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 ی نویسندهدرباره

.  فعالی  سیاسی داشچهل خورشیدی  یدهه ینیمه . او ازتبریز است  یبهزاد کریمی زاده

ری زندان سپ را دربه هف  سا   نزدیکسته بار بازداش  شد و ، پیش از انقلاب هایدر ستا 

 کرد. 

  .ناگزیر کشور را ترک کرد 16در پایان سا   و بودن فداییان خلق ابهزاد کریمی از فعال

 ه و تحلیل اوضتا  و روندهای سیاسی گشش نگارشستا  گششت ه بیشت ر به در ده وی فعالی  

عنوان  ک ابی نیز تح  نوش ه ومستایل ستیاسی و نیری  یمقالات م عددی در زمینه اواست . 

 آن تعلق دارد ی که وی بهکه به روند تحولات فکری در جنبشمن شر کرده  «سیر گف مانی ما»

 .یاف ه اس اخ صاص 

  نقد اق صاد سیاسی 

  

 سخنپیش
 یدهکه چپ سوسیالیستی ایران در پایان س فهمیدباید  چنینمنطقاً  را «نقد اقتصاد سیاسی» پرسش

از جایگاه باور به سوسیالیسم و  پرسش پاسخ به این نهد؟ 1٠١١ به گام خواهدمی توشهحاضر با کدامین ره

 است.  های چپ ایرانو ناکرده هابر کرده عدالت اجتماعی، نیازمند مکث

تشخیص درست ( 1با یکدیگر است:  سه موضوع ارتباط و نسبت این اصلی این نوشته، یمایهدرون

 نشان دادن ؛ وتحقق هدف برایای آمادگی برنامه (٣ آن و برای اجتماعی یپشتوانهمین أت( ٢ ،سیاسی

خوردگی این گرهو تضمین مین أتاجتماعی، همانا  –کنشگری سیاسی  در کامیابیلازم برای که شرط این

ر بستر ب همین موضوع چندوچون برحاضر  ینوشته ویژه دو مورد نخست با یکدیگر است. درنگبهسه و 

 . خواهد بود گذشته یپراتیک سیاسی چپ ایران طی سده
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 خوب آغاز کرد  ایران چپ
 1٢٨١ یدهه یتیک مشروطهدموکرابورژوا تحولاترویش خود را با  ،چپ سوسیالیستی ایران

 دولت هگوی نیاز زمان، کی پاسخ. بر بستر نهضتروآمد آن فعل و انفعالاتگره زد و بر متن خورشیدی 

 تعدیل در تبعیضاتخواهان  ،دادیافته قرار سامان تجدد ورود ایران به را خواست، هدف محورقانون را

 . دید خویش نهاددر افق را  ملی و خودبودگیِ موجود شد

 – کریفنسبت به خیزش  درست آن در رویکرد ،چپ سوسیالیستی ایران یینماچهرهنخستین 

ست نشانه های ما گرهگاه سیاسی زمانه را درمشربچپاکثریت  نمایش درآمد.بهسیاسی عمومی 

گذارانه ایهمتشخیص دادند که تقویت و تثبیت جنبش چپ همانا از شرکت فعال و  را خوبن یا گرفتند.

حقوق ملت، نوگرایی کشور و  یبر زمینه تنها و گذرددر نهضت مشروطه می آن یدهندهسمتو 

دریافتند  ساخت. پایگاه اجتماعی برای عدالت خواهی توانمی است که کراتیزاسیون حیات اجتماعیودم

 قانونی یجنبهحقوق ملت  یبرپایه که وحدت ردپذیمیزحمت زمانی صیقل  یشعور طبقاتی تودهکه 

 کراتیک بیابد. وو دم

و مشروطه سیس أتسال پس از  1٠ ،های ایرانکه کمونیست گذردمی زمانی از سال 1١١ کنونا

گروهی  های فردی ونزدیک به دو دهه فعالیتحاصل توانستند  ،بحرانی فترت مشروطیت یدر اوج دوره

سه  یرانا که صورت گرفت در مقطعی این حزب گذارید. بنیانبپوشاننحزبیت رسمی  یجامه خود را

 شانترینذارگثیرأت کرد کهتجربه می گیلان، تبریز و خراسان یرا در سه خطه مشروطیت یاحیاجنبش 

ه نُ «گرامپرو» طی بود، ین سالهمدر از دل این جنبش  برخاسته که «جمهوری گیلان». بود جنبش جنگل

 :عنوان کرد چنین ها رابندی خود که زیر هژمونی چپ تقریر شد سرفصل

ن مجریه در مقابل منتخبی یحکومت و قوای عالیه در دست نمایندگان متناوب ملت است؛ قوه»

و  مصونیت شخصی ]برقراری[؛ د[]نمندطور مساوی بهرههافراد از حقوق مدنی ب یمسئول بوده؛ کلیه

آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، آزادی کلام و  ]تضمین[ مسکن از هر نوع تعرض؛

تساوی زن و مرد در ]تحقق[ سالگی برسد؛  ۶١تحصیل؛ حق بازنشستگی هر یک از افراد ملت که به سن 

ق و مستقیم باشد؛ منابع ثروت از طریحقوق مدنی و اجتماعی؛ انتخابات باید عمومی، متناسب، مساوی 

ها، دریاها، معادن، طرق و شوارع و کارخانجات جزو اموال ها، مراتع و جنگلخالصجات، رودخانه

صل شود که حاو معیشت عمومی تا حدی تصدیق میمین أتی عمومی است؛ مالکیت ارضی با ملاحظه

رمستقیم های غیرزاق و سرمایه؛ تبدیل مالیاتآن عاید تولیدکننده شود؛ ممنوع بودن انحصار و احتکار ا

یت از امور جدایی روحان [مینأت]؛ است ی اطفال، اجباری و مجانیبه مالیات مستقیم؛ تعلیمات برای کلیه
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ی کل سیاسی و معاشی؛ دیانت چون از عواطف قلبیه است باید مصون از تعرض باشد؛ ضبط و اداره

