را مد نظر دارند 

که با تغييراتي در باال،  و بـا حـداقـل          
مشــارکــت و دخــالــت تــوده مــردم،             
حکومت دست بدست بشود و ايـنـهـا       

و در ايـن سـنـاريـوهـا            .   بقدرت برسند 
اسـاســا روي دولــت آمــريــکــا و کــال              

. بـورژازي غــرب حســاب مــيـکــنــنــد         

روشـن اســت کــه انــقــالب هــمــه ايــن              
محاسبات را درهم ميريزد و لـذا هـر        
اندازه هم که اپوزيسيون راست از نـظـر    
استراتژيک خواهـان رفـتـن جـمـهـوري             
اسالمي باشد بـا انـقـالب مـيـانـه اي               

همانطور که اشاره کردم ممکن . ندارد
است شخصيتها و يا سازمانهـائـي از        
اپوزيسيون راسـت، در رونـد انـقـالب            
براي مدتي خود را همراه مردم نشـان          
بدهند اما مکانيسمهاي انقالب، کـه       
من فعاليت و دخـالـتـگـري آگـاهـانـه                
نيروهاي چپ انقالبي براي راديکاليـزه   
کردن هر چه بيشتر اعتـراضـات تـوده          
اي را جـزئـي از ايـن مـکــانـيـسـمـهــا                   
بحساب مياورم، باعث مـيـشـود کـه          
مردم به سرعت از ايـن نـيـروهـا گـذر               

انقالب در هر گام خواسـتـهـا و      .   کنند

اهــداف راديــکــال تــري را در مــرکــز             
سياست و توجه جامعه قرار ميدهد و   
نيروهائي را بميدان ميخواند و بجـلـو         
ميراند  که انقالب بخشي از هويت و       
استراتژي و سياست هميـشـگـي آنـهـا           

بنـابـرايـن نـيـروهـاي راسـت در              .  است
شرايط انقالبي و در روند يک انـقـالب      
زنده و جـاري شـانـس چـنـدانـي بـراي                 

 .     بقدرت رسيدن ندارند
 

دولـتـهـاي غـربـي در          :   محسن ابراهيمي 
ماجراي چند مـاه اخـيـر بـدنـبـال چـه                 
هستند؟ مشخصا دولت آمـريـکـا در         

بـا وجـود     .   اوايل کامال گيج شده بـود     
اينکه به يمن اينترنـت مـبـارزه مـردم           
بــطــور بــرجســتــه اي در بــرابــر چشــم             
جهانيان قرار گرفت و يـک حـرکـت و              
شور و شوقي را در ميان تـوده مـردم           
غرب و در افکار عمومي و نيـروهـاي    

مترقي و آزاديخواه در سـطـح جـهـان              
بوجود آورد، دولت آمريکا و هـمـيـن            
طور دول اروپـائـي بـعـد از اعـتـراض                
الکني به کشتارهاي اخـيـر دارنـد بـه             
احـــمـــدي نـــژاد روي خـــوش نشـــان              

و کال دولت احمدي نـژاد را      .  ميدهند

سـئـوال مـن      .   به رسميت شناختـه انـد      
اينست که دولتهاي غربي در قبال اين 
انقالب چه سياستي را دنبال ميکنند       

 و چرا؟   
دولـتـهـاي غـرب طـبـعـا            :   حميد تقوائي 

بدنبال اهداف و سياستهاي خـودشـان         
براي آنـهـا يـک جـنـبـه مـهـم                .   هستند

پروژه اتمي جمهوري اسالمي هست و  
جــنــبــه ديــگــر هــم دخــالــتــگــريــهــاي           
جــمــهــوري اســالمــي در مــنــطــقــه و            
مشخصا  در فـلـسـطـيـن و لـبـنـان و                   

يک دستاورد حرکت  انـقـالبـي        .   عراق
مردم تا هـمـيـن جـا ايـنـسـت کـه در                      
افکار عمومي مردم دنيا  و در انظـار     
احـزاب و نـيـروهــاي مــتـرقـي جـهــان                
صورت مساله ايران را کامال عـوض         

تا قبـل از ايـن تـحـوالت اخـيـر               .   کرد

کلمه ايران تروريسم اسـالمـي وسـالح         
اتمي و همچنين  يک جامعه مذهـبـي    
که يک حکومت اسالمي را بر سرکـار     
آورده و پشت آن ايستـاده اسـت را در              

نظرات عـقـب     .     اذهان تداعي ميکرد 
مانده اي مثل نسـبـيـت فـرهـنـگـي و              
غيره هم اين نوع ارزيابـي از جـامـعـه              
ايران را توجيه و تئوريـزه  مـيـکـرد و            

ضـد  "   چپ" حتي ليبرال ها و نيروهاي     
آمريکائي از جمهوري اسالمي دفـاع        

آن بخشي از مردم هـم کـه        .   ميکردند
جــمــهــوري اســالمــي را تــروريســت             
ميدانستند به سياستهاي منطـقـه اي       
و جهاني آن اعـتـراض داشـتـنـد و نـه                
سياستهاي تروريست آن عـلـيـه مـردم          

تعريف و تعبير رسمي (  در خود ايران  
ــتــهــاي غــربــي از تــروريســم               کــه دول

) . اسالمي در اذهان ايجـاد کـرده انـد         
انقالب جاري کل اين تصوير را در هم    

تا آنجا که بـه مـردم شـريـف           .     ريخت
دنيا مربوط ميشود کامال روشن شد    
که نه تنها مـردم ايـران خـواهـان ايـن                
حکومت نيستـنـد بـلـکـه بـر عـکـس                
شديدا با آن مخالفند، روشـن شـد کـه         
ايــن ضــدآمـــريــکـــائـــي گـــريــهـــا و               
مستضعف پناهي هاي اين حکومـت     
تماما پوچ و توخالي اسـت و در نـزد           
مـردم ايــران هــيــچ خــريــداري نــدارد،            
معلوم شـد جـمـهـوري اسـالمـي يـک                
حکومت وحشي و آدمخوار است کـه      
ميزند و ميبنند و ميکشد، به مـردم     
شليک ميکنـد، شـکـنـجـه مـيـکـنـد،               
تجاوز ميکند و سبعانه تريـن اعـمـال        
تروريستي را عليه مردم در خود ايران  

از طـرف ديـگـر مـردم         .   انجام ميدهد 
ايــران بــعــنــوان مــردمــي آزاديــخــواه،         
جســور، مــدرن، و ضــد حــکــومــت              
اســالمــي  خـــود را بـــجــهـــانــيـــان                  

و مورد پشتـيـبـانـي گـرم        .   شناساندند
 .مردم جهان قرار گرفتند

 اين جو باعث شد کـه دولـتـهـاي           
غربي براي مدت کوتاهي در رابطه با       
جمهوري اسالمي دسـت بـه عصـا و             
محافظه کار بشوند و بـه نـعـل و بـه                 

کشــتــارهـا  و بــرخــي         .   مـيــخ بــزنــنــد    
اقــدامــات ســرکــوبــگــرانــه جــمــهــوري       
اسالمي را محکوم کنند و بخصوص   
دادگـاهـاي نـمـايشـي را از آنـجـا کــه                  
مشخصا پاي دولتـهـاي غـربـي را بـا             

" کـودتـاي مـخـمـلـي        " اتهام کمـک بـه        
بميان ميکـشـيـد صـريـحـا و شـديـدا                 

از زوايــه دفــاع از       .   مـحــکـوم کــردنـد     
حقوق بشر هم کشتارها و شکنجه هـا   

اما همچـنـان خـط      . را محکوم کردند 
وهدف اصلـي سـيـاسـي ايـن دولـتـهـا                
ايــنــســت کــه بــاالخــره مــذاکــرات بــا            
جمهوري اسالمي را بـر سـر مسـائـل             
مود عالقه شان يعني پـروژه اتـمـي و         
دخالتگريهاي حکومت اسـالمـي در        

. منطقه آغاز کنند و به پـيـش بـبـرنـد          
اين بـار بـا ايـن امـيـد کـه تـحـوالت                     
داخلي در ايران رژيـم اسـالمـي را در              
موقعيت ضعيف تري قرار داده باشـد        
و اينها بتوانند بعنوان برگ بـرنـده اي          
اين موضوع را در مذاکرات با طـرف      

 .مقابلشان بکار ببرند
در عين حال  دول غربي مـواظـب     
هستند که تحوالت داخلي ايران آنقدر  
پيش نرود که اين معادالت را بـه هـم           
بريزد و کنترل و ابتکار عمل از دسـت     

سياستي که در ايـن    .   آنها خارج بشود 
. ان.   ان.   دوره مدياي غربي مثل سـي     

و غـيــره در پـيــش         .   سـي .   بــي.   و بـي   
گرفت يعني تالش براي اينکه جنبـش   
انقالبي مردم را صرفا اعتراضي عليه 
تقلب در انـتـخـابـات وانـمـود کـنـنـد                   
شاخص خوبي براي شناخت سـيـاسـت      
غرب در رابطه با تـحـوالت اخـيـر در              

کامال قابل انتظار و ميشود گفت کالسيـک نـيـروهـاي راسـت در مـقـابـل يـک                       
داريوش همايون و حزب مشروطه و کل نيـروهـاي    .   انقالب جاري و بالفعل است    

 .ناسيوناليست بطور ايدئولوژيک و پايه اي با انقالب مخالف هستند

 انقالب در روند پيشروي خود شکل جديدي از صفبندي طبقـاتـي در جـامـعـه              
نيروهائي که خواهـان تـعـمـيـق و          :   صفبندي حول خود انقالب.  بوجود مي آورد 

پيروزي تمام و کمال انقالب هستند و نـيـروهـائـي کـه در قـالـب اپـوزيسـيـون                            
حکومت ميخواهند از راديکاليزه و عميق شدن انقالب جلوگيري کـنـنـد، آنـرا             

اين قطـبـنـدي    .   تحريف کنند، عقيم بگذارند،  و در نهايت به شکست بکشانند    
 . انقالب و ضد انقالب به معني اخص و کنکرت کلمه است
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اين تصوير را ميدهند کـه  .   ايران است 
بتوانند بگويند دعوا بر سر انتخابات     
و يک مساله داخلي است،  دولتها در     
امورد داخلي ايران دخالت نميـکـنـنـد       
وهرکس را که رسما رئيس جمهور در     

و .   ايــران اعــالم بشــود مــي پــذيــرنــد          
 .  بنابران برگرديم بر سر ميز مذاکرات

   جنبه پايه اي تـر در رابـطـه بـا               
سياستهاي دولتهـاي غـربـي، مـانـنـد            
مواضع اپوزيسيون بورژائي در خـود         
ايران که در سئوال قبلي توضيح دادم، 
اينست که گرچه رژيـم مـطـلـوب ايـن              
دولتها در ايـران اسـاسـا و از لـحـاظ                 
استراتژيک  جمهوري اسالمي نيست،     
اما از لحاظ عملي و پراگمـاتـيـسـتـي         
در شرايط حاضر هدفشان رسـيـدن بـه          
توافقـات بـا رژيـم مـوجـود در ايـران                 

