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هم به لحاظ کیفی و هم از نظر در دانشگاه یک نقطه عطف بود. جنبش دانشجویان رادیکال  ۱۳۹۸آذر  ۱۶مراسم  مقدمه

مرگ بر »در مرکز شعارهای دانشجویان بارها فراتر از اعتراضات دانشجویی در یکی دو دهه قبل از خود رفت.  کّمی

چسبانند اعتراضات بیرون آمده از متن مردم می  تکلیفی با جریاناتی که خود را بهقرار داشت و در کنار آن تعیین  «نئولیبرالیسم

کنند. همین موضوع باعث بحث و اختالف نظرهایی در میان اپوزسیون شد که البته این ها را به نفع خود مصادره میو آن

لی قرار روی داللت بر اهمیت و ویژگی مراسم یاد شده دارد که پای جنبش دانشجویان در زمین اصنکته به تنهایی نیز از این

سو یا حتی در تقابل با آن قرار دهند. حمید تقوایی توانند خود را همدارد و دیگران با بیان دور و نزدیکی به آن است که می

به بدترین شکل به زعم خود  حزب کمونیسم کارگری بنابه منطق درونی چرخش به راست هردم بیشتر خود ناچار شد  «لیدر »

را بر سرجایشان بنشاند و تو گویی انتقام استادان دانشگاه که در شعارها رادیکال انقالبی دانشجویان  ،و از موضوع استاد

مورد نظر تقوایی پاسخی اساسی  شود به نکات  در این نوشته سعی می  گیرد!مورد خطاب دانشجویان بود را از دانشجویان می

 این زمینه باشد که از ما پرسیده شده است. حال جوابی برای سواالت فعالین دانشجو درگیر در داده شود و در عین

 نویسد:می* حمید تقوایی در نوشته خود تحت عنوان »نئولیبرالیسم و "مارکسیسم" خط امامی« 

مقصود   .«این اولین بار است که در یک تجمع اعتراضی علیه یک مکتب و نظریه اقتصادی شعار سرنگونی داده میشود»

دست آورده اشاره به »اولین بار« بودن  شعار مذکور است. ن آمار را از کدام سرشماری بهای  که توضیح دهدوی قبل از این

توان صرفنظر کرد که پس »مارکسیسم خط امامی« را از این سوال نمیاگر نخواهیم وارد حوزه پلمیکال حمید تقوایی شویم  

واکنش »اولین بار« به ثبت رسیده آن را در برای چه حواله دانشجویان رادیکال انقالبی کرده است و چرا برای یک 

تر به قرابت و نزدیکی گرایش حمید تقوایی به همان مارکسیسم سنتی و دهد! پائینانقالبی قرار میبندی پوسیده و ضدغالب

 به قول خودش »خط امامی« خواهیم پرداخت که امروز در گردش به راست تند و بیشتر وی متبلور شده است. حمید تقوایی 

افتد، لذا ادامه ای از قلم بیهای موضوع نقد خود را هم بررسی کند و نگذارد نکتهی منفذ به زعم خود سعی کرده همه

ممکن است گفته شود نئولیبرالیسم در هر حال شکل مشخص سرمایه داری امروز در همه جای دنیا است و شعار » دهد:می

ه داری تلقی کرد. فرض کنید اینطور باشد. اما حتی اگر این توجیه را هم علیه آن را باید به  معنی شعار علیه کل سرمای

بپذیریم خواست سرنگونی نظام اقتصادی آن هم در دل جدال  خونینی که برای سرنگونی حکومت در گرفته است، تنها 

 .«میتواند در بهترین حالت غیر سیاسی بودن و بیربطی این شعار به مبارزات مردم را نشان بدهد

خلع ید اقتصادی از طبقه سرمایه دار بدون خلع ید سیاسی از او ممکن نیست. کسی که در ایران »  نویسد:ی در ادامه میو

و یا شیلی و یا هر کشور دیگری خواهان درهم کوبیدن سرمایه داری است ابتدا باید با قدرت سیاسی طبقه سرمایه دار تعیین 

ن مبارزه در دست مردمی است که با شعار جمهوری اسالمی نمیخواهیم به میدان تکلیف کند.  و در ایران امروز پرچم ای

آمده اند. این شعار و یا شعاری نظیر "اصالح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا" جبهه اصلی و خط اول نبرد طبقاتی علیه 

بیر و توجیهی، به جنبش سرنگونی سرمایه داری را در ایران نمایندگی میکند. شعار "سرنگونی نئولیبرالیسم"،  با هر تع

 . «طلبانه مردم ربطی ندارد

و نظریه اقتصادی« یاد کرده و برایش عجیب آمده  حمید تقوایی در آغاز بحث خود از نئولیبرالیسم به عنوان یک »مکتب

تر باعث پائین بود که چرا شعار سرنگونی مکتب و نظریه داده شده است. اما سردرگمی تیپک ناشی از سانتریسم وی کمی 

ئولیبرالیسم به عنوان مکتب نظری یاد کرده و اکنون از زودرس بودن شعار شود فراموش کند که در توضیحات قبلی از نمی

. در نتیجه ابتدا باید روشن شود که بالخره آن زندحرف می سرنگونی یک اقتصاد حاکم قبل از سرنگونی قدرت سیاسی

یافته و اکنون یا نیست. اگر هست پس مکتب تعمیم حاکم در ایران و سایر جوامع هست اقتصاد «مکتب نظری نئولیبرالیسم»

در حال خاک خوردن. و اگر   گوشه کتابخانه  مادیت پیدا کرده بیشتر برازنده نام گذاری نئولیبرالیسم است تا یک ایده و نظریه

mailto:ardeshir.poorsani@gmail.com


، و باید یک ضرب به و چگونه بوجود آمده استکند زیربنای اقتصادی چیست نیست برای حمید تقوایی دیگر چه تفاوتی می

داری یا سرنگون باد نئولیبرالیسم شعار مرگ روبنای سیاسی که حکومت باشد پرداخت و به جای شعار مثال مرگ بر سرمایه

 بر جمهوری اسالمی به عنوان قدرت سیاسی موجود داده شود.

 مارکسیسم  ازطلبی حمید تقوایی فرصت

چه کسی حال شود. اما در عینب سیاسی آغاز مینقطه نظر مارکسیسم یک انقالب اجتماعی از یک انقالبدیهی است از 

امری جدا از سرنگونی کلیت  ،ربط به افق جایگزینی آنرا از بستر خود انتزاع کرده و بیتواند سرنگونی رژیم سیاسی می

تر اگر هدف فوری حمید تقوایی سرنگونی ارت سادهیک نظام اجتماعی جا بزند و هنوز مارکسیست باقی بماند. به عب

توان فهیمد او ادعای مارکسیستی دارد و مقصودش از سرنگونی رژیم همان نیست جمهوری اسالمی است اصال از کجا می

 گیریم امر سرنگونی صرفنظر از اقتصاددر نظر دارند. موقتا فرض مینژاد، مجاهدین و امثالهم  که رضا پهلوی، مسیح علی

صورت هر مسلط در جامعه امری جداگانه است و برای آن استراتژی سرنگونی قدرت سیاسی پاسخ مرکزی است. در این

