
   گذشته، اگر درخدمت شناخت امروز غفلت هایتحليل 
  و حرکت به سمت آینده نباشد، باز هم تکرار خواهد شد

  رقابت در حاکميت
   تضاد جنبش با حاکميت

  
سه ماه و اندی پس از انتخابات توطئه آميزی که بموجب آن، شهردار تهران را جانشين محمد 

 از پشت پرده بيرون آمده و سکاندار قوه مجریه امنيتی خاتمی کردند و گروهبندی های نظامی و
شدند، بتدریج واقع نگری ها پيرامون شرایط بغرنج انتخابات نهمين دوره ریاست جمهوری 

این فاصله بيشتر می شود، واقع بينی به مرزهای حقيقت نزدیک تر اندازه  هر. آشکار می شود
 این . بدان نياز استرنج تر امروزی درک شرایط بغشده و به آن نقطه عبوری می رسد که برا

  سال دوران خاتمی بر جنبش اصالحات چه گذشت، طرفداران جنبش اصالحات در8که در 
 زیر شعار دفاع از 57داخل حاکميت چه کردند و یا چه نکردند، توطئه های بی وقفه ضد انقالب 
 جنایت چگونه سد راه ارزش های اسالمی و ترویج خرافات چه نقشی ایفاء کرد و یا ترور، قتل و

اصالحات و خيزهای اوليه در راه آزادی مطبوعات و احزاب شد و یا حتی در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری کدام فرصت ها از کف رفت، همگی بجای خود دارای اهميت اند و باید بدقت 

 است که نتيجه  و موشکافی ها آنگاه ارزشمندتر هااما، این تحليل. آنها را تحليل و موشکافی کرد
 ، در غير اینخدمت درک اوضاع کنونی ایران و رفتن به استقبال آینده باشد ، درها گيری از آن

. صورت این نوع واقع بينی ها نيز بر سر یک بزنگاه تاریخی دیگر، در آینده فراموش می شوند
از . هد بوده ایم سال گذشته بارها و بارها و در مقاطع مختلف شا8چنين پدیده ای را ما در طول 

بحث . انتخابات دوم خرداد تا انتخابات سوم تير و بيرون آمدن احمدی نژاد از صندوق های رای
های پيش از دوم خرداد نيز، خود مقوله ای دیگر است، گرچه همين ماهيت را  در باره سال

  .دارد
 در برابر هر ؛ اما همين سخن کلی را وقتی و مصداقیاین سخن به ظاهر کلی است و نه موردی

، خود کليد  سال مجلس ششم بگذاریم4 سال دولت خاتمی و 8یک از رویدادهای تعيين کننده 
یعنی اگر ریشه های اجتماعی .  در هر مرحله از حوادث و رویدادهاست،گشایش درهای بسته

 57 خيانت به آرمان های اصلی انقالب  مردم نسبت بهانتخابات دوم خرداد بعنوان نتایج و واکنش
 ميليونی، و یا قتل 20عميقا درک شده و مبنای سياست آینده قرار گرفته بود و نه درحد تلنگر 

آخرین دوران حيات آیت اهللا خمينی که یادگار او را کشتند ( 1367های زنجيره ای ادامه کودتای 
ته یا خير ی در فجایعی مانند قتل عام زندانيان سياسی داش مستقيمتا معلوم نشود که او اساسا نقش

و نامه هائی که از او درباره برکناری آیت اهللا منتظری، فتوای قتل سلمان رشدی، فتوای قتل عام 
، اولين ساعات جنجال در ...) در دست است جعلی است، یا واقعی و....زندانيان سياسی و

شده و  یک توطئه سازمان یافته امنيتی از داخل کشور و عليه اصالحات درک  راکنفرانس برلين
 و دفاع از آن کرده پيروزی مردم ارزیابی را  مجلس ششمبرای خنثی سازی آن بسيج شده بودیم،

یک وظيفه تاریخی، صندوق رای و حضور آگاهانه مردم در پای آن یک فرصت دمکراتيک را 
ارزیابی شده و بجای تحریم آن و بحث های بی سرانجام درباره عرفی بودن یا سکوالر شدن 

ده و یا نوع رفراندوم و یا دعوت به تظاهرات مقابل دانشگاه تهران مردم را با هر حکومت آین
  ....وسيله ای که دراختيار داشتيم نسبت به عمق توطئه ها آشنا می کردیم و



واقع و در  ارغ از مورد و مصداق، دربدین گونه است که آن توصيه و فرمول عام و به ظاهر ف
به همين دليل است که معتقدیم، بحث در باره موضع . ته استهر مرحله کليد گشودن درهای بس

خدمت راست و تسليم شدن به گرایش های احساسی  و نه  گيری های تخيلی، چپ روانه و در
انتخابات سوم تير، اگر به درس هائی برای  منطق و ضرورت های لحظات گذار و عبور در

 است، اما اگر در حد بررسی گذشته باقی امروز و آینده ختم شود، بسيار عالی و ستایش انگيز
  !بماند و رو به آینده نداشته باشد، بازهم در آینده باید نشست و اشتباهات گذشته را بررسی کرد

بدین مفهوم که شامل حال همه نيروهای سياسی داخل و خارج از حاکميت، . این امر، عام است
جریان سياسی به فراخور بينش و می شود، گرچه، هرکس و هر ... دگراندیش و نواندیش و

