
!!آزادى، برابرى، حکومت کارگرىآزادى، برابرى، حکومت کارگرى         

 !کارگران جھان متحد شويد

  جمعه ها منتشر ميشود  Fax:  001-519 461 3416     anternasional@yahoo.com                 محسن ابراهيمى:  سردبير

 ۲۰۰۸ ژوئيه ۱۳،  ۱۳۸۷ تير ۲۳يکشنبه، 
 ضميمه ۲۵۲

 
 حزب کمونيست کارگري ايران
 
Worker-communist Party of Iran 

 اساس سوسياليسم 
 .انسان است
 سوسياليسم

 جنبش بازگرداندن
 . استاختيار به انسان

    منصور حکمت
www.m-hekmat.com 

حميد تقوايي بـه بـرنـامـه          :   کيوان جاويد 
مي خواهم از اينجا .  ما خوش آمديد 

شروع کنم که تحوالت شوروي و روي       
کار آمدن بلشويک ها، جهان را به دو       

امـا  .   قطب شرق و غرب تقسيـم کـرد        
اين تجربه شکست خورد و تـحـوالت         
عظيمي در عرصه بين المللي بوجـود    

سرمايه داري بازار آزاد هم، اين . آورد
را شکست کمونيسم جار زد و اعـالم      

ديديد  کمونيسـم شـکـسـت       :   نمود که 
و !   سوسياليسم شکست خـورد !   خورد

حاال زمان پيروزي بازار آزاد، سرمايه 
داري لـجـام گسـيـخـتـه و آن نـوع از                   
! دموکراسي است که ما مي گـويـيـم         

دنيا همين است که مي بـيـنـيـد؛ آدم            
ها بايد با همديگر رقابت کنند و بـه           

از سر و کول هم !   جان همديگر بيفتند  
! باال بروند تا بتوانـنـد زنـده بـمـانـنـد              

گفتند اين است راز موفقيت دنـيـا و         
نـظـر   !   نه آن چيزي که  شکست خـورد        

 شما چيست؟    
امروز کـه بـه تـجـربـه          .   بله:   حميد تقوايي 

شوروي نگاه مي کنيد، مي بينيد که      
بر پايه شکست بلوک شرق و آن چيزي        
که به آن بـاصـطـالح سـوسـيـالـيـسـم                 
موجود مي گفتند، يک حملـه افسـار         
گسيخته و کـامـالً وحشـيـانـه اي بـه               
ابتدايي ترين حقوق مردم شروع شـده        

اينـطـور نـبـود کـه          ! در همه جا.  است
بلوک شرق فرو ريخت و بـلـوک غـرب            

آن هـم فـرو       .   سر جاي خـودش مـانـد        
در درون آن هـــم تـــمـــام              .   ريـــخـــت

مناسبـات بـه هـم ريـخـت و وقـتـي                       
کل  اين تحـوالت را مـد نـظـر قـرار                 
ميدهيد  متوجه ميشويد که  چـه در       

غرب و چه در شرق اين تحول به ضرر       
مردم بوده و به نفـع يـک اقـلـيـتـي از                  
سرمايه داران کـه امـروز بـا ادعـاي               

خـاک  "   سوسياليسم شـکـسـت خـورد       " 
. جــهــان را  بــه تــوبــره کشــيــده انــد               

ميگويند شوروي شکست خورد و راه 
! ديگري نيست و بايد رضايت بدهيـد      

دنيا همين است کـه هسـت و مـردم              
دنيا بايد به وضـع مـوجـود رضـايـت             

 ! بدهند و صداي شان در نيايد
اما حقيقت اينست که سـرمـايـه          
دارها تجربه شوروي را الزم نداشتـنـد       

قضـيـه    !     تا به چنين نتايجي بـرسـنـد        
اين نبود کـه گـويـا طـبـقـه حـاکـم و                    
روشنفکران و مدياي جيره خـوارشـان        
از اين تجربه درس گرفتند  و بـعـد از            
فرو ريختن ديوار برلـيـن و در اوايـل              
دهه نود قرن بيستم، متوجه شدند که       
سوسياليسم بد است و سرمايـه داري      

قضـيـه ايــن     !   بـازار آزاد بـهـتـر اسـت           
قضيه اين است که آن کساني     .   نيست

که  اساساً  مخالـف آزاديـخـواهـي و           
برابري طلبي سوسياليسـتـي بـودنـد،         
کســانــيــکــه مــنــافــعــشــان در حــفــظ        
استثمار  است و مخالف آن اعتراض       
و نقد عميقي هسـتـنـد کـه مـردم بـه                

اصالً انـقـالب     (  دنياي موجود دارند  
اکتبر در واقع نتيجه ومحصول همين    

و کسـانـيـکـه از        )   نقد و اعتراض بود   
روز اول مـدافـع بـازار آزاد سـرمـايـه                
داري بودند، ايـنـهـا بـر زمـيـنـه ايـن                 
شرايط جديد، يک ميداني پيدا کردند   
که رک و صـريـح و از يـک مـوضـع                    
تعرضي و حق بجانب از سـرمـايـه و             
استثمار و دنياي مملو از نابـرابـري و      

.  فقر و فاقه سرمايه داري دفاع کنـنـد        
ارتجـاع سـرمـايـه داري در افـراطـي               
ترين و وقيـح تـريـن و عـريـان تـريـن                  
شــکــل خــودش بــعــد از فــروپــاشــي            
شوروي افسار گسيخت تا با تمام قوا       
به هر چه نشاني از آزادي و بـرابـري و           

نـتـيـجـه ايـن        !       انسانيت دارد بـتـازد    
تاخت و تاز بالمنازع را همه جا مـي         

دنيايـي از جـنـگ، جـنـايـت،             :   بينيم
تــروريســم، تــاخــت و تــاز نــيــروهــاي          
مذهبي و قومي و عقب مانده تـريـن        
جــريــانــات در عــرصــه  ســيــاســت،            

تروريسم دولتـي  "   پيشگيرانه" حمالت  
و کوبيدن کشورها و از اين طرف هـم       
قحطي، گرسنگي، گراني و بـيـکـاري        

اين هـمـان چـيـزي اسـت کـه              .   و غيره 
اينـهـا بـاصـطـالح بـعـنـوان پـيـروزي                 
دموکراسي غـربـي يـا جـهـان غـرب               

ما !   بسيار خوب. دارند جار مي زنند 
مـي پـذيـريـم کـه          !   اين را مي پذيريـم    

بـه هـر مـعـنـايـي کـه              ( جهان غـرب      
بـر بـلـوک شـرق         ) خودشان مي گويند 

ولي  اکنون که نـزديـک دو         !   پيروز شد 
دهه از آن اتفاق مي گـذرد، ايـن  بـر               
همه مردم روشن شده است  کـه ايـن             
پيروزي نه تنها هيچ ربطـي بـه مـردم            
نداشته است، بلکه در بسياري جـاهـا        

ســطــح .   شــکــســت مــردم بــوده اســت      
زنــدگــي هــا پــايــيــن آمــده، حــقــوق             
اجتـمـاعـي حـذف شـده و دسـتـاورد                
هايي که حتي در کشورهـاي غـربـي،       
کارگران، زنان و مـردمـي کـه ده هـا              
سال مبارزه کرده بودند و بدست آورده 

مثل بيمه بيکاري و بهداشـت      ( بودند  
و آموزش رايگان و کالً آن چيـزي کـه           

، هـمـه،     ) به آن مي گفتند دولت رفـاه    
پس گرفته شده و چيزي کـه بـر جـاي              
مانده است، يـک جـنـگـل وحشـيـانـه              
است که به آن مـي گـويـنـد سـرمـايـه             

 !        داري بازار آزاد
                                                                                                             

يعني با اين حساب، شمـا  : کيوان جاويد 
 طرفدار سيستم شوروي هستيد؟                                              

وارد ايـن    !   بـه هـيـچ وجـه        :   حميد تقوايي 
من مـي خـواهـم        !   مقوله خواهيم شد  

اول اين نکتـه را روشـن کـنـم کـه آن                  
چيـزي کـه بـه اسـم شـکـسـت بـلـوک                    
شوروي جشن گرفـتـه مـي شـود، در             
ــت،               ــيـ ــانـ ــه انسـ ــورشـــي بـ ــع يـ واقـ
آزاديخواهي و برابري طلبي است کـه        

اينطور نـيـسـت      .   از قبل وجود داشت   
که يک متفکراني، دولت هايي يا يک       
سياستمداران و احزابي از آن تـجـربـه           
درس گرفته و حـاال بـه ايـن نـتـيـجـه                 
رسيده اند که بله، مثل اينکه راه حـل         

. اينطور نـيـسـت     !   سرمايه داري است  
ايــنــهــا از هــمــان روز اول طــرفــدار              
استثمار و در شيشه کردن خون مـردم      

ـــ کـه          .   بودند منتها آنزمان، شوروي ـ
ــ        حاال وارد اش مي شويم که چه بود ـ
ولي هر چه بود، باالخره خودش را بـا       
پرچم سوسياليسم، انسانيت و برابـري      
طلبي معرفي مي کرد و همين فشـار   
بــود کــه در واقــع، بــه ايــن تــوحــش               
ســرمــايــه داري افســار زده و آن را               

 .                                                               کنترل مي کرد
اتفاقي که بعد از شوروي افـتـاد،       
اين بود که سـرمـايـه داري تـوانسـت              
بالمنازع و بـدون رقـيـب بـا هـيـبـت                
خودش، با تمام قدرت ضـد انسـانـي           

خودش، و با آن  ايدئولوژي و ارتجـاع         
ناب اش، در دنيا ظـاهـر شـود و بـه                
مــردم اعــالم کــنــد کــه بســوزيــد و               

! هميـنـي هسـت کـه هسـت           !   بسازيد
ديگر قطب مقابلي نيست کـه بـه آن            

اين وضـعـيـتـي اسـت کـه           !   پناه ببريد 
 ...     بوجود آمد

                                                       
يعني هيچ حـقـيـقـتـي در          :   کيوان جاويد 

حرف هاي بورژوازي موجود نيـسـت؟     
ــال               ــورژوا؟ ســوســي ــاي ب ــرال ه ــب ــي ل
دموکراسي که به هر حال سال هـا در          
اروپا حاکم بود؟ يعـنـي واقـعـاً هـيـچ              
حقيقتي در اينها نبود؟ خوب، اينـهـا      
مي گويـنـد شـوروي و يـک جـامـعـه                 
خاکستري که در آن همه مـردم بـايـد            
مثل هم زنـدگـي کـنـنـد و يـکـسـري                 
امکانات اقـتـصـادي بـه مـردم مـي               
دهـنـد ولــي آزادي را از مـردم مــي                

در اين مورد چه فـکـر        .   گيرند و غيره  
 مي کنيد؟       

درسـت اسـت،  شـوروي           :   حميد تقوايي 
باالخره فرو ريخت و نتوانسـت ادامـه       
پيدا کند و اين بخاطر تبليغات غرب    

ــه            .   نـــبـــود ــئلـــه ايـــن اســـت کـ مسـ
پياده .  سوسياليسم در آنجا پا نگرفت 

آن جامعه انسـانـي کـه آرمـان           !    نشد
مردمي بـود کـه انـقـالب اکـتـبـر را                 

 !نوع شوروي" سوسياليسم"سوسياليسم ما و 
 مصاحبه تلويزيون انترناسيونال با حميد تقوائی در مورد تجربه شوروی
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شکل دادند و آن نظام فئودالي تـزاري      
را در شـوروي جـارو کـردنـد و کـنـار                 
زدند، هيچگاه مـتـحـقـق نشـد و بـه                
همين دليل وضعيتي بوجود آمد کـه        
به بهانـه و تـحـت پـرچـم مـبـارزه بـا                    
تزاريسم و عقب ماندگيهاي جـامـعـه         
فئودالـي، بـورژوازي روس تـوانسـت           
جلـو بـيـافـتـد، زبـان اش بـاز شـود،                   

 . مدعي شود و تعرض کند
ببينيد، اساس بحث  ايـن اسـت           
که از دو زاويه مـي تـوانـيـد بـر روي                 
تجربه شوروي نقد بگذاريد؛ يـکـي از        
اينها، نقد ما کمونيست هـاسـت کـه           
نظراتمان را مدتها قبل از فرو ريختن      

نقد مـا بـه     !   ديوار برلين مطرح کرديم   
تجربه شوروي  از زاويه انسـان هـا و             
انسانيت و از زاويـه آن آرمـان هـا و                
اهدافي است که انقالب اکتـبـر بـراي           

سـئـوال بـراي مـا         .   آن بر پا شـده بـود       
اينست که   چـرا شـوروي نـتـوانسـت              
بــرابــري را بــيــاورد؟ چــرا نــتــوانســت          
جامعه را آزاد کنـد؟ چـرا ايـن رنـگ              
خاکستـري و يـک جـامـعـه بسـتـه و                  
مختنق همه جا را فرا گرفت؟ پـاسـخ          
اينست که در شوروي سـرمـايـه داري         