طور که اکنون برای  طلب دیگر است. دقیقا هماندارد متحد هر جریان سرنگونیمیای که در مسیر سرنگونی قدم بر جنبده

زند اما این طلب به عنوان متحد حرف نمیسایر نیروهای سرنگونی حمید تقوایی چنین است. هرچند حمید تقوایی هنوز از 

سو باشی ولی متحد نباشی! یعنی در واقع این یک سرنگونی با سایر نیروها هم  هدففقط یک تعارف دیپلماتیک است که تا 

از این موضوع  حال صرفنظر شود. به هر زگیل تناقض درونی است که در هیاهوی آژیتاسیون حمید تقوایی گُم وگور می

شود این است که اگر امر سرنگونی قدرت سیاسی بدون در نظر گرفتن هر چیز دیگر، از جمله نوع سوالی که برجسته می

اقتصاد حاکم در جامعه است اوال چرا باید کمونیست بود و نتوان فقط  با اتکا به»انسان« بودن امر سرنگونی را جاری کرد؛ 

هایی که   ّ«! ثانیا چرا برای این سرنگونی باید به سراغ طبقه کارگر رفت و به انواع گزینه یعنی پروسه »سرنگونی انسانی

های از باال و با کمک امپریالیسم، یا ورود در جبهه ائتالفی  تواند امر سرنگونی را سازمان دهد تکیه نکرد. مثال گزینه می

بتواند عنوان انقالب سیاسی  سرنگونی قدرت سیاسی تحتنتیجه اگر  از همه احزاب بورژوا و غیر بورژوا و نظایر آن. در 

سو شد پرده و بدون رودربایستی با هر جریان خواهان سرنگونی نه تنها هم الب اجتماعی جدا باشد پس باید بیاز هدف انق

حمید تقوایی خطور تواند به ذهن رسد این موضوع نمیکه فراتر از آن، وارد یک جبهه متحد شد. تا جایی که به نظر میبل

دهد. اما بدنه حزب کمونیسم نکرده باشد. بدیهی است منطق درونی این طرز تفکر صاحب فکر را به سوی آن اتحاد هُل می

ای ای در پیش خواهد بود و حمید تقوایی با عدهکارگری است که باید متقاعد شده و با لیدر آن همسو شود وگرنه ریزش تازه

نام حزب و دست خالی به آن سوی خواهند رفت. در چپ سنتی این فرایند طی یک پروسه زمانی  از اطرافیانش تنها با

صورت گرفت. انشعاب فدایی اکثریت به سوی بورژوازی از گذرگاه همین موارد کمی عبور کرد تا باالخره صراحت و 

 روشنایی کافی پیدا کرد.

 از جمله خرافات چپ سنتی ثباتیا-سلبی تز

و حقیقتا اگر بخواهیم منصفانه بررسی کنیم  ؛شکندها بر سر حمید تقوایی میی کاسه کوزه فته نشود چرا همهکه گبرای این

پیش  بر روی همان ریل باید گفت حمید تقوایی خطوط کلی و اصلی را از منصور حکمت گرفته و تا حدود زیادی آن را

و اگر چنین  کردسیر حمید تقوایی طی میبود راهی به جز مما دانم اگر منصور حکمت اکنون در میان برده است. بعید می

 . نمای سانتریسمهای خصلتای خود وی گذاشت و یا به حساب زیگزاگد یا باید به حساب پشت کردن به مواضع پایه کر می

اتی  است. مبتنی بر این نظر شعارها و مطالب «ثباتیسلبی اپایه نظر حمید تقوایی که تا ثریا کج رفته است همین نظریه » 

دارند. مثال شعار مرگ بر جمهوری اسالمی  ثباتیهم هستند که مشخصه او مطالباتی  وجود دارد که جنبه سلبی  و شعارها

فراهم نخواهد شد. این درک چپ سنتی، )نه به معنی چپی که  ثباتیجنبه سلبی دارد و تا این حکومت سرنگون نشود شرایط ا

به لحاظ محتوایی، و  ، اما سنتی(باشددر حد حزب کمونیسم کارگری هم »مدرن« تواند در شکل و ظاهر می مدرن نیست،

آید بر اساس برنامه حداقل و حداکثر آن هم محتوای نظری و تئوریک است. چپ سنتی که از سنت استالینیسم و مائوئیسم می

و مطالبات سوسیالیستی کرد. منطبق با برنامه حداقل دیگر جایز نیست شعارها بندی میمطالبات و شعارهای خود را دسته

شود. چپ سنتی تسخیر قدرت آغاز میبرنامه حداقل است که آن هم از سرنگونی رژیم سیاسی و  دف اجرایمطرح شود. ه

تر است به این دلیل که اوال هنوز از چپ سنتی در شکل مدرن مانند حزب کمونیسم کارگری چپ)بلشویسم قدیم( کالسیک 

ثانیا تسخیر قدرت سیاسی را برابر با کمونیسم قلمداد . می دهد برای تسخیر قدرت لزوما طبقه کارگر را در راس آن قرار



و تحت عنوان نان و کار، مسکن و آزادی و  ه همان برنامه بورژوادمکراتیک نکرده و تازه آغازگر اجرای برنامه حداقل ک

است. نزدیک  و تا حدود زیادی به استالینیسم  تر  عقباما رویکرد منصور حکمت از این  .  است  شودنظایر آن توضیح داده می

داند. تا همینجا دردسر بزرگی دار تسخیر قدرت میکه حزب کمونیسم خودش را مسئول و وظیفه اوال او نه طبقه کارگر بل

تپه هفتجنبش کارگران خواهند از شعارهای برآمده از کند، به خصوص وقتی پیروانش میبرای پیروان خود ایجاد می

که توجه این  کنند بیهمان شعار »نان کار آزادی، اداره شورایی« را دنبال می  ان دهند«یا »ردپایی از خود نش   تر نمانندعقب

و این دقیقا با تز حزب و  و نه حزب. داشته باشند این شعار به معنی تسخیر قدرت توسط شوراها برای اداره امور است

کالف سردرگم مهم دیگری که ایجاد  گیرد. ثانیاهای منصور حکمت در تضاد آشکار قرار میجامعه و حزب و شخصیت

که اگر قرار باشد ابتدا قدرت سیاسی را از این است دهد عبارتقض قرار میدر تنگنای تنارا کند و امروز حمید تقوایی می

از طریق انقالب سیاسی تسخیر کرد، فردای انقالب تازه باید انقالب اجتماعی آغاز شود اما از نظر منصور حکمت » از 

حتی استالین پیرو سوسیالیسم در یک یر قدرت کمونیسم قابل اجرا است«؛ یعنی نیازی به انقالب اجتماعی نیست!  تسخفردای  

توانست فردای تسخیر قدرت را کمونیسم بنامد. یا الاقل به این دلیل که هنوز لنین و کشور این مقدار جرات نداشت و نمی

. ورود بیش از این در این خصوص را به نمی دادنداجازه بروز چنین خرافاتی را و سایر رهبران بلشویک زنده بودند 

 قرار دادن   فرضمبا    گوید حتیکه می  کنیم تا بالفاصله به این بپردازیم که اگر از نظر حمید تقواییی واگذار میفرصت دیگر 

