تاریخِ چپ ،به روایت حمید تقوائی

بهمن ماه هر سال ،مجالی ست تا اپوزی سیون ایران ،بار دیگر پیرامون قیام توده ای  21و  22بهمن ،ا ستناجات تئوریک  -سیا سی و هم چنین ارزیابی و جایگاهِ
چپ آنزمان را از منظر خود بازگو نماید .قبل از هر چیز توضیح این موضوع بنابهجا نیست که منحیثالمجموع نیروهای چپ بر این نظراند ،که اعترا ضات و
خوا ستههای تودههای ستمدیده علیهی رژیم شاهن شاهی و قیام تودهای بهمن ،حرکتی بهحق و امّا ،شک ست خُورده و باز مانده از خوا ستههایاش بوده ا ست؛
اکثریت قریب به اتفاقشان بر این نظراند که افکار و عملکرد چپ آندُوران ،بر سر جنبشهای اعتراضی سالهای  56و  ،57کمرنگ و یا بیرنگ بوده است
و بههمین دلیل ،از ثمرهی مثبت و از باردهی خود ،باز مانده ا ست؛ و  ...با این او صاف و پُر سش این ا ستکه علی رغم تمامی ناکامیهای قیام  21و  22بهمن،
آیا میتوان و یا صحیحست ،عملکرد انقالبیون و کمونیستهای اواخر و اوائل دههی  40و  50را بنادیده گرفت و بر نقشِ چپِ آنزمان ،سرپوش گذاشت؟
پو شیده نی ست که جنبش توده ها به انحراف ک شانده شده و نظامی دیگر و  -آنهم  -با همان تعیینات ،بر سر جامعه ت سلط یافت ،و وقت بهوقت ،بر دامنهی
تعرضات اقتصادی ،سیاسی و نظامی خود افزودُ هزاران کُشته ،میلیونها آواره ،و همچنین میلیونها انسان را به کام فقر و بدبختی کشاند .کتمانی در آن نیست
که چپ آنزمان  -و بنابه دالئل متفاوت  ،-نهتوانسته است از فرصتهای بهوجود آمده ،استفادهی الزمه را بهنماید و جنبشهای اعتراضی را به مسیر اصلیاش
سوق دهد ،امّا و در مقابل ،بهجا هم نیست تا از اثر چپ آنزمان ،در به غلیان در آوردن و در اثرگذاری اعتراضات مردمی سخنی بهمیان نیآورد و بر میزان و
بر اهمیتِ فعالیتهای آن کاست .حمل چنین تفکری ،همردیفی با روحیهی حقیقتجوئی و بهمعنای امانتداری کمونیستی نیست و در یک کالم ،دُور شدن از
بازگوئی حقایق و تحریف تاریخ جنبش کمونیستیست.
به بیانی دیگر ،الزم به تاکید ست که ف ضای جامعه در دُوران حاکمیت شاهن شاهی ،ف ضای رعب و وح شت و ف ضای بگیر و بهبندها ،و ف ضای قدر قدرتی رژیم
سرکوبگر پهلوی بوده است .حکایت "دیوار موش دارد و موش گوش دارد" بر محوطهی بیقولههای محرومترین اقشار جامعه ،سنگینی میکرد و کسی در
میدان مبارزه ی رو در رو ،با جانیان بشررریت و قداره بندان نه بود .نیروهای به اصررحالم مداف ی مناف ی مردمی و فرصررت طلبان ،یکی پس از دیگری ،پاپس
کشیدند و توده ،بدون پشتگرمی و بدون حمایتِ عملی ،مورد سرکوب ،استثمار و اجحاف حاکمان و سرمایهداران قرار میگرفت .فقر و نداری به در خانهی
کارگران و زحمتکشان النه کرده بود و کسی پاسخگوی درد و رنجِ سازندهگان اصلی جامعه نهبوده است .بر بستر چنین اوضاع بغرنج و تأسفباری بود که
تعدادی از کمونی ست های صدیق و با علم به مبارزه ی رهائی بخش و کمونی ستی ،و آن هم با مرزبندی سیا سی ،تئوریک و عملی ،پا به میدان نبرد و مبارزه با
ارگان های سرررکوب گر و حافظان نظام امپریالیسررتی گذاشررتند و با عمل انقالبی خود ،نقبی بر قدرت تاریخی توده ها زدند .در چنین دُورانی بود که جنبش
کمونی ستی وارد جدلی تازه ،با جانیان ب شریت شد و توان ست تا توجهی بخش عظیمی از نیروهای رو شن فکر جامعه را به سمت خود جلب نماید .قیام به سر
انجام نه رسید ،امّا و بهموازات آن هم نمیتوان ،بر این نکته خط بحالن کشید که بدون پراتیکِ کمونیستها ،برخاستنهای تودهای و همچنین شکستن فضای
خفقاق حاکم بر جامعه ممکن پذیر می بود؛ به عبارتی دقیق تر و صررریح تر و  -بر خالف نظر حمید تقوائی  ،-قیام  21و  22بهمن و جامعه ،آلوده و بر گرفته از
سیاست و از پراتیک کمونیستهای اواخر و اوائل دههی  40و  50بود؛ سیاست و پراتیکی که دهههاست جامعه و تودههای ستمدیده ،در غبحهی آنند.