درسـت  .   هيـچـوقـت ريشـه کـن نشـد            
برعکس نقد کاپيتالـيـسـتـي شـوروي           
که مي گويد شوروي ايـنـطـور شـد و             
شــکــســت خــورد بــه ايــن دلــيــل کــه            

 !  سرمايه داري را زد و بر انداخت
 ما مي گوييم شوروي شـکـسـت        
خورد  به اين دليل که سرمـايـه داري           

چرا که آن حکومتي که وجـود       .   را نزد 
داشت، در نهايت، يک سرمايـه داري        
دولتي بود که در آنجـا حـاکـم شـد و               
حتي آکادميسين ها و اقتصاد دانـان       
خود غرب هم اين را مي دانستـنـد و        

منتها، مبناي حمله شـان     !   مي دانند 
به شـوروي يـک پـالتـفُـرم تـبـلـيـغـات                  

بـود بـا ايـن        "   پـروپـاگـانـدا    " سياسي و   
هدف که مسـائـل و تـبـعـيـضـات و                 
بيحقوقيهاي ناشي از نظـام سـرمـايـه         
داري دولتي  را بپاي سـوسـيـالـيـسـم             
بــنــويســنــد و بــا اتــکــا بــه آن ايــده                
آرمـانــخـواهــي و بــرابـري طــلـبــي را             

 . بکوبند
بنا براين بايد کامالً ميان اين دو 
زاويه نقد، نقد سوسياليستـي و نـقـد           
کاپيتاليستي تجربه شوروي، تـفـاوت      

انقالب پنجاه و هفت مثال     .   قائل شد 
در .     خــوبــي در ايــن زمــيــنــه اســت           

انقالب پنجاه و هـفـت، از يـکـطـرف              
توده مردم  مخالف حکومـت شـاه و           
اختناق آريا مهري بودند، و از طـرف         
ديگر نيروهاي اسالمي مثل آيت اهللا      
خميني هم مخـالـف بـودنـد ولـي پـر              

واضح است که اينها هيچ ربـطـي بـه            
آن انتقادي که خـمـيـنـي        .   هم نداشتند 

به شاه داشت، اين بود که شاه فـاسـد            
اســـت، فـــرهـــنـــگ غـــربـــي آورده،           
اصالحات ارضي کرده و به زنان حـق         

انتقـادي  کـه       .   رأي داده است و غيره    
مردم داشتند اما، کامالً بـر عـکـس          

مردم مي گفتند  شاه ديکتاتـور       .   بود
اســت، اخــتــنــاق آورده و يــک نــظــام             
ارتجاعي و عـقـب مـانـده را بـرقـرار               

در مــورد شــوروي هــم        .   کــرده اســت  
نقـد کـايـتـالـيـسـتـي           .   همينطور است 

شوروي ربطي به نقد و اعتراض مردم       
وقــتــي سـابــقــه و عــمــلــکــرد        .     نـدارد 

سرمايه داري غرب را در نظر بگيريد       
متوجه ميشويد  همان سرمايه داري       
که به شوروي مي گويد خـاکسـتـري،           
خودش سياه ترين ديکتاتوريها را سر      

از .   کار آورده و حـمـايـت کـرده اسـت            
ايران گرفته تا کل خـاورمـيـانـه و در            
همه کشورهائي  که جزو تيـول غـرب       
بود، تمام ديکتاتوري ها و خونتاهاي   
نــظــامــي کــه افســارشــان در دســت            
آمريکا بـود، چـکـمـه پـوشـان مـورد               
حمايت پنتاگون که  تمام  آمـريـکـاي          
مرکزي و جنوبي را به خون کشيدنـد،         
امــثــال عــربســتــان ســعــودي، اُردن           
هاشمي و گورستـان آريـا مـهـري در             
منطقه خاورمـيـانـه،  و در کـل هـر                 
جايي که سرمايه داري غـرب دسـت           
اش بـه آنـجـا رسـيـده بـود، بـدتـريـن                   
ديکتاتوري ها و جوامـع خـاکسـتـري          
که سهل اسـت، بـلـکـه بـدتـريـن نـوع                 

مثل شـيـلـي دوران       ( جوامع سياه  را     
پينوشه کـه  اسـاسـاً يـک حـکـومـت                 

بـوجـود   )   جنايتـکـار و خـونـريـز بـود            
آوردند و  جنايتکارترين حکومتها را     

مي خواهم بگويم   .     سرپا نگهداشتند 
حــکــومــتــهــا و مــديــاي غــربــي کــه            
صحبت از شـوروي خـاکسـتـري مـي            
کنند، خودشان، در تمـام بـاصـطـالح          
جهان سومِ آن دوره، جـوامـع کـامـالً              

اينـهـا   .   سياهي را سازمان داده بودند  
اصـالً  !   به هيچ وجه ذيصالح نيستـنـد    

در موقعيتي نيستند کـه شـوروي را           
قضاوت کنند چون کارنامه خودشـان       

مي گويـنـد اسـتـالـيـن         !   سياه تر است  
فـالن و بــهــمــان اســت و از آنــطــرف               
خودشان ده ها نوع ديکتاتـوري بـرپـا          

هــيــتــلــر خــود مــحــصــول      !   کــرده انــد  
در .   سرمـايـه داري نـوع غـربـي بـود              

کشورهاي آفـريـقـائـي و آسـيـائـي و                
آمريکاي التين هم  معني تـعـلـق بـه            

مـورد تــائــيــد    "   دمـوکــراســي غــربـي    " 
آمريکا و دولتـهـاي اروپـائـي چـيـزي             
بجز وحشايه ترين ديـکـتـاتـوريـهـا و              

ديـکـتـاتـورهـاي      .  سرکوبگريها نيست 
خـونـي   ( خون آشامي نظير پينوشـه را    

کــه پــيــنــوشــه در شــيــلــي ريــخــت و            
فجايعي را که بوجود آورد هـنـوز آن            

بـا  )   جامعـه فـرامـوش نـکـرده اسـت            
کودتا روي کار مي آورند و حتي بعـد      
از برکناري از محاکمه اش جلوگيـري       

جــنــايــاتشــان در ســايــر      !   مــيــکــنــنــد 
ــن و                ــريــکــاي التــي ــاي آم کشــوره
کشورهاي آسيائي و آفريقاي متعـلـق       
به بلوک غرب هم که ديگر کـه ديـگـر            

ايـن آن    .     معرف حضور هـمـه هسـت       
غربي است که جـامـعـه      "   دموکراسي" 

! !  خاکستري شوري را نـمـي پسـنـدد           
خوب، آيا اينها را بايد به عنوان تنها    
راه و نظام ممـکـن و مـطـلـوب بـراي              
اداره جـوامـع بشـري تـحـمـل کـرد و                 
آنوقت از ايـن زاويـه بسـراغ شـوروي              

ما بهمراه اکثريت عظيم مردم  !   رفت؟
جهان اين را قبول نداريم و در برابرش        

 !   مي ايستيم
          

مي خواهم سئوال ديـگـرم      :   کيوان جاويد 
را اينطور طرح کنم که چـه شـرايـطـي            
در شوروي حاکم بود که بلشويـک هـا          
قدرت گرفتند؟ وقتـي آمـدنـد چـکـار            
کردند؟ مهم تر اينکه شـمـا از کـدام              
بخش از اين تجربه دفـاع و حـمـايـت             

 مي کنيد؟                                                                                                                 
بله، اگر بخواهيم از زاويـه    :   حميد تقوايي 

ديــد خــودمــان حــرف بــزنــيــم، بــايــد           
بگوييم تجربه شوروي و اتفاقي که در     
آنجا افتاد، در واقع، انقالبـي کـامـالً          
قابل دفاع، انساني، سوسياليستي و      

مردم بلنـد شـدنـد      .   برابري طلبانه بود 
براي اينکه آن حکـومـت تـزاري و آن             
نظامي را که واقعاً يک توحش کامـل      

پيروز هم شدند و . بود، در هم بکوبند
حکومت شان را هم بـوجـود آوردنـد،           
اما نتوانستند اين پيروزي را تثبـيـت        

 .کنند
مساله اينست که  همـان    !   ببينيد

زمــان جــنــبــش بــرابــري طــلــبــانــه و            
سوسياليستي تنها جنبشي نبود کـه       

دقـيـقـاً    !   بر عليه تزاريسم مي جنگيد    
از آنجايي که تزاريسم، عقب ماندگي   
جامعه فئودالي و ارباب رعـيـتـي را           
نمايندگي مي کـرد، سـرمـايـه داران            
باصطالح انقالبي هم که عـلـيـه تـزار          

در واقع، از مـدت      .   بودند، کم نبودند  
ها قبل و هم پاي جنبش بلشويک هـا         
و کمونيست ها، جنبشي در شـوروي        
وجود داشت که آنهـم خـواسـتـار ايـن             
بـود کــه  بــاالخـره  بـايــد بـر عـقــب                    
ماندگي هاي جامعه فئودالـي فـائـق          

اما پرچم اش چه بود؟ عـظـمـت         .   آمد

اينکه روسيه هـم بـزودي يـک          !   روسيه
در جـهـان     !   قدرت نظامي بـرتـر شـود       

نفوذ پيدا کند و بـه پـاي کشـورهـاي              
جنبش اي  .   پيشرفته تر اروپايي برسد   

که ميخواست صـنـعـت، و سـرمـايـه             
داري بزرگ و قدرتـمـنـد  در روسـيـه                
مسلط شود و براي اين کـار، طـبـعـاً          
تزاريسم و جامعه بسته فئودالـي يـک      

بنابرايـن، انـقـالب      .   مانع اساسي بود  
اکتبر، گرچه در نهايت، تـحـت پـرچـم           
کارگران و واقعاً تحت پـرچـم بـرابـري            
طلبـان و آزاديـخـواهـان بـه پـيـروزي                
رسيد ولي اين جنبش ناسيونـالـيـسـم          
عظمت طلب روس هم  وجـود داشـت       
و بعد از پيروزي، اين جنبش توانست      

ناگزيـر  !   حتي  بزبان چپ صحبت کند     
باالخره چپ هـا پـيـروز شـده         .   هم بود 

بودند و هر کسـي کـه مـي خـواسـت               
تاثيري در جامعه داشته باشد، بـايـد         

قـبـول مـي کـرد و           .   تمکين مي کـرد   
حتي آن پرچم چپ را باال مي بـرد تـا         
مي توانست حرف ها و نيات خودش       

ايده روسيه صنعـتـي   .   را به پيش ببرد   
و پر قدرت، که قبل از انقالب اکتـبـر           
از جانب نيروهائي مثل لـيـبـرالـهـاي           
روس و يـا حـزب  بـورژوائـي کـادت                

حزبي کـه بـعـد از انـقـالب فـوريـه                 (   
نمايندگي ميشد، بعد   )   بقدرت رسيد 

از پيروزي انقالب اکـتـبـر تـحـت نـام              
 !         بلشويسم پرچمش را بلند کرد

        
يـعـنـي مـي خـواهـيـد            :   کيوان جـاويـد   

بگوييد که مثالً استالين يا غـيـره از          
 اين جنبش بودند؟                              

عـمـال ايـن جـنـبـش را             :   حميد تقوايـي  
ببينيـد؛ بـحـث      ! نمايندگي مي کردند 

اينطور نيسـت کـه ايـنـهـا عـامـدانـه                
خـيـلـي از      .   داشتند توطئه مي کردند  

اينها وقتي از سوسياليسم صـحـبـت         
مي کردند، در بحث هاشان که عميق   
مي شديد و آرمـان شـان را کـه مـي              
ديديد، متوجه مي شديد کـه چـيـزي           
! جز سربلندي و عظمت روسيه نيسـت  

صنعتي شدن روسـيـه را در بـرنـامـه              
کـــارشـــان گـــذاشـــتـــنـــد و اســـاســـاً           
سوسياليسم را به اين شـکـل مـعـنـا              
کردند و گفتند ما داريم سوسياليسـم       
را مي آوريم، اما ابتدا بايد بسـرعـت      

بــايــد !   جـامــعــه را صــنــعــتــي کــنــيــم       
! بسرعت ابزار توليـد را رشـد دهـيـم            

صـنــايــع ســنــگــيـن داشــتــه بــاشــيــم،          
بسرعت ارتش را قوي کنيم و غيره و         

اين را به اسم سوسياليسم جـار      .   غيره
ــ و يا الاقل اکـثـريـت          .   زدند خودشان 

ــ هم هـمـيـن بـاور را داشـتـنـد                 . شان 
کسانيکه در دوره استالين و بـعـد از           

آن در شوروي نقش هاي کليدي بـازي      
کردند، سوسيالـيـسـم را هـمـيـنـطـور              
تعريف مي کردند و در واقع از همـان         
زمان، شوروي بجاي اينکه بطرف يک    

بــا ( جـامـعـه آزاد و رهـاي انسـانـي                 
اينکه سنگ بناي آنرا انقالب اکـتـبـر         