]لزوم[ سال نرسیده؛  1٠شان به و مزدورزی برای اطفالی که سن ؛ ممنوع بودن کاراوقاف در دست عامه

سیس أساعت، استراحت عمومی و اجباری در هفته یک روز؛ ت ٨روز به تحدید ساعات کار در شبانه

 «...های عمومی و مجانی و دارالعجزه و مریضخانه

ابی انقل یحت حاکمیتولو ت -در مختصات آن روز ایران  آنکه وجوهی از جدا از ایناین برنامه 

ه چپ ک دادنشان می یت خوددر کل ، اماعملی نبودو درنتیجه گرایانه داشت اراده یجنبه ایتااندازه –

سیاست  کهاین بشناساند ومتعالی نهضت مشروطه  یدهندهادامه ست تا خود رابرآن سوسیالیستی ایران

آن اهتمام  بهداند و بسیج توده می یاتکاه ب تیکدموکراای برنامه قالب نجات مشروطیت دردرست را 

 .ورزدمی

 

 

 سیاسی اولیه یچهرهاز  دور شدن
ر ثیأتخود مواجه بود که تحت  در گرایانهارادهحال با گرایشی  در همان آن رویکرد درست اما

ی شانقلاب سوسیالیستی در ایران رهایی نداشت! رفتارهای نا یاز وسوسه ،جهش نوع اکتبری در روسیه

 «لانجمهوری گی»های ایدئولوژیک کوچک خان، باعث اختلال در کاریاز این تفکر، بر متن محافظه

 یسیاسی در پیوند با قدرت استعمار –شد و ارتجاع طبقاتی  در ایران حفظ و نوسازی مشروطیت برای

و از تکمیل دور افتاد  خود ایچپ از تحقق هدف مرحله در پی آن، آن را از نفس بیندازد. موفق شد

 در شکل درست آن باز ماند. یشوظایف سیاسی خو

در  بود مشروطیت یاحیا هماناایران  یعمده یمسئله ،1٣١١چرخش بزرگ آغاز سده  یدر نقطه

 –امنیت  بیرقِ جا که چنین پرچمی به اهتزاز درنیامد، جای آنبالاتر. اما از آنرازی تمختصاتی دیگر و 

 صاحبِ  گلیستدبیر انبنا به  مشروطیت بر بام ایران کوبیده شد. خواهیآزادی روح کشتن با آمرانه تجدد

 پنجه درهنینآپروبال دادن به حکومتی متمرکز و بلشویسم،  از پیروزی قاره هند و به وحشت افتادهشبه

د کودتای اسفن افتاد. قزاق پنجبه نام رضاخان میر آنپیشبرد  یقرعه قرار گرفت و کاردر دستور ایران

دریج تبهتنها ارتجاع سیاسی وقت و جناح راست مشروطه که حتی نهآن  یو انکشافات اولیه 1٢۹۹

دچار تشتت بود  ،جریان میانی و مردد آن را هم جذب خود کرد. چپ ایران در مواجهه با وضعیت تازه

  سیاسی روشنی از خود عرضه کند. یو نتوانست چهره
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بایست توان گفت که در چنین مختصاتی چپ ایران میمی تریشی بیروشنبا  اکنون از فراز تاریخ

مند ای و صنفی ارزشگری تودهکند و سازمانتیک و اصلاحات برآمد دموکراتجدد  سیاسی یچهره در

اهی پادشهای . گرچه سرکوب سیستماتیک سالانداز ببخشدچشمخود را هم با همین هدف سیاسی 

ت که نتوانسدر ایننیز  چپ خودِ ست که، حقیقت اما اینندادبه چپ  ی رابرآمد چنین مجال خانرضا

 . تقصیر نبود بیکشور جا بیندازد  سیاسی را در سپهر مشخصیو برآمد پیام 

 

 پساشهریور بیس  چپ در 
 وددر کلیت خ سیس آن با وضعیت موجودأهای نخست تایران در سال یعمل حزب توده یبرنامه

 کرات و دروجریانی دم یچهرهدر  های پس از سقوط رضاشاهیط آزادیتوانست در شرا انطباق داشت.

عالیت اندرکار فدست نیز زیر همین چتر سیاسی سربرآورد وکراسی ودمتعمیق و گسترش  راستای

میان تشخیص سیاسی درست آن با کار  د.ومیان زحمتکشان شهر و روستا ش گرایانهسازماناجتماعی 

بود. این حزب در مین أتاش هماهنگی ایهای حداقل برنامهز آمادگیای و بسیج اجتماعی و نیتوده

لفت بر لزوم قطع جنگ و مخا حالکرد، در همانشان بسیج میها را پشت مطالبات طبقاتیکه تودهحالی

بینانه واقع و مردم را با این نگاه سیاسی فشردمیپای های سیاسی هم و تثبیت آزادی افروزآتشبا فاشیسم 

 توانست ود کربیشترین روشنفکران و هنرمندان را جذب صفوف خود  هوده نبود کهبی .دادزش میآمو

 ای فراروید.به یک حزب واقعاً توده

 نمتحدکرد توده حزب هدف»شد که:  کیدأت این بر حزب یدر نخستین کنگره 1٣٢٣شهریور 

 اقتصادی نظر زا طبقات این البته. است مترقی روشنفکران و صنعتگران تجار، دهقانان، کارگران، ها،توده

 م،امپریالیس علیه مشترک یمبارزه الشعاعتحت اختلاف این معاصر، ایران در ولی... دارند تفاوت

 ما یفهاست. وظی گر صنایع قرار گرفتهداران استثمارگر و صاحبان چپاولب، سرمایهغاص دارانزمین

 «.هاستتوده از متشکل حزبی ایجاد و استثمارشده طبقات متحدکردن

رامون پی عملاً که عد خودبودگی ملی آندر بُ را نتوانست احیای مشروطیت اما ایران یحزب توده

لاح سیاسی سخلع از این بابت تشخیص دهد و لذا درست یگونههموقع و بهب گرفتموضوع نفت شکل 