و از اين نظر بهيچوجه خـواهـان   .   است
ي اخـيـر     " نـاآرامـيـهـا    " اين نيستند که   

تشديد و راديـکـالـيـزه بشـود و  کـل                  
موجوديت جمهوري اسالمي را تهديد 

اين دولتها هم مثل اپوزيسـيـون    .   کند
راست در ايران خـواهـان اسـتـحـالـه و               
تغييرات تدريجي و حداکثر بـرانـدازي       
حکومت به شيوه هاي از باال و رژيـم         
چنجي هسـتـنـد و نـه از طـريـق يـک                    

در اين جا هم باز اين .   انقالب توده اي  
خط و جهت گيري عمومي دولتـهـاي         
غربي را ميتوان در سياستهاي نـاظـر        
بر رسانه هـا ي غـربـي کـه از روايـت                  
موسوي و گـنـجـي ومـخـمـلـبـاف در                
مورد تحوالت جاري در ايـران فـراتـر            

 .   نميروند کامال مشاهده کرد
البته اين را هم بايد تاکيد کنم که   
انقالب در سير پيشرويهايش ميتواند   
خود را به نهادهاي بين المللي و حتي    

من ترديدي ندارم . دولتها تحميل کند
که بخصـوص در عصـر تـکـنـولـوژي              
اينترنت و با اين قدرتي که تا همينجا 
مــردم ايــران واقــعــيــت مــبــارزات و             
حرکتهاي اعتراضي خود را در سـطـح      
جهاني مـنـعـکـس کـرده انـد کـامـال                 
امکان پذير است که نهـاد هـاي بـيـن              
المللي و دولتها را تحت فشار افـکـار      
عمومي مردم در خود ايـن کشـورهـا          
قرار داد و مجبورشان کرد کـه رابـطـه        
شان را بـا جـمـهـوري اسـالمـي قـطـع                  

اين البته يک هدف و سـيـاسـت      .   کنند
هميشگي حزب ما در خـارج کشـور           
بوده است و به نظر من انقالب حاضـر   
شرايط بسيار مساعدي براي پيشبـرد    
اين سياست يعني انزواي جهاني رژيـم    
اسالمي  و بخـصـوص بـه مـحـاکـمـه                
کشيدن سران جمهوري اسالمي بـجـرم     
جنايـت عـلـيـه بشـريـت فـراهـم آورده                 

 .  است
 

ظـاهـرا جـنـبـشـي بـا            :   محسن ابراهيمي 
اسم جنبش سبز و يا موج سبز وجـود     

دارد که اهداف و شعارهاي معيني و       
ايـن  .   استراتژي و رهبري خود را دارد      

را مطرح ميکنم چون عده اي بـر ايـن           
باورند که حرکت مردم در ايران هميـن   
جنبش سبـز اسـت کـه هـم در داخـل                 
ايـران و هـم در خـارج فـعـال اسـت و                     

رهبرانش هم موسوي و کـروبـي و در            
خارج هم کسانـي مـثـل مـخـمـلـبـاف               

. ومحسن سازگارا و گنجي  هستنـد       
ــه امضــاي                  ــه اي ب ــرا اطــالعــي ــي اخ
مـخـمـلــبـاف و سـازگـارا و نـوريــزاده                
منتشر شده مبني بر اينـکـه مـمـکـن          
است موسوي و کروبـي را دسـتـگـيـر             
کنند و اگر اين اتفاق بيافـتـد رهـبـري           
جنبش را صادر کنندگان اين بـيـانـيـه           
يعني مخملباف و سازگارا و نوريزاده      

ايـن حـرکـت      .   بعهده خـواهـنـد گـرفـت        
همچنان ادامه دارد و عده اي هم کـل        
حرکت مردم را تـحـت عـنـوان  مـوج             
سبز و جنبش سـبـز و نـمـاد سـبـز بـه                   
موسوي و اين دار و دستـه مـنـسـوب           

نــظــرتــان در ايــن مــورد        .   مــيــکــنــنــد 
 چيست؟ 

به نظر من چيزي بـه اسـم     : حميد تقوائي 
اگـر  .   جنبش سبز وجود خارجي نـدارد  

تحرکـات کسـانـي مـثـل مـوسـوي و                
مخملباف و گنجي و سروش و کديور  
و امثالهم مد نـظـر اسـت خـوب ايـن                
جنبش شناخـتـه شـده اي اسـت، ايـن               

هـمــان خــط اســتـحــالـه و تــغـيــيــرات              
تــدريــجــي اســت کــه  بــايــد بــه اســم                

 -واقـعــيــش يــعــنــي  جــنــبــش مــلــي           
ايــن جــنـبــش    .   اسـالمـي آنـرا نـامــيـد         

درون "   اصـــالحـــات" اســـتـــحـــالـــه و        
حکومتي است و هدف آن هم   حـفـظ      
نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي از طـريــق                 
تغييراتي در صفوف خـود حـکـومـت         

 .  هست
اين جنبش قبال در دوره خـاتـمـي         

تحت نـام دو خـرداد بـمـيـدان آمـد و                  
امروز هم بدنبال موسوي و کـروبـي و           
دوباره خـود خـاتـمـي و  ايـن بـار بـا                      
عنوان جنبـش سـبـز خـود را مـطـرح                

اما تمام شيادي اينجا اسـت    .   ميکند
که با اين عنوان ميـخـواهـنـد حـرکـت          

انقالبي مردم را بـخـشـي از جـنـبـش                
اســالمــي  و دنــبــالــه خــط             –مــلــي   

تغيـيـرات درون حـکـومـتـي وانـمـود                
. واقعيت کامال بر عکس است.  کنند

اين جنبش توده اي حاضر اساسا آغاز 
شد چون خط استحاله و تغـيـيـرات از         

درسـت  .   باال به بن بسـت رسـيـده بـود         
است که مردم، آن هم در روزهـاي اول       
اين حرکت، از مـحـمـل انـتـخـابـات و             
تقلب در انتخابات استفاده کردند اما    
اعـتـراض و خــواسـت و هــدفشـان از                
همان آغاز درست نقطه مقابل اهـداف   
و سياستهائي بود که موسوي و دار و   
دسته اش در داخـل و خـارج کشـور                

مردم نه ميـخـواهـنـد     .   اعالم ميکنند 
به دوران خميني برگردند و نه مسـالـه         
ــيــن اســالمــيــت و                  ــس ب ــاالن شــان ب
جمهوريت است و نـه خـواهـان حـفـظ             

مـردم  .   نظام و قانون اساسي هسـتـنـد       
ميخواهند از شر کـل ايـن حـکـومـت           
خالص بشوند و استفاده و رجوعشـان     
به جنگ بين جناحهاي سـبـز و سـيـاه          
اساسا بخاطر استفاده از ايـن شـکـاف        

اگر .   براي تضعيف کل حکومت است 
موسـوي و يـا خـاتـمـي بـا گـفـتـمـان                     
استحاله و جـمـهـوري اسـالمـي نـوع               
ديـــگـــر و جـــمـــهـــوريـــت و غـــيـــره                
ميتوانستند جواب مردم را بدهند که  
اصـال ايــن جـنــبــش انـقــالبــي شــروع              

اين بيرق جنبش سبز عـکـس    .   نميشد
العمل دفاعي  اين ملي اسالمـيـون و        
دو خرداديهاي قديم و جـديـد کـه دور             
موسوي حلقه زده اند در برابر جنـبـش     

ــي مــردم اســت          ــالب ــق ــرا ســبــز      .   ان آن
مينـامـنـد کـه مضـمـون و مـاهـيـت                  
انقالبي آنرا انکار کنند، جنبش مردم       
را تــحــريــف کــنــنــد و در چــارچــوب              
ارتجاعي اهداف و خواستهاي خود به   

اين نامگذاري را نـبـايـد        . بند بکشند 

جـنـبـش مـردم نـه          .   برسميت شناخت 
تنها ربطي به اهـداف و سـيـاسـتـهـاي            
نوع دوخردادي ندارد بلکه کـامـال در         

 .نقطه مقابل آن است
  کساني مثل سازگارا  و گنـجـي      
و سروش ومخملباف و غـيـره کـه در            
خارج کشور جلو افتاده اند همه مـثـل     
خود موسوي جزئي از پايه گذاران اين   
حکومت هسـتـنـد و بـايـد بـه مـردم                  

مـردم ايـنـان را        .   حساب پس بـدهـنـد      
اگـر مـردم بـه ايـن هـا              .   ميشنـاسـنـد   

توهمي ميداشتند خاتمي و جـنـبـش          
. دو خرداد به بـن بسـت نـمـي رسـيـد                 

مدتها است  مردم عليرغم تالشـهـاي      
ملي اسـالمـيـون وخـط اسـتـحـالـه و                 
دقيقا بخاطر ايـنـکـه در يـک تـجـربـه                 
اجتماعي خدمت اين نوع سياستها به 
حکومت اسالمـي را ديـدنـد بـه افـق               
انقالب و سرنگوني جمهوري اسالمي   
روي آورده اند و جنبش توده اي حاضر 
محصول اين تجربه عـظـيـم مـردم در           

جـنـبـش جــاري      .   دهسـال اخـيـر اسـت        
يعني تقويت خط و افـق سـرنـگـونـي              

انقالبي حکومت و نه  خط تسامح و      
تســاهــل و اســالم نــوع ديــگــر و                      

. جمهوريت و قانون اسـاسـي و غـيـره            
اينها حرف و خواست و آرمـان مـردم           

مردم .   نيست و هيچوقت نبوده است
کشته نداده اند  که بـه دوره خـمـيـنـي             
برگردند و يا فتيله جمهوريت را کمـي        

آنچه سـبـز اسـت خـط         .   باالتر بکشند 
استحاله و بـازگشـت بـدوره خـمـيـنـي              

و ايـن  .  است و نه حرکت انقالبي مردم 

دو کامال در مـقـابـل يـکـديـگـر قـرار               
 . دارند

يک نکته ديگري هم در آخر بـايـد        
در اوايل ايـن حـرکـت        .     توضيح بدهم 

بعضي  از هنرمندان و خوانـنـدگـان و          
شاعران و شخصيتهاي مترقي کـه از        
حرکت آزاديخواهانه مردم ايران اعالم      
حمايت کردند در پيامها و اشـعـار و            
ترانه هايشان به نوعي به رنگ سبز و         
يا نام جنبش سبز اشاره داشـتـنـد کـه              
اين ربطي به تالشهاي ملي اسالميون   

در اين موارد اينان رنگ سـبـز     .   ندارد
را بعنوان سمبل کل حـرکـت انـقـالبـي          
مـردم بـراي رسـيـدن بــه آزادي بـکــار                
ــي                ــرا نشــانــه انــقــالب مــيــبــردنــد و آن
ميدانستند کـه بـا رنـگ سـبـز آغـاز                 