حرکت کند، به انحـراف     )   گذاشته بود 
کشيده شد و قطب نـمـاي خـودش را               

در واقع  !   يک جامعه صنعتي قرار داد  
آزادي و برابري با واسطه و با يک نـوع     
معاون مجهول تعريف شد و گـفـتـنـد          
براي اينکه بـه آزادي بـرسـيـم، بـراي               
اينکه به رفاه برسيم، براي اينکه به آن 
جامعه سوسياليستي که لـنـيـن قـول          
داده يــا ايــده و آرمــان مــا در دوره                
انقالب اکتبر بود، برسيـم، بـايـد اول            

بايد صـنـعـت را        !   انباشت اوليه کنيم  
رشد دهـيـم، زيـر سـازي اقـتـصـادي                
کنيم، ارتش را قوي کنيم و غيـره کـه           

اتفاقـاً هـدف     ! کم کم معلوم شد که نه 
اينطور نـبـود کـه ايـن           !  همينها است 

کار را مي کردند تا بعد سوسياليسـم       
اين سوسيـالـيـسـم هـيـچـوقـت           .   بيايد
 !    نيامد

                                                             
يـعـنـي شـمـا الزم نـمـي               :   کيوان جاويد 

بينيد که در يک جامعه اي که انقالب 
شـــده و اســـم اش هـــم جـــامـــعـــه                 
سوسياليستي اسـت، صـنـعـت رشـد           
کند، زير سـازي اقـتـصـادي شـود و               

 غيره؟                                            
امـا مـعـادـلـه        .   بله، البتـه :  حميد تقوايي 

در آن جامـعـه     .   کامالً بر عکس است   
الزم است که شما اسـاس، مـحـور و             
فلسفه حکومت، دولت و جـامـعـه را          

مـثـالـي مـي       .   رفاه انسانها بگـذاريـد    
شـنـبـه هـاي       " در جامعه شوروي    .   زنم
تعيين کـردنـد کـه مـثـالً آخـر               "   سرخ

هـا تـعـطـيـل        "   ويـک انـد    " هفته هـا و       
نباشيد و بيائيد کار کنيـد، کـارهـاي          
داوطلبانـه کـنـيـد و انـواع و اقسـام                 

از آنـطـرف هـم،        .   اينطور مـعـيـارهـا      
کاري که استالين کرد در کـوچ دادن           

هـا  "   مـوژيـک  " دهقانان و بـاصـطـالح         
براي اينکه به نيروي کار تبديل شان   ( 

و )   کرده و روسيه را صـنـعـتـي کـنـد              
تلفاتي که مردم در اين کوچ دادن هـا         

بداليلي ( در واقع، اين معادله .   دادند
ايـن  .     بر عکـس شـد     )   که اشاره کردم  

درست است که شوروي يـک جـامـعـه           
فـئــودالـي بـود و  صــنـعــتـي شــدن،                
مـتــرقـي مـحــسـوب مـي شـد، امــا                
صنعتي مترقي است که در خـدمـت          
توده مردم و تامين رفاه کل جـامـعـه           
باشد و نه در خدمت عظمت و قـدرت    
بورژوازي صنعتي ضد تزاري  که اين        
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" ميهن سوسياليسـتـي   " بار پرده ساتر    
!  را بر منافع طبقاتي اش کشيده بـود    

صنعت در خـدمـت مـردم و  نـه بـه                  
! قيمت خانه خرابي ميليون ها انسـان      

کامالً امکان داشت که ! مي توانست 
جامعه شوروي بطرف سوسيـالـيـسـم،       

اگـر شـمـا در        .   آزادي و رهـايـي بـرود       
جامعه اي، آزادي انسان ها، حـقـوق،        
رفاه و برابري انسان ها را محور قـرار         
دهيد، مطمئن باشيد که اقتصاد هـم        

مـطـمـئـن بـاشـيـد          !   رشد خواهد کـرد    
توليد و صنعت هم رشد خواهد کـرد،       
اما بر عکس ايـن مـعـادـلـه درسـت                

کسي کـه بـگـويـد مـن مـي               !   نيست
خواهم توليد را به هر نحو و قـيـمـتـي           
رشد بدهم، به اين معنـا نـيـسـت کـه              

. خود بخود انسان ها را آزاد مي کند     
خوب، سرمايـه داري غـربـي هـم در              
بسياري جاها توليد و ابزار تولـيـد را          
رشد داده است ولي نتيجه اش فقـر و          

. بيحقوقي اکثريت مـردم بـوده اسـت         
در هر حال، اتـفـاقـي کـه در شـوروي               
افــتــاد ايــن بــود کــه تــحــت پــرچــم                
سوسيالـيـسـم، طـبـقـه سـرمـايـه دار                

همه چيز را .   دوباره به قدرت بازگشت 
در دولت در اختيار گرفت، سـرمـايـه           
داري را دولتي کرد، آنرا سازمان داد        

. و سرمايه داري دولتي بـوجـود آورد         
استثمار .   مالک سرمايه ها دولت بود 

همچنان وجود داشت و بي حقوقـي و     
 . غيره هم

با اينحال، يک نکته را بـايـد در             
ـــ عـلـيـرغـم               اينجا بگويم و آن اينکه ـ
ــ رفُـرم هـايـي در شـوروي               همه اينها 

از نظـر  . از نظر اقتصادي. بوجود آمد 
فرهنگي و يک نمونه اش، موقعيـتـي        
بود که زنان پيدا کـردنـد و مـن مـي                
خواهم بگويم که بـا وجـود آنـکـه آن               
انقالب اکتبر تحريـف شـد و فـرمـان             
اش را بطرف ديگري کج کردند، امـا          
چنـان پـتـانسـيـل و چـنـان قـدرت و                   
عظمتي داشت که نفسِ پـيـروزي اش         

در همان دوره کوتاهي که بلـشـويـک         ( 
ها توانستند حقوق مردم را بـا پـرچـم         

اصـالحـات   )   انقالب تـثـبـيـت کـنـنـد          
قانون اسـاسـي   .   مؤثري را موجب شد   

و موازيني پيدا کرد و همـانـطـور کـه            
گفتم مـثـالً مـوقـعـيـتـي بـراي زنـان                  
بوجود آورد که مي بينيـم هـنـوز هـم            
زنان در اروپاي غربي از آن شـرايـطـي        
کـه زنـان نـود سـال پـيـش در زمـان                    
انقالب اکـتـبـر داشـتـنـد، بـرخـوردار               
نيستند و اساساً برسميت شـنـاخـتـن          
حق رأي زنان در اروپا،  و کالً نقـشـي          
که زن در جامعه، در سـيـاسـت و يـا             
حتي در ورزش و هنر پيدا کرد تا حـد    

.  زيادي تحت تاثير انقالب اکتبر بـود      
يا بيمه هاي اجتماعي و آن تـأمـيـن             
اقتصادي که  در هر حال هـمـه مـردم           
در شــوروي داشــتــنــد، هــمــه، از                  

. دستاوردهاي انقالب اکـتـبـر بـودنـد         
کما اينکه  بعد از آنکه شـوروي فـرو             
پاشيد و جنگ سرد به پايـان رسـيـد،            
مردم ديدند که جـامـعـه خـاکسـتـري             
رفت ولي يک جامعه سياه تـري جـاي          

بــهــداشــت، بــيــمــه هــا،      .   آنــرا گــرفــت  
مرخصي هاي ساليانه، بازنشستگـي     
ها، حداقل دستمزد ها و غيره، تـمـام         
اينها يا تـمـامـا قـطـع شـد يـا اُفـت                    

تمام اين حقوق پس . اساسي پيدا کرد 
گرفته شد و سـگ هـارِ سـرمـايـه را                 

نسل ها بـعـد     .   بجان جوامع انداختند 
از انقالب اکـتـبـر در شـوروي، نـمـي               

با بيـکـاري    !   دانستند بيکاري چيست  
بـا فسـاد مـواجـه         .   ها مواجه شـدنـد     

شدند و هم اکنون مي گويند مافيـاي      
جنايتکاري کـه در مسـکـو بـوجـود              
آمده است، مافياي آمريکايـي را در       

 ! جيب کوچک اش مي گذارد
اين، محصـول سـلـطـه سـرمـايـه             
داري بازار آزاد در شـوروي اسـت و              
همينطور دزدي ها، اخـتـالس هـا و            

درسـت  .   انواع و اقسـام جـنـايـت هـا            
است، آن اختناق يا آن حکومتـي کـه           
همه چيز را کنترل مي کـرد، از بـيـن             
رفت، اما بِهمراه آن تـمـام دسـتـاورد             
هايي راهم که مردم بـعـد از انـقـالب            

 .   اکتبر داشتند، از شان گرفتند
                                                                                      

اين نکته را مـطـرح مـي           :   کيوان جاويد 
کنند که امکان دارد در جـامـعـه اي            
انقالب شود و رفرم هايي هم صـورت        
بگيرد و رفرم هايـي را کـه شـمـا در                 
مورد شوروي گفتـيـد، از ايـن زاويـه             

ــنــد         ــول مــي کــن ــب ــحــال،      .   ق ــن ــا اي ب
چون وقتي  !   سوسياليسم امکان ندارد  

در جامعه اي رقابت نيست، سرمايـه        
حتي مي گوينـد  ! داري رشد نمي کند 

شوروي که شکـسـت خـورد، بـه ايـن              
دليل بود که رقابت نبود و دولت همه     
ــمــي گــذاشــت مــردم                کــاره بــود و ن
تشخيص بدهند که چه توليد کنند و         

آيـا در کـل فـکـر           !   چطور توليد کنند  
نمي کنيد که سوسياليسم نتـوانـد در         
اين شرايـط پـيـروز شـود و ايـن يـک                  

 باشد؟                                                                              " اتوپي"
همانطـور کـه گـفـتـم ايـن             :   حميد تقوايي 

بستگي به اين دارد کـه شـمـا از چـه               
زاويه اي و به چه چيـزي انـتـقـاد مـي               

دو نــوع مــخــالــفــت بــا               .   کــنــيــد  
يـکـي ايـنـکـه بـا           .   سوسياليسم داريم 

و هـمـانـطـور       (توجه به تجربه شوروي  

که گفتم اگر تجربه شوروي نـبـود هـم           
متفکران بورژوا هميـن حـرف هـا را            
مــي زدنــد و حــرف هــاي جــديــدي               

ممکن !   ، مي گويد نمي شود    ) نيست
بـراي ايـنـکـه مـطـلـوب اش              !   نيسـت 
براي اينکه مخالف اش است     .   نيست

مي خـواهـد بـه        .  و نمي خواهد بشود 
شما ثابت کند غـيـر مـمـکـن اسـت،              
براي اينکه منافع اش اقتضا ميکنـد    

اين  يعني !   که ضد سوسياليسم باشد  
خود طبقه سرمايه دار يا کسـانـيـکـه         
باالخره همان اُفق و آرمـان را قـبـول              
کرده اند و فکر مي کنند که جـامـعـه           
ــ با تمام خـوب و بـدي             سرمايه داري 

ــ جواب است  ! راه حل است! هايش 
  در مــقــابــل ايــنــهــا اکــثــريــت           
عظيمي ازمردم  هستند کـه  واقـعـاً            
ــيــت مــي                ــري و انســان ــراب آزادي، ب

اينهـا هـم بـه ايـن نـتـيـجـه                 .   خواهند
رسيده اند که  تجربه شوروي شکسـت   
خورد اما به اين نتيجه نمي رسند که        
با اين حسـاب، پـس سـرمـايـه داري              

مـمـکـن    " مردم اگر حـب     .   خوب است 
ســرمــايــه دارهــا را قــورت        "   نــيــســت

. بدهند بيشتر به استيصال مي رسند    
چــــون کســــي کــــه آرمــــان اش                   
سوسياليسم، آزادي و برابري بـاشـد و      
برايش ثابت کنيد که نمي شود، نمـي        
گويد پـس هـمـيـن کـثـافـت مـوجـود                 

مي خواهم بـگـويـم ايـن          !   خوب است 
نکته که جامعه شـوروي خـاکسـتـري          
بود، بـاعـث نـمـي شـود آن جـامـعـه                  
سياهي که بـعـد از شـوروي بـوجـود               
آوردند، هيچ نوع حـقـانـيـتـي بـدسـت             
بياورد و به همين خاطر، کسي که از         
اينجا نتيجه مي گيـرد کـه سـرمـايـه             
داري خوب است، در واقع، بـرعـکـس      

مــنــافــعــش حــفــظ جــامــعــه         !   اســت
کاپيتاليستي را افتـتـضـا مـيـکـنـد،             
معتقد است بايد اين نظـام را حـفـظ            
اش کرد و بعد چـون مـي دانـد شـمـا                