 رهایی ملی از هر وقت دیگری باتر ملموس در آن برهه کراسیود. این در حالی بود که آزادی و دمش

عدالت اجتماعی در آن مقطع،  ی. حتی بسترسازی برای برنامهخوردمیامپریالیسم گره  یسلطه از

زمان  در آنکرد. معنی پیدا می «شرکت نفت ایران و انگلیس»مشخصاً در رهایی از غارت و زورگویی 

و جلوگیری از تلاش پهلوی  جریان سیاسی هر ای در ابعاد ملی برایتوده برخورداری از حمایت شرط
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چیستی  در مقدمتاً  ، موکول به برآمد نافذ آن در جایگاهی بود کهدیکتاتوری پدر یاحیاپسر برای 

 .یافتمی نشانی بر ثروت ملی کشورمالکیت ایران 

 اماًمت بیست غیر قانونی اعلام شد و فشار سیاسی رژیم شاه یدوم دهه یایران در نیمه یحزب توده

ه در از تناسب درستی کرا  گیری حزبروند فاصلهخود  ینوبهبهفت. این وضعیت یاآن تمرکز  ویر

 یورطهر دتقویت کرد و موجب افتادن آن  ده بودنمو تنظیمتیک و طبقاتی دموکرابدو امر میان مبارزه 

در تبعیت  و دش تفکر استالینیستی بر آن چیره یو نحوهد کررشد گرایی در حزب ارادهشد.  سکتاریسم

از  سیاست، یدر عرصه این حزب سفانهأمتمحض از حزب کمونیست و دولت شوروی عمل کرد. 

ملی دکتر مصدق مبنی بر یکی انتخابات آزاد و شاه سلطنت کند و نه  یجبهه یبنابتکار عمل دو  درک

 ندتماعی ارزشمحاصل کار اج باز ماند. ،شدن نفت ایران و خلع ید از انگلیسملیحکومت و دیگری 

در  ٣٢ دادمر بزنگاه سیاسی حساس در ابتر ماند و نشد که میان طبقات زحمتکش این حزب اییک دهه

 خدمت سیاست ضرور درآید. 

منطبق با وضع موجود را  یملی دکتر مصدق نتوانست سیاست درست و برنامه یاگر جبهه

زب توده هم در مقابل قادر نشد حاصل یافتگی نیروی مردمی کند، حسازمان یبرخوردار از پشتوانه

 زحمت را در خدمت سیاستی درست و یخود میان توده کراتیک و طبقاتیودم یگرانهفعالیت سازمان

ها و سیاست درست، مکمل توده ییافتهی فعالیت، بسیج سازمانامتناسب قرار دهد. محتو نافذ و

 یان سیاسی.همدیگرند و شرط لازم برای کامیابی و پیشرفت هر جر

 

 سی و چهل یدر تلاقی دو دهه
کودتا خشونت فرمانداری نظامی تهران به مخالفان مجال نفس کشیدن از های بعد گرچه در سال

است سیلازم بود ای به گوش نرسید. در این مقطع، بینانهواقعداد، ولی از سوی خود آنها هم شعار نمی

احات ارضی و اصلنمایندگی از بهایی متمرکز شود و اپوزیسیون مبتکرانه بر طرد دیکتاتوری کودت

اه با بستی که رژیم شبنچهل با وضعیت  یتیک برخیزد. در ابتدای دههدموکرا یجانبههمهاصلاحات 

د به خود گرفت. دکترین کندی به میان آم ناگزیررفت از بحران شکل برونآن روبرو شد، چاره برای 

م ارضی ها رفربه ایران، رشته اصلاحاتی تعیین شد که در مرکز آنهای این کشور کمک یو شرط ادامه

 قرار داشت.

گاه تضادها به خطا رفت و رهبری حزب توده هم که ملی دوم در تشخیص گره یرهبری جبهه

و در  دیرهنگام «!اصلاحات آری، دیکتاتوری نه»آفرینی باز ماند. شعار نقشعملاً غایب صحنه بود از 
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کردن پرچم اصلاحات، رفرم را در خدمت تثبیت موقعیت خود مصادره قبضهشد که شاه با زمانی سر داده 

 شعار یسی جنبه یدوم دهه یکم از نیمهبایست دستمی «!اصلاحات آری، دیکتاتوری نه»کرد. 

 شود.مردم  یگرفت تا بدل به چتر سیاسی برای فعالیت اجتماعی در میان تودهمحوری به خود می

الله خمینی که در تعرض همزمان به دیکتاتوری شاه و اصلاحات چهره کرد، مقطع آیتدر این 

فقط توانست حمایت اقلیت متشرعی را که مخاطب قرار داده بود جلب کند. مخالفت همزمان با 

کراسی و پیشرفت پژواک بیابد. نهضت وخواهان دم یتوانسته در جامعهدیکتاتوری و اصلاحات نمی

ملی، با رویکرد انتقادی صریح نسبت به رژیم برآمد  یخلاف سیاست مماشات جبهه آزادی هم گرچه

خواهی قادر نشد به استقبال از نیاز رو به محوری بودن برود مشروطه یکرد ولی با درجا زدن در مطالبه

 عروج شاه بود. بهصریح با دیکتاتوری رو یکه همانا مقابله

 یهآرایی عمدصفیافت و گسترش بیشتری یکتاتوری آمد بساط دچهل هر چه جلوتر یدهه

ل طی یک . این تقابشدملت با آن کانونی  یدیکتاتوری شاه و مقابله یسیاسی در کشور حول دوگانه

  منحنی، رو به رادیکالیسم گذاشت.

