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های امپریالیستی است، ضرورت سلطه که از خصوصیات ذاتی سرمایهت گسترش بازارها و مناطق تحتخصل 

ها بر سر کسب منافع زند و امر بازتقسیم، باعث رقابت امپریالیستسلطه را رقم میبازتقسیم جهان تحت

 2ی صفحهادامه در                         گردد.تر در این جوامع میبیشاستراتژیک اقتصادی و سیاسی هرچه
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 1ی ادامه از صفحه

 

بار دیگر بازتقسیم و با پایان جنگ سرد، یکدر عصر کنونی 

های ی سرمایهسلطه در صدر برنامهامپریالیستی جوامع تحت

امپریالیستی قرار گرفته است و هرجا که الزم گردیده ابعاد 

نظامی و مستقیم پیدا کرده است مانند یوگوسالوی، عراق، 

افغانستان و لیبی، و گاهی هم بر اساس شرائط به شکل 

ای نیابتی داخلی قومی، ملی و مذهبی صورت گرفته هجنگ

است مانند گرجستان، سوریه، یمن و اوکراین و برخی اوقات 

انقالبات "های سیاسی و اقتصادی )نیز صرفن به شکل جدال

گیرد مانند اروپای شرقی در پی ( صورت می"مخملین

در تحوالتی که اصطالحن   فروپاشی شوروی و مصر و تونس

 موسوم گردید. "رببهار ع"به 

عالوه بر منابع مهم و استراتژیک انرژی )نفت و گاز(، دیگر 

سلطه مانند اورانیوم، طال، مس، آهن، منابع طبیعی جوامع تحت

ها، چنین جنگلبها و همزغال سنگ و دیگر فلزات گران

ی محصوالت دامی و کشاورزی و مراتع، غالت و مجموعه

طورکلی الجیشی و بهوقحتا بازارهای مصرفی و موقعیت س

هرآنچه که در سطح و عمق جغرافیای طبیعی، سیاسی و انسانی 

ها و تقسیم کار باشد نیز برای امپریالیستاین جوامع موجود می

باشند. اساسن میزان وفور این یا جهانی آنان دارای اهمیت می

سلطه است که ی تحتآن ماده و عنصر موجود در هر جامعه

ن کشور را در نظام جهانی سرمایه و تقسیم اهمیت و نقش آ

 نماید.المللی آن تعیین میکار بین

درصد از نفت مورد نیاز دنیا را کشورهای  40در حال حاضر، 

کنند و در مجموع، دوسوم ذخائر عضو اوپک تولید می

باشد. الزم به ذکر ی نفتی جهان در این کشورها میشدهشناخته

 تر بگوئیم تحتی پیرامونی یا دقیقها جوامعاست که تمامی آن

 

اند و در دنیای پس از جنگ سرد که رقابت و تضاد بین سلطه

تری ها رو به گسترش و با شدت و حدت بیشامپریالیست

سلطه پیوسته در معرض کند، این جوامع تحتخودنمائی می

ی نفتی غیر بازتقسیم امپریالیستی قرار دارند. میادین عُمده

امل کانادا، خلیج مکزیک، دریای شمال، تگزاس اوپک نیز ش

 باشند.و روسیه می

 10تولید بیش از  میلیارد بشکه ذخائر نفتی و 80 روسیه با

درصد منابع  ۲۶میلیون بشکه نفت در روز و دارا بودن بیش از 

ی نفت و ترین تولیدکننده، بزرگ۲013گازی جهان در سال 

رآمدهای خود را از گاز در جهان است و بیش از نیمی از د

 آورد.فروش نفت و گاز به دست می

تر گفته شد، چون منابع انرژی دارای اهمیت طور که پیشهمان

باشند، تسلط بر این منابع و بازارهای آن از استراتژیک می

ی آن ها، موجبات برتری و سلطهسوی هر یک از امپریالیست

 نماید.را بر دیگران در سطح جهانی فراهم می

 ۲014از اواسط ژوئن  ر همین اساس و در راستای این رقابت،ب

در بازارهای جهانی از  به شکلی تصنعی تاکنون، قیمت نفت

تر از نصف قیمت کاهش یافته است. دالر به کم 110ای بشکه

خبرگزاری مهر  ۲015ژانویه  ۲9شنبه همچنین روز پنج

لدمن گُ"گری کوهن رئیس بانک  درگزارشی به نقل از

های نفت ادامه اعالم کرده است که افت قیمت "کسسا

دالر در هر  30شود بهاء آن به بینی میخواهد داشت و پیش

 (1بشکه نیز برسد. )

اما در این میان دالئلی که از سوی محافل امپریالیستی در 

↓گردند، یک بار دیگرارائه می توضیح این کاهش قیمت نفت

 
 