ايده تان !   چپ هستيد مي گويد خوب    
خيلـي مـحـتـرم اسـت ولـي مـمـکـن                  

 ! غير ممکن است! نيست
تجربه شـوروي هـم بـه ايـن نـوع               

کـمـکـي    "   سوسياليسم ممکن نيست  " 
من بطور خالصه و فشـرده      .     نميکند

تــوضــيــح دادم کــه اتــفــاقــي کــه در             
شوروي افتاد، اتفاقي نبود که در آن،      
کار بدست آن  طـبـقـه و نـيـروهـائـي                  
افتاد که واقعاً آزادي و بـرابـري مـي             

کار بدست کساني افتاد کـه    .   خواست
ــا يــک روســيــه صــنــعــتــي،               در اروپ
ــا عــظــمــت را مــي                 قــدرتــمــنــد و ب

اينهـا بـودنـد کـه مـفـسـر              .   خواستند
" سـوسـيـالـيـسـم چـيـسـت           " باصطالح  

و اينها بودند که سياست هاي      !   شدند
اقتصادي و اجـتـمـاعـي را بـه پـيـش               

 !                        بردند و کار به اينجا رسيد
حاال اجازه بدهيد هـمـيـن بـحـث            
ممکن بودن يا نبودن سـوسـيـالـيـسـم           
را، براي کسي که واقعا سوسياليـسـم        
را مــيـخــواهــد ولــي فــکــر مــيـکــنــد           

بـنـظـر مـن،       .     نميشود،  روشن کنيـم    
بحث امکاپذيري سوسياليسم  بحثي     
جز اين نيست که در دنـيـا بـه انـدازه               
کافي نيروي کار، مواد اوليه و ابـزار           
توليد وجود دارد تا همه بتواننـد يـک         
زندگي انساني، مرفه و خوبي داشـتـه       

نيروي کار آنقدر هست که بـه  .     باشند
آن مي گويند بمب جمعيت و نصـف          
! جــمــعــيــت جــهــان بــيــکــار اســت؟           

بنابراين، از اين لحاظ هيچ کمـبـودي       
در مورد منابع و مواد اولـيـه      .   نداريم

ــرژي                     ــم ان هــک د ــوز ي ــن ــه ه ــم ک ه
خورشيدي، مـعـادن زيـر زمـيـنـي و               
غيره آزاد نشده است و ابزار توليد هم        
آنقدر رشد کرده است که بخصوص با        
انقالب الکترونيک همـيـن امـروز در          
هر خط توليدي در هر کارخانه  ده ها    
برابر ده سال پيش کـاال تـولـيـد مـي               

اتومبيل و کامپيوتر و غيـره و      .   شود
سـئـوال ايـن      .   غيره توليـد مـي شـود        

است که با اين حساب، چرا ما انسان   
آيـا ثـروت اجـتـمـاعـي           !   ها فقـيـريـم؟    

چيزي غير از هـمـيـن سـه فـاکـتـوري                
است که اشاره کـردم؟  مـواد اولـيـه،             
ابزار توليد و نيروي کار که ايـن ابـزار           
را بکار بگيرد و مـواد اولـيـه را بـه                 
وسايل رفع مايحتاج عمومي تبـديـل     

من سئوالم اين اسـت کـه کـدام           .   کند
يک از اينهـا کـم اسـت؟ امـروز مـي                

امروز که ديـگـر      !   گويند قحطي است  
بهانه شوروي و بلوک شرق هم نيـسـت         
و همه دنيـا دسـت بـانـک جـهـانـي و                  

ايـن  .   صندوق بين المللـي پـول اسـت         
گراني و قحطي مواد غذايي از کـجـا         
آمد؟ چرا نـاگـهـان بـرنـج و گـنـدم و                   
ابتدايي تـريـن مـايـحـتـاج عـمـومـي               
مردم، حکم کيميا پيدا کـرده اسـت؟          
چرا ميليون ميليون کـودک دارنـد بـر           
اثر امراض کامالً قابل پيشگيري در     

آماري داده انـد کـه         !   دنيا مي ميرند  
در خود جامعه آمريکا نزديک به سي       
درصد جمعيت در فقر و نداري مفرط    

کشور ايران هـم کـه        !   زندگي مي کند  
ديگر جاي خودش را دارد کـه در آن             
بيشتر از هفتاد درصد جمعيت  زيـر          
خط فقر رسمي دولـتـي اسـت و ايـن               
يعني بيش از نود درصد جمعيت زير       

همه جا هم کـه    !   خط فقر واقعي است   
ديگر سرمايه داري، بازار آزاد و غيره 

بنا بر اين مشکل نـظـم و        .   شده است 
مــنــاســبــات تــولــيــدي اســت و  نــه              

مشکل نـظـام   . امکانات مادي توليد 
اقـتـصـادي      -اجـتـمـاعـي      –سياسـي    

است که براي سود توليد ميکند و نـه   
 . براي رفع احتياجات انسانها

 بــحــث دقــيــقــاً ايــنــجــاســت کــه         
سوسياليسم   يـعـنـي ايـنـکـه  اگـر                    
امکانات مادي وجود دارد که وجـود       

يعني نيروي کار باندازه کـافـي       ( دارد  
وجود دارد و ابزار توليد باندازه کافـي   
رشد کرده و مواد اوليه هـم کـه حـاال             

، بايد اينها   ) حاال ها به انتها نميرسد    
را طوري در يک نظام اجـتـمـاعـي بـه              
کار بگيريد که همه بـتـوانـنـد از يـک              
زندگي مرفـه  و انسـانـي بـرخـوردار               

بـا ايـن سـطـح تـکـنـولـوژي               .     باشنـد 
نيروي کار هر يک نفرمـي تـوانـد يـک            
زندگي انساني را بـراي صـدهـا نـفـر              

بخصوص با اين سـاعـت       .   فراهم کند 
کارهاي طوالني که در ايـن جـوامـع            
موجود است، کافي است که يک نـفـر         
چهل ساعت در هـفـتـه کـار کـنـد تـا                

. بتواند زندگي صد نفر را تأمين کنـد    
هـمـانـطـور     ( انقالب الکترونيکي هم     

تا جايي پيـش رفـتـه اسـت         ) که گفتم 
که در عـرض چـنـد دقـيـقـه، ده هـا                    
اتومبيل فقط از يک خط توليد بيرون     

 ...       مي آيد
              

اينها درست، فـکـر نـمـي          :   کيوان جاويد 
...                    کنم کسي اينها را انکار کند

اگر اينطـور اسـت آنـوقـت         :   حميد تقوايي 
کسي که مي گويد سوسياليسم غـيـر        
ممکن است، بايد ابـتـدا جـواب ايـن            

بايد بگويد که چرا بـا  !   سئوال را بدهد  
وجود تمام اين امکانات توليـدي کـه         
! فراهم است، هنوز دنيا فقيـر اسـت؟         

سوسياليسم چيزي جز اين نيست کـه        
بگوييد مانع ايـن نـيـسـت کـه مـواد               
اوليه نداريم يا آنطور که بانک جهانـي        
مي گويد جمعيت چين و هندوسـتـان        
باال رفته و چـون آنـهـا  گـويـا کـمـي                   
بيشتر از گذشتـه غـذا مـي خـورنـد،              

خوب، شما داريـد  !   قحطي شده  است   
از  گرده کارگر هندي و چيـنـي کـاري       
ميکشيد  که صدها برابـر الزم بـراي          
سير کردن شکم خودش و خانواده اش  

چرا قحطي و گـرانـي       !   توليد مي کند 
همه جا را گرفته؟ چرا فقر و فالکت و          

؟ ! بيکاري همـه جـا بـيـداد مـيـکـنـد               
پاسخ را بـايـد در         !   پاسخ روشن است  

ثــروتــهــاي افســانــه اي  جســت کــه              
سرمايه داران  از  قبل کـار کـارگـران            
در سراسـر دنـيـا، از جـملـه ار قـبـل                   
کارهمين کارگران هندي و چيني، بـه        
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مساله مردم دنيا ايـن    .   جيب زده اند 
است  که طبقه اي در قدرت است  که    
همه چيز را براي سـود سـازمـان داده            
 .  است و نه براي رفع نيازهاي بشري

                                                                                                   
خـوب، قـبـول داريـم کـه             :   کيوان جاويد 

مانع، طبقه اي است که نـمـي گـذارد           
مردم در آزادي و رفاه زندگي کننـد و          
پاسخ مي تواند ايـن بـاشـد کـه مـي                

در !   تواند زورش را بـزنـد و نـگـذارد             
عين حال که مي تواند يـک جـامـعـه             
ــ               ــ که امروز مـي بـيـنـيـم ـ سياهي را 
جلو مردم بگذارد، همين را با پليس،  
ارتش، با زور و مغز شـويـي خـودش            

اجـازه  .   هم به مردم تحميل مي کـنـد        
بدهيد اينطور مطرح کنم که اگر شما       
در جامـعـه شـوروي بـوديـد، در يـک                
جامعه فقيري که تـازه از جـنـگ در              
آمده بود، ميليون ميـلـيـون مـردم از          
گــرســنــگــي مــرده بــودنــد و بــا ايــن             
وضعيت مي خواستند اقتصاد را راه    
اندازي کنـنـد، جـامـعـه را سـازمـان               
دهند و حـداقـل رفـاهـي بـراي مـردم               
تأمين کنند که سرمايه داران آمـدنـد        
ـــ بـه            ــ که اشاره کرديـد ـ و آن بالها را 
سـرشـان آوردنـد، شــمـا اگــر بـوديــد،              
چــطــور مــي تــوانســتــيــد در چــنــان            
شرايطي سوسياليسم را در شوروي به     

 پيروزي برسانيد؟   
پـيـروزي کـامـالً مـمـکـن            :   حميد تقوايي 

اولين کار اين بود که بايد رسمـاً    .   بود
و علناً اعالم مـي کـردنـد کـه رفـاه،                
برابري و آزادي مردم، اساسِ قانـون و     
فلسفه ي هر سياست و هر حرکت مـا        
اسـت و جــامــعــه را بــر ايــن اســاس               

ــوقــت، مــي    .   ســازمــان مــيــدادنــد     آن
 .توانستند از همينجا ادامه دهند

اتفاقي که در شوروي افتاد ايـن بـود            
که  بالفاصله بعد از انـقـالب اکـتـبـر           
بورژوازي جهاني و محلي يک جـنـگ        
داخلي نسبتا طـوالنـي را بـه دولـت              

. انقالبي بلـشـويـکـهـا تـحـمـيـل کـرد               
خوب دولت انقالبي هـم ارتـش سـرخ           
بوجود آورد و مقـاومـت بـورژوازي و           
کشورهاي غربي را کـنـار زد  و آن                

. دوره گذشت و با پيروزي هم گـذشـت        
. اشکال اساسي از اينجا شـروع نشـد        

در اين دوره هنوز لنين زنـده بـود کـه           
جنگ داخلي را به پيش بردند، پيروز        
شدند، ارتش سرخ را درست کردنـد و         

در واقع، بايد بگويم کـه      .   پيش رفتند 
از نظر سياسي دولت انـقـالب پـيـروز           
شد، اما شوروي در مقـابـل وظـايـف           

وقـتـي   .   اقتصادي اش به زانو در آمـد      
وارد مرحله اي شدند که دولت  ارتش       
سفيد را عقب راند، بورژوازي جهانـي    

را عقب راند، از نظر سياسي تثبـيـت          
شد و شـروع کـرد بـه سـازمـانـدهـي                  

ــتـــصـــادي  ــر         .   اقـ ــگـ ــا ديـ ــجـ ــنـ از ايـ
بايد .   سوسياليسم نبود که محور بود    

اعالم مي شد که ما داريم مي رويـم           
مي رويـم کـه       .   که پول را بر بياندازيم    

اصالً کار اجباري نداشته باشيم، مـا        
مي رويم که ساعات کار را به هـفـتـه           

به هفـتـه اي      .   اي سي ساعت برسانيم   
ايـن کـار     .   مـي شـود    .   بيست ساعـت  

من در پـاسـخ سـئـوال           .   ممکن است 
قبلي  به امکانپذيري سـوسـيـالـيـسـم           

در شوروي آنـزمـان هـم،      .  اشاره کردم 
نيروهاي توليدي باندازه کافـي وجـود        
ــخــصــوص شــوروي هــم               داشــت و ب
کشـوري اســت کــه بـلــحــاظ مــنــابــع           
طبيعي بسيار غني است، نيروي کار      
وسيعي وجود دارد و مـي تـوانسـت             
اقتصاد را بر مبنـاي رفـاه عـمـومـي             

 . جامعه سازمان بدهد
 بنظر من، نيروي توليدي جامعه     
اي که بداند براي رفاه و آزادي خودش       

. کار مي کند، ده ها برابر مـي شـود           
اين بورژوازي است که انگيزه فعاليت      

مـردم کـارگـر، مـردم         . اش سود است 
کار کُن، مردمي که خوشبختي شـان     
را در خوشبختي همگاني مي بينند،  
ممکن است و مي توانند بـا انـگـيـزه        
رفاه عمومي و با اين انگيزه که داريم      
براي خـودمـان کـار مـي کـنـيـم، بـه                  

