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با دنبال کردن محتوای اجتماعی روزنامه جمهوری اسالمی، که ارگان رسمی حزب جمهوری : پرسش

شود که جناح نيرومندی در اين حزب و روزنامه ارگانش، به طور اسالمی است، به روشنی ديده می 
  آيا اين ارزيابی درست است؟. مشخص به سوی راست در تغيير و تحول است

  
 به طور کلی بايستی گفت که در حزب جمهوری اسالمی گرايش های گوناگونی در :پاسخ

. ر وجود داردمسايل مربوط به سياست داخلی، سياست خارجی، و سياست اقتصادی کشو
موضع گيری های شخصيت های بارز حزب جمهوری اسالمی را با هم مقايسه چون وقتی ما 

می کنيم و اين موضع گيری ها را با سمت گيری اساسی روزنامه جمهوری اسالمی مقايسه 
رچگی در نظريات، نه در زمينه می کنيم، در مجموع به اين نتيجه می رسيم که در آن يکپا

اين . ، نه در زمينه سياست خارجی، نه در زمينه سياست اقتصادی وجود نداردت داخلیسياس
و اما از آنچه که از روزنامه جمهوری اسالمی و از موضع . قضاوتی است که ما داريم

غير از موضع گيری های شخصيت ( گيری های رسمی حزب جمهوری اسالمی برمی آيد 
به طور کلی می توان گفت ) ل ديگری باشد های بارز و برجسته اين حزب، که می تواند شک

که حزب جمهوری اسالمی امروز نسبت به دوران شهيد دکتر بهشتی و شهيد دکتر باهنر در 
، يعنی حزب سمت راست قرار دارد، آن هم نه يک ذره، بلکه به طور کامال محسوس

، در جمهوری اسالمی دوران شهيد بهشتی و شهيد باهنر مشخصا در جهت مستضعفان بود
جهت تصميمات مترقی شورای انقالب بود، در جهت ملی کردن صنايع متعلق به دزدان و 
غارتگران بود، در جهت اجرای کامل نکات اقتصادی برجسته قانون اساسی بود، در جهت 

ولی بعد از شهادت دکتر بهشتی . بود، و نظاير اين ها" د " و " ج " اصالحات ارضی و بند 
در صفحات روزنامه جمهوری  عدالت اجتماعیاهد آن هستيم که بخش و دکتر باهنر، ما ش

اسالمی و در موضع گيری های دفتر سياسی حزب جمهوری اسالمی، به طور محسوس هر 
دوستانی که با برخی از دوستان حزب جمهوری اسالمی تماس . روز رنگ پريده تر می شود

در حزب جمهوری اسالمی هر روز سرمايه داری موضع گيری دفاع از دارند، می گويند که 
ولی تفسير دفتر سياسی حزب جمهوری اسالمی در مورد . مشخص تر و بارزتر می شود
در يکی از نمازهای جمعه، نشان دهنده وجود و   رفسنجانیبخشی از سخنرانی حجت االسالم

ديده می شود که حزب جمهوری اسالمی آشکارا وجود طبقات را به . بروز اين پديده است
. البته نفی طبقات در تمام احزاب وابسته به خرده بورژوازی عمومی است. کلی نفی می کند

برای اين که اگر واقعيت اين . اين احزاب معموال از تقسيم طبقاتی جامعه سرباز می زنند
است که طبقه کارگری وجود دارد و طبقه سرمايه داری، و يک قشر خرده بورژوازی هم 

هم دلش می خواهد که سرمايه دار تحت فشار سرمايه داری است، اين وسط است، که هم 
به اين . بشود، خوب، اين برای نمايندگان سياسی خرده بورژوازی کمی ناجور در می آيد

ترتيب است که در تمام احزاب خرده بورژوازی جهان، مسئله شناخت طبقاتی جامعه نفی می 



يی باشد، هندو باشد، مسلمان باشد يا شود، حاال اين حزب می خواهد مسيحی باشد، بودا
و اين در . غيرمذهبی باشد ـ همه آن ها تقسيم طبقاتی جامعه را به طور کلی نفی می کنند

حالی است، که در حرف هميشه از طبقه محروم، از طبقه زحمتکش، از طبقه غارتگر دم می 
 هستند، ناگهان می طبقه محروم چه کسانی: ولی آن جا که می خواهيم مشخص کنيم که. زنند

عرصه های يکی از ! محرومان جامعه باشدجزء  گويند که سرمايه داری هم می تواند
احزاب خرده بورژوازی می  .اختالف آن ها با احزاب مارکسيستی اصيل هم همين است

مارکسيست ها می خواهند جامعه را تقسيم کنند به طبقات و نفاق بيندازند بين اين "گويند که 
کارگر "تعريف می کنند که بياييد ببينيد " اتحاد عمومی" احزاب خرده بورژوازی از ".طبقات