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواندمی نظامی سیاسی یمبارزه یک تنها مپریالیستی،ا دیکتاتوری شرایط در
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ذات این محافل را به گری نهفته در کاری و توطئهفریب

 گذارد.نمایش می

ی نفت نسبت به تقاضای آن در بازارهای جهانی افزایش عرضه

 گردد.یکی از دالئلی است که توسط این محافل عنوان می

این چنین  ۲015اول ژانویه  "اشپیگل آنالین"این موضوع را 

تقاضا برای نفت به تدریج  ۲014کند که تا ماه ژوئن تحلیل می

یافت، اما تولید و عرضه نفت نیز بیشتر شد تا جایی یش میافزا

ی نفت را که عرضه بر تقاضا پیشی گرفت. این افزایش عرضه

نیز از یک سو به خاطر افزایش استخراج نفت در آمریکا و از 

سوی دیگر رفع ممنوعیت صدور نفت از سوی دولت آمریکا 

در اواخر  کند کهاضافه می "اشپیگل آنالین"دهد. توضیح می

سال  40بار پس از دولت آمریکا برای نخستین ۲014ماه ژوئن 

مجوز صدور نفت به خارج را صادر کرد. دلیل این امر افزایش 

آوری سابقه استخراج نفت در آمریکا با استفاده از فنبی

های )استخراج نفت و گاز از درون سنگ "فراکینگ"

حجمی از استخراج،  زیرزمینی( بود. بازار جهانی نفت با چنین

 اشباع شده است. توجهیطور قابل به

های نفتی جهان آمریکائی ترین شرکتاز آن جائی که بزرگ

نیز عمدتن در دست همین  و گاز هستند و بازار جهانی نفت

چنین استخراج نفت در آمریکا را نیز باشد و همها میشرکت

با  هاپس این منطقی نیست که این شرکت ،در دست دارند

استخراج بیش از حد نفت و وارد کردن این نفت اضافی به 

بازار باعث کاهش قیمت نفت بشوند و بدین ترتیب سود خود 

را کاهش بدهند. بنابراین دلیل و یا دالئل کاهش قیمت نفت را 

 وجو کرد.باید در جای دیگری جست

الذکر توضیح کاهش قیمت نفت را به تعدادی از محافل فوق

ی بزرگ نفت، یعنی عربستان سعودی و تولیدکنندهرقابت دو 

معتقد است که  "اشپیگل آنالین"ولی  ،دهندآمریکا نسبت می

میان دو کشور  "جنگ قیمت"واقعیت امر چیزی بیش از 

ی بزرگ نفت است. اما این موضوع را عمدن تولیدکننده

کند که نفت عربستان سعودی تمامن در دست الپوشانی می

یکائی است و به همین خاطر نیز میان آمریکا و های آمرشرکت

 تواند وجود داشته باشد.گونه رقابتی نمیعربستان سعودی هیچ

کند افزایش عنوان می "اشپیگل آنالین"موضوع دیگری که 

تولید نفت از  ۲014در تولید نفت لیبی است. زیرا در ماه ژوئیه 

افته در لیبی افزایش ی "السدر"و  "س النوفأر"دو مرکز 

طور مستقیم به است و این نفت از طریق دریای مدیترانه به

 یابد.اروپا انتقال می

این اضافه تولید نفت لیبی  "اشپیگل آنالین"برخالف نظر 

ی نفت را افزایش داده و به همین خاطر نیست که میزان عرضه

بلکه این غارت نفت لیبی  ،قیمت نفت کاهش یافته است

های نفتی رانسوی است که شرکتهای نفتی فتوسط شرکت

اند آمریکائی را خشمگین ساخته است که درصدد این برآمده

های نفتی که با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شرکت

 در کنند.بهفرانسوی را از میدان 

نوازی با این ارکستر نیز در هم "دویچه وله فارسی"خبرگزاری 

 نیز گزارش داده استکند که آژانس جهانی انرژی اعالم می

افزایش تولید نفت، از سوی کشورهای غیرعضو اوپک، از  که

چنین یکی از دالئل دالئل مهم سقوط بهاء نفت است. هم

ی اطالعات انرژی کاهش بهاء نفت، انتشار گزارش اداره

ی سازی نفت خام ایاالت متحدهآمریکا حاکی از ذخیره

 آمریکا است.