اين نوع اعالم حمايتها را نبـايـد   .   شده
. بحـسـاب مـلـي اسـالمـيـون نـوشـت               

هيچکس در دنـيـا  فـکـر نـمـيـکـنـد                    
اعــتــراضــات اخــيــر در ايــران  بــراي              
استحاله حکومت و بازگشت به دوره        

اگر کسي اينطور فـکـر   . خميني  است 
ميکرد شور و شعفي پيدا نميـکـرد و        

دنيا به وجد . شعر و ترانه اي نميسرود 
آمد چون مردم ايران با خواست آزادي     
و رهائي در مقابل جمهوري اسـالمـي    
ايستادند؛ چون مردم آزاده دنيا در اين  
حرکت يک انسانيت و آزاديخواهي بي    
کم و کاستي را ديدند و نه يـک اسـالم         
ديگر و يا جمهوري اسالمـي ديـگـري        

بــنــا بــرايــن حســاب حــمــايــتــهــاي         !   را
جهاني از حرکت مردم در ايران را نيـز        
بايد کامال از تشبثات کسـانـي چـون           
سازگارا و مخملباف و نـوريـزاده جـدا       

 .کرد
  

بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه              :   محسن ابراهيمي 
مردم زير تعـرض و فشـار حـکـومـت              
قرار گرفته اند و تعداد زيـادي کشـتـه         
شده اند، تعداد زيادي شـکـنـجـه شـده           
اند و فشارهاي زيادي به مردم تحميل 
شد و امروز هم به نظر ميرسد که  آن         
دوره اوج اعــتــراضــات و تــظــاهــرات          
ميليوني را پشت سر گـذاشـتـه ايـم و            
ظــاهــرا در اثــر تــعــرض و تــوحــش                 
حکومت مبارزات افت کرده اسـت و        
از سوي ديگر حـکـومـت دارد حـتـي              
ــدور جــنــاح                 ــقــه مــحــاصــره را ب حــل
مخالفش تنگ تـر مـيـکـنـد، آيـا بـا                 
توجه به  اين شرايط ميشود گفت کـه     
مردم دسـتـاوردي داشـتـه انـد؟ چـون               
جرياناتي هستند که فکـر مـيـکـنـنـد             
مردم اشـتـبـاه کـرده انـد و شـکـسـت                   

 خورده اند؟ نظر شما چيست؟
به نظر من حرکـت مـردم     :   حميد تقوائي 

تا همينجا دستاورهاي زيادي داشـتـه      
من فکر مـيـکـنـم در اثـر ايـن               .   است

تحوالت کال صحنه سياسي جـامـعـه       
ايــران بــراي هــمــيــشــه عــوض شــد و              

هيچکس در دنيا  فکر نميکند اعتـراضـات اخـيـر در ايـران  بـراي اسـتـحـالـه                           
اگر کسي اينطور فکر ميکرد شور و . حکومت و بازگشت به دوره خميني  است

دنيا بـه وجـد آمـد چـون مـردم              .   شعفي پيدا نميکرد و شعر و ترانه اي نميسرود     
ايران با خواست آزادي و رهائي در مقابل جمهـوري اسـالمـي ايسـتـادنـد؛ چـون               
مردم آزاده دنيا در اين حرکت يک انسانيت و آزاديخواهي بي کم و کـاسـتـي را                   

 ! ديدند و نه يک اسالم ديگر و يا جمهوري اسالمي ديگري را

مدتها است  مردم عليرغم تالشهاي ملي اسالميون وخط استـحـالـه و دقـيـقـا                 
بخاطر اينکه در يک تجربه اجتماعي خدمت اين نوع سيـاسـتـهـا بـه حـکـومـت                  
اسالمي را ديدند به افق انقالب و سرنگوني جمهوري اسالمي روي آورده انـد و               

 . جنبش توده اي حاضر محصول اين تجربه عظيم مردم در دهسال اخير است
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شــرايــط بــه نــفــع مــردم و بــه ضــرر                 
از چـنـد جـنـبـه          .   حکومت تغيير کرد  

يـک  .   ميشود اين تغيير را نشـان داد          
جـنـبـه مـنـاسـبــات بـيـن جـنـاحـهــاي                  

نه فقط به اين معـنـي   .  حکومت است 
که دعواها باال گرفته و شـدت يـافـتـه        

نکته مهم تر ايـنـسـت کـه يـک            .   است
بخش حکومت رسما اعالم کرده است 
که دولت را قبول ندارد و آنرا از لحاظ   

و تـا امـروز     .   سياسي مشروع نميداند 
اين کشاکش که ولي فقيه خود تمامـا    
در يکسوي آن قـرار گـرفـتـه، بـر سـر                   
دادگـاهــهـاي نـمــايشـي و تــجـاوز در               

. زندانها و غيره همچنـان ادامـه دارد          
حکومت از باال تا پائين دو شقه شـده    
و دارند بر سر بود و نبود يکديـگـر بـا       

گرچه جناح خامنه اي .  هم ميجنگند
تا اينجا حرفش را پيش برده و دسـت        
باال را دارد ولي در عـيـن حـال آنـقـدر            
قدرت ندارد که جناح مقابل را حـذف      
کند و حتي سران آنرا بـا وجـود هـمـه                
پرونده سـازيـهـا و زمـيـنـه چـيـنـيـهـا                    

دعـوا در واقـع بـيـن           .     بازداشت کنـد  
رفسنجاني و خامنه اي اسـت کـه هـر          
دو بقول خود حکومتيها از ستونهـاي    
نظام هسـتـنـد و هـمـه مـيـدانـنـد کـه                    
هيچيک از اينها قادر بـه حـذف و يـا              

اگـر قـبـال      .   کنار زدن ديگري نـيـسـت       
بحث بين جناحها بر سر دگر انـديشـي     
و گفتگوي تمدنها و گشايش سياسـي    
و يا اقتصادي بود امروز بحث بر سـر         
کودتا و انقالب مخملي و براندازي و       
عدم مشروعيت دولت و ولي فقـيـه و         

ديگر نه تنها براي احمدي .   غيره است 
نژاد  و کابينه اش بلکه براي خـامـنـه            
اي و بيت رهبري هـم در مـيـان خـود               

. حکومتيها آبروئي باقي نمانده اسـت    
اينکه آيت اهللا ها يکي بعد از ديگـري   
فتوا ميدهند کـه خـامـنـه اي ديـگـر                
شرعا ولي فقيه نيست اين يعـنـي بـي            
اعتباري کل اين حکومت حتي بـراي       

اين دقيقا شبيه اينست کـه  . خودي ها 
ــخــشــي از                    ــي ب ــطــنــت ــظــام ســل در ن
سرلشگرها و سپهبدها اعـالم کـنـنـد           
که اعليحضـرت را قـبـول نـدارنـد، و               
کماکان  پستها و سر دوشيهـاي خـود         

چـنـيـن شـاهـي بـايـد            !     را حفظ کننـد   
االن ولي . بساطش را جمع کند و برود

 .   فقيه به چنين روزي افتاده است
  اين آشفتگي و  به هم ريختـگـي       
بيسابقه در باالترين سطح رژيـم خـود        
نتيجه و حاصل مستقيم جنگي است      

ايـن  .   که مردم با کل اين نـظـام دارنـد          
. يـک دســتـاورد مــبـارزه مــردم اســت           

روشن است که اگر خطر انقالب مـردم    
کل حکومت را تهديد نميکرد چنـيـن      
کشمکشها  و اصوال جناحبنديهـائـي       
هم در ميان حکومتي ها بوجود نمي       

اين هم نتيجه جنگ مردم با کل .  آمد

رژيم اسـت و هـم شـرايـط مسـاعـدي                
بـراي پــيــشــبــرد ايـن مــبــارزه فــراهــم             

هــر چــه صــفـوف دشـمــن،          .   مـيـکــنـد   
صفوف جمهوري اسالمي، بيشتـر بـه       
هم ريـخـتـه بـاشـد، مـردم امـکـانـات                 

. بهتري براي پيشروي خواهند داشـت       
مردم از اين شکاف استفاده ميکنـنـد    
که همه اينها را جارو کنند و تا کنـون    

. هم دقيقا همينطور عـمـل کـرده انـد           
نفس به هم ريختگي صفوف حکومت 
يعنـي ضـعـف حـکـومـت و ايـن هـم                   
ــاب  قــدرت مــردم و قــدرت                    ــازت ب
اعتراضات و مـبـارزات تـوده مـردم             
است و هـم  امـکـانـي بـراي تـقـويـت                   

 .  بيشتر صف مبارزه مردم

دستاورد ديگـر مـردم وضـعـيـت            
حکومت در سطح جهاني  و چهره اي      
است که امروز از جمـهـوري اسـالمـي        

مـن بـاالتـر      .   در دنيا ترسيم شده است  
.  هــم بــه ايــن مــوضــوع اشــاره کــردم            

امــروز مــاهــيــت ارتــجــاعــي و ضــد            
انساني و فاشيستي اين حـکـومـت را        

اگر تا شش مـاه  .   جهانيان ميشناسند 
پيش جمهوري اسالمـي بـعـنـوان يـک            
قدرت منطقه اي با بلـنـد پـروازيـهـاي           
ــراي                  اتــمــي و يــک نــمــونــه مــوفــق ب
اسالميون و جنبش مافوق ارتجاعـي       
اسالم سياسي در منطقه و در جـهـان            
شناخته مـيـشـد، امـروز حـکـومـتـي              
است که مستقيما در بـرابـر مـردم در         
خود ايران قرار گرفته است و از جانـب     
توده مردم معترض به چالش کشـيـده         

امروز نام ايران براي مـردم    .   شده است 
دنيا و حـتـي رسـانـه هـاي دنـيـا يـک                    
حــرکــت آزاديــخــواهــانــه عــلــيــه يــک            
حـکــومــت ســرکــوبــگــر و وحشــي را            

به اين معني انقالب .    تداعي ميکند 
ايـران تـا هـمـيـنـجـا صـورت مسـالــه                  
جمهوري اسالمي را در سطح جهـانـي     

طشـت رسـوائـي      .   عـوض کـرده اسـت       
رژيم از بام جهان افتاده است و ايـن را        
حتي با شديد تريـن ضـد آمـريـکـائـي              
گـريــهــا و مســتــضـعــف پــنـاهــي هــا              

 .  نميتوان از اذهان جهانيان پاک کرد
 يک مورد گـويـا در ايـن تـغـيـيـر               
موقعيت جهاني حکـومـت اسـالمـي         

جــايــگــاه آن در نــزد نــيــروهــاي چــپ             
ماليخوالئي است  که هميشه مفتـون     
ضد امريکائـي گـري جـنـبـش اسـالم              
سياسي بـود و کسـانـي مـثـل حسـن                
نصراهللا و احمدي نـژاد را انـقـالبـي و               

جنبش انـقـالبـي      !     مردمي ميدانست 
مردم ايران تا همين جا  اين بسـاط را        

ديگر آبروئي بـراي    . به هم ريخته است 
اين حکومت نمانده که کسي بـتـوانـد         
به بهانـه ضـد آمـريـکـائـي گـري آنـرا                   