آنگاه  ،ی ابتدا باید قدرت سیاسی را از طریق انقالب سیاسی به دست آوردثباتا-اما بر اساس نظریه سلبی ی،نئولیبرالاقتصاد 

ای از تحول اولی، یعنی همان کمونیسم باشد هم باز باید دوره ایندهد، و اگر فرضا رخ  ثباتیای ااگر قرار است مولفه چه؟

از فردای تسخیر »کمونیسم طی شود و این با کمونیسم فوری حمید تقوایی و  دومی یعنی اقتصاد فرض گرفته نئولیبرال به

 دارد. زیادی منصور حکمت مغایرت  «قدرت کمونیسم قابل تحقق است

خواهد دوم آن می  ر داده و به روش پلکانی اول اینشود که انقالب را از تونل زمان عبواین نظر سنتی قلمداد میچپ سنتی از  

ابتدا انقالب سیاسی برای انجام تکالیف بورژوا دمکراتیک را محقق کند و سپس وارد انقالب سوسیالیستی شود. منصور 

کرد که ط به موضوع نقد چپ خلقی)یا همان چپ سنتی( تصور میحکمت که با مباحثی گنگ و تا حدود بسیار زیاد بی رب

اگر یقه جالل آل احمد و امثال او را بگیرد و اسطوره بورژوازی ملی و مترقی را پایان یافته اعالم کند چپ مدرنی را پایه 

یرامونی نداشت و اوال خود دقیقا درک مارکسیستی از مفهوم مراحل تکامل بورژوازی در کشورهای پ گذاری کرده است؛

دانست اصال از ابتدا هم وجود نداشته است( وجود نداشته باشد ) او نمی «دیگر »ثانیا به همین دلیل اگر چنین بورژوازی 

اما او برای  شود!برپا میو به جایش فورا سوسیالیسم  شودای به نام انقالب دمکراتیک بالموضوع میبنابراین مرحله

توانست این طبقه را به آرای خود متقاعد نیروی اجتماعی طبقه کارگر نیازمند بود و چون نمی سوسیالیسم مورد  نظرش به

انقالب را دوباره با زبان دیگری  ثباتیا-سلبیتز کند لذا با طرح بحث حزب و جامعه حزب را به جای طبقه گذاشت، با 

کرد. و بدیهی است وارث او مانند حمید ور میبندی کرد و انقالب سیاسی را پدیده منفک از انقالب اجتماعی تصمرحله

تقوایی بقیه راه را برای کسب قدرت سیاسی، بی نیاز به طبقه کارگر و با هر نیروی قرار گرفته در این مسیر طی خواهد 

کم اگر تا کسب قدرت سیاسی نام حزب کمونیسم کارگری چیزی به جز کمونیسم و کارگری ) کرد. به این اعتبار دست

گذاری( بود هم هنوز اشکالی پیش نیامده و اتفاقا سیر ماجرا به ناچار این حزب را به آنجا ر از تناقض درونی این نامصرفنظ

شعار با یا بدون وجود اقتصاد نئولیبرالی شعار محوری چه چناننیز خواهد کشاند. بنابراین اگر از حمید تقوایی پرسیده شود 

در اینصورت چه نیازی به »رد پای« کمونیستی است و اگر هم نیازی هست  »سلبی« سرنگونی جمهوری اسالمی باشد

که به تریش قبای جریان راست امثال پهلوی و دقیقا در کجا و چگونه باید در این مسیر ردپایی به جای گذاشت بدون این

بندی طبقاتی ردپای ه صفسر با شعارهای تمایزدهندآذر پشت ۱۸ن رادیکال انقالبی در ر بخورد!؟ دانشجویاعلینژاد ب  

کند را عصبانی کمونیستی از خود باقی گذاشتند و این طیف راست و جناح چپ این طیف که حمید تقوایی آن را نمایندگی می

ها شان سعی کرد گوش آنمشابه دانشجویان در اعتراضات گذشته شعار به خصوص وقتی حمید تقوایی در برخورد با کرد. 

 دور چرخیده شد.تر دانشجویان در واقع گوش خودش نیمبار با واکنش قاطعرا بگیرد، این

امری کمونیستی جمهوری اسالمی تواند بگوید ِصرف سرنگونی در پاسخ به سوال فوق حمید تقوایی در بهترین حالت می 

صورت یا سرنگونی نباید امر پهلوی و مجاهد و امثالهم باشد و یا اگر باشد آنها ن رد پای ما است«. در ایناست »و این هما

 شان نیست! ند و حواساکمونیستهم 

 تسخیر قدرتمارکسیستی مفهوم 



 مارکس و انگلس در مانیفست نوشتند:

برای سرنگونی سیادت سیاسی بورژوازی است«. البته ها متحد کردن کارگران به مثابه یک طبقه » هدف فوری کمونیست 

داشت، ها موضوعیتی در حد دوران حیات لنین ن ّای بیان شد که هنوز چگونگی متحد شدن خود کمونیستاین نظر در دوره

متحد ها »هدف فوری کمونیست گفته شود؛ شاید بهتر آن باشدشود تر بیان کاملالزم باشد همین نظر در نتیجه اگر امروز 

برای متحد کردن کارگران به مثابه یک طبقه جهت سرنگونی سیادت سیاسی  کردن خود به مثابه یک حزب انقالبی« 

در پروسه سرنگونی بخشی از خود مفهوم سرنگونی  رهبری مؤلفهبه عنوان  بورژوازی است. اهمیت برجسته کردن حزب

رت بگیرد به منظور استقرار سوسیالیسم نخواهد بود و در نتیجه صو  سرنگونی  لفه حزب حتی اگرؤکند و بدون معیین میرا ت

یا همان رژیم چنج آشنا رخ خواهد داد. پس حمید  ،که تغییر رژیم سیاسیاصال انقالب سیاسی صورت نخواهد گرفت بل

ُمهر، ردپا  بهشود چه نیازی مورد نظرش که به قصد سرنگونی جمهوری اسالمی انجام می تقوایی برای آن انقالب سیاسی

شود. سرنگونی برای چه و با چه جا شروع میرهبری حزب دارد؟ تفاوت دو خط سانتریستی و مارکسیستی از همینو 

 نیرویی. 