اندازی اهمریکا که با اشغال عراق، رهای امپریالیستی آسرمایه

های و اعمال تحریم جنگ داخلی در سوریه و اوکرائین

ه های روسی را وادار باند سرمایههنوز نتوانسته اقتصادی

با  و ندادهشنشینی نمایند، اکنون به جنگ نفت متوسل عقب

های هائی که سرمایهکاهش قیمت نفت و به موازات تحریم

↓التبا مشک را کنند، روسیهپائی اعمال میآمریکائی و ارو



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی عامل یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه یزمینه مثابهبه و ارگانیک طوربه باید را امپریالیسم یسلطه یمسئله

 

 4 ی، صفحه26ی شماره 1393 اسفند ،پنجمال س بهمن 19تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

کاهش درآمدهای ارزی، کسری  خصوصجدی اقتصادی به

 .اندنموده روسقوط ارزش پول ملی، روبه بودجه و

کاهش قیمت نفت در بازارهای  چرائی پاسخ بهدر عین حال، 

جهانی را خبرگزاری رویترز از زبان نیکوالس مادورو، رئیس 

اعالم  ۲014نوامبر  ۲9روز دوشنبه جمهوری ونزوئال، در 

کند. رئیس جمهوری ونزوئال سقوط قیمت نفت را می

رساندن به روسیه دانست و در ی آمریکا برای آسیبدسیسه

شد، اظهارات خود که از تلویزیون ملی ونزوئال پخش می

دانید که جنگ نفت وجود دارد؟ این جنگ گفت: آیا می

 .دفی دارد که آن نابودی روسیه استه

کند المللی پول، کریستین الگارد نیز اعالم میمدیرصندوق بین

ی سقوط بهاء نفت، روند توسعه در کشورهای که ادامه

صادرکننده همانند روسیه، ایران، ونزوئال و نیجریه را با 

تر، دقیقبه عبارت  رو خواهد کرد.های عدیده روبهدشواری

قیمت نفت در بازارهای جهانی به ضرر روسیه و این کاهش 

های روسی در آن مناطق فعال کشورهائی است که سرمایه

ی سلطههستند و یکی از این کشورها نیز ایران تحت

 دیکتاتوری امپریالیستی جمهوری اسالمی است.

های آمریکائی ی سرمایههای اخیر مورد مناقشهایران که در ده

ای روسی و اروپائی از سوی دیگر قرار هاز یک سو و سرمایه

های ناشی از درآمد نفتی و فرآورده ۲011گرفته، در سال 

و سهم  دهداش را تشکیل میدرصد کل بودجه 91٫4 ،نفت

درصد بوده  9کمتر از ی دولت درآمد مالیاتی در بودجه

 (۲)است.

های امپریالیستی در سرمایه منابع و ذخائر انرژی از سوی غارت

های نفتی، میزان تولید نفت در ایران را آن سود شرکت قالب

دهد که سهم نفت در درآمدهای عمومی چنان افزایش می

درصد  80به حدود  آن، درصد در آغاز تولید ۲ایران از حدود 

 رسد.می 1380ی در دهه

 11امروز ایران بنا به گزارش صندوق بین المللی پول با داشتن 

پنجمین کشور جهان و از نظر  ،درصد از کل ذخائر نفت

ی نفت جهان و با ی عمدهچهارمین صادرکننده، صدور نفت

درصد از کل ذخائر گاز طبیعی جهان دومین  18دارا بودن 

 د.باشی گاز در جهان میتولیدی کننده

های های امپریالیستی آمریکا در رقابت با سرمایهسرمایه

یم دولت ایران امپریالیستی اروپائی و روسی به سیاست تحر

 ۲00۶ها در مارس با آغاز تحریمشوند و متوسل می

های بزرگ نفت و گاز های تعدادی از شرکتفعالیت

نروژ،  "استات اویل هیدروی"چون غیرآمریکائی در ایران هم

 "پتروبراس"فرانسه و  "توتال"انگلیس،  "شل"ایتالیا،  "انی"

تیب شوند و بدین ترمتوقف می ۲007برزیل در سال 

انگلیس  "شل"فرانسه و  "توتال"های بزرگی همچون شرکت

های تولید گاز مایع های آمریکائی از اجراء پروژهبه نفع سرمایه

 محروم شدند. "جیانال"طبیعی 

تایمز ی آمریکائی نیویورکروزنامه ۲010با این حال در سال 

های حاکم سال گذشته، دولت 10کند که در طول اعالم می

های مختلف ایران از های فعال در پروژه، به شرکتریکاآم در

میلیارد دالر نیز پرداخت  107های نفت و گاز، جمله پروژه

 اند.کرده

پس از انتصاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران در 

های نفتی غیرآمریکائی با تصور این که ، شرکت۲013سال 

و مذاکره با  شدن هستند، به مالقاتها در حال ملغیتحریم

و هنوز هم در این رؤیا به سر  پردازندمقامات دولت ایران می

های آمریکائی سهمی را در غارت نفت و برند که سرمایهمی

 ها بدهند.گاز ایران به این

که خرید  کندخبرگزاری رویترز اعالم می ۲014در نوامبر 

های بزرگ نفت خام ایران توسط شرکت )بخوان غارت(

 ↓یابد.ز چین، هند، ژاپن و کره جنوبی کاهش میآسیائی ا
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خبرگزاری مهر در گزارشی از  ۲015ژانویه  31در تاریخ 