ها باشد، گرچه آنها در تمام این  روی سخن ما می تواند عمدتا با توده ای. گرایش سياسی خود
حوادث با فاصله هائی اندک از هم، واقع بين ترین نيروی سياسی ایران بوده اند، اما عمق سخن 

همين شماره راه توده، و در پایان همين در .  انقالبی است-برخاسته از یک تجربه تاریخی
و اعدام رهبر حزب کمونيست این " فاشيسم در آلمان"یادداشت کوتاه، بازگردید به مقاله 

در همين بخش از آن مقاله دنباله دار، فصل عميقا مارکسيستی و علمی پيش آمدن ". تلمان"کشور
درآوردن حکومت از دست سنگر به سنگر سرمایه داری بزرگ و کارخانه داران آلمان و 

از جمله فتح سنگر به سنگر . می رسيد به چند نکته مهم. سوسيال دمکرات ها را با دقت بخوانيد
قدرت از سوی سرمایه داری بزرگ آلمان و تغيير فصل به فصل و نوبت به نوبت کارگزاران 

نيد که یکسال درهمين فصل می خوا. خود تا رسيدن به هيتلر و سپردن سکان رهبری کشور به او
انتخابات پارلمانی و راه یافتن آنها با بيش از  پس از پيروزی بزرگ حزب کمونيست آلمان در

و ناگزیر بودن تاثير پذیری سوسيال دمکرات های حاکم  در صد آراء به پارلمان این کشور 13
دهد   میها، سرمایه داری آلمان چگونه توطئه آتش زدن رایشتاگ را در دستور کار قرار از آن

  .تا قدرت را از دست ندهد
ها هستند که روی ضرورت تحليل دقيق  این توصيه را کردیم تا مبادا تصور شود، این توده ای

ها هستند، اما  اینها توده ای. خير. گذشته برای درک لحظه و حرکت به سوی آینده تاکيد می کنند
د ایران بهره می گيرند و سخن می ها از ذخيره خيزهای انقالبی جهان و تجربه خویش در خو آن

  .گویند
ما و همه کسانی که خواهان تحوالت اساسی و مرحله ای در ایران هستند، نيازمند بررسی گذشته 
هستيم، اما چنان بررسی که بتوان حاصل آن را برای درک شرایط امروز و حرکت به سوی 

  !اید آموختنباید در گذشته ماند، اما از گذشته ب. آینده به ميدان آورد
درواقع . ما امروز چهره جدیدی از ساختار طبقاتی حاکميت در جمهوری اسالمی روبرو هستيم

ساختار طبقاتی حاکميت تغيير نکرده، کشاکش درونی آن نيز خاتمه نيافته، آنچه تغيير یافته چهره 
  .آنست؛ و این مهم ترین مسئله کنونی در شناخت رویدادهای اخير ایران است

ه داریم تفاوت ميان رقابت گروه های فربه شده سرمایه داری تجاری با هم را که چهره ما وظيف
 و الیه های وابسته به آن در  حاکم امنيتی نيز به خود گرفته، با تضاد جنبش مردم و طبقه-نظامی

 راه هائی برای مانور و تاکتيک های  رقابت و تضاد اینميان در. حاکميت را از هم جدا کنيم
هم در رقابت .  به روی ما باز می شود که باید برای عبور جنبش، از آنها استفاده کردسياسی

 درون حکومتی و هم در تضاد جنبش و حاکميت نيروهائی نظامی و حتی امنيتی نيز حضور
 که در تاروپوت جامعه و 57این ممکن نشده، مگر زیر تاثير و حتی نتيجه انقالب  دارند و

  .حاکميت رسوخ دارد
های   و حتی در سال-ین لحاظ است که وقتی می گوئيم در مرحله جدیدی که وارد آن شده ایمبد

 باید این نيروها را در محاسبه جنبش گنجاند و به -گذشته و بعنوان ضرورتی که از آن غفلت شد



واقعيت همان است که در برابر ماست، نه . جنبش وصل کرد، نباید حيرت دیگران را باعث شود
 ما در همين دولت و همين مجلس کنونی نيز بتدریج  گروه بندی.  ما دوست داریم باشدآنچه که

هر اندازه بحران همه جانبه . های رقابتی را شاهدیم که به آسانی نباید آن را طرد و رد کنيم
 این رقابت ها بيشتر و - حتی در صورت وقوع حوادث نظامی-کنونی در حاکميت عميق تر شود

 این تضاد .از انتظار نيست که بخش هائی از آن به جبهه تضاد بپيوندد  شد و دورعميق تر خواهد
. سرانجام طبقاتی حاکميت کنونی را باید رقم بزند و آن رقابت به این تضاد و نتيجه آن خدمت کند

آخرین مصاحبه (تفاوت این دیدگاه با آن دیدگاهی که اخيرا سازمان مجاهدین انقالب اسالمی
مطرح کرده و حاکميت را فاقد بار طبقاتی دیده، همين ") محسن آرمين"سازمان سخنگوی این 

آنها که رقابت را می بينند و در آن حضور می یابند اما به عمق تحوالت . گره بينشی است
 اجتماعی باور ندارند و آنها که تضاد جنبش و حاکميت را می بينند و از رقابت در کنار آن و در

در ابهام باقی می ماند، چرا که " دفاع از نظام"اینگونه است که . ه می گيرندخدمت این تضاد بهر
 .از بار طبقاتی حاکم بر آن و ضرورت به زیر کشيدن آن غفلت می شود