باور دیگر بر آن اسررت که هجوم و کاروان سررازمان یافته ی اپورتونیسررت ها به سررازمان ،بنوبه ی خود باعث گردیده اسررت تا مسرریر سرریاسررت و تاکتیک های
دگرگونه ساز به کجراه رود ،و انقالب ،از مسیر اصلی خود باز بهماند .تسلط کامل اپورتونیستها بر تمامی ارکانِ سازمانِ پُر افتخار چریکهای فدائی خلق ،راه
پیشرفت و راهِ اجرائی برنامهی رهائی تودهها ،از زیر یوغ مناسبات امپریالیستی را سد نمود و موجب شد ،تا سرمایه ،اینبار و آنهم با شکل و شمایل دیگری،
بر قدرت تکیه زند .سرررمایه به هم راهی بعضرام مدعیان مناف ی کارگری  -توده ای ،قیام را به کج راه بُردند و طبقه ی سرررمایه داری را محفوظ نگه داشررتند ،تا
انقالب را در نیمه ی راه ،خفه نمایند .قیام ،به دلیل فقدان رهبری سررالم کمونیسررتی به انحراف کشررانده ش ردُ ،امّا و در عوض ،حامل دسررت آوردهای گرانبهای
مبارزاتی بود؛ د ست آوردهایی که ن شانِ از محتوائی رفتار و اعمال کمونی ست های دُوران پایانی حاکمیت رژیم شاهن شاهی دا شت .انکارِ چنین حقیقتی - ،و
آن هم با هر دلیل و برهانی  ،-عالج بخش معضررالت رو در رو جنبش کمونیسررتی و به تب ی آن ،چیزی جز تحریف حقایق مبارزاتی ،چیزی جز تخریب آرمان
رهائیبخش از زیر سلحهی شوم و سرکوبگر امپریالیستی نیست .مازاد بر همهی اینها ضمامت ،تضمین ،و پیشرویی هر انقالبی ،در درجهی نخست ،در بیانِ
آشکار و در بیپروایی کمونیستی و در ثانی در عکسالعملهای مناسب و بیوقفهی عملی مدافعین تودههای ستمدیده در برابر رژیم سراپا مسلح ا ست .به هر
حال در دو حوزه میتوان به اهمیت و به جایگاه چپ آنزمان پی بُرد .یا با نگاه همهجانبه و بدون چ شمدا شتهای سازمانی  -حزبی توأم با نقد کمونی ستی ،و
یا ردُ و بدون ارائهی ارزیابی از موقعیت و فعالیت اثربخش چپ آنزمان .عدم تفکیک این دو موضوعِ روشن ،نه تنها گرهها و راهها را بازتر و هموارتر نهنموده،
بلکه تنگتر و پُر سنگالختر هم خواهد نمود.