ی تولید گاز ، تنها کارخانه"جیانایران ال"ی توقف پروژه

ی علیرضا جی( در عسلویه خبر داد. به گفتهانمایع طبیعی )ال

ل این کاملی، مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران، دلی

توقف عدم ارسال برخی تجهیزات فنی است که توسط یک 

و بدین ترتیب یک شرکت  شرکت آلمانی تهیه شده است

های آمریکائی از غارت منابع ملی آلمانی نیز به نفع سرمایه

 شود.ایران محروم می

ی بنابراین کاهش مداوم قیمت نفت در بازارهای جهانی ضربه

و روسی خواهد زد و نهایتن به  های اروپائیبزرگی به سرمایه

های آمریکائی منجر خواهد شد و به خصوص در نفع سرمایه

های آمریکائی مورد بازتقسیم امپریالیستی ایران موضع سرمایه

 را مقابل رقبای اروپائی و روسی تقویت خواهد کرد.

های دولت در ایران ترین عامل غیرنفتی در تأمین هزینهمهم

گی به دلیل وابسته است، ولی فزایش آناخذ مالیات و یا ا

های اقتصادی به نفت، اخذ مالیات و یا افزایش تمامی فعالیت

را برطرف  ی رژیم حاکم بر ایرانبودجه سریمشکل کنیز  آن

رژیم وابسته به امپریالیسم راه حل نخواهد ساخت و تنها 

افزایش  ،سری بودجه دولتبرای جبران کجمهوری اسالمی 

منجر به کاهش خود این نیز ضرورتن ست که نرخ دالر ا

خواهد شد و بدیهی است ارزش ریال و نهایتن تشدید تورم 

کشان که بار این تورم نیز بر دوش ناتوان کارگران و زحمت

 ی ایران قرار خواهد گرفت.دیدهمحروم و ستم

 ها:یادداشت

مندرج در سایت  ،سازمان اطالعات انرژی آمریکا به نقل از -1

  http://neconews.comنکونیوز: 

 همان منبع فوق. -۲

 http://www.mehrnews.com/news:   سایت مهرنیوز -3

 ."حقایق جهان" یمنبع: نشریه -4

 

 

 

 

 