سیادت  برای امر سرنگونی «کارگران»ها متحد کردن با تکیه به نظر مارکس و انگلس اوال وظیفه فوری کمونیست

ثانیا تبدیل کردن کارگران به طبقه نیازمند حزب و حزب  طلبی؛جریان سرنگونیمتحد کردن هر است و نه  داریسرمایه

توانند به یک کارگران تبدیل نشود آنها نمی  نیازمند برنامه است. به این دلیل روشن که اگر امر سرنگونی به ضرورت یک

ت کارگران تبدیل شد دیگر آنها به که سرنگونی به ضرور به حول برنامه کمونیستی وارد پروسه سرنگونی شوند، اما همین

درست و دقیقا به این ترتیب   ای که مقصود از سرنگونی و استراتژی یا قدم بعد از آن را روشن کرده جمع شده وحول برنامه

شوند. در کانسپت حمید تقوایی امر سرنگونی موضوعی جدا از این فرایند است و حزب کاری به تبدیل به طبقه تبدیل می

ای رگران به مثابه یک طبقه برای سرنگونی سیادت سیاسی بورژوازی ندارد که اگر داشت باید برای آن طبقه برنامهکردن کا

کرد که اوال کارگران آن را بخواهند و ثانیا به پرچم اتحاد خود تبدیلش کنند. اما اگر یک حزب حقیقتا انقالبی برآمده  تدوین می

ای به جز این ندارد که افق سرنگونی را اهد در پروسه سرنگونی نقش ایفا کند چارهاز دل گرایش سوسیالیستی کارگران بخو

برای کارگران به عنوان نیروی اجتماعی سرنگون کننده روشن کنند. یعنی بین امر سرنگونی و تسخیر قدرت توسط خود 

ایجاد کند تا کارگران بدانند برای چه آمیزی و انسجام درونی  چه که باید جایگزین شود یک درهمسو و آنطبقه کارگر از یک

باید سرنگون کنند و چه چیزی باید جایگزین کنند. به جز این پروسه هر روند دیگری برای سرنگونی سرنگونی بورژوایی 

رود و جای تاسف است که حمید تقوایی در مقاله خود این همه صغرا کبری کرده که دقیقا سرنگونی بورژوایی به شمار می

های خط امامی« جا است که با این حال دانشجویان رادیکال انقالبی را با صفت »مارکسیستغ کند، و مضحک این را تبلی

 !اندچرا که رد پایش در دانشگاه را کور کرده کندمی تنبیه 

 

 دولت و حکومتمفهوم تفاوت 

گی تفاوت مفهوم دولت و برجستتقوایی و حزبش به کلی مخدوش و ناپیدا است عنصر مهم دیگری که در رویکرد حمید 

همانی است. به همین دلیل در مباحث ایشان همواره سرنگونی حکومت )رژیم سیاسی( با سرنگونی دولت این حکومت

تواند شود؛ و بدیهی است در امر سرنگونی حکومت بدون آسیب رسیدن به آپارات دولت نیروی وسیع راست و چپ میمی

 یک کاسه شود. 

توان آن را دید، با انگشت به او اشاره کرد و اسمی هم برایش گذاشت. مثال اکنون حکومت است که می ایپدیدهحکومت 

داری جمهوری اسالمی است. یا مثال حکومت  ٔهای دولت سرمایه ّحسن روحانی بر سر کار است که تابع و مجری سیاست

ت. همانقدر که حکومت ترامپ قادر نیست از مدار های دولت امپریالیسم آمریکا اس ای مجری سیاستترامپ که برای دوره

داری حاکم در کشور آمریکا خارج شود، وگرنه با انواع احکام قاضی فالنی یا پارلمان و  های دولت سرمایهاصلی سیاست

کم داری حاخارج از کادر دولت سرمایهخورد، حکومت در ایران هم قادر نیست داری افسار میسایر نهادهای دولت سرمایه

اقدامی کند. در نتیجه ما در حکومت با یک مشت دیپلمات یا »گاورمنت« طرف هستیم و اگر خواهان سرنگونی آن باشیم  

 داری نیست. لزوما به معنی خواستار سرنگونی آپارات دولت سرمایه



یر مسلح نیست. قدرت، برخالف حکومت قابل اشاره با انگشت و مشاهده با چشم غپدیده بندی دولت اما به معنی جمع 

کند که بعضی از آنها حتی نامرعی است. مثال چه کسی ای از نهادهای ریز و درشت قلمرو دولت را ترسیم میمجموعه

گذرد و چه مقدار پول و ثروت در آن وجود دارد، اما همین نهاد یکی از ارکان مهم دولت داری چه میداند در خزانه ٔمی

های  ّگذارانش در پارلمان گرفته تا بخش مهمی از مطبوعات، رسانهاساسی و قانون قانوندهد. از داری را شکل میسرمایه

های مختلف مجری  ّمساجد و کلیساها، انجمن ها، ّها و نهاد قضاوت، زندانعمومی، ارتش و سایر نیروهای مسلح، دادگاه

کند. وان دولت ابراز وجود و اعمال اراده میگی نمودهایی از مفهوم »قدرت« است که تحت عنهای حاکم و ... همه ّسیاست

 شود باید بالفاصله مشخص شود سرنگونی کدام، حکومت یا دولت. وقتی صجت از سرنگونی می

نیروهای راست و بورژوازی اپوزسیون هم خواهان سرنگونی حکومت جمهوری اسالمی هستند اما نه تنها خواهان سرنگونی 

سخت نگران آسیب خوردن به آن هستند. حکومت جمهوری اسالمی خود محصول تغییر یک که  داری نیستند بلدولت سرمایه

داری دست نخورده  ٔداری بود به طوری که آپارات دولت سرمایهداری به نوع دیگری از حکومت سرمایهحکومت سرمایه

انقالب نتوانست منجر به ُخرد کردن ماشین که شود. ایندقیقا با همین موضوع تعریف می ۱۳۵۷باقی بماند. شکست انقالب 

راه شکست خورده حکومت جدید برای حفظ و بقای دولت تا مرز فاشیسم داری شود. بدیهی است در یک نیمهدولت سرمایه

کند. تمام آنچه با نام »بهار عربی« معروف شد، چه در حالت شکست یا پیروزی آن روی میو یا خود فاشیسم هم پیش

با  سوییمقاومت یا حتی هم ها از یک طرف، ّاعتراضی عبارت بود از تالش برای تغییر حکومت از سوی پایینی های  ّجنبش

دیگر. همین حاال در عراق شاهد رشد اعتراضات   سمتداری از  یعنی دولت سرمایه  اعتراضات برای نجات جان قدرت حاکم،

سو نشان دادن خود با اعتراضات به قصد نجات جان  سیستانی با همهللاتا حدی هستیم که نیروهای فوق راست حاکم مانند آیت

شود. این دقیقا همان تالش خمینی بود که با نام »انقالب اسالمی« داری حاکم خواهان تغییر حکومت میقدرت دولت سرمایه

 متولد شد. 

ها جنبش طبقه کارگر و مزدبگیران یستتفاوت نیروهای برانداز کمونیست با انواع جریانات بورژوازی در این است که کمون

دهند اما جریانات بورژوازی فقط زمانی وارد  ٔ داری سازمان میفقیر را برای سرنگونی و ُخرد کردن ماشین دولت سرمایه

شوند. در داری را در خطر دیده و به این ترتیب اپوزسیون حکومت میشوند که سقوط دولت سرمایهپروسه سرنگونی می

ای تحت عنوان »اپوزسیون اپوزسیون نشویم« سعی حمید تقوایی و حزبش با ژست چپ و کمونیست و خرافهاین میان 

کنند حلقه واسط بین سرنگونی رژیم/حکومت با جریان بورژوازی اپوزسیون شود تا شاید از این طریق امتیازاتی در یک می

ها در مبانی  ّبرای حزبی که انواع تحریفات و چرخش دولت ائتالفی آینده ) مثال چند وزیر در کابینه( به دست آورد.