بــه آزادي و رفــاه        .   پــيــروزي بــرســنــد   
. يک محله را در نظر بگيـريـد      .   برسند

مردم مي گويند داريم کار مي کنـيـم      
که کوچه هاي بيـشـتـري را آسـفـالـت              
کنيم، آب گرم بـيـشـتـر بـه خـانـه هـا                  
برسانيم، برق را توسعه دهيم، زمـيـن         
بازي کودکان و پارک درسـت کـنـيـم،            
مواد غذايي بيشتر و سـالـم تـري را              

خـوب، هـمـيـن انـگـيـزه            .   توليد کنيم 
آنقدر قوي است که هـمـه جـامـعـه را              
بسيج مي کند براي اينکه بـراي رفـاه       

ــ         .   خودشان کار کـنـنـد      الزم نـيـسـت ـ
ــ بگوييد مي خواهم صـنـعـتـي           حتماً 

زنده باد مادر روسـيـه، مـا از          !   بشوم
کـه ايـن     ( اروپا عقب تـريـم و غـيـره              

اينها انگـيـزه   ) .   شعارها را مي دادند   
ها و شعارهايي بود که طبقه سرمايه     

. دار داشت و همين بنظر من سم بـود      
از همان جا راه کج شـد، وگـرنـه مـي             
شد با همين انگيزه هايي که گفـتـم و        
با اين شعارهاي انساني، جـامـعـه را          

بـراي  .   بسيج کرد بـراي رفـاه خـودش          
بهبود وضع خودش نه براي صنـعـتـي     

 !  کردن مادر روسيه
 انســان هــا، انســان هــايــي کــه           
بعنوان يک نژاد انساني، در همه جاي       

دنــيــا مــنــفــعــت مشــتــرکــي دارنــد،         
ميتوانند بلند شـونـد و   تـولـيـد و                   
اقتصاد سوسياليـسـتـي را سـازمـان           
بدهند و مطمئن باشيد اگر ايـن خـط         
را پيـش مـي گـرفـتـنـد، صـنـعـت و                   
تکنولـوژي هـم حـتـي بـيـش از ايـن                   
پيشرفت ميکرد منتهي مـنـهـاي آن          
جنبه خـاکسـتـري اش و مـنـهـاي آن                

بـنـظـر مـن،       .   اختناقي که برقرار شـد    
اين کامالً ممکن بود اما  متأسفانـه       
دولت انقالبي به اين سـمـت نـرفـت و             
جواب جنبش صنعتي کـردن روسـيـه         

بـلـشـويـک هـا        .   را طبقه کـارگـر نـداد       
ندادند و وقتي به وظايف اقـتـصـادي          
رسيدند، ابتکار عمل کامـالً بـدسـت         
جنـبـش طـرفـداران صـنـعـتـي کـردن                

 .         روسيه افتاد
 

بخشي از انتقادهايي که شـمـا     :   کيوان جاويد 
کرديد، به طبقه حاکم و سيستـم سـرمـايـه            

خيلي از چـپ    .  داري بازار آزاد مربوط بود 
ها هم هستند که از زاويه دموکـراسـي بـه            
اين تجربه انـتـقـاد دارنـد و مـي گـويـنـد                    
! شوروي دموکراسي نداشت و اينطور شـد       

جامعه ي اختـنـاق زده بـوجـود آوردنـد و                 
. سوسيالـيـسـم شـکـسـت خـورد و غـيـره                 

جريانات مختلفي هستند که از اين زاويـه        
تجربـه شـوروي را مـورد نـقـد قـرار مـي                    

شما چقدر با اين انتقادات هـمـسـو      .   دهند
 هستيد؟                                                                                                          

من در اين نـوع انـتـقـادات         ! نه: حميد تقوايي 
چــون بــنــظـر مـن، ايــن         .   سـهــيـم نـيــســتـم      

جريانات چپ هم، هـمـان حـب نـقـد نـوع                 
سرمايه داري غربي را قورت داده انـد کـه           
همواره انتقادات اش به تجربـه شـوروي از          

هيچگاه سرمايـه داري     .   اين سر بوده است   
غرب نگفته است که شوروي جامعه بـدي         
بود چون سوسياليـسـم را نـيـاورد، بـلـکـه                
همـيـشـه حـرف اش ايـن بـوده اسـت کـه                     
              دموکراسي نياورده اسـت و ظـاهـراً خـود
غرب خيلي دموکراسي دارد و آزاد اسـت          

لذا، حتـي ايـن افـراد         !   و شوروي آنرا ندارد   
هم که ممکن هست  خيلي هم صادقانه و     
از زاويه چپ اين انتقاد را مطرح  کـنـنـد،            
نا آگاهانه، همين نوع نقد و مغز شويي را        
که در غرب حاکم اسـت، مـنـعـکـس مـي             

بعد از فروپاشي شوروي، هـمـه جـا          .   کنند
بحث اين بود که شوروي چون دموکـراسـي       
نداشت و آنـرا رعـايـت نـکـرد، شـکـسـت                  

حــال آنــکــه، بــنــظــر مــن، نــبــود            .   خــورد
به هر معنايي کـه   ( دموکراسي در شوروي    

، خـودش، عـارضـه        ) شما در نظر بگيريـد    
ايـنـطـور نـبـود کـه           .   بود و نه علّت قضـيـه   

ــد طــيــنــت                  مــثــالً بــگــويــيــم عــده اي ب
! دموکراسي را از جامـعـه دريـغ داشـتـنـد             

خوب،  استالين  بر مـبـنـاي يـک شـرايـط              

بايد به  آن جـنـبـش      .   معيني روي کار آمد 
ــ اجتماعي کـه           و آن ضرورت هاي سياسي 
کسي مثل استالين را به جلو راند، تـوجـه          

کسي کـه مـي خـواسـت شـوروي را               !   کرد
مـادر  " صنعتـي کـنـد و کـاري کـنـد کـه                    

سري توي سرها در بياورد، خـوب،  "   روسيه
مشت آهنـيـنـي الزم داشـت کـه بـتـوانـد                   
جامعه دهقاني را در هم بشکند و نـيـروي       

اسـتـالـيـن هـم        .   کار ارزان بـوجـود بـيـاورد        
مي خواهم بـگـويـم کـه       .   همين کار را کرد   

. اساسِ قضيه، وجود ديـکـتـاتـوري نـبـود            
سئوال اين است که آن ديکتاتوري را بـراي     
چه الزم داشتند؟ از آنجا کـه نـرفـتـنـد بـه                 
طرفي که محور را آزادي، بـرابـري و رفـاه             
انسان ها بگذارند و نـيـز تـولـيـد جـامـعـه                
براي رفاه خودش و بـر عـکـس، سـيـاسـت              

تـولـيـد    ( توليد براي صنعتي شدن روسيـه        
را پـيـش     )   صنايع سنگين و غيره و غـيـره       

گرفتند، طـبـعـاً بـه دولـت قـاهـري نـيـاز                    
داشتند که بتوانند اين را پياده کنند و  آن       
هم در مقابـل يـک جـامـعـه انـقـالبـي کـه                    
توقعات اش باال بود، انتظـارات اش بـاال           
بود و واقعاً انتظار داشت که هر چه زودتـر     

لـذا  .   به يک جامعه انساني و مـرفـه بـرسـد        
در مقابل آن جامعه ي از انقالب اکتبر در    
آمده، بورژوازي به نيروي قهـريـه اي نـيـاز             
داشت تا جهت اوضاع را کج کنـد بـطـرف            
صنعتي شدن روسيـه و عـظـمـت طـلـبـي                 

ايــن اتــفــاقــي بــود کــه افــتــاد و              .   روســي
همانطور که گفتم اساس قضيه ايـن اسـت          
که وقتي دولت بلشويکـي، رفـت بـه پـاي              
پــيــاده کــردن وظــايــف اقــتــصــادي اش،            

.  سوسياليسم از بـرنـامـه اش کـنـار رفـت               
اسم اش ماند اما بطور واقعي از مـحـتـوا            

 !          خالي شد
                                                                                           

ولي اينها در دوران خـود        :   کيوان جاويد 
لــنــيــن تــالش کـــردنــد تــا جــامــعـــه                     
سوسياليستي را پياده کنند و خود لـنـيـن           

دوباره به دهقانان امکانـات  !   عقب نشست 
 ...                                                                       داد و 

لنين عـقـب نشـسـت بـخـاطـر              :   حميد تقوايي 
اينکه دوره لنين و سال هـاي اول بـعـد از                
پيروزي انقالب اکـتـبـر، دوره اي بـود کـه                
هنوز دولت بلشويکي از لحـاظ سـيـاسـي            

اين چيزي اسـت کـه مـا        .  تثبيت نشده بود 
دوران مــوقــت   " بــه آن مــي گــويــيــم يــک            

هر دولت انـقـالبـي ايـن دوره را             " . انقالبي
طي مي کند که در طي آن ابتدا بـايـد در               
سالهاي اول، مـوقـعـيـت خـود را از نـظـر                 
سياسي تثبيت کند و ارتجاع مقابل خـود         
اش را عـقـب بـرانـد کـه در شـوروي ايـن                     
! مسئله به يک جنگ داخلـي تـبـديـل شـد           

ــ سهـل        ــ نسبتاً  درست است که قيام اکتبر 
و سـريـع و بـا کـمـتـريـن خشـونـت هـا و                        
خونريزيها اتفاق افتاد، اما بعد از آن يـک           

جنگ داخلي چندين سالـه در گـرفـت کـه              
تمام شوروي بزرگ و تمام  جمهـوري هـاي          

بنابـرايـن،   .   شوروي درگير اين جنگ شدند   
تا آنجا که بـحـث بـر سـرِ ايـن دوره اسـت                     
خوب، معلوم است که هنوز نمي تـوان در          

محور کـار  .   اين دوره وارد اقتصاديات شد    
هنوز بر اين اساس استوار است کـه بـايـد             
از نظر سياسي دشمـن را عـقـب بـرانـيـد،                 
طـبــقـات ارتـجــاعـي و نــيـروهــاي تــزاري              
روسيه سفيد را عقب بـرانـيـد و شـکـسـت               

. بدهيد تا دولت بلشويکي تـثـبـيـت شـود          
لنين هم اساساً در ايـن دوره زنـده بـود و                  
ــ ديگـر لـنـيـن           ــ متأسفانه  بعد از اين دوره 
زنده نبود و وقـتـي ايـن دوره تـمـام شـد،                    
تثبيت شد و پـيـروزي دولـت بـلـشـويـکـي                
مسجل شد، وقتي بروي اقتصـاديـات خَـم        
شدند، آنزمان، آن اُفق و ديدگاه صـنـعـتـي            
ــســم روســي،               ــي ــال ــون ــاســي شــدن روس، ن
ـــ کـه             ناسيوناليسم صنعتي طلب روسـي ـ
آنهم به همان اندازه با تزاريسم دشمـن بـود        

 .           ــ روي کار آمد و همه کاره شد
                                                             

مي خواهم از همينـجـا دوبـاره      :   کيوان جاويد 
وضـعـيـتـي کـه        .   به اوضاع ايران باز گرديم  

مـردم  .   هست و نوع زندگي که مردم دارند      
در برنامه هـاي زنـده زنـگ مـي زنـنـد و                   
راجع بـه گـرانـي، دزدي هـاي جـمـهـوري                  
اسالمي و بر عليه اعدام، خشونت و غيـره     

همه شکايت دارند کـه     .   صحبت مي کنند  
واقعاً کارد به استخوان شان رسـيـده اسـت           
و در اين ميان برخي اين سئوال را مـطـرح        

که بـقـول خـودشـان        ( مي کنند که شوروي     
) مـادر سـوســيــالـيــسـت هــاي دنــيـا بــود             

خوب، شما مي خـواهـيـد      .   شکست خورد 
چکار کنيد؟ اگر همين مردمي که از ايـن          
! وضعيت عاصي اند، بيايند بگويـنـد بلـه        

ما حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري را قـبـول                 
کرديم و مي خـواهـيـم تـحـت پـرچـم ايـن                   
حزب، جمهوري اسـالمـي را بـيـانـدازيـم،              
شما چطور مي خواهيد نشـان دهـيـد کـه              
فرق مي کنيد؟ چـه قـدم هـاي اولـيـه اي                   

چـطـور   !   برمي داريد؟ و نه فقط هـم اولـيـه          
اين اقتصاد را راه مي انـدازيـد کـه مـردم               

را "   شنبه هاي سـرخ   "مجبور نباشند بروند  
هم کار بکنند يا بزور مردم را از اينجا بـه          

 آنجا کوچ ندهند و غيره؟               
بله، ببـيـنـيـد چـنـد تـا نـکـتـه                  :   حميد تقوايي 

اوالً من فکر مـي کـنـم        .   اينجا وجود دارد  
وقتي مردم از وضع موجود ناراضي اند و      
عميقـاً مـي خـواهـنـد ايـن وضـعـيـت را                    
عوض کنند، ديگر به اين توجه نمي کننـد   
که خوب، تجربه شوروي شکـسـت خـورد،          