اين مارکسيست ها توده ای ها و ! و سرمايه دار چه الفتی می توانند با همديگر داشته باشند
اين خاصيت !" کمونيست ها هستند که می خواهند همه اين ها را به جان همديگر بيندازند

  .ياسی خرده بورژوازی استعمومی نمايندگان س
  . ولی حاال ببينيم حزب جمهوری اسالمی واقعا چگونه تغيير پيدا کرده است

ما امروز کسانی از وابستگان به حزب جمهوری اسالمی را می بينيم که خيلی صريح و با 
اصرار در اين جهت هستند، که نه تنها سرمايه داری با بخش خصوصی را نگه دارند، بلکه 

 در بعضی از تصميمات ما اين گرايش را. يت کنند و به آن امکانات وسيعی بدهندجدا تقو
چنين در عملکرد بعضی از ست، و همدولتی، که به طور کلی دولت حزب جمهوری اسالمی ا

حاال اين .  ديده ايم و می بينيمح رهبری حزب جمهوری اسالمی هستندوزرايی که در سط
 ، را مقايسه کنيم با نطرياتعضی از پوشش های اسالمیدفاع از سرمايه داری، البته با ب

، که "تعاونی" و  "تعاون" از جمله ديدگاه های بسيار جالب شهيد بهشتی درباره . شهيد بهشتی
شهيد بهشتی می . منتشر شده است) 61 مرداد 17(روزنامه اطالعات " ضميمه اقتصادی"در 
  :گويد

به اين نفی درست (ی سرمايه داری تکيه کنيم جمع بندی اين که ما بايد روی نف". . .   
همين مقدارش هم .  و هيچ رحم نکنيد که سرمايه داری بتواند در اين جامعه بماند)دقت کنيد

، ذره ای در اين مسئله ترديد واقعا اگر فردی، جمعی، گروهی. که هست، بايد ريشه کن کنيم
ما . انقالب به دست آمده کرده اند، خطرهای بزرگی متوجه اين نعمت هايی که در پرتو دبکن

هيچ درنگ نکنيم و هيچ وقت تلف نکنيم، تا با تمام توانمان . در اين باره نبايد هيچ ترديد بکنيم
فرقی نمی کند بايد (جلوی سلطه سرمايه داری خارجی، داخلی وابسته، داخلی غيروابسته

در موقع . ايد انجام بدهيمبرای اين منظور کارهای زيادی ب. بگيريم) جلوی همه اين ها را
کارهايی که بايد . تنظيم قانون اساسی تا حدودی در بخش اقتصادی توانستيم پيش بينی کنيم

آمده، ولی وقت کافی نبود، يک کلياتی آن جا گفته ) قانون اساسی(انجام بدهيم، در اين بخش 
د يا در دوره های قانون گفته شد که انشااهللا در سال های بعبه اين شد، اين کليات هم با توجه 

قوانين و طرح های الزم در اين جهت تهيه و  يا کار دولت، با دست باز ،گذاری مجلس
  ".تصويب و اجرا بشود

از رهبری حزب جمهوری اسالمی در دولت و در حاال ما گفتار و کردار کسانی 
باره به صاحبان ، که با تمام قوا در جهت اين هستند که کارخانجات ملی شده را دوحاکميت را

سرمايه دارشان برگردانند، سرمايه دارانی که اموال ملت را چاپيدند، ميليون ها و ميليون ها 
ارز به خارج بردند و فقط سرمايه کوچکی را در مقابل اين همه غارت و اين همه وام، که از 

را در مقابل ثروت مردم گرفته بودند، باقی گذاشتند، و دولت مجبور شد که کارخانجات آن ها 
بخشی از قرضی که به بانک های دولتی داشتند، بگيرد ـ همه اين ها را بگذاريد در مقابل اين 

چپ رو بوده و يا اين آقايان به شهيد بهشتی : آن وقت بايد بگوييم که. گفتار شهيد بهشتی
  !راست می تازند و در جهت راست عمل می کنند

 70بعد از شهادت دکتر بهشتی و بيش از  :به نظر ما، در مجموع می توان گفت که  
تن از رهبران و مسئوالن برجسته حزب، مجلس و دولت، و بعد از شهادت دکتر باهنر، که 



دومين دبير کل حزب جمهوری اسالمی بود و در مسايل اقتصادی در همان مواضع شهيد 
حزب رهبر ( در حزب جمهوری اسالمیعمال يک جريان تجديد نظربهشتی قرار داشت، 

 -جمهوری اسالمی دراين مرحله دراختيار علی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسالمی بود
ما می بينيم که در عين حال که همان برنامه و همان حرف ها مورد .  وجود دارد)راه توده