قصد بر آن نیست تا در این نوشته ،برخُورد با ناباوران رفتاری و عملی  -و در حقیقت افکار میراثخواران سازمان پُر افتخار چریکهای فدائی خلق  -را به نقد
کشاند و صد البته ،میتوان آنرا به وقت و یا بهزمان دیگری موکول نمود .بل هدفِ فعلی آن است تا یکبار دیگر ،تفکرات و یا بهعبارتی ،افکار مخربان تاریخ
جنبش کمونیستی دههی  50را به چالش کشاند و نشان داد ،که دلیل و سر انجام چنین نگاهی ،متأثر از کدامین منفعت طبقاتیست و همچنین روشن ساخت،
که به چه دلیل بع ضام افراد و جریانات ،در تالش اند تا تاریخ چپ را ،بنابه میل و بنابه تمایالت سیا سی  -حزبی ،خود تعریف نمایند؟ در ب ستر چنین و ضعیتی

هم چنین سئوال این ا ست که آیا می توان مدعی چپ مدرن بود و از چپ تأثیرگذار و از افکار چپ " سنتی" آن زمان ،بر سر جنبش های اعترا ضی ،سخنی
بهمیان نیآورد و در عوض ،تالش ورزید تا کاالی بیمایه و مشکل ساز خود را - ،و آنهم با جا بهجائی تاریخ مصرف آن  ،-به خُورد جامعه داد؟ آیا به صالمِ
ت
جنبش کمونی ستی  -اعترا ضی ست که از پراتیک مبارزاتی و از ح ضور در درون جامعه باز ماند و ادعای هدایتِ جامعه ،و هم چنین ادعای جابه جایی حکوم ِ
سراسر ظلم و تباهی را داشت؟
بههر جهت میدان و دامنهی چنین افکاری در میان نیروهای مدعی اعترا ضات کارگری  -تودهای ،ب سیار گل و گ شاد ا ست و متأ سفانهُ و هر روز ،دارد میدان
گستردهتری را برای خود دست و پا میکند .یکی از این عناصر حمید تقوائی و حزب متعلق به وی میباشد .از آنجا که دهههاست حمید تقوائی بهمانند دهها
عنصر ،سازمان و حزب ،در رکابِ ،و در جایگاهِ عنصر ،سازمان و حزب واق بین قرار نهدارد ،بنابر این ،منفعت فردی  -حزبیاش هم ،اجازهی درکِ صحیح از
حرکت و تأثیراتِ چپ آنزمان را از وی سلب نموده و بی دلیل هم نیست ،که همواره و همواره ،به سیا ست مبالغهگوئی و اغراق روی آورده ا ست .دریغا که
حمید تقوائی بیش از اندازه ،به حزب و به افکارش باورمند است ،و دریغا که بیش از اندازه دارد برای حزباش در درون جنبشهای اعتراضی و چپ خارج از
ک شوری ارزش و جایگاه قائل می شود و کاری به این هم نه دارد که کمونی ست و حزب ،با ح ضور و در ارتباط با جنبشهای کارگری  -تودهای معنا می یابد و
بدون حضور ،و بدون ارتباط تنگاتنگ با جنبشهای اعتراضی ،آن حزب و یا آن سازمان ،بهعنوان حزب و سازمان مُرده به حساب  -آمده و  -میآید.
عالوه بر اینها سالهای طوالنیست که حمید تقوائی دارد تفکر چپ "سنتی" را به نقد میکشد ،بدون اینکه تالش ورزد جایگاهِ تفکر "مدرن" حزبیاش را
در درون جامعه و در مبارزه با قدارهبندان و سرکوبگران رژیم جمهوری اسالمی نشان دهد ،بدون اینکه تالش ورزد کمترین دستآوردهای "حزبی"اش
را در زندگی روزمره ی عملی کارگران و زحمت کشرران ترسرریم نماید؛ سررال هاسررت که وی دارد از فضررای تنگ سرریاسرری جامعه حرف می زند و پراتیک
کمونی ستهای دههی چهل را به ُسخره می گیرد ،بدون اینکه حرب اش به خواهد در معادالت و در تغییر ف ضای سیا سی  -امنیتی جامعه ،کمترین نق شی را
ایفاء نماید؛ سررال هاسررت که دارد افکار بسررته بندی شررده و بی تأثیر حزب اش را ،به عنوان کاالی مرغوب به خُورد دیگران می دهد ،بدون این که ،پائین ترین
دستآوردی از خود و آن هم در درون جنبش کمونیستی بر جای گذاشته باشد .دلیل آن روشن است و وی در پی کشفِ حقیقت و در پی نقشآفرینی نیست
و نقدِ کمونیستی نهدارد و سیاستِ ،رد و انکار را در پیش گرفته است که صد البته ،چنین نگرشی صرفام و صرفام ،به حمید تقوائی خالصه نمیگردد و بهیکی از
سیا ست ها و تاکتیک های چپ " سازمانی  -حزبی" خارج از ک شوری ،تبدیل گردیده ا ست؛ چپی که سیا ست و منش اش در خدمت به وارونه گی وقای ی
تاریخی و در خدمت به تخریب رفتار و اعمال چپِ انقالبی دهههای دُور ا ست .بهطور قح میتوان م شاهده نمود که ن شانهها و مو ض گیریهای چپ خارج از
کشوری ،کمتر با ترمهای واقعی همطراز ،و در عوض ،اغراق و مبالغهگوئی و تحریف ،دست باال را داردُ ،و گویا قرار هم بر آن نیست تا اندیشهها و رفتارها ،در
خدمت به روشنگری افکار عمومی بهکار گرفته شود .شوربختانه چنین نگاه و اعمالی ،در میان چپ خارج از کشوری نهادینه شده است و تصوری ،در فرار از
آنها نیست؛ نگاه و تصوری که طبعام حمید تقوائی یکی از پرچمداران آن میباشد.