مردم به ايـن     !   پس همين وضع خوب است    
نتيجه نـمـي رسـنـد و در هـر حـال، مـي                     
خواهم بگـويـم کـه ايـده در هـم کـوبـيـدن                    
جامعه مـوجـود و ايـنـکـه ايـن جـامـعـه                    
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جامعه اي کـه اعـتـيـاد و          ( انساني نيست   
فقر و خودفروشي و جنايت از سـر و کـول              

و ايـنـکـه ايـن جـامـعـه            ) اش باال مي رود 
قابل تحمل نيست و بـايـد عـوض شـود،               
اين، آن اساس و پايه اي است کـه انـقـالب           

هـزار  .   سوسياليستي بايد بر آن سوار شـود      
تجربه شوروي هم بيايد و بـرود، بـاز هـم،              
کارگران و توده مردم زحمتـکـشـي کـه در             
منگنه سرمايه قرار گرفته اند، بايد کـاري        

بايد عليه نظم موجود بلند شـونـد        .   بکنند
خواست آزادي، انسانيـت،    .   و مبارزه کنند  

برابري و رسيدن به رفاه و جـامـعـه اي کـه            
محوراش منفعت انسان ها و خوشبخـتـي        
انسان ها است و يک خـواسـت تـوده گـيـر                
است  عـمـال چـيـزي جـز سـوسـيـالـيـسـم                     

 .نيست
 اتفاقي در تـاريـخ افـتـاده اسـت کـه                
ربطي به اين خواست عميق نداشته و ايـده      
هاي يک طبقه صنعتي گرا را در يک جـاي        

بـه نـظـر مـن،         .   ديگر دنيا پياده کـرده انـد       
بـه  !   مردم امروز ايران مي گويند به ما چـه   

شوروي هـر چـه بـود،         !   ما چه ربطي دارد؟   
امروز ديگر ما بايد برويم بطرف جـامـعـه           
اي که اعتياد، فقر، بيـکـاري، فـحـشـاء و              
ــ                 ــ به ايـن مـعـنـا ـ نابرابري در آن نباشد و 
خوشبختانه بايد گـفـت کـه امـروز مـردم               
مي توانند نگاه کنند و ببينند کـه ديـگـر           
جايي نيست که مثالً تحت نام شوروي يـا         

همه جـا  .   بلوک شرق حکومتي برقرار باشد 
را سرمايه داري بازار آزاد فرا گرفته اسـت          
و بنابراين، بروشني براي مردم معلوم مـي      
شود که هر چـه هسـت، زيـرِ سـرِ هـمـيـن                    

فـقـر   .   سرمايه داري رقابت بازار آزاد اسـت      
! و گراني که فقط مخصوص ايران نيـسـت        

خودشان آمار داده اند کهً  در بـيـشـتـر از                 
! سي کشور جهان خطر شورش وجود دارد       

در خود آمريکـا هـم، مـردم ديـگـر نـمـي                  
توانند گراني بنزين و هزار مسـئلـه ديـگـر             

همه جا وضعـيـت هـمـيـن         .   را تحمل کنند  
 . است

به همين خاطر اولـيـن نـکـتـه اي کـه               
بايد بر آن تـاکـيـد کـرد ايـنـسـت کـه  آن                       
ضرورت، مطلوبيت و آن تمايلي که مـردم         
دارند به اينکه بايـد بـطـرف يـک جـامـعـه                 

کـه مـا بـآن        ( آزاد، برابر، مرفه و انساني       
رفـت،  )   مي گوييم جامعه سوسياليـسـتـي      

ايـن،  !   اين، از تجربه اين يا آن در نمـي آيـد     
از حقيقت و واقعيت امروز زنـدگـي مـردم           

 . حاصل مي شود
نکته دوم من هم اين است کـه حـتـي           
اگر به تجربه شوروي رجـوع مـي کـنـيـد،                
شرايط ايـران امـروز هـيـچ ربـطـي بـه آن                    

در ايران نه فئودالي داريـم و    !  شرايط ندارد 
ــ انقالب پنجاه و هفـت     ــ اساساً  نه تزاري و 

. خودش انقالبي عليه سرمـايـه داري بـود          
.  انقالبي علـيـه جـامـعـه فـئـودالـي نـبـود                 

اساسِ جامعه روسـيـه آنـزمـان، فـئـودالـي             
ايران امروز اينطور نيست و از زمـان    .   بود

و بـخــصــوص بــعــد از اصــالحــات          ( شـاه    
ارضي که آخرين ضربه ها را هم به بقايـاي           
ـــ رعـيـتـي وارد                    فئودالي و نـظـام اربـاب ـ

يک جامعه کايتـالـيـسـتـي وشـهـري            )   آورد
است و شکل و مضمون اعتراضات مـردم        
اش هم مدتهاست شعارها و شورش هـاي        

اس " در شوروي يک حزب      .   دهقاني نيست 
وجود داشت که پايگاه اجتـمـاعـي اش       "  آر

دهقانان بودند و نماينـده  اعـتـراضـات و              
در ايران چـنـيـن      .   شورش هاي دهقاني بود   

. شهرها تعيين کـنـنـده انـد         .   چيزي نيست 
مدتهاست که اينطور است و ايـن پـروسـه            
از انــقــالب مشــروطــه شــروع شــد و بــا                
اصالحـات ارضـي آخـريـن مـيـخ هـم بـه                   
تابـوت فـئـودالـيـسـم زده شـد و بـاالخـره                     
انــقــالب پــنــجــاه وهــفــت، اولــيــن تــحــول           
اجتماعي بود که شهر، کارگر و انتظـارات        
و توقعات يک جامعه شهري نقش تعـيـيـن        

امــروز هــم   .   کــنــنــده اي درآن ايــفــا کــرد          
همينطور است و در نتيجه ما ديگر بـه آن       
صورت با آن زمينه هاي مادي کـه مـثـالً            
کسي بيايد علم  صنعتـي شـدن را بـلـنـد                
کند و جامعه را بـدنـبـال خـودش بـکـشـد                

 .مواجه نيستيم
 البتـه ايـنـطـور نـيـسـت کـه بـا ايـن                     
حساب  تجربه شـوروي بـه درد مـا نـمـي                 

آن زمينه هاي مـادي وجـود نـدارد         !   خورد
ولي از نظر سياسي، هنوز کسـي کـه مـي         

و !   وجـود دارد   " خليج هميشه فارس"گويد  
بايد مـادر    " مثل همان کسي که مي گفت   

، اين هم مي گويد کـه  " روسيه سربلند شود  
مثالً سرزمين دو هـزار و پـانصـد سـالـه                 
ايران بايد سربلـنـد شـود و گـويـا دشـمـن                  
مردم ايران، دولت امارات عربي است کـه         
مي خواهد به خليج فارس بگويـد خـلـيـج            

. اين بساط را امروز هم مي بينـيـم   !   عربي
در اين شرايـط مـهـمـتـريـن درس تـجـربـه                 
شوروي براي ما اينست که  که  هـوشـيـار            
و مترصد و آگاه باشيم و  اجازه ندهيم کـه          
ــبــشــهــاي بــورژوائــي در               ــيــروهــا و جــن ن
اپوزيسيون دوباره  بـيـايـنـد و بـخـواهـنـد                 

را بطـرف ديـگـري       مسير حرکت جامعه    
                         .    کج کنند
چطور؟ چـطـور مـي خـواهـيـد            :   کيوان جاويد 

 اين کار را بکنيد؟                                                           
قبل از هـر چـيـز، مـا حسـاب            :   حميد تقوايي 

جنبش خودمان را جدا مي کنيـم و مـدام          
در همين تلويزيون و ادبيات مان به مـردم          
مي گوييم که آن جنبشي که براي آزادي و        
برابري مي جنگد، هيچ ربطـي بـه امـثـال             
مشروطه طلب ها، سلطنت طلب ها، دوم        

کسي که اسـالم     .   خردادي ها و غيره ندارد    
نوع ديگري مي خواهد، شـاهـنـشـاه نـوع             
ديگري مي خواهد و يا سرمايه داري نـوع       

ديگري مي خـواهـد، هـيـچـکـدام جـواب               
مردم بايد برونـد  .   راه حل نيستند .   نيستند

و بگويند ما آزادي، بـرابـري و رفـاه مـي                
خواهيم و ما هم جامعه سوسياليستـي را         
مطرح مي کنيم بعـنـوان جـامـعـه اي کـه                
اسـاس و مـبـنـاي اش، رفـاه و سـعــادت                   

 . انسانهاست
امروز بورژوازي اپوزيسيون در ايـران،       
مثل  بورژوازي روس که مي گـفـت مـردم            
براي اينکه به آزادي و رفاه بـرسـنـد، بـايـد               
جامعه را صنعتي کنيم و غيره، سياستهـا     
و اهدافش را در پوشش آبادکردن مملکـت       

آقـاي داريـوش هـمـايـون در            .   مي پـيـچـد    
همين تـلـويـزيـون فـرمـودنـد کـه بـعـد از                     

سـلـطـنـت     ( جمهوري اسـالمـي، اگـر مـا             
روي کـار بـيـائـيـم، تـا سـي سـال                 )   طلبان

مردم بايد بـيـشـتـر کـار کـنـنـد و کـمـتـر                       
کمربند ها را سفت کنـنـد چـرا؟        !   بخواهند

چون بقول ايشـان  بـايـد خـرابـي هـا آبـاد                    
 !      شوند

                                      
شما خرابي ها را چـطـور آبـاد          :   کيوان جاويد 
 !                                                                   مي کنيد؟
خرابي از نظر ما فقر و فاقـه و    :     حميد تقوايي 

استثمار و بيکاري و بيحـقـوقـي اي اسـت             
که در جامعه بيداد ميکنـد و راه حـل آن             
هم  سوسياليسم و تـامـيـن رفـاه جـامـعـه                

آبـاد  !   است و نه سـفـت کـردن کـمـربـنـدهـا               
کــردن خــرابــي هــا بــا نســخــه بــورژوازي              
اپـوزيســيــون هــمــانســت کــه  در روســيــه             

بـراي ايـنـکـه       .   استالين در پيش گـرفـتـنـد        
خرابي هاي جنـگ داخـلـي آبـاد شـود يـا                 
خرابي هاي جنگ جهاني اول آباد شـود و           
يا انقالب بتوانـد سـرِ پـا بـايسـتـد، بـايـد                   
! بيشتر کار کني و کمتـر بـخـواهـي جـانـم              

همين شعار بود و  آنزمان البته تحـت نـام            
 .چپ و يا هر چيز ديگر

 امروز اما، ما از پيش اين تجربـه را         
ايـن وضـعــيـت را ديـده ايـم و                .   ديـده ايـم    

هميشه اعالم کرده ايم که  ايـن جـنـبـش،               
جنبش مـردم نـيـسـت و سـدي در بـرابـر                    

مـا  .   مبارزات آزاديخواهـانـه مـردم اسـت         
هميشه مـردم  را بـر حـذر مـي داريـم و                     
خوشبختانه امروز مي بينيم که کار اينهـا      

در حاليـکـه    .   در جامعه ايران نگرفته است    
کارِ همين نيـروهـاي نـاسـيـونـالـيـسـتـي و                 
ــ در اوکـرايـن،             ــ فرض کنيد  عظمت طلب 
چک و اسلواکي و غـيـره و غـيـره گـرفـت،                 
آمدند، کار به دسـت هـم شـدنـد و پـرچـم                  
سرمايه داري غرب را هم بـلـنـد کـردنـد و               
اآلن  حکومت ها و دولت هاي آن جـوامـع           

 .  را تشکيل مي دهند
. با اينهمه بايد کـامـال هشـيـار بـود             

همانطور که زماني در مقابـل دوم خـرداد          
که هـمـيـن حـرف هـاي امـروزنـيـروهـاي                ( 

سلطنت طلب  را با اسم اسالم نـوع ديـگـر        

) يا جمهوري اسالمي نـوع ديـگـر مـيـزد             
ايستـاديـم، امـروز هـم بـايـد در مـقـابـل                    
سلطنت طلب هايي که مي گويند بايد از          

، تماميـت ارضـي و خـلـيـج            " مرز پر گهر" 
 .        فارس و غيره دفاع کرد، بايستيم

                                                                           
حميد تقوايي، اينها يک طبـقـه   :   کيوان جاويد 
طبقه سرمايه دار اسـت و بـايـد        . ديگر اند 

عمالً و عـلـنـاً دارد مـي            .   اينها را بگويد  
! گويد که من از بازار آزاد دفاع مـي کـنـم           

در مورد شما بعنـوان حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري، چطور مردم مي توانند مطـمـئـن      
شـونــد و چــه تضــمــيــنــي دارنــد کــه ايــن               
جامعه، بر اساس شعارهـايـي کـه مـطـرح             

حاال گذشته از اينکه مـمـکـن         ( مي کنيد   
است در اوايل در حال مـقـاومـت کـردن و              