ای بگوید » هدف تسخیر قدرت است که ما با مارکسیستی داشته اصال سخت نخواهد بود با یک سند در یک شوآف کنگره

بخشی از  امای قدرت اگر نه همه ،اش و یکی دو وزیر دیگر به حکومت ائتالفیسکندری هایفرستادن مینا احدی و سنگ

هایی را فراهم کرده است! تنها امکان از قبل مسیر چنین چرخشکه تز حزب جامعه . مگر نه آن«ایمدرت را کسب کردهق

از قبل اعالم کند که هرگز وضوح کامل  موجود برای رد و نفی ادعای فوق این است که حمید تقوایی و حزبش با صراحت و  

شوند اما با آنها نیز در تقسیم ند کرد. اپوزسیون اپوزسیون نمیو هرگز در یک حکومت ائتالف بورژوایی شرکت نخواه

کار باشد تا نفهمد قدم بعدی اپوزسیون اپوزسیون نشدن قدرت شریک نخواهند شد. اما کسی باید در عرصه سیاسی بسیار تازه

 داری شد.چیست و اصال چرا نباید اپوزسیون نیروی نجات دهنده سقوط دولت سرمایه

 داریزوال سرمایه سرنگونی در دورانمفهوم 

شد مقصود سرنگونی سیادت اشرافیت فئودالی بود. داری وقتی از سرنگونی صحبت میتا قبل از آغاز زوال نظام سرمایه

داری تغییر یک نظام طبقاتی به نظام طبقاتی دیگر بود لذا مفهوم سرنگونی چیزی که تغییر نظام فئودالی به سرمایهنظر به این

این فرایند با مطالباتی نظیر آزادی و در نتیجه های طبقاتی نظام سابق نبود. و پایه بیش از تغییر رژیم سیاسی با حفظ اساس

برابری در بعض از کشورها مانند فرانسه با انقالب سپری شد و در اکثر کشورها به دلیل تابعیت از اقتصاد کشورهای 

داری خواهد سرمایه دولتلزوما سرنگونی    متروپل اصال به انقالب نرسید. از آن پس اگر از سرنگونی صحبت به میان بیاید

آیند و در داری گرد هم میدمکراتیک نیروهای متحد غیر سرمایهین پروسه برخالف انقالبات بورژوابود و بدیهی است درا

ر تتر و قطبیراکمبندی متشوند. به این اعتبار هرچه این صفاصلی بورژوازی و پرولتاریا تقسیم میاردوگاه نهایت به دو 

 تر خواهد شد. این دقیقا شرایطی است که باید بین صفوفتر و انقالبی داریسرمایهسرنگونی ضد شود سمت و سوی

ون بورژوازی طلبان تمایز ایجاد کرد و برای این منظور الزم است عالوه بر اپوزسیون بورژوازی حاکم اپوزسیسرنگونی



که روی سیاسی انقالبی نه تنها در مسیر سرنگونی قرار نگرفته، بلشد. در غیر این صورت یک نی  خارج از قدرت حاکم نیز 

داری را به خطر انداخته قرار داری از طریق تغییر حکومتی که دولت سرمایهحتی برعکس در مسیر اصالح دولت سرمایه

گونی آپارات دولت سرنداری سرنگونی انقالبی تنها یک مفهوم دارد و آن خواهد گرفت. در نتیجه در دوران زوال سرمایه

وع دیگر به جز هر موضتسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا برای ُخرد کردن ماشین دولت سرمایه است.  داری،سرمایه

گیرد و کامال بی ربط به طلبی قرار میسره در کادر اصالحچنج و سرنگونی حکومت به جای دولت یکاین، از جمله رژیم

بندی است به این دلیل واضح که مقصود او از حمید تقوایی اکنون مشغول مخدوش کردن این صف سرنگونی انقالبی است.

کافی است این حکومت دست از  تغییرات در چارچوب همین نظام موجود نیست.سرنگونی و کسب قدرت چیزی به جز 

رو است که وی درست از همین هایش بردارد تا مشکل حمید تقوایی و اپوزسیونی که اپوزسیون آن نیست حل شود!دزدی

شود و برای این مسیر مقدمات اولیه را از قبل با نیازمند نزدیکی به سایر جریانات غیر انقالبی و ضدانقالبی اپوزسیون می

پرواضح است اگر بنابراین  آن فراهم کرده است.    و نظایر  مفاهیمی ضدمارکسیستی مانند » انقالب انسانی، حکومت انسانی«

با  انهای فعالین رادیکال دانشجویی و یا جنبش کارگران واکنشی به جریانات یاد شده صورت بگیرد سروکارش در شعار 

 است!آن حمید تقوایی  لیدر  زنیبرچسب حزب کمونیسم کارگری و

 ماهیت حکومت حاکم در ایران

 نویسد: حمید تقوایی در ادامه حمله خود به دانشجویان معترض می

باالخره نکته آخر و شاید مهمتر از همه اینست که اقتصاد ایران و )همچنین عراق( نئولیبرالیستی نیست و مطلقا هیچ  »

ه داری ای  خوانائی ربطی به نئولیبرالیسم ندارد. سرمایه داری تحت حاکمیت جمهوری اسالمی اساسا با هیچ مکتب سرمای

 ندارد.  مربوط ترین اسمی که میشود روی آن گذاشت سرمایه داری دزدساالر ) کلپتوکراسی ( است«.

کوشد تا ثابت کند حکومت حاکم در ایران نئولیبرالیستی نیست. اما برای خروج از منطبق با پارگراف باال حمید تقوایی می

روز روند؛ هر ارگران و مزدبگیران درجات بیشتری به زیر خط فقر فرو میتنگنایی که با شواهدی از جمله، هر سال ک

گذارد؛ های کارگری به کلی حذف شده است؛ اجاره مسکن سر به آسمان میشنویم فالن مواد غذایی از سبد غذایی خانوادهمی

دامنه حذف سوبسیدها و ؛ فقر، فساد و سایر عوارض ناشی از شکاف طبقاتی با سرعت غیرقابل باوری رو به فزونی است

  ّسازی که به منظور کوچک شدن دولت است و در مرکز دستورات سازمان تجارت جهانی قرار دارد به دانشگاهخصوصی

سازی و ل خصوصیسابقه کارگران کارخانجات مختلف در مقابها و ... رسیده است؛ اعتراضات بیو مدارس و بیمارستان

تا آنجا که به سرکوب کارگران  و پائین نگاهداشتن سطح دستمزدها و تحمیل گوید: » موارد بسیار دیگر؛ حمید تقوایی می

ریاضت کشی اقتصادی مربوط میشود جمهوری اسالمی نیازی به مکتب نئولیبرالیسم نداشته و ندارد. این جزئی از سیاست 

اما واقعیت این است که وضعیت زندگی مردم در ایران بارها   .«بقدرت رسیدنش بوده است  همیشگی رژیم از همان روز اول

های نئولیبرالیسم به این بدتر از روز اول به قدرت رسیدن رژیم حاکم شده است. و این فرایند از آغاز تبعیت رژیم از سیاست

سویی رژیم برای تطابق با قوانین همن مقطع که این شرایط از هماتر اینسو افزایش تصاعدی پیدا کرده است. جالب

 بینی شده بود. های انقالبی پیشاز سوی گرایش مارکسیستداری جهانی نئولیبرالیستی حاکم بر نهادهای سرمایه