کرد چپ عملشان بر این نظراند که افکار و اکثریت قریب به اتفاق

رنگ و یا ، کم57و  56های های اعتراضی سالوران، بر سر جنبشدُآن

 خود، باز باردهیاز مثبت و  یاز ثمره ،همین دلیلرنگ بوده است و بهبی

رغم تمامی علی کهرسش این استپُ و با این اوصافو ...  مانده است؛

کرد عمل ،ستصحیحیا توان و میآیا بهمن،  22و  21های قیام ناکامی

 را بنادیده گرفت 50و  40 یو اوائل دهه های اواخرانقالبیون و کمونیست

 ؟سرپوش گذاشت مان،زآن چپِ نقشِبر و 

و  و نظامی دیگر هها به انحراف کشانده شدجنبش تودهپوشیده نیست که 

وقت، بر و وقت به ،بر سر جامعه تسلط یافت ،با همان تعیینات - همآن -

 نظامی خود افزودُ هزاران کُشته،تعرضات اقتصادی، سیاسی و  یدامنه

. کشاندها انسان را به کام فقر و بدبختی میلیونچنین همو  ،ها آوارهمیلیون

ه توانستنه ،- و بنابه دالئل متفاوت -زمان چپ آنکتمانی در آن نیست که 

 هایو جنبشنماید بهالزمه را  ی، استفادهوجود آمدههای بهاز فرصت است

 نیست تاهم جا به ،و در مقابل، امّا اش سوق دهدرا به مسیر اصلی اعتراضی

اعتراضات  و در اثرگذاری در آوردن در به غلیان، زمانچپ آن از اثر

آن های فعالیت اهمیتِ میزان و بر بر آورد ومیان نیسخنی به مردمی

 معنایبه جوئی وحقیقت یبا روحیه یردیفهم ،تفکری چنینحمل  .کاست

حقایق و  بازگوئیاز  دُور شدن و در یک کالم، داری کمونیستی نیستامانت

  ست.جنبش کمونیستی تحریف تاریخ

حاکمیت  نفضای جامعه در دُورا الزم به تاکیدست که دیگر، به بیانی

و فضای قدر  ،بندهاشاهنشاهی، فضای رعب و وحشت و فضای بگیر و به

دیوار موش دارد و "کایت گر پهلوی بوده است. حقدرتی رژیم سرکوب

 ،ترین اقشار جامعههای محرومقولهبی یبر محوطه "موش گوش دارد

با جانیان بشریت و  ،رو در رو یکرد و کسی در میدان مبارزهسنگینی می

مردمی و  یمنافع یبود. نیروهای به اصطالح مدافعبندان نهقداره

می گرپس کشیدند و توده، بدون پشتیکی پس از دیگری، پا ،طلبانفرصت

حاکمان و  استثمار و اجحاف ، مورد سرکوب،عملی بدون حمایتِ و

کارگران و  یفقر و نداری به در خانه گرفت.قرار می دارانسرمایه

گان اصلی سازنده گوی درد و رنجِکشان النه کرده بود و کسی پاسخزحمت

باری بود که بر بستر چنین اوضاع بغرنج و تأسف. ه استبودجامعه نه

بخش و رهائی یبه مبارزهصدیق و با علم  هایتعدادی از کمونیست

میدان نبرد و ، پا بههم با مرزبندی سیاسی، تئوریک و عملیو آن ،کمونیستی

تی گذاشتند و با امپریالیس نظام انگر و حافظهای سرکوببا ارگان مبارزه

↓ . در چنین دُورانیها زدندنقبی بر قدرت تاریخی تودهخود،  عمل انقالبی

 تاریخِ چپ، به روایت حمید تقوائی
 1ی ادامه از صفحه                                  
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 توانست شد و با جانیان بشریت تازه، وارد جدلی جنبش کمونیستیبود که 

 فکر جامعه را به سمت خودعظیمی از نیروهای روشن بخش یتوجهتا 

بر  ،تواننمیهم  موازات آنو به قیام به سر انجام نه رسید، امّا .دجلب نمای

های ها، برخاستنکمونیست که بدون پراتیکِ این نکته خط بطالن کشید

 پذیرممکنحاکم بر جامعه خفقاق چنین شکستن فضای ای و همتوده

قیام  ،- بر خالف نظر حمید تقوائی -تر و و صریح ترعبارتی دقیقبه ؛بودمی

پراتیک از بهمن و جامعه، آلوده و بر گرفته از سیاست و  22و  21

بود؛ سیاست و پراتیکی که  50و  40 یهای اواخر و اوائل دههکمونیست

  آنند. ی، در غبطهدیدههای ستمهاست جامعه و تودهدهه

ها به اپورتونیست ییافتهسازمان هجوم و کاروانبر آن است که دیگر باور 

 هایخود باعث گردیده است تا مسیر سیاست و تاکتیک یسازمان، بنوبه

تسلط  .ماندبهباز  خود از مسیر اصلی، انقالبو  ،راه رودبه کج سازدگرگونه

ر افتخار چریکهای فدائی سازمانِ پُ ها بر تمامی ارکانِکامل اپورتونیست

یوغ از زیر  ،هارهائی توده یبرنامهاجرائی  راهِ  ورفت پیش خلق، راه

هم آنو بار تا سرمایه، این ،شد و موجب مناسبات امپریالیستی را سد نمود

راهی بعضاً همسرمایه به بر قدرت تکیه زند. ،با شکل و شمایل دیگری

 یو طبقه راه بُردندبه کجرا قیام  ،ایتوده -کارگری  یعفمدعیان منا

 راه، خفه نمایند. یهرا در نیم تا انقالب ،دوظ نگه داشتنداری را محفسرمایه

، امّا و کمونیستی به انحراف کشانده شدُسالم دلیل فقدان رهبری قیام، به

آوردهایی که دست آوردهای گرانبهای مبارزاتی بود؛حامل دست ،در عوض

های دُوران پایانی حاکمیت رژیم رفتار و اعمال کمونیست از محتوائینشانِ 

، - با هر دلیل و برهانی همو آن - ،کارِ چنین حقیقتیان .شاهنشاهی داشت

 چیزی جز ،آن یبه تبع و معضالت رو در رو جنبش کمونیستی بخشعالج

بخش از زیر تخریب آرمان رهائی چیزی جز ،حقایق مبارزاتی تحریف

 هااین یمازاد بر همه .گر امپریالیستی نیستشوم و سرکوب یسلطه

 در بیانِ  ،تنخس یدر درجه ،یهر انقالب روییضمامت، تضمین، و پیش

مناسب و  هایالعملعکس در ثانی در کمونیستی و یپروایبیو در آشکار 

 در برابر رژیم سراپا مسلح دیدههای ستمتوده مدافعینعملی  یوقفهبی

زمان توان به اهمیت و به جایگاه چپ آنبه هر حال در دو حوزه می .است

 توأم حزبی -های سازمانی داشتو بدون چشم جانبهنگاه همهبا یا  پی بُرد.

ارزیابی از موقعیت و فعالیت  یبدون ارائهو یا ردُ و  کمونیستی، نقدبا 

و ها گرهنه تنها روشن،  عدم تفکیک این دو موضوعِ زمان.اثربخش چپ آن

خواهد هم تر پُر سنگالخ تر وتنگ، بلکه نمودهتر نهوارو هم ترها را بازراه

 نمود.