 . مترقي و مردمي و غيره قلمداد کند
  

 و باالخره نکته ديگر و مهمتر در 
رابـطـه بـا فضـاي سـيــاسـي در خــود                  
جامعه ايران و مـوقـعـيـت نـيـروهـاي               

در اين دوره مـردم، و        .   سياسي  است 
بــخــصــوص نســل جــوان کــه تــجــربــه           
سرکوبهاي دوره گـدشـتـه را نـداشـت،            
وحشيگريهاي حکومت را مستقيـمـا      
تجربه کـردنـد و رودرروي نـيـروهـاي               

. سرکوبگر حـکـومـت قـرار گـرفـتـنـد             
راهيپيمائي هاي آرام بـه سـرعـت بـه               
درگيري و زد و خـوردهـاي خـيـابـانـي              
کشيده شد و براي توده مردم مسـجـل    
شـد کـه بـا يـک مـاشـيـن جـنـايـت و                       
آدمکشي که ذره اي احترام و اهمـيـت       
براي حق و حـقـوق مـردم و انسـان و                  

. انسانيت قائل نيست طرف هسـتـنـد       
در انقالب و خيزشهاي توده اي  مردم    
طي يک روز به اندازه سـالـهـا شـرايـط              
عادي و آرام آموزش ميبـيـنـنـد و بـه             
سرعت به ماهيت  سيـاسـي دولـت و             
نقش آن بعنوان ماشين سـرکـوب پـي            

چهارماه اخـيـر از ايـن نـظـر              .   ميبرند
بيشترين آموزشـهـا را بـراي مـردم و              

 . بويژه نسل جوان در برداشت
جـــنـــبـــه ديـــگـــر ايـــن آمـــوزش            

در اين دوره .   خودآگاهي جامعه است 
مردم به قدرت و توانائيهاي خود پـي       
بردند، اعتماد به نفس پيدا کـردنـد و           
مهمتر از هـمـه فـهـمـيـدنـد کـه بـراي                   
رهائي از شر جمهوري اسـالمـي بـايـد        

. بقدرت مبارازت خود متکي بشونـد   
مردم در سطح وسيعي مـتـوجـه شـده           
اند که خيـابـان و مـبـارزات تـوده اي                
خياباني تـعـيـيـن کـنـنـده اسـت و نـه                   

مناسبات و دعواها و بنـد و بسـتـهـا          
 .ميان باالئيها

 اين شرايط بنوبه خود مستقيـمـا     
بر موقعيت نيروهاي اپـوزيسـيـون در         

ايـن دوره    .   جامعه تـاثـيـر مـيـگـذارد          
احزاب طرفدار تغييرات تـدريـجـي  و          
قانونگرائي و اسالم نـوع ديـگـر و يـا              

. رفراندوم و تغييرات از بـاال نـيـسـت            
دوره فــدرالـيــسـم و اتــکـا بـه تـفــرقــه                 
. افکنيهاي قومي ومذهبي هم نيست

چنين سياسـتـهـا و احـزابـي بـيـش از                 
پيش در جامعه حاشيه اي و مـنـزوي        

برعکس در اين شرايـط هـر     .  ميشوند
نيروئي راديکال تر بـاشـد، خـواسـتـار            
حل ريشه اي مسـائـل مـردم بـاشـد و               

نقد عميق تر و همه جانبه تري بر کـل     
حکومت و نظام موجود داشته باشد،    
محبوبيت و نفوذ اجتماعي بيشـتـري        

اين دوره رشد نيـروئـي   .   کسب ميکند 
مــثــل حــزب مــا اســت کــه هــمــواره               
خواستار سرنگوني  بي کم و کاست و     
بدون تخفيف  کل رژيم بقدرت انقالب 
مردم بوده است،  خواهان جمع کـردن          
بساط مذهب از کـل حـکـومـت و از               
قـوانــيــن و ســيــســتــم آمــوزشــي و از              
مقدرات اجـتـمـاعـي مـردم اسـت، از              
رهائي کامل زنان و برابري کـامـل زن       
و مرد دفاع ميکند،  خواسـتـار لـغـو             
مجازات اعدام است، مـدافـع حـقـوق          
کودکان است و در يک کالم اين دوران       
رشد حزبي است که انسان و انسانيت،  
و دفاع از حرمت انسـان و ارزشـهـاي             
انسـانـي را در مـحـور سـيـاسـتـهـا و                    

 . فعاليتهاي خودش قرار داده است
اينها دسـتـاوردهـاي تـا کـنـونـي              
جنبش انقالبي مردم است و من شـک        
ندارم که با اتکا بـه ايـن دسـتـاوردهـا             
انقالب ميتواند پيشرويهاي بيشـتـري      

 . داشته باشد
 

شـکـل گـيـري ايـن          :     محسن ابراهيمـي  
جنبش انقالبي بي شک نشانه  تـوازن           
معيني بين نيروهاي راست و چپ در       
جامعه است و بنوبه خود بر موقعيت    

. نيروهاي راست وچپ تاثير ميگذارد   
 شما اين رابطه را چگونه ميبينيد؟  

هـمـانـطـور کـه بـاالتـر            :   حميد تقوائـي   
اشاره کردم نـفـس شـکـل گـيـري ايـن                 
انقالب نشاندهنده مـوقـعـيـت بـر تـر              

اگر افق و آلترناتيو .  نيروهاي چپ بود 
چپ نفوذ اجتماعي نداشت اين حرکت 

ايـن انـقـالب از        .     اصال شروع نميشد  
همان بدو شروع و قبل از انتخابات بـا   
يک موج شادي جوانـان و يـک فـريـاد              
خالصي فرهنگي  از قيد و بـنـدهـاي           
اسالمي در خيابانها، با يـک خـيـزش            
اجتمـاعـي بـه سـمـت مـدرنـيـسـم  و                    
بازگشت به قرن بيست و يکم و با يـک     
نه بزرگ به سلطه دولتي و ايدئولوژيک 
مذهب بر جامعه  شروع شـد و خـود             
اين تا حد زيادي حاصل فعـالـيـتـهـاي            
چـپ بـخــصـوص حــزب کـمــونـيـســت             

ايـن انـقـالب      .   کارگري در جامعه بـود  
بـا يـک انـفـجـار          .   ابتدا بسـاکـن نـبـود       

شروع شد ولي به اين معني نبـود کـه         
زمـيـنـه ايـن       .   هيچ زمينه اي نـداشـت     

انقالب را اعـتـصـابـات و مـبـارزات               
بيوقفه کارگران بـويـژه در چـنـد سـال               
اخير، مقاومت ومبارزه پيگـيـر زنـان        
عليـه حـجـاب و آپـارتـايـد جـنـسـي،                   
مبارزات راديکال و سرخ دانشجويان، 
و اعتراضات و مصافهاي اجتـمـاعـي      
عليه اعدام و سنگسار و  قصـاص و           
عليه سلطـه مـذهـب و بـراي جـدائـي                

.  مذهـب از دولـت فـراهـم آورده بـود               
نمونه برجسته و متاخر اين مـبـارزات    
که يـک مـاه و نـيـم قـبـل از انـفـجـار                       
اعـتـراضـات تـوده اي اتـفـاق افـتــاد،                
تجمع اول مه يازده ارديبهشت امسال     
در پارک الله توسط ده نهاد و تشـکـل     

قبل از آن کمپين وسـيـع   .   کارگري بود 
کانال جديد براي لغو مجـازات اعـدام       
که حول پرونده دالرا دارابـي صـورت           
گــرفــت عــمــال مــثــل يــک رفــرانــدوم             
اجتماعي مـخـالـفـت جـامـعـه عـلـيـه                

در کنار .  مجازات اعدام را اعالم کرد 
و مبتني بر اينها اعتراضات وسيعـي    

" فـعـالـيـتــهـاي انـتـخـابـاتــي           " در طـي      
دانشجويان و   . کانديداها شکل گرفت 

ــاتــي               ــتــخــاب ــمــايشــات ان مــردم در ن
کانديداها حضور مي يافتند و با تنـد    
تــريــن شــعــارهــا از آنــهــا اســتــقــبــال              

سيدعلـي پـيـنـوشـه        " شعار .  ميکردند
" ۶۷مـوسـوي     " و " ايران شيلي نميشه 

در دل اين فـعـالـيـتـهـاي بـا اصـطـالح                 
انتخاباتي حکومتيها مطرح و فـريـاد    

 .  زده شد
اينها همه زمينه ها ومـبـانـي اي         
بود که به اين انقالب شکل داد و ايـن     
نشاندهنده نفوذ و موقعيت اجتماعي  
چـپ و آلـتـرنـاتــيـوهـاي چـپ در کــل                  

از مدتها پيش افـقـهـا و        .   جامعه بود 
آلترناتيوهـاي و سـنـاريـوهـاي راسـت             
مثل رفراندوم و تغييرات تدريجي  و         
رژيم چنج و فدراليسم وغـيـره تـا حـد            

اين دوره رشد نيروئي مثل حزب ما است که همواره  خواستار سرنگوني  بي کم     
و کاست و بدون تخفيف  کل رژيم بقدرت انقالب مـردم بـوده اسـت،  خـواهـان                 
جمع کردن بساط مذهب از کل حکومت و از  قوانين و سيستم آمـوزشـي و از               
مقدرات اجتماعي مردم است، از رهائي کامل زنان و برابري کامل زن و مـرد             
دفاع ميکند،  خواستار لغو مجازات اعدام است، مدافع حقوق کودکان است و        
در يک کالم اين دوران رشد حزبي است که انسان و انسانيت، و دفاع از حـرمـت            

 . ارزشهاي انساني را در محور سياستها و فعاليتهاي خودش قرار داده استانسان و 
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زيادي در جامعه حاشيه اي شده بود و 
در مقابل افق تـغـيـيـرات راديـکـال و               
اساسي و انقالبـي در جـامـعـه دسـت              

امـروز تـعـبـيـر و          .  باال  پيدا کرده بود 
روايت راست از آزادي خريدار چندانـي     

تعبيراتي شبيه ايـن    .   در جامعه ندارد  
که  همه آزادنـد ولـي بـه شـرطـي کـه                   
توطئه نکنند ، همه آزادند به شـرطـي         
که تماميت ارضي به خـطـر نـيـافـتـد،          
مردم ميتوانند آزاد باشـنـد بـه شـرط            
آنکه احترام اسالم را حفظ کـنـنـد، بـه          
شرط آنکه در چارچوب نظام باشند  و   

سـر بـر آوردن انـقـالب           .   غيره و غـيـره    
نشان داد اين شرطها ديـگـر دوره اش         
سپري شده و مـردم بـه نـيـروئـي روي                 
مي آورند که از آزديهاي بدون قـيـد و          

 . شرط دفاع کند
افقها و ارزشها و آرمانهائي نظير     
پرچم سه رنـگ و ايـرانـيـت در بـرابـر                  
عربيت و  تمامت ارضي و حقوق بشر 
از نوع  کورش کبير و غـيـره  هـم در             
ــدا               ــي ــي خــريــداري پ ــقــالب شــرايــط ان