 رال را خلط می کندبهای نئولیبا تابع بودن حکومت نسبت به سیاست قوانین نئولیبرالیسم یموموبه تقوایی عدم اجرایحمید 

گیری بورژوازی در کشورهای پیرامونی و همچنین درک روشن و مارکسیستی در مورد چگونگی شکلبه این دلیل که 

کند اگر قرار است در ایران حکومت نئولیبرال باشد یا باید مانند داری ندارد. او تصور میتوسعه ناموزون و مرکب سرمایه

ی پیروان وی، از جمله ساالر« است! منصور حکمت به طور کلی و همهداری نیست و »دزدفرانسه باشد و یا اصال سرمایه

داری در کشورهای پیرامونی دهی نظام سرمایهجا حمید تقوایی درک مارکسیستی از مفهوم امپریالیسم و نقشش در شکلدر این

ریالیسم را دشمن عمده دانسته و شود به روش مبارزه چپ خلقی که امپدانند مربوط میچه ایشان از امپریالیسم مید. آننندار 

دانند و متوجه نیستند که در چندانی از نقش امپریالیسم نمی در مقابل آن است. بیش از این چیز خواهان تشکیل جبهه خلقی 

داری متروپل شود. در نتیجه ایشان ناچار داری پیرامونی ممکن نیست در قد و قواره و همسان سرمایههیچ زمانی سرمایه

د و همین تمایز نآوردی مانند »دزدساالر« توضیح دهکاپتیالیسم در کشوری مانند ایران و عراق را با مفاهیم مندر  شوندمی

. اما حکومت ها نداردتصور کنند نئولیبرالیسم هیچ تاثیری بر این حکومت  شود تایداری متعارف باعث مبا حکومت سرمایه

های نئوالیبرالیسم  ّعدم تبعیت از دستورات سازمان تجارت جهانی و سیاستصدام حسین و حکومت سرهنگ قذافی فقط به دلیل  



سرنگون شدند. جرج بوش نام محور شیطانی بر آن دو کشور و ایران گذاشت اما رفسنجانی که خطر را احساس کرده زانو 

ریم. از آن پس دستورات زد و در خطبه نماز جمعه گفت اگر مردم ایران با رابطه با آمریکا موافق باشند ما مشکلی ندا

تر کردن سازی به منظور کوچکداری جهانی به ایران دیکته شد. خصوصی ٔنئولیبرالیسم از طریق انواع نهادهای سرمایه

الخلقه است این داری ناقصدولت یکی از این دستورات بود و رژیم با زبان و روش خودش که روش یک دولت سرمایه

زمان تجارت جهانی اهمیتی ندارد که بخش خصوصی آقازاده و پسر عموهای مقامات دولت فرایند را اجرا کرد. برای سا

های فراملیتی  ّگذاری کمپانیداری غیر حکومتی، مهم اجرای قوانینی است که بر اساس آن شرایط برای سرمایهباشند یا سرمایه

اری جهانی جهت پذیرفته شدن در سازمان تجارت دفراهم شود. برجام از مهمترین توافقات رژیم جمهوری اسالمی با سرمایه

جهانی بود. طنز ماجرا در این است که اتفاقا این حکومت ترامپ بود که زد زیر بازی »بُرد بُرد« نئوالیبرالیسم و خواهان 

که بیشتر آمریکا آن  ترامپ در  و حکومت حسن روحانی در ایرامبُرد ویژه آمریکا در این توافقات بود. به عبارت دیگر بین 

. فرق موضوع در این است که دولت جمهوری اسالمی است و نه حکومت ترامپحکومت تابع دستورات نئولیبرالیسم است 

شان هایی نظیر جمهوری اسالمی برخالف میل ّیماست اما رژ بوده گذار نئولیبرالیستی امپریالیستی آمریکا نه تابع که سیاست

اند تا بتوانند تنها در این شرایط به بقای خود ادامه دهند. در نتیجه موضوع مرکزی پذیرفتهی تحمیل شده را ها ّاین سیاست

ایران از  رژیمبحث بر سر تبعیت  ه نئولیبرالیستی هست یا نیست،حاکم در ایران مانند دولت فرانس  این نیست که دولت

داشت تا بارها تاکید اگر چنین نبود ترامپ دلیلی نمی ین نئولیبرالیسم بر آن حاکم است؛ کهداری جهانی است که قوانسرمایه

 کند قصدشان سرنگون کردن این رژیم نیست. 

  « اتک» نام با سازمانی در  را خود که «گلوبالیسمآنتی» های ّچپ واکنش در  نئولیبرالیسم با تقابل موضوع که جایی تا

 های روش  و  کوکاکوال  و  دونالدمک   نظیر   تجلیاتی  با  هم  آن  ،سرمایه  گلوبالبیسم  با  آنها  مبارزه  گرددبرمی  بودند  کرده  سازماندهی

 دانستند ٔمی و داشته سر  پشت را رفاه دولت تجربه ایشان که بود مطرح روی این از  انقالب زدن دور  برای یا و انقالبی غیر 

 به لزوما داریسرمایه متروپل کشورهای در  گلوبالیسم آنتی لذا بگیرد، را رفاهیات از  سطح چه است قرار  نئولیبرالیسم این

 که نیست خاطر  بدین شودمی مطرح ایران مثل جایی در  نئولیبرالیسم با  مقابله موضوع وقتی اما. نیست کاپیتالیسم آنتی معنی

 نئولیبرالیسم   با  مقابله  کهبل  نشده،  تجربه  هرگز   رفاهیاتی  و  اصالحات  چنین  اصال  چون  شود  دفاع  سابق  هایرفرم  و  رفاهیات  از 

 دستورات از تابعیت به وابسته بقایش ادامه که است حکومتی با رویارویی معنی به مستقیما ایران مانند کشوری در 

 این اگر  حتی است، فراملیتی های ّکمپانی ورود شرایط کردن فراهم برای های نئولیبرالیستیو سیاست جهانی داریسرمایه

 هایسیاست تابع چون باشد که هرچه اما باشد...« و سیاسی اسالم دزدساالر، فاشیستی، آخوندی،» یا لیبرال غیر  حکومت

داری و مستقیا دولت سرمایه گیردمی جای کاپیتالیستی آنتی مبارزه کادر در  نئولیبرالیسم بر مرگ شعار  است نئولیبرالیستی

 آدم  جشن ،پارک  در   بازی  آب  یا  بامپشت  در   جوان چند  رقص  تقوایی  حمید  که  است  جااین  عجیب.  دهدحاکم را هدف قرار می

 بر مرگ شعار  اما داند ٔمی رژیم سرنگونی برای تالشی را آن نظایر  و های سفید ّچهارشنبه ، دختران خیابان انقالب،هابرفی

 داریسرمایه سرنگوی معنایشو  داد شعار  نباید اقتصادی مکتب یک مرگ برای که چرا گیردمی تمسخر  به را نئولیبرالیسم

 !بود نخواهد

 مارکسیستینتقالی یک دستاورد مهم برنامه ا

چپ سانتریست( توضیح داده شد آنها بنا به دوری بیش از حد خود از روند تکامل  طور که باالتر در مورد چپ سنتی )همان