، در روزنامه عدالت اجتماعی، درباره مسايل مربوط به عملپذيرش رسمی است، ولی در 
حزبی که رهبر . جمهوری اسالمی تقريبا، اگر نگوييم تحقيقا، تقريبا چيزی ديده نمی شود

اوليه اش شهيد دکتر بهشتی، در خط امام خمينی، آن قدر روی مسئله عدالت اجتماعی تکيه 
می کرد، حاال ماه ها و ماه ها می گذرد و در روزنامه ارگانش تقريبا چيزی درباره مسايل 

و اين در زمانی است که دولت در دست حزب . ربوط به عدالت اجتماعی نمی نويسدم
دبيرکل حزب  )خامنه ای یعل( رييس جمهورواقعيت اين است که . جمهوری اسالمی است
ميرحسين موسوی منظوراست که از همان زمان و در ( رييس دولت.جمهوری اسالمی است

ف نظرپيدا کرد و اين اختالف نظر تا اين لحظه که تمام اين زمينه ها با علی خامنه ای اختال
موسوی از ورود به صحنه انتخابات رياست جمهوری دوره نهم اعالم انصراف کرد ادامه 

عده زيادی از وزيران  .  عضو شورای رهبری حزب جمهوری اسالمی است) راه توده-دارد
می شود که به عمليات در چنين شرايطی ديده ن. اعضاء موثر حزب جمهوری اسالمی هستند

بی رويه ای که از طرف اين دولت انجام می گيرد و واقعا باعث تعجب مردم می شود، حتی 
مثال ما نديديم که روزنامه جمهوری . انتقاد کوچکی هم در روزنامه جمهوری اسالمی بشود

  هزار تومان طال وجواهر برای پاپاها و ماماهای عزيز کرده100اسالمی به اين جريان 
ظاهرا بايد دانشجويان از جهاد . های آمريکا و اروپای غربی، حتی يک کلمه هم انتقاد کند

يس دولت مجبور شود که اين تصويب نامه را لغو  دانشگاه صدايشان در بيايد، تا رئسازندگی
  .کند

که حزب جمهوری اسالمی، ما خيال می کنيم که اين نظر با واقعيت تطبيق می کند،   
حاال اين واقعا يک تحول بنيادی . ، در جريان يک تحول به سمت راست استدر مجموع خود

 که جلوی اين تحول را بگيرد و به ين ميانه تغييراتی پيدا خواهد شدبه راست است، يا در ا
  .اين را تاريخ نشان خواهد دادعقب برگرداند، 

باره اين البته همان طور که گفتم، به نظر ما، در داخل حزب جمهوری اسالمی در  
، علت جنگ و گرفتاری های ديگرحاال ممکن است که واقعا به .  هستاختالف نظرمسايل 

ولی مسلم اين است که بين جناح . اين اختالف نظر در شرايط کنونی خيلی زياد بروز نکند
اين بحث و اختالف در مردمی حزب جمهوری اسالمی و جناح طرفدار سرمايه داری آن، 

بعدها و با راهکاری که آيت اهللا خمينی پيدا کرده بود، حزب جمهوری (.دآينده جدی خواهد ش
اما اين يک . اسالمی منحل اعالم شد تا از تشکل جناح راست در درون آن جلوگيری شود

جريان موتلفه اسالمی و کهنه کاران حجتيه و فدائيان اسالمی که در . ساده انگاری بود
بودند، پس از اعالم انحالل اين حزب رفتند رهبری حزب جمهوری اسالمی النه کرده 
را مرکب از همه طرفداران سرمايه " رسالت"جمعيت موتلفه اسالمی، فدائيان اسالم و جبهه 

به ابتکار و سردبيری و مديريت آيت اهللا آذری قمی " رسالت"داری ايجاد کردند و روزنامه 
آنها توانستند در مجلس .  تولد يافتدادستان عزل شده انقالب توسط آيت اهللا خمينی بدين ترتيب

 نفره را تشکيل دهند که سخنگو و مبتکر آن علی اکبر ناطق نوری 99سوم يک فراکسيون 
گذشت آيت اهللا خمينی دست به  توانست بعد از در" رسالت" همين فراکسيون و جبهه .بود

گر با حمايت بزرگترين تصفيه های حکومتی از ميان مخالفان خود بزند و اين ممکن نشد م
  ) راه توده-علی خامنه ای که به رهبری رسيده بود

مثال همان تفسير دفتر سياسی حزب جمهوری اسالمی، منتشره در روزنامه جمهوری   
در مورد مسايل طبقاتی را بگيريم، که طی آن وجود طبقات در  ) 25/5/1361( اسالمی 

طبقه سرمايه دار .  است موجودولی واقعيت اين است که طبقه کارگر. جامعه نفی می شود



طبقه کارگر را که مارکسيسم خلق .  و اين اصال به مارکسيست ها مربوط نيستموجود است
اصطالح طبقه قبل از مارکسيسم به وجود آمده و حتی اصطالح طبقه کارگر مال . نکرده است