و  -عملی  رفتاری و ناباوران با برخُورد ،در این نوشتهتا  نیستقصد بر آن 

 -سازمان پُر افتخار چریکهای فدائی خلق  خوارانمیراثفکار ادر حقیقت 

 یزمان دیگربهیا به وقت و توان آنرا می ،صد البتهو  به نقد کشاندرا 

و یا  تفکرات ،بار دیگرا یکآن است ت بل هدفِ فعلی. نمودموکول 

را به چالش  50 یدههجنبش کمونیستی تاریخ  افکار مخربان ،عبارتیبه

از کدامین  متأثر ،که دلیل و سر انجام چنین نگاهی ،و نشان داد دکشان

بعضاً افراد و  به چه دلیلکه  ،روشن ساخت چنینست و هممنفعت طبقاتی

 -به تمایالت سیاسی بنابه میل و بنا ،اند تا تاریخ چپ رادر تالش جریانات،

سئوال این  چنیندر بستر چنین وضعیتی هم ریف نمایند؟خود تعحزبی، 

از افکار و  عی چپ مدرن بود و از چپ تأثیرگذارتوان مدآیا میاست که 

آورد میان نیسخنی به ،های اعتراضیجنبشسر بر  ،زمانآن "سنتی"چپ 

با هم و آن - ،خود راساز و مشکلمایه کاالی بید تا تالش ورزی ،در عوضو 

جنبش  آیا به صالحِ ، به خُورد جامعه داد؟- جائی تاریخ مصرف آنجا به

ست که از پراتیک مبارزاتی و از حضور در درون اعتراضی -کمونیستی 

ایی جادعای جابه چنینهم و ،جامعه باز ماند و ادعای هدایتِ جامعه

 حکومتِ سراسر ظلم و تباهی را داشت؟

 فکاری در میان نیروهای مدعیچنین ا یمیدان و دامنه جهت هربه

هر  و متأسفانهُبسیار گل و گشاد است و  ،ایتوده -اعتراضات کارگری 

یکی از این  .کندتری را برای خود دست و  پا میدارد میدان گسترده ،روز

هاست . از آنجا که دههباشدحمید تقوائی و حزب متعلق به وی می عناصر

و در جایگاهِ ، در رکابِ ،ها عنصر، سازمان و حزبمانند دهتقوائی بهحمید 

 -منفعت فردی  ،بنابر این دارد،قرار نهبین عنصر، سازمان و حزب واقع

از را زمان چپ آن حرکت و تأثیراتِاز صحیح  درکِ یاجازه ،هم اشحزبی

به سیاست  ،وارهواره و همکه هم ،دلیل هم نیستبی  و وی سلب نموده

از بیش  حمید تقوائیکه دریغا  .ه استگوئی و اغراق روی آوردمبالغه

بیش از اندازه دارد دریغا که و  اندازه، به حزب و به افکارش باورمند است،

های اعتراضی و چپ خارج از کشوری اش در درون جنبشبرای حزب

کمونیست و دارد که نه هم کاری به این شود وجایگاه قائل میارزش و 

یابد و ی معنا میاتوده -های کارگری ارتباط با جنبش حزب، با حضور و در

یا  حزب وآن ، های اعتراضیبا جنبش ارتباط تنگاتنگ و بدون ،بدون حضور

 .آیدمی -آمده و  - به حساب مُرده عنوان حزب و سازمانبه ،سازمان آن 

چپ که حمید تقوائی دارد تفکر  ستهای طوالنیسالها عالوه بر این

تفکر  یگاهِاجد تالش ورزکه بدون این ،دکشرا به نقد می "سنتی"

بندان و اش را در درون جامعه و در مبارزه با قدارهیحزب "مدرن"

تالش ورزد که بدون این دهد، گران رژیم جمهوری اسالمی نشانسرکوب

عملی  یروزمره در زندگیاش را "حزبی"آوردهای ترین دستکم

دارد از فضای  وی هاست کهسال ؛ترسیم نماید کشانکارگران و زحمت

چهل را  یهای دههزند و پراتیک کمونیستتنگ سیاسی جامعه حرف می

و در تغییر  خواهد در معادالتاش بهکه حربگیرد، بدون اینبه سُخره می

هاست که سال ایفاء نماید؛ را ترین نقشیکم ،جامعه امنیتی -فضای سیاسی 

عنوان کاالی مرغوب به ،اش راتأثیر حزببندی شده و بیدارد افکار بسته

آوردی از خود و دست ترینکه، پائین، بدون ایندهددیگران میبه خُورد 

دلیل آن روشن  .هم در درون جنبش کمونیستی بر جای گذاشته باشدآن

نقدِ نیست و آفرینی نقشو در پی  حقیقت در پی کشفِ است و وی

را در پیش گرفته است که صد رد و انکار  ،دارد و سیاستِکمونیستی نه

 ↓ و بهگردد به حمید تقوائی خالصه نمی ،چنین نگرشی صرفاً و صرفاً البته،
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خارج از  "حزبی -سازمانی "چپ  یهاو تاکتیک هااز سیاست یکی