 

 چپ  سیاسیرادیکالیسم 

 یگسیختهکتاتوری افسارچپ ایران در مقابل دیرادیکالیسم سیاسی  یجنبش فدایی خلق، نماینده

ازمان اش یعنی سقلوی مذهبیخواهانه و همزمان با آن دوعدالتسکولار و  یمایهشاه شد. این جنبش با بن

هر قهرآمیز با ق یخواهی اسلامی، توانستند با برخاستن به مقابلهعدالتمجاهدین خلق زیر پرچم 

 و اعتبار معنوی بزرگی در جامعه بیندوزند. آنها دیکتاتوری و پرداختن بهایی گزاف در این راه، اعتماد

نیاز جامعه به غرور  ،کرددر برابر تحقیری که شاه با قدرقدرتی فردی خود در حق جامعه اعمال می

گفتند. در واقع برای افکار عمومی ناراضی از شاه، بیش از آنکه هدف درازمدت فدایی مقاومت را پاسخ 

لق در ! راز اصلی محبوبیت فدایی خمدآمیدیکتاتوری آن به چشم  خلق مطرح باشد، برآمد سیاسی ضد

 سپهر سیاسی را در همین تعرض به دیکتاتوری باید جست و دید.

ای توده یتهیافی خلق با شاه دیکتاتور اما نه با بسیج اجتماعی سازمانیقاطع جنبش فدا یمبارزه

و همین خود بیانگر شکافی بزرگ در رویکرد آن ، بدیلای همراه بود و نه برخوردار از آمادگی برنامه

که آنبی دادآمد. این جنبش، مخالفت با دیکتاتوری همچون نیاز سیاسی روز را انعکاس میبه شمار می

مایی ر شِحکومتی نداشت مگ یکراسی جایگزین وضع موجود تدارک ببیند. فدایی خلق برنامهوبرای دم

کش جریان دیگری هم یدکی خلق بود چه بسا یو چون فداکراتیک خلق! واز استقرار جمهوری دم
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شد هرگاه خلق زیر رهبری آن جریان قرار گیرد! ناهماهنگی میان تشخیص صحیح جنبش فدایی می

نگاه  ای و اجتماعی و فقدفعالیت توده یآرایی سیاسی موجود با ضعف جانکاه آن در زمینهصفخلق از 

 های نظری را باید چشم اسفندیار این جنبش دانست.و نارسایی ای خطاهاپاره یبر زمینه ایبرنامه

 یهآرایی عمدصفقوت فدایی خلق، در فهم درست  یتکرار باید گفت که نقطهبههمه بااین

امیر پرویز پویان مبنی بر به چالش گرفتن مستقیم  یسیاسی کشور بود که بدواً در تز هوشمندانه

نبرد علیه »بیژن جزنی زیر عنوان  اندیشیده یشد و بعدها در نوشته دیکتاتوری و قدرت مطلق آن منعکس

کوینی نمایی سیاسی داشت. روند تچهرهکه نشان از تشخیصی درست در نوع بازتاب یافت  «دیکتاتوری

ی تز محوری تمرکز بر اصحت محتو، «مرگ بر شاه»ملت در  یقاطبهسیاسی و شعار  1٣57انقلاب 

شمردن محوریجزنی فقط در تناقضی بود میان  ینشان داد. ضعف نوشتهدیکتاتوری فردی شاه را 

ا عمدگی گسترده ضد دیکتاتوری شاه که ب یبا جبهه - توانست فراگیر باشدنمیکه  –مسلحانه  یمبارزه

 یجانبهجا البته قصد نقد همهسیاسی هدفمند و روشمند همخوانی نداشت. این یپیکار نظامی جای مبارزه

بر ناهماهنگی میان سه رکن موضوع این نوشته در صرفاً کید أها را ندارم بلکه تآن سال یلحانهمشی مس

 جنبش فدایی خلق است. 

 

افزایی برآمد علیه دیک اتوری و برخورداری از جریان روحانی : هم

 ای ارتباط توده
بیش  در دست گیرد،الله خمینی که توانست رهبری انقلاب را آیتدر مورد جریان دینی به زعامت 

آفرین در مخالفت با سابقهآرایی صریح و چهرهاز همه همان دو عامل مورد بحث این نوشته عمل کرد: 

ایگاهی. این یافتگی پسازمانپشتیبان خود و  یگسترده ارتباطات با توده یشاه و برخورداری از شبکه

دومی مدیون تمرکز ساواک بر سرکوب  در برابر شاه بود و در اشجریان، اولی را مرهون ایستادگی

های عزاداری و مدارس و محافل چپ و ملیون و تمکین عملی رژیم شاه به وجود انواع منابر، هیئت

نوی روحانیت نفوذ مع یهای روحانیت قرار گرفتند در غلبه بر شاه. بر زمینهافزارمذهبی که جملگی دست

 –دین مان أوتتاریخی آن در ساختار سیاسی مبتنی بر  یدر میان اقشار وسیع سنتی و نیز قدرت بالقوه

سلطنت در ایران، آقای خمینی توانست با تشخیص سیاسی درست و برخورداری از امکانات تشکیلاتی، 

لاخره مساعد بودن او ب قم ٠٢سال  یتبلیغاتی در پاریس برعکس شیوه تمهیداتیو البته در پیش گرفتن 

 شود.بدل بلامنازع انقلاب المللی، به رهبر بینشرایط 
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های شروع انقلاب تنها رقبای مطرح مقابل روحانیت در سپهر سیاسی کشور و در میان در ماه

دد تج یاندیشه یمایههای دارای برآمد صریح علیه رژیم شاه، دو جریان چریک فدایی با بنجریان

وسط شرایط درهم کوبیده شدن تسوسیالیستی و مجاهدین خلق با تفکر التقاطی بودند که هر دو در 

قرار گرفتند! آنها در موضوع  «اللهحزب فقط حزب»تحت الشعاع  57ساواک، طی روند انقلابی سال 

ها، پیشاپیش صحنه را به روحانیت دهی تودهمردم و توانایی در سازمان یبرخورداری از رابطه با توده

 باخته بودند!