مـردم خـيـلـي روشـن اعـالم             .  نميکند
کـرده انــد کــه زنــدان نــمــيــخــواهــنــد،            
شکنجه نمـيـخـواهـنـد، ديـکـتـاتـوري             
نميخواهند، و يک زنـدگـي انسـانـي و          

و به ايـن  .   مدرن و امروزي ميخواهند   
 . معنا دور دور چپ است

در يک سطـح پـايـه و بـراي هـمـه                 
انـقـالبـهـا  ايــن صـادق اسـت کـه در                    
شرايط انقالب  شانس چپ در جامعه     
و مطرح شدن چـپ و سـربـلـنـد کـردن               
نيروهاي چپ و راديکـال بسـيـار بـاال             
ميرود و برعکس نيروهاي راست کـه        
هميشه هم از نظر اسـتـراتـژيـک و هـم               
تاکتيکي و هم عـمـلـي و هـم نـظـري                 
مـخــالـف انـقــالب هســتـنــد  طـبــعــا                

اگر عـکـس ايـن        .   حاشيه اي ميشوند  
اتفاق مي افتاد يـعـنـي فـرض کـنـيـد               
کودتائي مـيـشـد يـا آمـريـکـا حـملـه                 
ميکرد و يا بنوعـي سـنـاريـوي رژيـم              
چنج به پيش ميرفت در ايـن صـورت        
شانس سناريـوهـاي راسـت و احـزاب             

نيـروهـاي راسـت      .     راست باال ميرفت 
عوامل و شخصيتها و بازيـگـران ايـن       
نوع سناريوها  يـعـنـي سـنـاريـوهـاي               
دســت بــدســت شــدن قــدرت از بــاال              
هستند و طـبـعـا وقـتـي اعـتـراضـات               
خياباني شکل ميگيرد و تـوده مـردم       
با شعار مرگ بر ديکتاتور به خيـابـان         
ميريزند آنوقت چنين نـيـروهـائـي کـه           
خود در گذشته دور و نزديکي جـزئـي        
از ماشين ديکتاتوري در ايـران بـوده           
اند جاي چنداني بـراي ابـراز وجـود و              

در چـنـيـن      .   مانور نـخـواهـنـد داشـت         
شرايطي نه تنها بر حکومت بلکـه بـر         
اپوزيسيون راست حکومت هـم فضـا         

نــقــش کــالــســيــک     .   تــنــگ مــيــشــود    
اپوزيسيون راست در چنيـن شـرايـطـي        

اينست که  با شـعـار زنـده بـاد مـردم               
" تندرويـهـاي  " بميدان بيايند که جلوي     

کـه حــرکـتـشـان را         .   آنـان را بـگــيـرنـد        
آنـهـا   .   محدود کنند و عقيم بگـذارنـد      

تالش خـواهـنـد کـرد در دل شـرايـط                 
انقالبي نيز تاکتيک تغييرات در باال و 
حداکثر استفاده از فشار پـائـيـن بـراي          
چانه زني و سازش با باال را بـه پـيـش            

ولي آنچه در خيابان اتفاق مـي   .   ببرند
افتد همه اين بازيها را دور ميزند و از    
ايـن نـوع احـزاب و شـخـصـيـتـهـا بــه                    

اگـر قـرار بـود        .   سرعت عبور ميکند  
مردم به اين نوع تغييرات از باال اميد 
بــبــنــدنــد   اصــال انــقــالبــي شــکــل                 

اگـر ايـن نـوع مـانـورهـا             .   نميـگـرفـت   
ميتوانست مردم را آرام کند االن تمام 
جامعه بايستي زير نگين انـگـشـتـري         
خامنه اي مـيـبـود و ايشـان رئـيـس                  

 . جمهور مادام العمر مملکت ميشد
بنا بر اين چه علي الـعـمـوم و چـه          
بطور مشخص در رابـطـه بـا انـقـالب             
جاري بايد گفت که در انقالب جامعه        
بقول منصور حـکـمـت چـپ خـود را               
عزيز ميدارد و بزرگ ميـکـنـد و ايـن            
روند در جامعه و در برابر چشم ما در     

ايـن انـقـالب      .   حال شکل گرفتن اسـت    
بطور عيني خواهان ريشـه کـن کـردن           
مذهب و سلطه مذهب از دولـت و از            
جامعه است و هـمـيـن يـک شـاخـص                 
نشان ميدهد کـه نـيـروهـاي چـپ کـه                
نقدي اساسي و پـايـه اي بـه مـذهـب                 
دارند زمينه بسـيـار مسـاعـدي بـراي            

 .   رشد پيدا ميکنند
 

پـيـروزي انـقـالب بـه          :   محسن ابراهيمي 
چـه مـعـنـا اسـت؟  تصـويـر شـمـا از                      
پيروزي انـقـالب چـيـسـت و پـيـروزي                
انقالب منوط به چه عواملي  اسـت؟       
چه اتفاقي بايد بيفتد تا انقالب مـردم     

 به پيروزي برسد؟

مسـالـه اصـلـي هـر          :   حميد تقـوائـي     
انقالبي دولت و قدرت حاکمه اسـت و     
طبعا بدون سرنگوني حکومت و نظام 
موجود سخـنـي از پـيـروزي انـقـالب               

بـايـد تـوجـه       .   نميتواند در ميان باشـد    
داشـت کـه مـمـکــن اسـت خــيـلـي از                  
نــيــروهــاي اپــوزيســيــون  در شــرايــط           
انقالبي خواهان سرنگوني شـونـد امـا        

سرنگوني خـود يـک مـفـهـوم مـاوراء              
طبقاتي و مورد توافق همه نيـروهـاي         
سرنگوني طلب در کمپ راست و چپ     

انقالب يک حرکت سلبي است .  نيست
که خود را به شکل نـه بـه حـکـومـت               
ونظام موجود بيان ميکند اما از نظر   
کارگران و توده محروم جامعه اين نـه      
به حکومت بيان فشـرده وسـيـاسـي و            
تعرضي نه  به تمامي بيحـقـوقـيـهـا و         
فقر ونابرابري و تبعيضات و مصائبي 

. اسـت کـه در جـامــعـه حــاکـم اســت                
و يـا دولـت بــه           -انـقـالب حــکـومـت      

مفهوم وسيع کل دستگاه حاکـم و نـه          
فقط  حزب و يـا جـنـاح حـاکـم و يـا                     

را آمـاج حـملـه خـود           -کابينه دولتي 
قرار ميدهد چـون بـدرسـت دولـت را               
مانع اصلي خالصي از شـر تـمـامـي              

درک .  بيحقوقيها و تبعيضات ميداند 
و انتظار کارگران و تـوده انـقـالبـي از              
سرنگوني پايان بخشيدن بـه تـمـامـي           
مصائب و نـابـرابـريـهـا و سـرکـوب و                

از نــظـر تـوده مــردم         .   اخـتــنـاق اسـت     
محروم جامعه نه به حکومت يعني نه 
به اختناق نه به ديـکـتـاتـوري، نـه بـه                 
فقر،  نه به نابرابري و نه به ظلم و فـقـر         

انقالب وقـتـي   .   و تبعيض و بيحقوقي  
پــيــروزمــيــشــود کــه بــا ســرنــگــونــي            
حکومت کل اين بساط اختناق و ظلم 

اما ايـن    .   و تبعيض نيز برچيده بشود 
اينجـا  .   امر خودبخود اتفاق نمي افتد   

ديگر مساله رهبري انقالب و اهـداف     
و سياستهاي طبقاتي نيـروي رهـبـري          

کننده انقالب نقش تعيين کـنـنـده اي           
من هميشه بر اين تاکيد .   ايفا ميکند 

کرده ام که انـقـالب يـک امـر عـيـنـي                  
اســت کــه خــارج از اراده احــزاب و                  
نيروهاي سياسي شکل ميگيـرد امـا         
سير پيشروي آن و بخصوص شکسـت        
و پيروزي آن تماما به عملکرد احزاب     

. و نيروهاي سياسي گره خـورده اسـت         

انقالب بر سر سرنگوني  قدرت و نظام 
سياسي است و ايـن صـورت مسـالـه             
اصلي هر انقـالبـي از آغـاز تـا پـايـان                
است، اما چگونگي حل ايـن مسـالـه         
تماما به پراتيک و سياستها و اهـداف     
نيـروي رهـبـري کـنـنـده انـقـالب گـره                  

ما در اسناد و ادبـيـات       .   خورده است 
حزبي از ضـرورت تـعـمـيـق نـه مـردم                

بــخــصــوص در    .   صــحــبــت کــرده ايــم     
شرايط انقالبي و در دل يـک انـقـالب              
اين تعميق نه نقشي تعيين کننده ايفـا   

ما موظفيم اعتراض و نـقـد     .   ميکند
جامعه به رژيم را مـدام جـامـع تـر و                

مـردم  .   عميق تر و ريشه اي تر بکنيـم     
سرنگوني رژيم را ميخواهند و نـقـش        
ما اينست که روشن کنيم سرنـگـونـي          
به چه معني است؟ آيا بـا جـابـجـائـي              

مهره ها هر اندازه هم که نقش اساسي       
مثـل شـاه در       (و کليدي داشته باشند  

نظام گذشتـه و ولـي فـقـيـه در نـظـام                   
و يا عوض شـدن نـام نـظـام و             )   فعلي

دست بدست شـدن ارگـانـهـاي قـدرت             
مسله حل شده است؟  بايـد تـوضـيـح             
بدهيم که آنچه بايد سرنگون شود يـک        
ماشين و سيستم کـامـل حـکـومـتـي            
است و نه صرفا مقامات و  جنـاحـهـا      

در شـرايـط     .   و يا احـزاب حـکـومـتـي         
انقالب خيلي از احزاب ممـکـن اسـت       
سرنگون طلب بشوند و مساله رهبري   
عملي انقالب به اين گره ميخورد کـه       
هر حزب و نيروئي چه تصوير و چشـم        
اندازي از سرنگوني در برابـر جـامـعـه            

قرار ميدهد و اين مستقـيـمـا بـه ايـن             
امر مربوط ميشود که هر حزبـي چـه           

يا بـعـبـارت دقـيـق تـر نـقـد و                 ( نقدي  
بـه  )   اعتـراض از ديـد چـه طـبـقـه اي                

ديکتاتوري و اختناق و بي حقوقـي و          
نابرابري و فقر وتبعـيـض در جـامـعـه             

 . دارد
براي اينکـه مـوضـوع روشـن تـر              
بشود همين جنبش جاري را در نـظـر           

يـک شـعـار مـحـوري مـردم             .     بگيريد
نقش نيروها .   مرگ بر ديکتاتور است   

و احزاب انقالبي اينـسـت کـه ايـن نـه               
جامعه به ديکتاتوري را تعميق کننـد     

. و شفاف و مشخص و متعين کـنـنـد     
منظورم توضيح اثباتي آزادي  نيست  
بلکه ريشه اي تـر کـردن هـمـيـن نـقـد                 