وی در مورد نقش کمونی ست ها و ا سالمیون در انقالب  57می گوید" :جنبش ملی  -ا سالمی یک جنبش گ سترده در اپوزی سیون حکومت شاه بود .خمینی و
طرفدارانش شرراخه راسررت این جنبش و مجاهدین شرراخه چپ آن را تشررکیل میدادند .نیروهائی نظیر نهضررت آزادی نیز خط میانه این جنبش را نمایندگی
میکردند .اساس این جنبش عبارت بود از غربستیزی از یک زاویه ارتجاعی  -یعنی ضدیت با تمدن امروزی و فرهنگ پیشروئی که غرب نمایندگی میکرد  -و
اعتراض به غیر اسالمی و ضد اسالمی بودن برخی قوانین و سیاستهای حکومت شاه نیروها ی چپ سنتی در دوره شاه نیز نقد و تقابلی با این جنبش نداشتند .با
شراخه چپ آن نزدیک بودند و خود را متعلق به یک جبهه مشرترک  -جبهه خلق  -میدانسرتند و در برابر شراخه راسرت آن سرکوت میکردند" .و در ادامه
می گوید که " چپ به معنی اجتماعی کلمه نقش مهمی در انقالب  57ایفاء کرد ... .انقالب  57بحور واقعی انقالبی چپ بود و مضرررمون و خواسرررت و نیروی
محرکه آن بر خالف نامی که خود جمهوری اسالمی و کل دولتها و نیروهای راست به آن الصاق کردهاند ربحی به اسالم و اسالمیت نداشت".
عجبام و بنابه باور حمید تقوائی ،میتوان و میبایست"انقالب"  ،57را "انقالب چپ" نامید؛ اگر چه "انقالب چپ"ی که پاسخی در خور شایسته و مناسب به
مناسبات حاکم بر جامعه نهداد؛ اگر چه "انقالب چپ"ی که مرزبندی روشن ،صریح و قاط با غرب ،و یا با اسالم و اسالمیت نهداشت!! بنابراینُ سئوال این
است که چگونه میتوان چنین انقالبی را "انقالب چپ" نامید؟!! خارج از همهی اینها و براستی حمید تقوائی دارد از کدام انقالب سخن بهمیان میآورد و از
کدام چپ می گوید؟ از جنبش و از شرراخه ی چپ آن ،یعنی سررازمان مجاهدین؟!! به دلیل حکمیت و افکار شرراخه ی چپ سررازمان مجاهدین بر سررر جنبش
تودهای و قیام  21و  22بهمن بود که میتوان و یا میبایست "انقالب"  57را ،بهپای "انقالب چپ"ی نوشت؟!