ان، که بهتر خود سرمايه دار.  سرمايه داری استقبل از مارکسيسم است، مال اقتصاددان های
ولی تفسير . از همه طبقه خودشان و طبقه کارگر را می شناسند، اين مسايل را بيان می کنند

اما از اين بگذريم و به نتايج ! همه اين ها را چسبانده است به مارکسيست ها" دفتر سياسی"
  :به آن رسيده است، بپردازيم" دفتر سياسی"خيلی جالبی، که تفسير 

ای و صنفی و ايجاد محورهايی بر اساس اليه بندی های اجتماعی و گرايشات طبقه "   
اين که جمعی به .  بود انقالب اسالمی ما بدان مبتال شوداقتصادی از آفت هايی است که ممکن

دفاع از خواسته ها و عاليق صنفی گرد يکديگر جمع شوند و در راه تحميل خود و نظريات 
ن مصالح مجموع حرکت انقالب اسالمی گام بردارند خود بر ديگران حتی بدون در نظر گرفت

و بدين گونه مخاصمه و نبردی غير واقعی در درون صفوف مردم به وجود آيد و حاصلش 
تضعيف پايه های انقالب، هرز بردن نيروها، ايجاد فرصت های مناسب برای اشخاص و 

  ."گروه ها باشد، خواست اين نيروها بوده و هست
اصال يک اليه بندی : که بخوانيد، فقط اين نتيجه را می گيريد کهتمام اين جمله را   

به نظر ما، اين محرومان و جابران در صنايع ! محروم و جابر در جامعه وجود ندارد
ولی ما اين اسم را به شما پيش کش می کنيم، اما . اسمشان کارگران و سرمايه داران است

اگر وجود ندارند؟   غارتگران وجود دارند يادر بخش صنايع محرومان و: باالخره بگوييد که
  !ندارند، به گفته های امام خمينی رجوع کنيد

آيا کاخ نشين ها کارگران هستند؟ اصال اين کاخ نشين ها يک اليه اجتماعی اند؟ اين   
اليه کجاست؟ بعضی از آن ها دهقان زحمتکش اند؟ بعضی رعيتند؟ بعضی برده اند؟ بعضی 

اين کاخ نشين ها حساب بانکی شان از ده ميليون و بيست ميليون !  نهکارگر کارخانه اند؟
پولی که اين ها به کار . است "سرمايه دار"و " پولدار"اين ها  اسم خيلی مودبانه. باالتر است

حتی آقای . چغندر نيست. اسمش را نمی شود چيز ديگری گذاشت.  استسرمايهمی اندازند، 
. پس، اين آقايان سرمايه دار هستند!  نمی گويد چغندر گذاریسرمايه گذاری،:  می گويدتوکلی

  .چه شما آن را نفی بکنيد، چه نکنيد. اين اليه اجتماعی وجود دارد
که حساب بانکی شان از ده  ،چرا شما از آن اتحاديه سرمايه داران! خوب، آقايان  

!) ها را بگذاريد چغندراگر می خواهيد، اسم سرمايه آن ( ميليون و بيست ميليون باالتر رفته 
و برای تحميل نظرياتشان به انقالب تالش می کنند، يک کلمه در روزنامه جمهوری اسالمی 

  صحبت نمی کنيد؟ 
: شما حق داريد سر من فرياد بزنيد و بگوييد که: "شهيد رجايی فرياد می زند که. . .   

تا اين کارگران محروم رجايی هنوز مستضعفان از انقالب هيچ چيزی به دستشان نيامده ـ 
بگذاريد ما، طبق قانون اساسی، يک شورای اسالمی، يک اتحاديه، يک انجمن درست : بگويند

  !"؟»پايه های انقالب به خطر می افتد« کنيم، فورا 
به نظر ما، بين نظريات اين دفتر سياسی حزب جمهوری اسالمی و نظريات شهيد   

يان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمين تا آسمان م: آيت اهللا بهشتی، و شهيد دکتر باهنر 
  !است

آری، واقعيت اين است که حزب جمهوری اسالمی، در جهتی که در سئوال مطرح   
جمهوری ولی ما اميدواريم که اين حرکت ترمز بشود و حزب . شده، تغيير پيدا کرده است

ل خود شهيد بهشتی و هم ريات موسس خود، يعنی اولين دبير کاسالمی دو مرتبه در جهت نظ
اين حتما به سود انقالب و به سود توده . چنين دومين دبير کل خود شهيد باهنر گام بردارد

 را مدافع منافع آن ها دهای محروم است، که حزب جمهوری اسالمی خيلی اصرار دارد خو
  .بداند