. کلیه اندمتوقف ماندهمنشویسم  چارچوبها در مارکسیسم در بهترین حالت در دوره بلشویسم قدیم و بخش مهم دیگری از آن

کنند متعلق به سنت منشویسم هستند. استالینیسم ا از عبور مراحل پلکانی درک مینیروهای چپی که استراتژی انقالب آتی ر 

و مائوئیسم نماینده برجسته رجعت به منشویسم هستند. اما طیف چپ سانتریستی که به زعم خود با این دو گرایش مرزبندی 

بندی کردن روی همچنان مرحلهو از این قادر به فهم موضوع برنامه انتقالی نیستچنین نکرده  یتایجاد کرده، چون در واقع

کند. امروز سمبل »مدرن« این چپ سنتی همین مطرح می  انقالب و یا مطالبات را تحت عناوین دیگری مانند »سلبی اثباتی«

حزب کمونیسم کارگری است. مثال نگاه کنید به فرمایشات ایشان در مورد سوسیالیسم که هم فوری است و هم از همین فردا 

کنند و حتی برنامه دنیای بهترشان هیچ عنصر انتقال دهنده ل اجرا است، اما حتی یک مورد از مطالباتی که برجسته میقاب

انقالب زنانه و سایر مواردی که مبارزه   از چارچوب بورژادمکراتیک به سوسیالیستی ندارد. مبارزه با حجاب، اسالم، اعدام،

تواند برنامه و مطالبه جریانات سوپر راستی مانند رضا پهلوی هیچ کم و کاستی میاین چپ سانتریستی را شکل داده است بی  

های خود رژیم مانند مسیح علینژاد هم باشد. حال سوال این است که آیا مطالبات فوق به این دلیل قابل دفاع نیست و و ریزش



ز سانتریسم ) چپ سنتی( با مارکسیسم انقالبی را ها این حوزه مبارزاتی را پُر کنند؟ پاسخ به این سوال مر ّنباید کمونیست

 کند. ترسیم می

دهی شود،  ٔگام سازمانشان مبارزه پیشاز نقطه نظر مارکسیستی کلیه مطالبات دمکراتیک نه تنها مطالباتی است که باید برای

که در کشورهای است دمکراتیک آن دسته از مطالباتی مطالبات بورژوا شود.که اساسا مبارزه از همین مطالبات آغاز میبل

هایی  ّآن هم به این دلیل که بورژوازی برای قدرت گرفتن اصال چنین وعده محقق نشدند، پیرامونی نظیر ایران داریسرمایه

رژوازی در این د. در نتیجه بومیل ش به این جوامع تحصنعتی آالت نداده بود و از بیرون توسط امپریالیسم به همراه ابزار 

جوامع محصول نبرد با نظام فئودالی نبوده چون اصال در این جوامع نظام فئودالی وجود نداشته. بنابراین بورژوازی این 

که چون برای شود را نداد بلای که البد با آن برنامه متولد میجوامع نه تنها نیازمند وعده دمکراتیک و محقق کردن برنامه

. شدسنت دمکراتیکی نیز برخوردار نتجربه و ای هم با نظام پیش از خود نداشت از هیچ خود مبارزهمتحقق کردن برنامه 

و  .گیردیف حل نشده بورژوازی هم به عهده طبقه کارگر قرار میالشود که اجرای برنامه و تکحاصل این وضعیت این می

شود و از سوی دیگر تنها با اجرای برنامه خود جه میداری مواسو با دولت سرمایهاز یکاما طبقه کارگر از آن زمان که 

که برنامه طبقه کارگر سوسیالیستی است، لذا چاره دیگری برایش این به و نظر  کند،است که مفهوم طبقه کارگر پیدا می

ده بورژوازی را به مانده و حل ناش که وارد انقالب سوسیالیستی شود تا بتواند به طور توامان تکالیف عقب ماند به جز آننمی

تواند و باید بتواند  هنر مارکسیستی در این است که می رویز اینا طور همزمان انجام دهد.موازات تکالیف سوسیالیستی به

انتقال آگاهی سوسیالیستی برقرار کند. چیزی که چپ داری و واسطی بین این دسته از مطالبات با مبارزه ضدسرمایهحلقه

مطالبات حداقل و برنامه و آن به کلی بیگانه است. این دستآورد مارکسیستی پس از منقرض شدن دوره سانتریستی با -سنتی

حداکثر در چهار کنگره اول کمینترن ) پیش از انحطاط کمینترن( تدوین شده است. برنامه انتقالی که از سطح آگاهی فعلی 

داری را دهنده به سطح ضدسرمایهالبه عنصر انتقال کند و در عین حال در متن مطکارگران و مردمان مبارز آغاز می

سازی ادغام گنجاند. مثال مبارزه با نئولیبرالیسم دارای این عنصر انتقال دهنده است وقتی که با مبارزه علیه خصوصیمی

ل تپه جاری شد. به این معنی که مطالبه در مقاببرانگیزی در هفت شود. این موضوع به خوبی و در حد تحصینمی

پایی از تپه نه تنها ردشد. دقیقا در هفتسازی کنترل کارگری و روش اداره کارخانه به صورت شواریی عنوان خصوصی

یک از جریانات چپ سانتریستی ) و از جمله و به که برعکس ایشان را فرستاد رد کارشان. هیچبل چپ سانتریسم دیده نشد،

سازی، . دولتیسازی قرار دهندخصوصی در مقابلای داد که چه مطالبهشان قد نمیعقل خصوص حزب کمونیسم کارگری(

تپه با وضوح بی نظیری موضوع کنترل کارگری را مطرح کرد. که رهبری جنبش کارگران هفتتا آن  لغوکار مزدی یا چه.

داری به طور فشرده نهفته و انتقال دهنده به سطح آگاهی سوسیالیستی است. این سرمایهدر این مطالبه تمامی عناصر ضد

داری از طریق ایجاد اصله انتقال به مبارزه ضد سرمایهکند اما در متن خود امکان بالفآغاز می  مطالبه گرچه از سطح صنفی

های مندرآوردی  ّبندیکند. برای رسیدن به این درک از مبارزه باید دستهداری را فراهم میرویارویی کارگران با دولت سرمایه

ها آغاز  ّجنبش را کنار گذاشت و به سراغ مطالبات و موضوعاتی رفت که از سطح درک و مبارزه کنونی»سلبی اثباتی«

داری متبلور است. درست با همین درک مارکسیستی است که مفهوم کند و در متن آنها عنصر انتقالی به سطح ضدسرمایهمی

جنبش  طلب خارج از مدار گونیشود. هیچ جریان سرنسرنگونی با کانسپت سرنگونی سایر جریانات بورژوایی متمایز می

چه که حمید تقوایی از آن با نام »مکتب اقتصادی نئولیبرالیسم« گونی رژیم دست به ترکیب آنانقالبی مایل نیست در فرایند سرن

کند بخورد. اما دانشجویان رادیکال به جای یک شعار سرنگونی که وقتی از بستر محتوایی خود خارج باشد کمتر از یاد می

این شعار انتقالی اوال به مخاطب  برالیسم قرار دهند.کنند جنبش خود را در تقابل و رویارویی با نئولیدعا نیست تالش می