ــاشــيــد           ــعــاً    ) ســازمــان دادن خــود ب ، واق
چه کُد هـايـي      !   سوسياليستي خواهد بود؟  

را مي گذاريد که مثالً اگر از آن بگـذريـد،        
خـط قـرمـزتـان       !   منحرف خـواهـيـد شـد؟        

 چيست؟                                                                                                                
بحث، فقط کُد نـيـسـت و مـا             :   حميد تقوايي 

! اتفاقاً خيلي بيشتر از آن را مـي گـويـيـم             
ببينيد؛ شما اگر بـرنـامـه حـزب، بـرنـامـه                

، تمام تـبـلـيـغـات اش و            " يک دنياي بهتر " 
فعاليت هاي عمـلـي امـروز اش را نـگـاه                
کنيد، مي بينيد کـمـونـيـسـم کـارگـري و                
ــيــم،                 ــيــســمــي کــه مــا مــي گــوي کــمــون
ـــ نـه                 کمونيسمي است که عليـه مـذهـب ـ
ــ بلکه علـيـه      فقط بعنوان مذهب در دولت 
خرافه مذهب است و مـدام دارد در ايـن               

. عليه اعدام اسـت   .   جهت مبارزه مي کند  
اعدام به هر شکل و اعـالم مـي کـنـد کـه               
حتي  جانيان اين حکومت بايد دستـگـيـر           
شوند، محاکمه شـونـد ولـي اعـدام نـمـي                

به اين دليل که جان انسان و دفـاع           .   شوند
از حرمت جان انسان، از روز اول، اسـاس            

در دفـاع    .   آن جامعه سوسياليستـي اسـت      
از حقوق پناهندگان اين را مي گـويـد، در           
دفاع از حقوق کودک هم اين را مي گـويـد         

 ...     و 
               
حميـد تـقـوايـي ايـنـهـا روبـنـا                :  کيوان جاويد 

 ...                                                                          هستند 
مـن قـبـول      !   رو بنا نيستنـد !   نه:   حميد تقوايي 

.  قــوق کـودک رو بـنــا اســت          نـدارم کــه  ح       
                                                                                                                  ...   حقوق زن رو بنا نيست

شوروي هم اينکارهـا را     !   باشد:   کيوان جاويد 
. در شوروي هم از حقوق زن دفاع شد      !   کرد

با اين هـمـه، اسـاسِ ايـنـکـه آن جـامـعـه                     
نتوانست بـه آزادي بـرسـد، ايـن بـود کـه                   
باالخره نگفتند که استثمـار در آن کشـور            

گفتند اول بـايـد صـنـعـتـي           . لغو مي شود 
! شويم و بعد از آن سوسيالـيـسـم مـي آيـد             

هـمـيـن را نـخـواهـيـد            شما هم به مردم     
 گفت؟         

هـمـيـن را دارم تـوضـيـح             :   حميد تقوايي 
استثمـار را بـايـد لـغـو کـرد تـا                  .  ميدهم

آزادي و رفاه اساسا ممکن شود اما بـايـد            
براي جامعه روشن کرد که لغـو اسـتـثـمـار            
بايد در آزادي و برابري و رفـاه خـودش را               
نشان بدهد و نه در مـثـال رشـد صـنـايـع                  

مــا مــقــابــل آن جــنــبــشــي، کــه               !     مــادر
بخواهد صنعتي شدن را معيـار و مـحـک         

ما نه تنها ايـن را     !   قرار بدهد  ايستاده ايم    
از !   نمي گوييم، مقابل اش هم ايستاده ايـم  

روز اول، جنبش ما نه تنهـا اعـالم نـکـرد               
که صنعتـي شـدن جـزئـي از اهـداف مـا                  
است، بلکه گفت جامعه صنعتي اسـت و           
با همين صنعت موجود، با همين ابـزار و          
نـيـروهــاي تــولـيــدي در جــامـعــه هــفـتــاد              
ميليوني ايران، مي شـود و امـکـان دارد             
که شکم ده ها برابر جامعه اي مثـل ايـران      

اين خط مـا بـود،     !   را سير کرد و رفاه آورد     
خط ما هست و با همين سالح، رفتيم بـه           
نقد تجربه شوروي و به نقد هـر کسـي کـه               
مثل آقاي داريوش همـايـون مـي خـواهـد            
صنعتي کردن يـا آبـاد کـردن ايـران را بـه                 
قيمت سفت کـردن کـمـربـنـدهـا بـه مـردم                 

جـنـبـش    .   بـحـث مـن ايـن اسـت           !   بفروشـد 
کمونيسم کارگري، جنبشي اسـت کـه مـا           

بـحـث مـن      .   حساب اش را جدا کـرده ايـم         
وقتي از حقوق کودک و غـيـره صـحـبـت              ( 

، اساساً ايـن بـود کـه مـعـيـارهـا و                 ) کردم
اهداف ما، معيارها و اهـدافـي اسـت کـه            

و "   انســـان " مـــحــــور و اســــاس اش                  
نه   تنها بخاطر آنـچـه     .   انساندوستي است 

در برنامه مان نوشته ايم، بلکه با فعاليـت         
هايي که در اپوزيسيون و هـنـوز بـقـدرت              

مـا عـمـال      .   نرسيده عمالً انـجـام داده ايـم         
نشان داده ايم که انسـان و انسـانـدوسـتـي             

بلشويک هـا  .   پايه و اساس حرکت ما است  
اين کار را نکردند و من هيچ حـزب چـپـي        
را نمـي شـنـاسـم کـه در اپـوزيسـيـون بـه                      
مبارزه براي لغو  اعدام ها، سنگـسـارهـا،          
سر و سامان دادن وضعيت پـنـاهـنـدگـان،            
راه انــداخــتــن کــارنــاوال دفــاع از حــقــوق             
کودک، سياسي کردن حقوق کودک وغيـره،       

جنبش چپي نديده ام که در      .   مشغول باشد 
مـا داريـم     .   اپوزيسيون اين کارها را بکنـد    

اين کارها را مي کنيم و همه اينها  دقيقـاً     
به اين معناست که وقتي ما مـي گـويـيـم            

" انسـان " در اقتصاديـات هـم هـدف مـان              
مـعـاون مـجـهـول        !   است، شـوخـي نـداريـم       
مــراتـب و مـراحــل       .   تـعـريــف نـکــرده ايـم        

تا بعـد  نگذاشته ايم که اول صنعتي شويم   
                                                              .       انسان ها مرفه شوند

يـعـنـي شـمـا از روز اول کـه                  :   کيوان جاويد 
...                                             بقدرت رسيديد 

از همان روز اول  حـرمـت         !   بله: حميد تقوايي 
انسان و رفاه و بـرابـري را هـدف فـوري و                  

مـا طـبـعـاً       .     مالک کارمان قرار ميدهـيـم    
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نمي دانيم  در روند انقـالب چـپـي کـه در                 
ايران بوقوع خواهد پيوست، چه تحـوالتـي        

امـا از روزي      . ممکن است صورت بگيرد 
که بـقـدرت بـرسـيـم، از هـمـان روزي کـه                    
ممکن است هنوز درگـيـر کشـمـکـش بـا               
بقاياي نيروهاي پاسداران وغيره در گـوشـه        
و کنار مملکت باشيم، اعالم مـي کـنـيـم             
کــه ايــن جــامــعــه، جــامــعــه اي اســت                  

رفاه انسـان هـا و تـولـيـد              .   سوسياليستي
براي رفاه، هدف و فلسفه اين جامعه اسـت   

بـايـد   !   و هيچ بهانه اي هـم نـمـي پـذيـريـم               
صنعتي شويم، دولت خارجي حـملـه کـرده         
و فعالً فداکاري کـنـيـد و غـيـره،  ايـنـهـا                  

از همان روز اول     .   سياست ما نخواهد بود 
. اعالم ميکنيم استـثـمـار مـمـنـوع اسـت             

ممـکـن اسـت هـنـوز درگـيـر مـبـارزه بـا                     
بورژوازي از تخت افـتـاده بـاشـيـم امـا از                 
همان ابتدا لغو استثمار و نـظـام سـرمـايـه             
داري را به عنوان قانون اساسـي و خـط و           
افــق و جــهــت حــرکــت جــامــعــه اعــالم                

و از هـمـان ابـتـدا بسـيـاري از                .     ميکنيم
مايحتاج مـردم را، نـظـيـر آب و بـرق و                    

. مسکن و حمل و نقل، رايگان مـيـکـنـيـم         
اساس سوسياليسم ما انسان است، اين را     
در همه عرصه هاي سياسي و اجتماعي و     
اقتصادي معني ميکنيم و  جامعه را بـا           

يک رکـن    .   اين انتظار و توقع بار مي آوريم  
فعاليت ما در اپـوزيسـيـون هـم هـمـيـشـه                

 . همين بوده است
 ببينيد؛  جامعه اي که بـا تـوقـعـات             
باال انقالبي کرده،  و آن نيرويي هم که ايـن         
انقالب را رهبـري و نـمـايـنـدگـي کـرده و                  

که مـا فـکـر مـي          ( قدرت را تسخير کرده     
کنيم حزب کمونيست کارگـري ايـران ايـن           

، اگـر  بـر هـمـيـن              ) نقش را ايفا مي کنـد     
هدف و اراده انقالبي باقـي بـمـانـد و آنـرا                 
سازمان داده و جـهـت دهـد، بـنـظـر مـن،                 

. آزادي و بـرابـري را بـه چـنـگ مـي آورد                  
يعني اگر مردمي کـه بـا شـعـار آزادي و                 
برابري انقالب کـرده انـد، سـازمـان پـيـدا                
کنـنـد و در سـرنـوشـت سـيـاسـي و اداره                     
جامعه فعال و دخيل باشند هر مانـعـي را       
ميتوانند کنار بزنند و يک جامعه انسانـي        

. و سوسـيـالـيـسـتـي را سـازمـان بـدهـنـد                  
انقالبي که با شعار آزادي و برابـري پـيـروز        
شده، بايد بدون هيچ بـهـانـه و تـوجـيـهـي                 

مـا  . بتواند  آزادي و برابري را متحقق کند 
اينرا اعالم مي کنيم و نه تنها اعالم مـي           
کنيم، بلکه در مقابل آن نيروهايي هـم کـه       
مي گويند براي اين کـار بـايـد صـنـعـتـي                

و نه ايـنـکـه سـپـر مـي              !   شد، مي ايستيم  
 !اندازيم همانطور که بلشويک ها انداختند

 روشــن اســت کــه بــاالخــره، نــيــروي           
تــولــيــدي جــامــعــه، مــردم و انســان هــا              

کارگران و اقشار عـظـيـم کـارکُـن         .   هستند
من فکر مـي کـنـم کـه اگـر ايـن                 .   جامعه

توليد کنندگان مطمئن شوند و بدانند کـه         
براي رفاه خودشان، يعني شهرشان، محلـه       
شان، کارخانه شـان و کـوچـه شـان دارنـد                 
فعالـيـت تـولـيـدي مـي کـنـنـد، بـارآوري                   
کارشان در چنين جامعه اي، ده هـا بـرابـر            
بيشتر از هر جامعه سـرمـايـه داري بـازار             

                                                                                                        .           آزاد و غيره خواهد شد
يعني مثالً بـرابـري را چـطـور            :   کيوان جاويد 

 مي خواهيد پياده کنيد؟                                                    
اينطور بگـويـم کـه مـا سـعـي             :   حميد تقوايي 

مي کنيم در اقتصاديات، نيروي مـحـرکـه         
و نوع دوستي اش را به مـحـور     "   انسان" ي  

                                                                        ...            قرار بدهيم و نه رقابت يا 
يعني منظورتان اين اسـت کـه        :   کيوان جاويد 

خـيـلـي بـاال مـي          مثالً دستـمـزدهـا را         
 بريد؟                                 

يعني اصالً دستمزدي در کـار        :   حميد تقوايي 
نيست و شما مي توانيد به اندازه نيـازتـان           
از توليد جامعه برداشت کـنـيـد و اگـر از                
روز اول هم نتوانيم، مي گويـيـم داريـم بـه              
اين جهت مي رويم و بعبارت ديـگـر مـي             
گوييم وقتي ثروت بـانـدازه کـافـي تـولـيـد              
شـود، ديــگـر الزم نـيـســت بـازار داشـتــه                 

هر کسي مي توانـد بـه هـر انـدازه           !   باشيد
ــيــد                   ــاشــد، از تــول اي کــه الزم داشــتــه ب
اجتماعي برداشت کند و شـعـار اسـاسـي             
جامعه اي که ما مي گوييم هم ايـن اسـت      

از هر کس به اندازه توان اش و بـه هـر         " که  
مـمـکـن اسـت       " .   کس به انـدازه نـيـاز اش         

بگوييد که نمي توانم از روز اول ايـن کـار          
را بکنم، اما اين افق و ايـن جـهـت بـايـد                  
وجود داشته باشد تـا بـتـوانـيـد بـه آنـجـا                    