ای مذهبی بر غلظت باورهکید أتته شده است و ازجمله گیری روحانیت بسیار گفدر تحلیل قدرت

نشین با خصلت دهقانی به خیابان و مواردی از این حاشیهعاصی  یدر جامعه و به خیابان آمدن توده

اند، انقلاب نقش داشته یواقعی خود و نه به شکل غلوآمیز در نتیجه یدست. این عوامل مسلماً در اندازه

پا ه، مشروطیت ب57که این جامعه همانی است که هفتاد سال قبل از انقلاب بهمن یاد باید داشت بهاما 

در  با عناصر چشمگیر از سکولاریسم کم از نظر گفتمانی برآمدی تجددخواهای که دستکرد؛ پدیده

 ترسال پیش ٣٣سال قبل )جمهوری گیلان(،  55ای بود که از دل خود در ایران جامعه یخود بود. جامعه

ش های جنبتیک و پایهدموکراخواه و های حکومتی ترقیکرات آذربایجان( با برنامهو)حکومت دم

های هم نبشترین جرشدیافتهترین و پردامنهبیست به داشتن  یدهقانی بیرون داده بود و نیز در طول دهه

ای سیا و در دورهکرد. ایران نخستین حزب کمونیست آچپ و هم ملی در کل منطقه افتخار می

 ترین حزب چپ خاورمیانه )حزب توده( را داشت.بزرگ

شدت مذهبی جا زد؛ چنین چیزی بیشتر تبلیغات بهای جامعه 57توان در مقطع سال ایران را نمی

برای توجیه آن چیزی است که رخ داد و در واقع برای تضمین حفظ و تداوم محصولی که  یپساانقلاب

منطقه  ها و کردارهای سکولاریستیترین فرهنگکه نداند ایران یکی از گستردهده بود. کیست ربار آو

را در خود داشت، حتی اگر بر ضعف آن در نهادینه شدنش هم انگشت گذاشته شود؟ انقلاب بهمن از 

که انقلاب در موضوع آن سکولاریستی هم داشت ولو در وجه مغلوب و ولو اجتماعی، بنِ  ینظر پایه

دینی بود. بنابراین اصل مطلب در رابطه با تسخیر قدرت توسط روحانیت انقلابی، نه تقدیر  مطلقاً ،رهبری

نمایی صریح سیاسی در برابر قدرت دیکتاتور وقت و برخورداری افزایی دو عامل چهرههممحتوم بلکه 

 دهی پایگاه اجتماعی بود.از سازمان

 

  



 ایتشخیص سیاسی، بسیج اجتماعی، آمادگی برنامه/  ۹

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

 اهه فقط رف ن شبود جای دیک اتوری و ن کراسیودم نیاز مبرم جامعه،
ضرور و برحق خود در برابر دیکتاتوری شاه بر سر چیستی  یدر مسیر مبارزه چپاگر هم نگوییم 

کم درنگ چندانی هم در این زمینه نکرد. و کیستی جایگزین این دیکتاتوری مکث نداشت، دست

سکوت ماند عملاً مجای دیکتاتوری به عنوان نیاز محوری کشور سکولار بهکراسی واثباتی دم یمطالبه

برال نشد بلکه از طرف بیشترین مدعیان لیبدل از چپ به پرچم مبارزاتی  یو نه فقط از سوی هیچ جریان

 ایرانی نیز محل درخوری در فضای سیاسی آن زمان نیافت! 

مشخص  یآنچه در آن مبنا قرار نگرفت داشتن برنامه ،گرددخلق برمیی یفداآنجا که به جنبش 

شد. ر فرض ناپذیبرگشتآمد و تاریخ شمار بهبرای او، نفس انقلاب، ترقی و پیشرفت  اثباتی بود.

رسیده  «عملی»سکولاریسم در نگاه ما و بیشتر سکولارها امری بود قبلاً تامین شده که به تثبیت حقوقی و 

گونه بدان ،تیک خلق مفهوم و مطرح بوددموکراکراسی در پرتو جمهوری ونداشت. دممل أتبود و نیاز به 

ای به ذات هدف و رکن پایهبهقایمبرای مبارزه طبقاتی نه که خود  یکه آزادی هم صرفاً یک وسیله

د گیر با دیکتاتوری شاه، نه قادر شپی یرغم تشخیص درست لزوم مبارزهشمار آید! فدایی خلق علی

ای برای خود ودهت ییافتهیگاه سامانپا توانستکراسی پلاتفورمیزه کند و نه وخود را در وجه اثباتی دم

 فراهم آورد.

رهبری  تر از آن اما همانا نوعکنندهگیجگیری در برابر پیروزی سریع انقلاب واقعیت داشت، غافل

ه کبود! چند ماه آخر انقلاب، چپ به شمول فدایی خلق آهنگ مرگ بر شاه خود را تند کرد حال آن

ها و خفه کردن صدای خانهمی یها، شکستن در و پنجرهارههم ریختن کابهآتش زدن سینماها، ب

ستیز، چیزی جدا از فکر و گفتارهای مدنیدگراندیشان در تظاهرات را شاهد بود. حساب این حرکات 

الله آیتهای فدائی خلق ایران به سازمان چریک یآن مفاد نامه یشد که نمونهرهبری انقلاب القا می

 الله انگشت گذاشت و نسبتحزب ای که بر کراهت و واپسگرایی اعمالود. نامهب 57خمینی در دی ماه 

رها از  انتقادی که .بالا به رهبری روحانی انقلابراز تبه پیامدهای آن هشدار داد اما بر متن ابراز اعتماد 

 توهم نبود گرچه در آن فضای شوریدگی جای ستایش داشت. 

توانست روندهای جاری را نه فقط متوقف ر انقلاب دیگر نمیهای آخنیروی چپ اگر هم در ماه

خود بر  یحقانیت مبارزات پرهزینه یکه حتی تغییر سمت دهد، اما لازم بود در همان زمان و به پشتوانه

گذاری سیاسی شاید در همان مقطع شریک بکوبد. این سرمایه سیدموکراگفتمان جمهوری سکولار 

نزدیک پایگاه اجتماعی بزرگ و  یگشا بود، در آتیهافقساز و آیندهیافت ولی چون چندانی نمی
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د سیاسی خود جدی یآورد. چپ معتبر و متنفذ وقت از تشخیص درست وظیفهمتحدینی بالفعل فراهم می

 بازماند. 