هم داری جهانی است و بدون آن آب کند این حکومت تا مغز استخوان وابسته به اجرای دستورات سرمایهخود گوشزد می

به سطح مبارزه  موجودالحالقادر به انتقال مبارزات فی مجری نئولیبرالیسمایجاد تقابل با حکومت با تواند بخورد، ثانیا نمی

گیرد و »ارواح  بندی طبقاتی صورت میشود، ثالثا با برجسته کردن این شعار تمایز اساسی در صفداری میضدسرمایه

گردند. هوشمندی استفاده از این شعار در میشان بر شود پ کر شده و به آرمگاه شان میشادی برای شعار گاه که گه ای« خبیثه

در یک  تقیما با والیت فقیه برخورد کند،تواند مس و اعتراضات خیابانی که می هارها در شورشاست که برخالف شعااین 

توان با برجسته کردن تقابل با می ،اش نیستامکان طرح یدر هر شرایطآکسیون«، آن هم درمحیط محصور دانشگاه »

های رژیمی است سال الفشعار برمال کننده چهلاین  نئوالیبرالیسم دقیقا همین هدف را با پرداخت هزینه کمتر تامین کرد.

دهد این رژیم دقیقا نماینده  ٔکه دائما لولویی به نام »دشمن« را همچون شمشیر دامکلوس بر سر مردم نگاه داشته و نشان می

 همان دشمن است. 



و چندتا برفی و هوا کردن بادبادک توانست در دانشگاه آکسیونی برگزار کند مطلقا فراتر از ساختن آدماگر حمید تقوایی می

 یگذاشت »ردپاکرد و یکی دو »آری« و اسمش را می. در نهایت چهارتا »نه« مطرح میرفتنمی «نه به حجاب»بنر 

دلیل تقابل دانشجویان با اپوزسیون راست نبود. فقط به این دلیل نبود که  حزبش«. ماهیت اعتراض او به دانشجویان تنها به

ها را در تواند »ردپایی« از خود نشان دهد و بگوید جنبشزنی با آن اپوزسیون نمیکمونیسم کارگری دیگر در چانه «لیدر »

دن از جنبش دانشجویان و متوقف خواهد؛ عصبانیت حمید تقوایی و حزبش بر سر عقب افتامشت دارد و امتیاز بیشتری می

ماندن در دوره »سلبی« بود در حالی که در متن شعار تقابل با تابعیت حکومت ایران از نئولیبرالیسم عنصر انتقالی به آگاهی 

مطرح شود. ترجمه شعار دانشجویان ای جدا باید هنوز وقت آن نرسیده و در مرحله نهفته است که در کانسپت سلبی اثباتی

چه که قرار است پس از آذر سرنگونی با افق سوسیالیستی بود و همین حمید تقوایی را کالفه کرده زیرا وی به آن ۱۶در 

سرنگونی بوجود آید در همان زمان فکر خواهد کرد، یعنی وقتی که نیروی سرنگونی را در جیب اپوزسیون راست خالی 

د تازه کنگره »اکنون چه« خواهد گذاشت که آیا بهتر است با همین جایی آن اپوزسیون به پایان رسیکرد و سرنگونی با جابه

اپوزسیونی که اپوزسیونش نشده در قدرت شریک شود و یا خواهان چیزی شود که از ابتدا باید با آن هدف سرنگونی صورت 

کند تا جای ات وارد میانقالبی فشار بیشتری بر این جریان  های رادیکال وماندن جریانات سانتریست از جنبشعقب  گرفت.می

بندی مشخص کنند. واکنش حمید تقوایی به دانشجویان رادیکال خود را از بین دو صندلی به یکی از طرفین اصلی بلوک

انقالبی مقاومتی در مقابل این جاگیری بود اما این مقاومت دوام چندانی نخواهد داشت و در دورهای بعدی ضمن ریزش 

های هرچند  ّشود. این هم از عجایب مبارزه طبقاتی است که با خیزشتعیین مینیز اش نهایی  گاهدوباره از حزب خود جای

کند. اعتالی انقالبی که جای خود دارد و صف انقالب و به تعیین موقعیت طبقاتی خود می جریانات را وادار مالیم هم 

    شود. ضدانقالب در آن مشخص می

 .بندیجمع

ه بود. حزب کمونیسم خودآگا  یشبا فعالیت حزب کمونیسم کارگری جنبدر قیاس    ۱۳۹۸آذر    ۱۶جنبش دانشجویان رادیکال در  

هم کننده ژورنالیستی وقایع است اما دانشجویان یک حرکت آگاهانه، آنبیانعمدتا ه دنبال جریانات خودانگیخته و کارگری ب

بیانیه و شعارهای   .ندنفس قابل توجهی نیز منتقل کردبه  سازمان دادند و به راستی که اعتمادرا  در اوج سرکوب و کشتار رژیم  

شد تمایز خود با جریانات راست الزم میگونه بود شان بود و چون اینداری جنبشدانشجویان منعکس کننده وجه ضدسرمایه

داری دولت جمهوری و بورژوایی را عمده کند. حمید تقوایی و حزبش که همواره با شعارهای استتارکننده ماهیت سرمایه

بار در تقابل با رادیکالیسم دانشجویان شعار این اند،اسالمی مانند »اسالم سیاسی، حکومت فاشیستی« و نظایر آن حرف زده

دهد! تو گویی »حکومت دزدساالر داری را هدف قرار نمیت سرمایهکلیّن چون به زعم ایشا برتابیدندمرگ بر لیبرالیسم را 

 داری وارد کند! تواند گزندی به بر پیکره سرمایهمیو تعابیری از این دست یا اسالم سیاسی« 

کند درک مغشوش و غیر مارکسیستی از مؤلفه نمایندگی میس جریانی که در ظاهری مدرن چپ سنتی را  حمید تقوایی در رأ 

مایل نیست  داری ندارد و از این رو اوالا سرمایهشان عنصر ضدطلبیتر تمایل سرنگونیسرنگونی دارند. به عبارت واضح

ا با سایر نیروی بر اساس همان مرحله ایجاد تمایز با سایر نیروهای اپوزسیون را  های سرنگونی طلب مقابله کند و ثانیا

تپه و فوالد، و اخیرا گذارد برای زمانی دیگر. جنبش کارگران هفتمی کردن انقالب با زبان »سلبی اثباتی« بندیمرحله

اند. به این معنی که در متن مطالبه و جنبش دانشجویان بر اساس سنت چهاره کنگره اول کمینترن روش انتقالی را برگزیده

داری مبارزه نهفته است و نیازمند روش امروز سلبی بعدا اثباتی نیست. دهنده به وجه ضد سرمایهشعارهایشان عناصر انتقال

خواهند جایگزین کنند چه که میشوند و یا وقتی شدند برای آنها تا قبل از آمادگی یا وارد فاز سرنگونی نمیاین نوع جنبش

بندد و این یعنی طفه قدرت آینده را در متن مبارزه امروزش میوارد این فاز خواهند شد. کنترل کارگری و اداره شورایی ن

 فهم صحیح برنامه انتقالی که چپ سانتریسم با آن به کلی بیگانه است. 

 ۱۳۹۸ماهبرابر با سوم دی۱۹۱۹دسامبر  ۲۴
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