نه تنها بـه ايـن خـاطـر کـه کسـي               .   برسيد
هدف و مضمون انساني سوسيـالـيـسـم را            

بلکه مهمتر از آن بعنـوان  . فراموش نکند  
انگيزه، بعنوان نيروي محرکه ي تـولـيـدي          

 . در آن جامعه
معموال اينطور گفتـه مـي شـود کـه             
چون در جـامـعـه شـوروي رقـابـت وجـود                  
نداشت، مردم انگيزه نـداشـتـنـد و آنـطـور              

جامعه خاکستري شد و بستـه شـد و           !   شد
بنظر من، چـيـزي پـوچ تـر از ايـن                !   غيره

رقابت ممکن است در مـورد    !  وجود ندارد 
سرمايه داران درست باشد امـا در مـورد            
کــارگــران رقــابــت يــعــنــي بــيــکــار شــدن            

! رقابت براي کارگـران سـم اسـت         !   همسايه
اينطور نيست که از سرِ رقـابـت اسـت کـه              

بـر عـکـس، رزق و          .   کارگر کار مي کـنـد      
روزي اش را گرو مـي گـيـرنـد و اگـر کـار                
نکند، شکم خودش و خـانـواده اش سـيـر              

کارگر هيچ تمـايـلـي نـدارد کـه          !   نمي شود 
نان از سفره هـمـسـايـه بـغـلـي اش بـيـرون                   

سرمايـه  .   بکشد و در سفره خودش بگذارد     
! مي خـواهـد ورشـکـسـت کـنـد             ! دار دارد 

رقابت قانون طاليي سرمايـه دار اسـت و            

! براي سود بيشتر بـايـد ورشـکـسـت کـنـد              
کارگر اما، براي سير شدن بـيـشـتـر، قـرار              

. نيسـت هـمـسـايـه اش را گـرسـنـه کـنـد                    
جامعه انساني، يعني جـامـعـه کـارگـران،           
جامعه مردم زحـمـتـکـش و اکـثـر قـريـب                 

. باتفاق مردم، مبنايش نوع دوستي اسـت       
کسي کـه انسـان را دوسـت دارد، بـديـن                  
معناسـت کـه فـقـط خـودش و سـرمـايـه                   

کسـي کـه انسـان        .   خودش را دوست ندارد   
را دوست دارد، کسـي اسـت کـه انـگـيـزه                 
زنــدگـــي اش، رفـــاه انســـانـــهـــاســـت و              
خوشبختي انسان ها، فلسفه تولـيـدي اش       

اگر جامعه اي را سازمان دهيد کـه         .   است
رفاه و برابري انسان ها، معيار، انـگـيـزه و       

کـه جـامـعـه       ( موتور حـرکـت اش بـاشـد             
، ) سوسياليستي چنين جـامـعـه اي اسـت          

آنوقت، مطمئن باشيد کـه خـود ايـن، بـه               
مهم تـريـن اهـرم اقـتـصـادي هـم تـبـديـل                    
خواهد شد و من شک ندارم کـه تـولـيـد آن          
جامعه، ده ها برابر، بيشتر از هر جـامـعـه         
اي خواهد بود که رقابت آزاد و سـرمـايـه               
                                                                                            .     داري بازار آزاد و غيره در آن حاکم است

سـئـوال ديـگـر ام را ايـنـطـور                :   کيوان جاويد 
طرح کنم که ممکن است مـردم بـگـويـنـد            
خوب، اين احتمال وجود دارد که شمـا کـه         

مـثـل   .   قدرت را گرفتيد، بـزنـيـد زيـر اش            
بلشويک ها و لنين که همين حـرف هـا را             

 ...                               گفتند و 
فـرق، اسـاسـي      !   نـه !   نـه ديـگـر     :   حميد تقوايي 

مسئله به هيچ وجه اينطور نـيـسـت        !   است
که بلشويک ها هم عينِ حزب ما بـودنـد و       

اگـر  !   وقتي به قدرت رسيدند، آنـطـور شـد          
بلشويک ها نمـي  !   بودند که آنطور نمي شد   

دانستند و نمي شناختند که يـک جـنـبـش            
ديگري در آنطرف هست که بايد به جنـگ          

بايد افق صنعتي شدن را کـنـار         .   اش رفت 
بايد به مردم نشان داد که خوشبخـتـي    .   زد

هدف اقتصـاد  "   بالواسطه" شما، بايد بطور  
! باشد و نه با واسطه صنعتي کردن روسيـه         

اين تجربيات را نداشتند، ايـن حـرفـهـا را             
نمي زدند  و بـنـابـرايـن، مـردم روسـيـه و                   
کارگر روسيه با اين ذهنيت و بـا ايـن اُفـق          

انتظار و تـوقـع شـان ايـن         .  آموزش نديدند 
. نبود و اين را از حزب شان نشنيده بـودنـد    

ـــ و از بـيـسـت سـال                  حزب ما مدتهاست 
ــ دارد مي گويد که ما يـک جـنـبـش           پيش 
ديگري هستيم و هيچ ربـطـي بـه جـنـبـش              
صنعتي کردن، تماميت ارضي، سربلنـدي      
! ايران و صنعتي شدن ايران و غيره نـداريـم        

بلشويک ها هيـچـگـاه ايـنـرا نـگـفـتـنـد و                   
بنابراين، از همين ابتدا اشتـبـاه اسـت کـه             
بگوئيد لنين هم همين حـرف هـا را مـي             

لنين اين حرف هـا را نـمـي زد            !  نخير!  زد
بخاطر اينکه کال جـنـبـش کـمـونـيـسـتـي                

 .  تجربيات امروز را نداشت
نکـتـه ديـگـر هـم ايـنـکـه حـزب                  

بلشويک هيچکدام از ايـن کـارهـايـي          
که مـا در اپـوزيسـيـون کـرده ايـم را                  

کـمـپـيـن هـايـي کـه مـا               .   انجام نـداد  
دفاع از انسـان و انسـانـيـت،             .   داريم

فلسفه سـيـاسـي مـا در خـود اروپـا                 
بلـشـويـک هـاي       .   در خود غرب.   است

تبعيدي، فوق اش بـراي سـرنـگـونـي             
تزار در شوروي مي جنگيدنـد و مـن        
در هيچ جايي از تاريخ نخوانده ام کـه          

يا در سوئيس يا هر    "   زوريخ" مثالً در   
کجا که بلشويک هـا بـودنـد، چـيـزي              
مثل فدراسيون پناهـنـدگـي درسـت کـرده            
باشند و يا مبارزه عليه حـجـاب کـودکـان            

آنطور که ما در اسکانديناوي به پيـش     ( را  
سازمان داده باشند يا کاري مـثـل         )   برديم

ــامــوســي و                   ــتــل هــاي ن ــا ق ــاررزه ب مــب
که ما در آلـمـان       "   اکس مسلم" فعاليتهاي  

خـوب،  .   مبتکر آن بوده ايم، کـرده بـاشـنـد         
البته آن زمـان دنـيـاي ديـگـر و شـرايـط                    
ديگري بود و وضعيت آن روز را نمـيـشـود            
و نبايد با معيارهاي امروز سنجـيـد ولـي           
در هر حال از نظر پراتيک و عمـلـکـرد هـم               
ميتوان نشان داد که حزب ما به اهداف و          

.  برنامه انساني اش کامال پـايـبـنـد اسـت          
 .اين، خيلي مهم است

 اما گذشته از اين  نکته و مهمتر از           
همه اينکه  ما مدعي نيستيم  کـه حـزب          
ما با نيات خير و از باالي سرِ جامعه مي           

بحـث مـا بـر        .   آيد و جامعه را مي گرداند     
سر اين است کـه سـعـي مـي کـنـيـم يـک                     

با اين فعاليت هـا و      ( جنبش اجتماعي را   
و با اين تـوقـعـات    ) عملکردهايي که گفتم 

و انتظارات بوجود بياوريم که ديگر اجـازه       
ندهد کسي سرِ مبارزه اش را کـج کـنـد،               

فـرض کـنـيـد       !   حتي اگر همين حزب باشد    
همين حزب به قدرت برسد و يـادش بـرود           
که گـفـتـه آوردن رفـاه، آزادي و بـرابـري،                   
ربطي به صنعتي شدن ندارد و بگويد بلـه،         
درست است ولي اآلن مـا درگـيـر جـنـگ                
داخلي شديم و غيره و براي اينکه صـنـايـع     
مادرمان را بوجود بـيـاوريـم، بـايـد فـعـالً               

حـرف مـن ايـن        !   کمربند ها را سفت کنيد    
                    .        است که جامعه نبايد بپذيرد

چطـور؟ جـامـعـه چـه اَهـرمـي              :  کيوان جاويد 
 دارد؟                                                                           

! شـوراهـا  !   چـه اهـرمـي دارد؟       :   حميد تقوايي 
آنجا، در جمهوري سوسياليسـتـي، قـدرت        
در دســت شــوراهــاي مــردم اســت و مــا               

                                                                               .         حکومت تک حزبي نداريم
آيـا ارتـش، پـلـيـس و غـيـره                :   کيوان جاويـد  

 دردست شما نيست؟                                                             
مـا اسـاسـاً مـي گـويـيـم کـه                 :   حميد تقوايي 

! ارتش و پليس نبايد وجود داشته بـاشـنـد          
مي گوييم ارتش و پليس رسمـي و حـرفـه             

در قيام بـهـمـن هـم       !  اي نبايد داشته باشيم 

مردم مسلح شدند و جـمـهـوري اسـالمـي             
مـا  .   بود که اسلحه را از دست شان گـرفـت      

اسلحه را از دست کسـي نـمـي گـيـريـم و                  
همان مردم مسلح را سازمان مـي دهـيـم            
تا بتوانند از دستاورد هـاي انـقـالب شـان            
دفاع کنند و اگر شـمـا بـه انـدازه کـافـي،                  
جامعه و جنبش تان را با اين ديدگاه و بـا        

کـه روز و      ( اين افق آموزش داده بـاشـيـد           
شب کار ما با همين تلويزيون و رسانه هـا           

، آنـوقـت،     ) و فعاليت هامان هميـن اسـت       
! خود هـمـان مـردم اجـازه نـخـواهـنـد داد                 

اينطور نيست که حزب ما به قـدرت مـي           
رسد و ارتش، پليس، نيروهاي انتظامي و        
غيـره را بـه ارث مـي بـرد و آنـوقـت در                       

ايـن تصـويـري      !   مقابل جامعه مي ايستـد    
است که دشمنان مردم و سوسياليسم مـي        
ــنـــد از يـــک انـــقـــالب چـــپ و                    خـــواهـ

مـا اعـالم     .   سوسياليستي بدست بـدهـنـد      
کرده ايم که اوال، جمهوري سوسياليستـي،      
شورايي است، قدرت در دسـت شـورا هـا             
است و مهم تـر از آن، از هـمـيـن امـروز                    
اعالم کرده ايم که مردم اجازه نـدهـنـد کـه          
رفاه، آزادي و برابري را قرباني پيش شـرط          

بـه  !   اين، دروغ اسـت     .   هاي ديگري بکنند  
هيچ کس اين اجازه را ندهنـد و حـتـي بـه              

اگر همين حزب روزي آمـد  !  خود اين حزب 
و گفت که نه، از اين به بـعـد مـا مـتـوجـه                
شديم که بايد براي عظمت ايران فـداکـاري          

بـه هـمـيـن       .   کرد، بايد مقابل اش بايستند   
خاطر هم، مي خواهم بگويم انـقـالبـي کـه         
قدرت مردم را بـرسـمـيـت مـي شـنـاسـد،                 
اسلحه را از دست مردم بـه در نـمـي آورد                
که هيچ، آنرا سازمان مي دهد و قدرت را        
بدست شوراهاي مـردم مـي سـپـارد و آن               

که مـا    ( حزبي هم که از طريق اين شوراها    
در انتخابـات اش شـرکـت مـي کـنـيـم و                   
سلطنت طلبان و غـيـره هـم مـي تـوانـنـد                 

به قدرت رسيده است، بنظـر  )   شرکت کنند 
من، مي تواند اين جامعه را رهبري کـنـد       
و همانـطـور کـه گـفـتـم، نـوع دوسـتـي و                     
انسانيت را به موتور محرکه ي اقتصـادي        
تبديل کند بـراي آنـکـه جـامـعـه بـتـوانـد                   

کند و به رفاه برسـد    نيازهايش را تأمين    
و هر جا هم کـه خـواسـت از ايـن راه                 
منحرف بشود و راه خود اش را کـج            
کند هم، اين شوراها هستـنـد کـه در            

                                                       .                 مقابل اش مي ايستند
حـمـيـد تـقـوايـي خـيـلـي              :   کيوان جاويد 

ممنون که در اين مصـاحـبـه شـرکـت           
 .              کرديد

                            
.                                  متشکرم: حميد تقوايي

 

 هادي وقفي     اين مطلب را     
 .   پياده و تايپ کرده است    