 

 چپ در آغاز بعد انقلاب
استقلال،  رمحصول انقلاب، حکومت مبتنی بر دین شد که با شعار واپسین روزهای انقلاب دایر ب

آزادی و جمهوری اسلامی قدرت سیاسی را از آن خود کرده بود. استقلال سیاسی در معنی کلاسیک آن 

تدار محوران درآمد. اقدینمستقر گردید و به انحصار  ناشی از انقلاب سهم قدرتِ تحقق یافت اما آزادیِ

را  خواهیعدالتحتی نوعی از  حاکم در طرد سلطنت و اندکی بعد در مخالفت با آمریکا چهره نمود و

کشید. همه اما کلیت آن را دینی بودنش به تعریف میداد، باایندر درون و پایگاه اجتماعی خود بازتاب 

ها یها و طرد غیرخودراهنمای رهبری انقلاب از همان فردای پیروزی، مبتنی بر اعتماد به خودی یاندیشه

در تشخیص دوست و دشمن، قبول یا رد حاکمیت دینی بود.  و تبعیض در حق آنها بود و برایش معیار

 تر کرد که قانونمند بود!را تنگ و تنگ جلوتر آمد حلقه خودیکه هر روز هم 

رشد در کشور را در چالش میان بود که صف آرایی سیاسی روبه نظام جدیددر واقع این خود 

 وانست باشد. نخستین غیرخودی صفوفتنمیمدنی کانونی کرد که جز این هم  یاقتدار دینی و جامعه

هاست. بودند که سکولار بودن خصلت بنیادی آن هاانقلاب برای این تفکر و کردار هم، مارکسیست

های نخست را فقط آمد. تحمل چپ در سالمسائل مقدم در یدر زمره چپ، حذف سیاسی روازاین

وین ی بود که چپ در برابر آزمون سیاسی نانقلاب باید برشمرد. در چنین شرایط یاقتضای فضای اولیه

نزاع حکومت  سی یا تحلیل رفتن دردموکراسیاسی قرار گرفت؛ سکولار  یمبنی بر گزینش کدامین جبهه

 و آمریکا و قرار گرفتن در کنار قدرت مستقر؟

رابر در ب یسم قرار داشت وسکولارها و آزادی جنبش فدایی خلق در سال نخست انقلاب در سمت

شه کرد. را پی سیاست انتقادی و تعرضات صورت گرفته به حقوق مدنی جامعه، مشی یت آزادیمحدود

ی اوسویه یافت، محتسرباز زد زیرا پرسش را یک «؟جمهوری اسلامی آری یا نه» پرسیهمهاز شرکت در 

ل یانگشت گذاشت. خواهان تشک ایپرسیهمهکراتیک چنین وغیردم یآن را نامعلوم دانست و بر نحوه

کراتیک با هدف تدوین نوع نظام سیاسی شد. به قانون اساسی محصول ودم یگونههبسسان ؤممجلس 

 ای را نقض حقوق ملت و نافیولایت فقیه در این سند پایه ینداد چون تعبیهی أرمجلس خبرگان هم 

 سی دید.دموکرا
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شرکت  کراتوار دمگاهی برای بخش بزرگی از نیروی سکولتکیهرو بود که سریعاً به هم ازاین

خلق در  بودند. مقاومت فدایی وضعیت جدیدگیری تثبیت سرعتشد که نگران بدل کننده در انقلاب 

شئون کشور، در این نیروی اجتماعی امید برانگیخت. تشخیص صحیح سیاسی  یهمه در موجاین برابر 

رفت انتقادی پیش می هایش در نوع مبارزه، داشت بر متن سیاسترغم برخی تندرویفدایی خلق علی

 یگرایانهگرایانه و سازمانزیر چتر همین سیاست، کار آگاه جنبش این که رویکردی اساساً معقول بود.

 زحمتکش را پیش برد و صدای رسای اعتراضات در برابر انواع تبعیضات شد.  یمیان توده گسترده

 

 بروز ازخودبیگانگی ارزشی و سیاسی در صفوف چپ
راق و کمی بعد شروع جنگ رژیم ع بعد از تسخیر سفارت امریکاادن موج ضد آمریکایی با راه افت

و  خود را از دست داد ی، توازن سیاسی اولیههای بینشیعلیه ایران، سیاست معقول اما رنجور از ضعف

توسط رهبری این سازمان و رنگ  «ضدامپریالیستی یمبارزه»به سرگیجگی دچار آمد. عمده کردن 

 این ها، تناقضات نظریآزادی مندنظامدر زمینه تبعیضات و نقض  انتقادی فدایی خلق یتن چهرهباخ

  سازمان را برملا و تشدید کرد و در ادامه به انشقاق و تقسیم صفوف آن منجر گردید.

سیاسی  یاکثریت آن، سیاست اتحاد ضد امپریالیستی با حکومت را برگزید و با تعویض جبهه

ود و سی بدموکراها و در کنار حکومتی قرار گرفت که در ستیز با سکولاریسم و آزادی خود، عملاً

ترتیب به انحرافی جانکاه کشیده شد. حیثیت و اعتبار این جریان در پایگاه سکولار و بدین

قرار گفت. اقلیت این جریان ال ؤسشدت آسیب دید و در سپهر سیاسی مورد بهخواه خود سیدموکرا

 نظرمهای ماجراجویانه و از خاطر سیاستهتمکین اصولی خود به مواضع حکومت، بعدمهم در عین 

کراسی و تقدم آن بر هر چیزی در شکلی وهمچون اکثریت عدم درک اهمیت دم تئوریک و پراتیک

ترین ترین و معتبرترین سازمان سیاسی چپ ایران، این مطرحسان، بزرگدیگر راه زوال پیمود. بدین

کراتیسم در سپهر سیاسی کشور، عملاً در سرازیری پسرفت سرعت گرفت و واریسم و دمملجاء سکول

خی از دست های تاریآفرینی در سپهر سیاسی کشور در یکی از بزنگاهنقشبرای را شانس تاریخی خود 

 داد. 