 اش در خدمت بهچپی که سیاست و منش ؛تبدیل گردیده است کشوری،

 چپِ  در خدمت به تخریب رفتار و اعمالتاریخی و  یگی وقایعوارونه

ها و نشانهکه  توان مشاهده نمودطور قطع میبه .است های دُورانقالبی دهه

و  ،طرازهم یعقهای واتر با ترمکم ،ی چپ خارج از کشوریهاگیریموضع

م گویا قرار ه و دست باال را داردُ، ریف،گوئی و تحاغراق و مبالغه در عوض،

گری افکار عمومی در خدمت به روشن ،هاها و رفتاربر آن نیست تا اندیشه

در میان چپ خارج از  ،چنین نگاه و اعمالیشوربختانه  .ه شودکار گرفتبه

 نگاه و ها نیست؛در فرار از آن ،نهادینه شده است و تصوریکشوری 

 .باشدآن می دارانیکی از پرچمحمید تقوائی طبعاً تصوری که 

گوید: می 57ها و اسالمیون در انقالب در مورد نقش کمونیست وی

اسالمی یک جنبش گسترده در اپوزیسیون حکومت شاه  -جنبش ملی "

نش شاخه راست این جنبش و مجاهدین شاخه چپ ابود. خمینی و طرفدار

نهضت آزادی نیز خط میانه این آن را تشکیل میدادند. نیروهائی نظیر 

ت بود از غربستیزی از دگی میکردند. اساس این جنبش عبارجنبش را نماین

یعنی ضدیت با تمدن امروزی و فرهنگ پیشروئی که  -یک زاویه ارتجاعی 

و اعتراض به غیر اسالمی و ضد اسالمی بودن  -غرب نمایندگی میکرد 

ی چپ سنتی در دوره شاه برخی قوانین و سیاستهای حکومت شاه نیروها

نیز نقد و تقابلی با این جنبش نداشتند. با شاخه چپ آن نزدیک بودند و 

تند و در برابر میدانس -ه خلق هجب -خود را متعلق به یک جبهه مشترک 

چپ به معنی " که گویدمی ادامهو در . "شاخه راست آن سکوت میکردند

بطور  57رد. ... انقالب ایفاء ک 57اجتماعی کلمه نقش مهمی در انقالب 

واقعی انقالبی چپ بود و مضمون و خواست و نیروی محرکه آن بر خالف 

نامی که خود جمهوری اسالمی و کل دولتها و نیروهای راست به آن الصاق 

 ."اند ربطی به اسالم و اسالمیت نداشتکرده

را  ،57 "انقالب"بایستتوان و میمی ،بنابه باور حمید تقوائی عجباً و

در خور  یی که پاسخ"انقالب چپ" اگر چه د؛نامی "انقالب چپ"