مــعــنــي حــقــيــقــي و واقــعــي            .   اســت
ديکتاتوري يک ماشين عظيم دولـتـي     
مـتــشــکــل از مــجــمــوعـه نــيــروهــاي           
نطامي و انتظامي و زندانها و قوانين   
و اعدام و سنگسار و شکنجه و عـدم       
وجود آزاديهاي سياسي و اجتماعي و    
ــقــدان آزادي بــيــان و انــديشــه و                      ف
مـطـبـوعــات و تــحـزب و تشـکـل و                 

مرگ بر ديـکـتـاتـوري     .   اعتراض است 
بطور واقـعـي يـعـنـي مـرگ بـر هـمـه                     

جامعه بايد از شعـار مـرگ بـر        .   اينها
ديکتاتور نفي و لغو کل اين مـاشـيـن           
و بساط سـرکـوب دولـتـي را تـداعـي              

بـه هـمـيـن       .   کند و انتظار داشته باشد   
تــرتــيــب نــقــد جــامــعــه بــه اعــدام و               
سنگسار و تعزير را بايد تا سطح نـقـد      
بر مذهب و سلطه مذهب بر دولـت و         

همينطور اسـت در      .   قوانين بسط داد 
مورد غارت و چپاول مقامات دولتي 
و يا جناياتي که عـلـيـه مـردم انـجـام               
ميدهند و خـواسـت مـحـاکـمـه سـران              

ما در بيانيـه  .  حکومت به اين جرمها 
ده خواست فوري مردم بطور مـوجـزي    
مفهوم سرنگوني و انتظاري که مـردم      
از سرنگوني بايد داشته باشند را بيان       

اين بيانـيـه در واقـع اعـالم           .  کرده ايم 
ميکند مـرگ بـر ديـکـتـاتـور بـه چـه                  

مـرگ بـر ديـکـتـاتــور           .   مـعـنـي اسـت      
يعني بايد دست مـذهـب از دولـت و              
قوانـيـن و آمـوزش پـرورش و کـلـيـه                  
شئونات اجتماعي مردم قطع بشـود،        
يعني زندان و زنداني سـيـاسـي نـبـايـد           
داشـتــه بــاشــيــم،  يــعــنــي ســران ايــن              
حکومت کـه در تـمـام طـول حـيـات                 
جمهوري اسالمي در دزدي و چپاول و  
غارت اموال مردم و در جـنـايـتـهـا و              
سرکوبگريها دسـت داشـتـه انـد بـايـد              
محاکمه بشوند، زن و مرد بايد کامال 
و بدون قـيـد و شـرط بـرابـر بـاشـنـد،                    
آزاديهاي بي قيد و شرط سياسي بايـد     
برسميت شناختـه بشـونـد و غـيـره و                

اينها در واقع خـواسـت و نـيـاز         .   غيره
واقعي تـوده مـردم اسـت کـه مـا در                  

انقالب يک حرکت سلبي است که خود را به شکل نه به حکومت ونظام موجـود   
بيان ميکند اما از نظر کارگران و توده محروم جامعه اين نه به حکومت بـيـان            
فشرده وسياسي و تعرضي نه  به تـمـامـي بـيـحـقـوقـيـهـا و فـقـر ونـابـرابـري و                               

 .تبعيضات و مصائبي است که در جامعه حاکم است

نقش کالسيک اپوزيسيون راست در چنين شرايطي اينست که  با شعار زنده بـاد      
کـه حـرکـتـشـان را          .   آنان را بـگـيـرنـد    "   تندرويهاي" مردم بميدان بيايند که جلوي  
آنها تالش خواهند کرد در دل شـرايـط انـقـالبـي          .   محدود کنند و عقيم بگذارند  

نيز تاکتيک تغييرات در باال و حداکثر استفاده از فشار پائين براي چانه زنـي و               
ولي آنچه در خيابان اتفاق مـي افـتـد هـمـه ايـن             .   سازش با باال را به پيش ببرند 

 .بازيها را دور ميزند و از اين نوع احزاب و شخصيتها به سرعت عبور ميکند
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قالب يک بيانيـه تـبـيـيـن و فـرمـوـلـه                   
مردمي کـه شـعـار مـيـدهـنـد            .  کرديم

مرگ بر ديکتاتور ميخواهند نه فقط     
يک فرد و يا افراد معيني، بـلـکـه کـل        
اين بساط سرکوبگري جـمـع بشـود و           
بيانيه ما دقيقـا هـمـيـن لـغـو بسـاط                 
ديکتاتوري را در سطوح مختلف بيان 

 .و اعالم ميکند
ــقــد                ــحــاظ طــبــقــاتــي هــم ن از ل
ديکتاتوري جايگاه مهمي در پراتيـک    
حزب و در سـيـر واقـعـي پـيـشـروي و                 

ــه  .   پـــيـــروزي انـــقـــالب دارد         مســـالـ
ــک                 ــران فــقــط ي ــکــتــاتــوري در اي دي
امرمربوط به نسل حاضـر و جـنـبـش          

. حاضر و جمهوري اسـالمـي نـيـسـت          
جـمـهـوري اسـالمـي شـنـيـع تـريـن و                   
وحشيانه ترين نوع ديکتاتـوري اسـت        

ــقــالب مشــروطــه               ــي از ان ــر (   ول اگ
ديکتاتوريها قرون وسطـائـي مـاقـبـل          

ــم            ــار بــگــذاري ــرا کــن تــا امــروز      )   آن
ديکتاتوري بعد از ديکتاتوري داشتـه       

از حــکــومــت رضــا خــانــي تــا             .   ايــم
سرمايه .   حکومت جمهوري اسالمي   

داري در ايران بدون ديکتاتوري امرش 
نميگذرد و امروز مردم بلند شـده انـد      
تا يکبار براي هميشه با ديکـتـاتـوري          

ايـن تـعـيـيـن        .   تعيين تکلـيـف کـنـنـد        
تکليف فقط يک شعار روز نـيـسـت و           
فقط هم به شکل دولـت و اسـم نـظـام             

از لحاظ مضمون نفي . مربوط نيست
ديکتاتوري يعني تحقق مفادي که در 
بيانيه ده خواست فوري مردم، کـه بـه        
بيانيه فرمان انـقـالب مـعـروف شـد،             

از نظر شـکـل  نـفـي         .  اعالم شده است 
ديکتاتوري يعني  کل مـاشـيـنـي کـه             
اين ديکتاتوري را ممکن ميکنـد، از     
نيروهـاي انـتـظـامـي ونـظـامـي و تـا                  
زندانها و شکنجه ها و تـا قـوانـيـن و            
کل سيستم قضائـي درهـم شـکـسـتـه              

شعار و هدف سياسي انقـالب  .     بشود
در هر حال سرنگوني حکـومـت اسـت       
ــيــروزي انــقــالب، و در واقــع                 امــا پ
سرنگوني حکومت از زاويـه مـنـافـع            
کارگران و توده مـحـروم جـامـعـه، در            
گرو اينست که کـل مـاشـيـن دولـتـي               

اينکه عـمـال تـا        .  درهم کوبيده بشود 
چه حد انقالب در اين جهت پيش برود 
و به پيروزي برسد همانطور کـه اشـاره       
کردم مساله اي است کـه  تـمـامـا بـه             
پراتيک حزب انقالبي نظير حـزب مـا          

 . گره ميخورد
بنابراين شرط پيروزي اين هسـت        
که جامعه آن حزب و نيروي سـيـاسـي          
که اين اهداف و سياسـتـهـا جـزئـي از               
برنامه و سـيـاسـتـهـاي اعـالم شـده و                 
پراتيک وعملکرد هميشگي اش بـوده       
اسـت را بشــنـاســد و بـعــنـوان رهـبــر                 

ايـن نـيـروي      .   انقـالب انـتـخـاب کـنـد          
رهبري، چپ جامعه ومشخصا حـزب       

کمونيست کارگري است که ايـن چـپ         
حـزب مـا بـه        .   را نمايندگي مـيـکـنـد      

شــهــادت بـــرنــامــه و پــراتــيــک و                    
فعاليتهايش در هـمـه عـرصـه هـا، از             
عرصه جنبش کارگري و اعتصابات و 
اعتراضات کارگري تا دفاع از حـقـوق    
کودک، تا مبارزه عـلـيـه مـذهـب، تـا              

مبارزه جهاني عليه جـنـبـش مـافـوق           
ارتجاعي اسالم سياسـي، تـا مـبـارزه           
عليه بيحقوقي زن و حجاب اجباري و   
آپارتايد جـنـسـي،  تـا مـبـارزه بـراي                  
خالصي فرهنگي، تا مـبـارزه عـلـيـه             
فقر و نابرابري و تـبـعـيـض طـبـقـاتـي                
بطور پيگيري فعال و دخيل بوده است 
و در اغلب اين عرصه ها در پيـشـبـرد     
اين مبارزات نقش مهمي ايـفـا کـرده           

اين نـيـرو در دل ايـن جـنـبـش                 .   است
انقالبـي جـاري ايـن امـکـان را پـيـدا                  
ميکند که به سرعت از جانب جامعـه   
بـعــنــوان بــه يــک نــيــروي اجـتــمــاعــي             
ذيصالح براي رهبري انقالب انتخـاب      

پيروزي انقالب جاري در گـرو    .   بشود
متحقق شدن اين انتخاب اجـتـمـاعـي        

 .است
 

در اينجا ايـن سـئـوال        :   محسن ابراهيمي 
پيش مي آيد که شـانـس حـزب بـراي              
اين رهبري چقدر اسـت؟ بـا تـوجـه بـه             

اينکه حزب کمونيسـت کـارگـري يـک          
ــکــال  بــا                   ــون رادي ــوزيســي حــزب اپ
امکانات محدود براي تاثـيـر گـذاري         
است  تامين رهبري حـزب را تـا چـه              

 حد قابل تحقق و عملي ميدانيد؟
اپـوزيسـيـون راديـکـال        :     حميد تقوائـي  

. بودن يک نقطه قوت حـزب مـا اسـت        
طـبــيـعــي اســت کــه در يـک انـقــالب                
نيروهاي اپوزيسيون راديکـال شـانـس        
بيشتري براي مطرح شدن و اجتماعي       

ــد     ــقــالب           .     شــدن دارن ــک ان در دل ي
راديـکـالـيـسـم و نـيـروهـاي راديـکــال                

مـارکـس گـفـتـه        .   بجلورانده ميشونـد  
معروفي دارد که در انقالبها نيروهاي       
ســيــاســي مــدام بــه چــپ مــتــمــايــل              

علت  هم روشن است، مردم . ميشوند
به خيابانها ريخته اند و دولت موجود 
را به چالش کشيده اند  و خواه نـاخـواه    
هر نيروي سياسي که پيش و بـيـش از       

مردم در برابر حکومت قرار گرفـتـه و      
کل نظام را به زيـر سـئـوال بـرده بـوده               
است در اين شرايط نفوذ و محبوبيت     