ی از پیرو مشیایران بود که از همان فردای انقلاب،  یجریان سابقه دار و قدیمی چپ، حزب توده

به رهبری آیت الله خمینی را اتخاذ کرد و دل به این خوش داشت که زیر پرچم چنین سیاستی  «خط امام»

که کسب فریند. غافل از آنآپیشین خود در میان زحمتکشان را باز یفرصت خواهد یافت پایگاه سه دهه

هایش رزشی به ااعتبار در جامعه برای یک جریان سیاسی، از تشخیص درست گرهگاه سیاسی در وفادار
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ه ای چپ شد کی پایههااین حزب، مظهر از خود بیگانگی آن نسبت به ارزش یگذرد. مشی متخذهمی

قد  سیاسی، نه فقط موجب یکراسی و سکولاریسم متجلی بود. این گزینهودر آن برهه، مقدمتاً در دم

سیاسی  گزا بر حیثیتانای جبرافراشتن واقعی حزب نشد بلکه هم کمر خود آن را شکست و هم ضربه

رغم خدمات سی و چهل از این نظر مورد نقد چپ جوان بود که علی هایاگر در دهه چپ زد. این حزب

این زاویه  انقلاب ازاز مدنی ایران نتوانست سیاست انقلابی را به اجرا بگذارد، بعد  یبزرگش به جامعه

ربانی همدستی با جریانی کرد که ماهیتاً های اساسی چپ را قزیر علامت پرسش قرار گرفت که ارزش

 چپ ستیز بود. 

 یدهندهپوششگرهی هم در رفتار یک جریان سیاسی، همانا رویکرد راهبردی کلان  ینکته

ان ییهای حزب توده ایران و فداهای مختلف است، وگرنه رویکردهای آن در جهات و عرصهتاکتیک

جاوز آنها با ت یهم، مسئولانه بودند. از جمله چه در مقابلهخلق ایران )اکثریت( در موارد مشخص زیادی 

های دارای مواضع اجتماعی این دو بر وجود جناحکید أترژیم عراق به ایران تا آزادی خرمشهر و چه 

های معتقد به عدالت اجتماعی در برابر شان از اسلامیمتفاوت در جمهوری اسلامی و جانبداری

ومت انتقاد با حک –نمود که این رویکردها در کادر اتحاد جا رخ میکل اما آنگرایان این نظام. مشراست

گرفتند و این، به معنی عدول آشکار از سکولاریسم و و عملاً البته بیشتر حمایت از حکومت صورت 

 متدید و البته حکوحکومت  یکراسی بود. عجیب هم نبود که جامعه، منطقاً و عملاً آنها را در جبههودم

 شان رسید!باید به حسابکه به وقت خود می «دشمن نفوذی»نیز آنها را همچون 

شست حکومت نسبت به خود را فقط از سوی ضربکه، همین چپ آموز نیز آندرسواقعیت 

 با سرکوبگران حکومت هم همدستی( «خط امامی»)گرایان دریافت نکرد بلکه از جناح چپ راست

استراتژیک  یست سیاسی و عمدتاً هم ناشی از تناقضات بینشی، ضربهتشخیص درعدمگرفت. تحویل 

چهره شدن آن زد و بر بستر تهاجم سیاسی منجر به کشتار و حبس و فراری دادن از بیبه چپ تا حد 

آورد. در صفوف چپ البته این یا آن تشخیص سیاسی را در پی یغیبت سیاسی در صحنهو کشور، 

است کدام آنها نه از سیجرقه زد ولی هیچنیز کراتیسم حاکم وضد دم درست نسبت به واپسگرایی و

م قربانی داشتند. آنها هثیرگذاری أتبرای را که وزن و موقعیت لازم آناثباتی نافذ برخوردار بودند و نه 

مل چپ ع یدر یکپارچگی خود و طی چند فاز علیه چپ و همه نظام سیاسیسکتاریسم خود شدند. 

 متفرق ماند!خونین ر برابر این تهاجم کرد و چپ اما د
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  6٠١١ یو امروز در آس انه
، از تجارب جهانی و ملیثر أمتو  چپ ایران در این چهار دهه، بر متن نقد اندیشه، برنامه و سیاست

مثابه یک روند ادامه دارد. ههای بنیادین در نگاه و روش را پشت سر نهاده که همچنان هم بدگرگونی

ر برآورد. آنها س یارتقاهایی است که چپ برای حول، جوهر اصلی تغییر، ایستادن بر ارزشبرای چپ مت

 ها با بینش امروز. ایستادن بر همان ارزش

 بود که به نقد «بورژوایی»های کلان برآمد خود، همانا از سکوی دفاع از آزادی یدر آستانه چپ

یدوبند را در این سر داد که شرط آزادی های آن برخاست. ندای آزادی انسان از هر قمحدودیت

با  کراسی لیبرالی ووکراسی را در گستره و ژرفایی فراتر از دمواجتماعی، آزادی فرد است. چپ، دم

. چپ با کراسیودم یپی گرفت و نه نفی دستاوردهای لیبرالیسم در زمینهعدالت اجتماعی  یمایهدرون

 .عنوان عدالت اجتماعی مرزبندی کرد و بر مدرنیته ایستاد هرگونه تفکر سنتی و واپسگرایانه ولو زیر

راسی کوکردن دماجتماعیکراتیزاسیون جامعه را در وجست، دمبیشتر می کراسیِوچپ چون دم

 «لت یهوددو»خواست. بر لزوم دستاوردهای سکولاریستی بشریت در قدرت سیاسی پای فشرد و خطر 

خستین رو، بازگشت به واقع بینی نرا گوشزد کرد. ازاینیعنی خطر هر گونه حکومت ناقض سکولاریسم 

های بنیادین سوسیالیستی و از سوی هر مرجع چپ هم که باشد، شرط چپ و نقد هر عدول آن از ارزش

شین ضرورت هنوز معتبر پی یبازیابی و بازسازی باور به سوسیالیسم در امروز است. برگرفتن از هر آموزه