انقالب "اگر چه  ؛ددامناسب به مناسبات حاکم بر جامعه نهشایسته و 

با اسالم و یا و  ،و قاطع با غرب یح، صری که مرزبندی روشن"چپ

چنین  توانچگونه میسئوال این است که بنابراینُ داشت!! اسالمیت نه

حمید  براستی وها این یخارج از همه !!؟نامید "انقالب چپ" انقالبی را

آورد و از کدام چپ میان میسخن به دارد از کدام انقالب تقوائی

 به !!یعنی سازمان مجاهدین؟ ،آن چپ یشاخهو از  از جنبش گوید؟می

ای جنبش تودهبر سر  چپ سازمان مجاهدین یافکار شاخه و حکمیت دلیل

 را، 57 "انقالب" بایستتوان و یا میمی بود که بهمن 22و  21و قیام 

 !؟نوشت ی"انقالب چپ" پایبه

 عناصر وبعضاً جانب از  هاواژه و معانی مفاهیم محتوای انقالب، آری،

و دارند هر گونه  شود، دگرگونه توضیح داده میخارج از کشوری نیروهای

را  کمونیستی هدایتِ بدون برنامه و هم آنثمر و گانی و بیهم اعتراضِ

مترادف با دگرگونی بنیادی  ،که انقالبنویسند. در حالیپای انقالب میبه

نظام و مناسبات حاکم بر جامعه تعریف گردیده و بدون عبور از چنین 

 انقالب" هم از نوعِزنی انقالب و آنبر چسبو  گذاریمراحلی، فاقد ارزش

دارد ها از شعارها و مخالفتهای طبقاتی و ادراک بندیتقسیم .ست"چپی

های مبارزاتی اروشنیبر اغتشاش طبقاتی و ن دارند و شودطرح می بناصحیح

 یکیهم حمید تقوائی  چونافرادی هم هایگوئیدر هم ،متأسفانه افزایند.می

از  اشطبقاتی -کمونیستی  هایبندیقسمت چنیندو تا نیست و هم

ن و از مضامی درک ویچنین هم و 57و  56های سال ایاعتراضات توده

 -عملی  هایگیریطبقات و موضعدارد  است.وارونه ، ایتوده انقالبِ معانی

صرفاً  را "سنتی"دارد مخالفت چپ آگاهانه  و نمایدجا میطبقاتی را جابه

تمدن امروزی و فرهنگ "و  اعتراض به قوانین سکوت و یا در در ،و صرفاً

 - "و ضد اسالمیاسالمی قوانین غیر " تقابل باو یا در  "سرمایه پیشروئی

 دهد!!مت شاه، توضیح میحکو -اسالمی  -جنبش ملی 

طبقاتی  هایبندیها و صفتاکتیک ها،سیاست چیدماننیازی به یا الزم و 

ها، این یتر از همهها و مهمنیست و آثار و نوشته 40 یهای دههکمونیست

 ست.ئیگویای هر گونه ادعا خود یبهبنا ،کهای فدائی خلقیپراتیک چر

جامعه و  از ذهن ات،سر زندگی و نشاطی آن تحرککه واقعیت این است

 پراتیک کوتاهِ  کنونی هم، به و مفتخری چپِ ،خارج نه شده است مردم

مرزبندی حمید تقوائی  ربر خالف نظ زمان است.های آنمبارزاتی کمونیست

با نیروهای راست و به اصطالح چپ  40 یو خط فاصل چپ دهه

فرهنگ  رهنگ غرب ستیزی و یا در مخالفت بافتقابل با در  ،مجاهدینی

انتخاب دو  در اتخاذ و در ،و بلکه ه استبودسرمایه نه "روئیپیش"

 ،طرف آنکه در یک ه استمتضاد از هم بودطبقاتی  پراتیکدو سیاست و 

 ،دیگر آنو نیروهای انقالب به صف شده بودند و در طرف هاکمونیست.

چپ افکار  شان قرار گرفته بودند.هایداران و دیگر دار و دستهسرمایه

ضدیت با تمدن امروزی و  و در "ناباوری به فرهنگ سرمایه زمان در آن

که  این نظر بود قاً بریعم و بوده است بلکهنه "فرهنگ پیشروئی غرب

هر  و فرهنگِ ،با انسانیت فرهنگ ضدیت سرمایه، فرهنگ مبتذل،فرهنگ 

چرا که  ست.رشد افکار اجتماعی ت بامخالففرهنگِ و  هابرابریناگونه 

، اجحاف و توهین ، با- حمید تقوائینظر و بر خالف  -خشت آن فرهنگ 

رو در رو قرار دادن طبقات محروم  با وها تحقیر فرهنگ خلقو با  استثمار

 یخواهبهبا فرهنگ دل ،ترین قرابتیکم بنابر این، ریخته شده است و

 و باید -دارد و نه -داشته نه هاو کمونیست کشها انسان زحمتمیلیون

رشد  ینه شاه مدافع د.ز ای، پستودهانقالب حقیقی  یک هم درو آنآنرا 

، انقالب چپی بود و نه مخالفت چپ 57 "انقالب"و نه  ،جامعه و تمدن بود

زمان، چپ چپ آن بود. به مفهوم حمید تقوائی "ستیزیغرب" ،زمانآن

پذیر بود و آغشته به گرا و چپ سر زنده، و چپ مسئولیتعمل

چپ و سازمان و حزب چنین و هم ،و مروج اغتشاش طبقاتی هاکاریندانم

اش بر خالف نگاه احزاب و نگاه بود.گو نهخودمحوربین و مبالغه

 در آفرینی عملی کمونیستیهای موجود، نگاهِ تغییر و نگاه نقشسازمان

 ↓بنابراین   قابل کتمان نیست و  ،تفاوتِ عظیمدو درون جامعه بود. این 



 

 
 کمونیسم! باد کارگر!          زنده یطبقه رهبری به خلق کدموکراتی جمهوری باد برقرار انقالب!          باد زنده

 

 8 ی، صفحه26ی شماره 1393 اسفند، پنجمال س بهمن 19تئوریک سازمان   –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

بر  و، انکار نمود آگاهانه را 40 یهای دهههای کمونیستفعالیتتوان نمی

 خود سر پوش گذاشت. هایطلبیو بر تسلیم هاکاریبی هویتی و بر ندانم

  :لینک مطلب
https://rowzane.com/interview/article=24220/print 
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 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی . رسانید یاری

 19  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف یراستا در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از . باشند داشته قرار بهمن

 .باشیممی معذور رسیده
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