آری ،محتوای انقالب ،مفاهیم و معانی واژه ها از جانب بعض رام عناصررر و نیروهای خارج از کشرروری ،دگرگونه توضرریح داده می شررود و دارند هر گونه اعتراضِ
همگانی و بیثمر و آنهم بدون برنامه و هدایتِ کمونیستی را بهپای انقالب مینویسند .در حالیکه انقالب ،مترادف با دگرگونی بنیادی نظام و مناسبات حاکم
بر جامعه تعریف گردیده و بدون عبور از چنین مراحلی ،فاقد ارزشگذاری و بر چسبزنی انقالب و آنهم از نوعِ "انقالب چپی"ست .تقسیمبندیهای طبقاتی
و ادراک از شعارها و مخالفتها دارد بناصحیح طرم میشود و دارند بر اغتشاش طبقاتی و ناروشنیهای مبارزاتی میافزایند .متأسفانه ،در همگوئیهای افرادی
همچون حمید تقوائی هم یکی دو تا نیست و همچنین قسمتبندیهای کمونیستی  -طبقاتیاش از اعتراضات تودهای سالهای  56و  57و همچنین درک وی
از م ضامین و معانی انقالبِ تودهای ،وارونه ا ست .دارد طبقات و مو ض گیریهای عملی  -طبقاتی را جابهجا مینماید و آگاهانه دارد مخالفت چپ " سنتی" را

صرفام و صرفام ،در سکوت و یا در اعتراض به قوانین و "تمدن امروزی و فرهنگ پی شروئی سرمایه" و یا در تقابل با "قوانین غیر ا سالمی و ضد ا سالمی" -
جنبش ملی  -اسالمی  -حکومت شاه ،توضیح میدهد!!
الزم و یا نیازی به چیدمان سیاستها ،تاکتیکها و صفبندیهای طبقاتی کمونیستهای دههی  40نیست و آثار و نوشتهها و مهمتر از همهی اینها ،پراتیک
چریکهای فدائی خلق ،بنابهی خود گویای هر گونه ادعائی ست .واقعیت این ا ستکه سر زندگی و ن شاطی آن تحرکات ،از ذهن جامعه و مردم خارج نه شده
است ،و مفتخری چپِ کنونی هم ،به پراتیک کوتاهِ مبارزاتی کمونیستهای آنزمان است .بر خالف نظر حمید تقوائی مرزبندی و خط فاصل چپ دههی  40با
نیروهای راست و به اصحالم چپ مجاهدینی ،در تقابل با فرهنگ غرب ستیزی و یا در مخالفت با فرهنگ "پیشروئی" سرمایه نهبوده است و بلکه ،در اتخاذ
و در انتخاب دو سیاست و دو پراتیک طبقاتی متضاد از هم بوده است که در یکطرف آن ،کمونیست.ها و نیروهای انقالب به صف شده بودند و در طرفدیگر
آن ،سرمایهداران و دیگر دار و دستههای شان قرار گرفته بودند .افکار چپ آنزمان در ناباوری به فرهنگ سرمایه " و در ضدیت با تمدن امروزی و فرهنگ
پی شروئی غرب" نه بوده ا ست بلکه و عمیقام بر این نظر بود که فرهنگ سرمایه ،فرهنگ مبتذل ،فرهنگ ضدیت با ان سانیت ،و فرهنگِ هر گونه نابرابری ها و
فرهنگِ مخالفت با رشررد افکار اجتماعی سررت .چرا که خشررت آن فرهنگ  -و بر خالف نظر حمید تقوائی  ،-با توهین ،اجحاف و اسررتثمار و با تحقیر فرهنگ
خلقها و با رو در رو قرار دادن طبقات محروم ریخته شده است و بنابر این ،کمترین قرابتی ،با فرهنگ دلبهخواهی میلیونها انسان زحمتکش و کمونیستها
نه دا شته  -و نه دارد  -و باید آنرا و آن هم در یک انقالب حقیقی توده ای ،پس زد .نه شاه مداف ی ر شد جامعه و تمدن بود ،و نه "انقالب"  ،57انقالب چپی
بود و نه مخالفت چپ آنزمان" ،غرب ستیزی" به مفهوم حمید تقوائی بود .چپ آنزمان ،چپ عملگرا و چپ سر زنده ،و چپ مسئولیتپذیر بود و آغشته به
ندانمکاریها و مروج اغتشاش طبقاتی ،و همچنین چپ و سازمان و حزب خودمحوربین و مبالغهگو نهبود .نگاهاش بر خالف نگاه احزاب و سازمانهای موجود،
نگاهِ تغییر و نگاه نقش آفرینی عملی کمونیسررتی در درون جامعه بود .این دو تفاوتِ عظیم ،قابل کتمان نیسررت و بنابراین نمی توان فعالیت های کمونیسررت های
دههی  40را آگاهانه انکار نمود ،و بر بی هویتی و بر ندانمکاریها و بر تسلیمطلبیهای خود سر پوش گذاشت.
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