رهبري انقالب نيروئي .   کسب ميکند 
ميتواند باشد که قبل از شکل گـيـري       
انقالب پرچم انـقـالب را بـلـنـد کـرده                 
باشد و قبل از پا به خيابـان گـذاشـتـن          
توده ها کل نظام را به چالـش کشـيـده       

تنها نيروئي امـکـان عـروج بـه         .  باشد
رهبري انقالب را دارد که در منـتـهـي     
اليه چپ جامعه ايسـتـاده و راديـکـال            
ترين اعتراض و نقد به نظم موجود را     

 .  بيان و نمايندگي ميکند
ازيـنـرو تـا آنـجــا کـه بـه شـرايــط                  
سياسي و اجتماعي مربوط مـيـشـود       
انقالب شـرايـط رشـد و بسـط نـفـوذ                 
اجــتــمــاعــي نــيــروهــاي اپــوزيســيــون         
راديکال  مـثـل حـزب مـا را فـراهـم                   
ميآورد ولي طبعا هيچ چيز از پـيـش         

هـمـه چـيـز در         .   تضمين شده نـيـسـت      
نـهـايـت بـه فـعـالـيـت و عـمـلـکـرد و                       

سياستها و دخالتگري هاي حزب مـا       
در دل تحوالت جاري بسـتـگـي پـيـدا           

ما بايد سياستها و اهـداف      .     ميکند
حزب، بخصوص تمايزات و تفاوتهاي   
کمونيسـم کـارگـري از تصـويـري کـه               
تجربه شـوروي و تـبـلـيـغـات جـنـگ                 
سردي از کمونيسم بدست داده اسـت،        
را در يـک ســطـح وسـيـع اجـتـمـاعــي                  
معرفي کنيم، بايد دسترسي جـامـعـه         
به حزب را تسهيل کنيم،  تـلـويـزيـون           
کانال جديد را مجددا براه بياندازيـم و     

جامعه . ادامه کاري آنرا تضمين کنيم

بايد در ناصيه اين حزب ببيند که ايـن   
حزب ميـتـوانـد بـقـدرت بـرسـد و بـه                   
ديکتاتوري و سرکوب و بيحقـوقـي و         
تبعيض و فقر در جامعه براي هميشه       

 .  پايان دهد
امـکـان و زمـيـنـه          .   خالصه کـنـم   

رشد و عروج حزب ما در اين شـرايـط         

بيش از هر زمان ديـگـر فـراهـم اسـت              
اما متحقق شدن اين امـر تـمـامـا بـه             

 . پراتيک حزب ما گره ميخورد
 .  

حـزب کـمـونـيـسـت         :   محسن ابراهيمـي  
کارگـري بـطـور واقـعـي  تشـکـيـل و                   

. حدادي شده است  براي چنـيـن روزي          
حزب .   براي رهبري انقالب مردم ايران 

چطور وارد اين دوره شد و نقاط قـوت      
ــد؟ اگــر                  ــودن و ضــعــف حــزب چــه ب
بــخــواهــيــد تصــويــري از دخــالــت و             
ــظــر                      ــطــه ن ــت حــزب از نــق ــالــي ــع ف

ــظــر                    ــقــطــه ن ســيــاســتــهــايــش و از ن
ــي و                  ــاب ــي و ســازمــانــي تشــکــيــالت
سازماندهي بدست بدهيد نقطه قوتها  
و نقطه ضعفهاي حزب در اين دوره را      

 چطور توضيح ميدهيد؟ 
نـقـطـه قـوت حـزب           :   حميد تقـوائـي    

موضع و سياست هميشـگـي اش در           
يـعـنـي تـاکـيـد         .   مورد انـقـالب اسـت      

هميشگي حزب بـر انـقـالب بـعـنـوان              

تنها راه ممکن و مطلوب براي رهائي 
جامعه، و تاکيد بر اينـکـه جـمـهـوري           
اسالمي بايد بقـدرت انـقـالبـي مـردم             
سرنگون بشود و تنها از اين راه مـردم      
ميتوانند بـه آزادي و بـرابـري و رفـاه                

اين سياستها و مواضع از بدو .   برسند
تشکيل حزب راهنماي فـعـالـيـتـهـاي            
حزب بوده است و اين مهمترين نقـطـه    

جامعه به . قوت حزب در اين دوره بود
انقالب روي آورد و لـذا بسـيـاري از                
فعالين و نيروهاي سـيـاسـي مـتـوجـه             
حقانيت حزب و سـيـاسـتـهـاي حـزب               

در يک سطح وسيعتر اجتماعي . شدند
نيز گوشهاي بيـشـتـري بـراي شـنـيـدن             

بعنوان مثال روي . بحثهاي ما باز شد 
آوري مردم در چـنـد مـاهـه اخـيـر بـه                  
حزب و کانال جديد در مقايسه به هـر       

.  دوره ديـگـري بـيـسـابـقـه بـوده اسـت                
مردم وسيعا با حزب تماس ميگيرند،  

و فـعـال   (  به کانال جديد زنگ ميزنند  
که اين تلويزيـون مـتـوقـف شـده روي              

و )     پـيــامــگــيــر پــيــغــام مــيــگــذارنــد       
سياستهـا و رهـنـمـودهـاي حـزبـي را                

 .دنبال ميکنند
  جنبه ديگر نقطه قوت حزب اين   
بود که چون خط و سياست و تحـلـيـل       
درستي از اوضـاع سـيـاسـي در ايـران              
داشت با شروع خيزش توده اي و سـر          
بر آوردن انقالب خصلت آنرا بدرسـتـي       
شــنــاخــت، در انــقــالب نــامــيــدن آن             
ترديدي بخود راه نداد و با تمام قوا به       

ســعـي کـرد ايــن       .   اسـتــقـبــال آن رفـت       
حرکت توده اي را راديـکـالـيـزه کـنـد،              
موانع را از سر راهش کنار بزند، افـق        
و آينده و معني پيروزي آنرا در بـرابـر          
جامعه قرار بدهد،   و در هر سـطـحـي     
که ميتواند در حرکتهـاي اعـتـراضـي          
مردم تاثير بگذارد و آنرا به جلو سوق       

مردم ديدند که حـزب کـامـال        .     بدهد
درد و مساله آنها را مـيـشـنـاسـد، بـر            
زمينه ها و علت و مضـمـون واقـعـي          
اين اعتراضات واقف است، تحليل و        
برخورد درستي در قـبـال جـنـاحـهـاي             
حکومتي دارد، نقش واقعي موسـوي   
را بـخـوبــي مـيـشــنـاسـد و بـه مــردم                  
ميشناساند و مجموعه اين مواضع و 
عملکردها   باعث شد مردم بيـش از          
پيش به حزب اعتماد کـنـنـد و بـه آن               

 . روي بياورند
 بنا براين  ميتوان گفت که کال از 
نظر سـيـاسـي، چـه از لـحـاظ خـط و                   
بــرنــامــه و اســتــراتــژي عــمــومــي و              
بخصوص جايگاه انقالب در کل تفکر 
و پراتيک حزب و چه از نظر بـر خـورد         
مشخص به شرايط حاضـر، حـزب بـا           
قدرت ظاهر شد و کامال درست عمل   

و اين مهم ترين نقطه قوت حزب . کرد
 .بود

و اما  نقطه ضعف اساسي حـزب       
در اين بود که شيوه برخورد عملي بـه      
يـک جـنـبـش تـوده اي و انـقـالبـي را                     

کـادرهــا و    .   بـدرســتـي نـمــيــشـنــاخـت        
اعضاي حزب در داخـل کشـور و در              
خارج با يک شـرايـط کـامـال جـديـدي               
روبـرو بـودنـد کـه بـراي آنـهـا کـامــال                   

در شرايط ماقـبـل ايـن      . تازگي داشت 
جنبش تـوده اي اعضـا و کـادرهـاي               
ــي در داخــل کشــور مشــغــول                 حــزب
فعاليتـهـائـي بـودنـد کـه حـال بـا هـر                    
ضعف و کمبودي شيوه و راه و رسـم             

. عملي آنـرا بـخـوبـي مـيـشـنـاخـتـنـد                 

انقالب يک امر عيني است که خارج از اراده احزاب و نيروهاي سيـاسـي شـکـل              
ميگيرد اما سير پيشروي آن و بخصـوص شـکـسـت و پـيـروزي آن تـمـامـا بـه                            

انقالب بر سـر سـرنـگـونـي           .   عملکرد احزاب و نيروهاي سياسي گره خورده است 
قدرت و نظام سياسي است و اين صورت مساله اصلي هر انقالبـي از آغـاز تـا                
پايان است، اما چگونگي حل اين مساله تماما به پراتيک و سياستها و اهـداف         

 .نيروي رهبري کننده انقالب گره خورده است

از نظر توده مردم محروم جامعه نه به حکومـت يـعـنـي نـه بـه اخـتـنـاق نـه بـه                         
. ديکتاتوري، نه به فقر،  نه به نابرابري و نه به ظلم و فقر و تبعيض و بيحـقـوقـي      

انقالب وقتي پيروزميشود که با سرنگوني حکومت کل اين بسـاط اخـتـنـاق و             
 .  ظلم و تبعيض نيز برچيده بشود
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فعالين حزبي از نظـر دخـالـتـگـري در            
جنبش کارگري و اعتصابهائي مانند      
اعتصاب رانندگان شـرکـت واحـد يـا             
نساجيهاي سنندج و يا هـفـت تـپـه و              
کيان تاير تجربه داشتند و شـيـوه کـار         
را مـيـشـنـاخـتـنـد، در سـازمـانـدهـي                 
حرکتهائي در دفاع از حقوق کـودکـان       
و يا برگزاري روزهائي مثل اول مـه و          

هشت مارس و غيره نيز فعال بودند و   
در همه اين عرصه ها براي بدنه حـزب     
و همينطور رهبري حـزب روشـن بـود           
که چه سبک کار و شيوه هـاي عـمـلـي          
در قبال ايـن مـبـارزات بـايـد داشـتـه                 

آخرين نمونه هـاي مـوفـق ايـن            .   باشد
نوع فعاليتهـا کـمـپـيـن حـزب عـلـيـه                 
اعدام بود که از طريق کانال جديـد در      
يک مقياس نسبتا وسيع اجتماعي بـه      
پيش برده شد و نمونه ديگـر فـراخـوان       
اول مــه در پــارک اللـه از طــريــق ده                  
تشکل کارگري بود که حزب و کـانـال      

در .  جديد در آن نقش موثري ايفا کرد
هر حال در شرايط ماقبـل ايـن فـوران            
ــحــاظ                   ــه حــزب از ل ــي گــرچ ــالب ــق ان
تشکيالتي ضـعـفـهـائـي داشـت ولـي              
اساسا رهبري و فعالين حـزبـي شـيـوه           
فعاليت و دخالتگري در مـبـارزات را       
مــيــشــنــاخــتــنــد و در عــرصــه هــاي             

 .متعددي بکار ميبستند
   ولي وقتي اين جنبش تـوده اي        
سر بر آورد اين شرايط کـامـال عـوض         
شد و حزب از رهبري تا بدنـه از نـظـر              
شيوه هاي عملي دخالتگري در چنين       