 تکیه بر آخرین دستاوردهای دانش کنونی بشریت.دارد ولی فقط و فقط با 

خود مردم در روند نوسازی و  یدخالت فعالانه یچپ، مبشر عدالت اجتماعی است بر پایه

م کراسی و سکولاریسودم ها و بر متنآزادی یشود مگر به پشتوانهدگرسازی جامعه که ممکن نمی

دها. تصادی است و نه دور زدن و قطع سیر طبیعی رونسوسیالیسم، رشد اق ی. پایهندهیابتعمیقفزاینده و 

سوسیالیسم، کانالیزه کردن انباشت ثروت در راستای رفاه همگانی و نفی استثمار است و نه اختلال در 

 گذاری. «پلان»امر توسعه و اعمال آمریت از نوع 

ه نیروی مردمی رو تا باز منظر اجتماعی، چپ برای مردم است و نیروی آن، خود مردم. هم ازاین

خواهد ماند. چپ متحول ثیر أتبیهایش را شکل ندهد، فرانروید و پایگاه اجتماعی همخوان با ارزش

رشد آن جدی است.  یایران اما امروزه شانس بالایی برای بدل شدن به نیروی اجتماعی دارد و زمینه

تر از هر زمان دیگری فزونزیرا در ایران کنونی، مطالبه برای آزادی با خواست عدالت اجتماعی، 

نقدر کراسی، فرصتی گراوسوسیالیسم و دم یند و این برای رویکرد درآمیزی نهادینهاهم یدرآمیخته

 است. 
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 گذاری در راه مطالبات اجتماعی و طبقاتیکار و زحمت برای مایه یوسعت، تداوم و آمادگی توده

همه پ حالا بیشتر از قبل فراهم است. مگر اینلازم برای رشد چ همگی نشان از این دارد که عینیت

چپ تصادفی است؟ این تهاجمات خبر از آن  یهای مختلف علیه اندیشهدر چهره مندنظامتعرضات 

ست از چپ که راچنان دهد که شبح چپ بر آسمان ایران در حال پرواز است. درد اینجاست کهمی

 نکته را دریابد به خود آمده است! چپ اگر اینگیرد! نمی یترسد، چپ خود را جد  می

از سطح  چپ یاارتقمرکزی این نوشته و دیگربار بگوییم که شرط  یبرگردیم به همان گزاره

ها و آرمان به نیروی اجتماعی، پیش از همه در تشخیص درست گرهگاه سیاسی جامعه اندیشه، ارزش

جود. چپ امروز ایران، فقط و فقط در برابر وضع مو بدیل یاست و مکمل آن مجهز شدنش به برنامه

خواهانه و سکولار است که خواهد توانست این کراتیک، آزادیوصریح سیاسی دم یدر ابراز چهره

 خواهی است گره بزند.عدالتخود که  یترین مشخصههای بزرگ را با اصلیارزش

آزادی،  دفاع از خود در اش است که از دیگر شرکای ناپیگیر و نیمه پیگیرچپ در عدالت خواهی

شود یک میالمللی و... تفکبینکراسی، سکولاریسم، صلح، محیط زیست، خودبودگی ملی و دوستی ودم

بانه طلکراسیودمنمایی آزادیخواهانه، چهرهکه نتواند خود را در نی ازمو لازم هم است که بشود. اما تا 

هایش رسید. حتی چه بسا که تلاش اش هم به جایی نخواهدخواهیعدالتو سکولاریستی تثبیت کند، 

اند و شاید هم زنند ولی غرق ثروت بادآوردهبه جیب آنانی واریز شود که دم از عدالت و برابری می

گرا شود! ی واگذار کند که در کمین نشسته است تا جایگزین راست واپس«متمدن»میدان را به راست 

از کراسی را نیوع حکومت انتصابی و ناقض دمپس چپ، اول از همه مرزبندی روشن و صریح با هر نو

 دارد.

شود و داشتن سیمای روشن سیاسی با اعلام سیاسی کلی خلاصه نمیی ینماچهرهسیاست اما در 

آزادیخواهانه و  سیاکرودمپذیر نیست. برآمد سیاسی سکولار تضمینموضع یکبار برای همیشه تثبیت و 

ر سیاست شمرده شود اگرچه بستر مداوم حرکت آن نیز هست. عدالت طلبانه، باید برای چپ آغاز کار د

رود گیرد. وکه جان میست اهدف سیاسی نیاز به سیاست ورزی دارد و با دخالت در سیاست مشخص 

از قدرت اعم از هسته تا  در فعل و انفعالات سیاسی جاری، نیاز است اما در عین مرزبندی با هر جناح

آنها بلکه برخورد از جایگاه مستقل با هر مورد و هر گرایشی  یسان با همهحواشی، نه به معنی برخورد یک

 مختلف دل در گرو وضع موجود دارند. یانحااست که به 

ورزی سیاسی است ولی دخالت یطلبانه لازمهاصلاحدفاع ضرور از این یا آن ایده و گاه عمل 

ودی این قدرت است. برآمد سیاسی شرایط مستلزم نفی صریح آنچه که علت وج یهمواره و در همه
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خالفت تواند معنی بیابد. همانگونه که، در عین مگونه میطلبی در ایران کنونی فقط بدینتحولاز جایگاه 

با هرنوع فشار خارجی که متوجه هستی مردم باشد از افتادن به دام آن ناسیونالیسم کاذبی هم اجتناب 

یاسی و نوع ده است. سیمای سسوز شهستیهای تبورزد که چند دهه است ابزاری برای سیاس

 موقعیت فردای اوست. فردا را در امروز باید انتخاب کرد.  یزنندهرقمورزی چپ در امروز آن، سیاست

 تیککراوسازی عدالت خواهانه و کار اجتماعی و مدنی چپ، با اتحادطلبی دمگفتمانباشد که 

  نهیم. 1٠١١ بهن رویکردی گام همراه شود. بگذار با چنی ملی آن فراگیر

 