بسـيـاري از     .     شرايطي کم تجربه بـود     
فعالين حزبي در تجربه مبارزاتيـشـان        
انقالبي نديده بودند و با جنبـش تـوده       

آنـهـائـي هـم کـه          .   اي برخورد نداشتند 
تجربه اي از انقالب و مبـارازت تـوده         

 ۵۷اي داشتند تجربه شان به انقـالب       
و يا جنبش مسلحانه در کردستان بـر       

ميگشت  که   از شرايط اخير تمـامـا         
بـه ايـن دلـيـل حـزب            .   متـفـاوت بـود     

نتوانست آنطور که بـايـد و شـايـد در               
سطح مبازات خياباني ، يعني رهبري 
و سازماندهي حرکت در خـيـابـانـهـا،           

هـم در    .   ظاهر شود و نقش ايفـا کـنـد          
داخل کشور وهم در خارج اين ضعـف        

 . حزب کامال قابل مشاهده بود

يک درس انقالب بـراي حـزب مـا          
ــه                   ــرخــورد ب ايــن اســت کــه شــيــوه ب
حرکتهاي توده اي کامال از تظاهراتها 
و اکسيونها و کمپينهـاي  حـزبـي در              
شرايط عادي و غيرانقالبي مـتـفـاوت     

بعنـوان يـک نـمـونـه در خـارج               .     است
کشور  در ابتدا  از جانب بسـيـاري از          
کادرهاي حزب حـرکـت مـردم کـه در             
صفوف هزاران نفره و يا صـدهـا نـفـره            
بـخـيـابـان مـيـآمــدنـد بـا حـرکـات و                   
آکسيونهاي سازماني اشتـبـاه گـرفـتـه          

تشکيالت متوجـه نـبـود کـه         .   ميشد

اين يک حرکت تـوده اي اسـت و اگـر                
کساني  در اين حرکت پرچم سه رنـگ        
و يا سبز  بدسـت گـرفـتـه انـد بـه ايـن                  
معني نيست که لزوما  ناسيوناليست 
و سلطنت طلب اند و يا طرفـدار خـط           
استحاله و حفظ نظام و سـيـاسـتـهـاي            

معني اين پـرچـم هـا در        .  موسوي اند 
دست مردم اين نيست که ميخواهنـد        
به دوره کورش کـبـيـر و يـا خـمـيـنـي                  

بلکه توده مردمي هسـتـنـد      .   برگردند
که ميخواهند از شـر رژيـم اسـالمـي              
خالص بشوند و خواستشان سرنگوني 

گـرچـه بـه        –است ولي دست برده اند        
ــه          ــا آگــاهــان ــيــن       -اشــتــبــاه ون ــه اول ب

امکانات و نمادها و پرچمهائي که در 
جامعه شناخته شده است و از طـرف         
دولتهـا و رسـانـه هـا  مـدام تـبـلـيـغ                      

و لذا راه تـاثـيـر گـذاري بـر              .    ميشود
ــدي                    ــن ــه مــرزب ــي  ن ــت ــن حــرک ــي چــن

ايدئولوژيک و نقد جنبشهاي ديگر در    
دل حرکت مـردم، بـلـکـه نـمـايـنـدگـي                
کردن خواست واقعي توده مردم يعني   
سرنگوني کل نظام جمهوري اسالمـي     
از يک موضع راديکال و بي تـخـفـيـف        

و دقيقا اين نوع بـرخـورد اسـت      .   است
که ميتوانـد نـيـروهـاي سـازشـکـار و                
نمادهـا و سـمـبـلـهـاي آنـانـرا را نـيـز                      

 . ازميان صفوف مردم طرد کند
آموختن اين نکات و متوجه شدن 
به اين نـکـات و در دل ايـن حـوادث                  
تاکتيکهاي عملي را پيدا کردن و راه         
را بـجـلـو بـاز کـردن دعـدغـه اصـلـي                   
رهبري حزب در اين دوره بوده است و       
البته امروز نسبـت بـه آغـاز جـنـبـش               

ما اين تجـارب  .   گامها بجلو آمده ايم 
را جمعبنـدي مـيـکـنـيـم و رهـنـمـود                  

 .  فعاليتهاي آتي مان قرار ميدهيم
تا حد زيـادي مـاتـريـال ايـن نـوع               
فـعــالـيــتــهـا را خــود انـقــالب فــراهــم              

ميکند و من اميدوارم در دل شـرايـط    
متحول جاري حزب بتواند به سـرعـت      

مـا  .   بر اين نقطه ضعفش فائق بـيـايـد      
در ادامه اين انقـالب بـيـشـک بسـيـار               
موثر تر و پخته تر و آماده تر دخالـت      

 . خواهيم کرد
 

سـئـوال آخـر ايـنـسـت           :   محسن ابراهيمي 
که روند آتي اوضاع و سيـر مـحـتـمـل          

 اوضاع را چگونه مي بينيد؟
همانطور که باالتر گفـتـم   :   حميد تقوائي 

مــردم نــه    .   ايــن انــقــالب ادامــه دارد        
شکست خورده اند و نـه مـرعـوب و               

و نه حتي  همانطـور  .   مايوس شده اند  
که تظاهرات  به بهانه روز قدس نشـان   
داد  از تــظــاهــرات تــوده اي دســت                 

االن يک نگراني حکومـت  .  کشيده اند 
. باز شدن دانشگاهها و مدارس اسـت    

حکومت درهراس از بالئي اسـت کـه          

قرار است دانشـجـويـان ومـعـلـمـان و                
حتي دانش آموزان بر سـر حـکـومـت             

و خود هميـن نـمـونـه نشـان          .     بياورند
ميدهد که جامعه بـه هـيـچـوجـه آرام              
نگرفته  و دست از مـبـارزه نـکـشـيـده          

از طــرف ديــگــر مــردم  دوره             .   اســت
استفاده ابزاري از موسوي و کروبـي و     
غيره را پشـت سـر مـيـگـذارنـد و بـا                   
شعارها و شـيـوه هـاي راديـکـال تـري              

اعالم آمادگي مردم .   بميدان مي آيند 
براي قيام که در روز قـدس يـکـي از                 
ــن                     ــه اي از اي ــمــون ــود ن ــارهــا ب شــع

.  راديکاليزه شدن حرکـت مـردم اسـت         
ولي يک نکته مهم  را بايد در ايـنـجـا          

ايـنـهـا هـمـه شـرايـط            .   باز تاکيد کـنـم   
عـيــنــي مســاعــدي هســت کـه بــدون             
حضور فعال و ايفاي نقش يک رهـبـري      
راديکال و انقالبي خود بخود پيـروزي     

ايـنـهـا    .   انقالب را تضميـن نـمـيـکـنـد          
حداکثر زمينه هـاي مسـاعـدي بـراي            
دخالتگري و تاثير گـذاري يـک حـزب           
انقالبي و اعمال رهبري بر انـقـالب را           

اگر چنين رهبـري اي    .   فراهم مي آورد 
تامين نشود انقالب به جائي نخواهـد   

يا از روبرو شکستش ميدهنـد   .   رسيد
و يا از درون تحريفش ميکنند و آنـرا       

همه چيـز بـه ايـفـاي         . عقيم ميگذارند 
نـقـش يـک نــيـروي انـقـالبــي پـيـگـيــر                  
بستگي دارد که مردم را بـدنـبـال يـک           
پرچم آزاديخواهانه و برابري طلبانـه و          
انساني بسيج کـنـد و بـه حـرکـت در                 
آورد، عوامل و نيروهاي نـاپـيـگـيـر و         
سازشکـار و انـقـالبـيـون نـيـمـه راه و                   
مصلحتي را افشا کند و به کنار بزنـد     
و  در تمام افت و خـيـزهـا و سـيـر پـر                   

تحول انقالب افق پيروزي و چگونگي    
رسيدن بـه پـيـروزي را در بـرابـر کـل                   

بدون ايـن امـر هـر        .   جامعه قرار بدهد  
ــتــد               ــيــاف .  اتــفــاقــي مــمــکــن اســت ب

ميتوانند انقالب را شکست بـدهـنـد،        
ميتوانند آنرا به عقب برانند و حـتـي            
ممکن است يک شکسـت را پـيـروزي          

همه . وانمود کنند و به مردم بفروشند 
اينها در غياب يک رهـبـري انـقـالبـي              

امـا سـيـر مـحـتـمـل،            .   ممکـن اسـت    
احتمال بيشتر و عملي تـر، پـيـشـروي           
انقالب و در اين پروسـه عـروج حـزب            
بعنوان نيروئي است  کـه جـامـعـه را               
حول اهداف و سياستهاي راديـکـال و          
انساني خود بسيج کند و  انـقـالب را           

 .   رهبري کند و به پيروزي برساند
اين تاکيد بر نقش رهبري کـنـنـده       
حــزب را مــا از ايــن شــرايــط اخــيــر                

اين سياست وخطي . استنتاج نکره ايم
است که مدتهـاسـت، از کـنـگـره سـه               
حزب تا امروز راهنماي فـعـالـيـتـهـاي          

ما مدتهاست اعالم .   حزب بوده است  
کرده ايم پيروزي انقالب تماما در گرو 
رهـبـري انـقـالب اسـت و در شـرايـط                  
مشخص امـروز  جـامـعـه ايـران ايـن                
ــوســيلــه حــزب             رهــبــري مــيــتــوانــد ب

. کمونيـسـت کـارگـري اعـمـال بشـود              
بنابراين اين سئوال که سير مـحـتـمـل           
اوضاع چيست و پيـروزي انـقـالب بـه           
چه معني است تماما به ايفـاي نـقـش       
حزب در اين شرايط گره ميـخـورد  و           
ــبــري حــزب بــا تــمــام تــوان و                       ره
امکاناتش سعي ميکند اين نقـش را         
ايـفـا کـنـد و انـقـالب را بـه پـيـروزي                      

 .  * برساند

 همه چيز به ايفاي نقش يک نيروي انقالبي پيگيـر بسـتـگـي دارد کـه مـردم را                      
بدنبال يک پرچم آزاديخواهانه و برابري طلبانه و  انساني بسيج کند و به حـرکـت      
در آورد، عوامل و نيروهاي ناپيگـيـر و سـازشـکـار و انـقـالبـيـون نـيـمـه راه و                                
مصلحتي را افشا کند و به کنار بزند و  در تمام افت و خيزها و سير پـر تـحـول               

 .چگونگي رسيدن به پيروزي را در برابر کل جامعه قرار بدهدانقالب افق پيروزي و 

رهبري انقالب نيروئي ميتواند باشد که قـبـل از شـکـل گـيـري انـقـالب پـرچـم                        
انقالب را بلند کرده باشد و قبل از پا به خيابان گذاشتن توده ها کل نظام را بـه        

تنها نيروئي امکان عروج به رهبري انقالب را دارد کـه در      .  چالش کشيده باشد 
منتهي اليه چپ جامعه ايستاده و راديکال ترين اعتراض و نقد به نظم مـوجـود          

 .  را بيان و نمايندگي ميکند


