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آنچه که گفته شد
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1روش برخورد :طبقات ،جنبش ھا ،احزاب سياسی ،شخصيت ھا

.2
.3
.4
.5

دگرگونی اقتصادی ايران بين دو انقالب
دگرگونی سياسی و اجتماعی ايران – بين دو انقالب
از شروع انقالب تا قيام بھمن ۵٧
قيام بھمن

اين جلسه
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1يک ارزيابی لنينی از قيام  ٢٢بھمن ۵٧
 .2از قيام تا خاتمه يا تا شکست انقالب
 .3تحوالت احزاب سياسی از قيام تا خاتمه انقالب
 .4طبقه کارگر  :تجربه شوراھای کارگری
 .5خاتمه يا شکست انقالب؟
 .6تحوالت چپ و مجادالت و پرولوماتيک ھای مارکسيستی.
وقت کم و موضوعات متنوع و يک تاريخ غنی از تحرکات طبقه کارگر ما را ناچار ميکند که بسيار گذرا به مولفه
ھای اين دوره بپردازيم .بررسی تفضلی تر نيازمند کار بيشتر است .سعی ميکنيم که در پروسه کتبی کردن اين بحث
بعضی از جنبه ھا تکميل کنيم.

يک ارزيابی از قيام
انجمن مارکس-حکمت لندن
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♠

مارکسيسم و قيام "عقل سليم" يا نگاه از موقعيت طبقه ی کارگر – لنين و قيام
منصور حکمت و قيام در کردستان عراق در سال ٩٢
قيام بھمن بالواسطه و بالفاصله تناسب قوای ميان طبقه کارگر در مقابل بورژوازی را به ضرر طبقه کارگر تغيير داد
 .1خود آگاھی طبقه کارگر نسبت به موقعيت خود در مقابل کل بورژوازی
” .1ما شير نفتو بستيم تا مرگ شاه خائن در انقالب ھستيم !”
 .2با قيام بھمن و سرنگونی حکومت سلطنتی شاه مرد – اصوال با رفتن شاه از ايران شاه عمال مرد.
 .3سوال اين بود که بعد چه؟ نه طبقه کارگر و نه چپ ھيچ ايده روشنی در اين مورد نداشت.
قيام بھمن منجر به بقدرت رسيدن ضد انقالب اسالمی به عنوان نتيجه مشروع و منطقی انقالب شد .
با رفتن شاه و مذاکره ميان جريان اسالمی با ارتش و آمريکا برای انتقال آرام قدرت به آنھا به حرکت در آمده بود
تصور اين امر نبايد سخت باشد که اگر دوره بی حکومتی دولت بختيار ادامه پيدا ميکرد يا حتی اگر توافق ميان اسالمی
ھا با دستگاه دولت به نتيجه ميرسيد باز ھم شاھد ادامه فضای انقالبی می بوديم که از يک طرف طبقه کارگر را در
مقابل بورژوازی پالريزه ميکرد و از طرف ديگر اين پالريزاسيون ،خود چپ را پالريزه ميکرد ،ھمانطور که بعدا کرد.
بطور قطع ميتوان حکم داد که طبقه کارگر در مقابل بورژوازی در موقعيت بسيار بھتری قرار ميگرفت .بياد داشته باشيم
که مدت کوتاھی قبل از قيام پروسه تشکيل شوراھای کارگر ،بويژه نفت ،شروع شده بود و خواست شرکت در کميته
انقالب و دولت باال گرفته بود
قيام زودرس و بی نقشه ھمه اين صحنه را تغيير داد .
اين قيام در واقع نقطه آغاز شکست انقالب  ۵٧بود .
قيام البته سنتی انقالبی را برجای گذاشت اما نتايج بعدی آن بدرجه زيادی جمعبندی و بلوغ بورژوازی در مخالفت با
انقالب و قيام را بعضا به داده جامعه تبديل کرد .

مھمترين درس قيام
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1ھدف قيام ،از نظر طبقه کارگر ،صرفا براندازی حکومت نيست
 .2ھدف در اساس برای به قدرت رسيدن طبقه کارگر ،و حفظ اين قدرت است.
قيام  ۵٧ھيچکدام از اين مشخصات را نداشت.

ما ھرگز نميتوانيم شعار "انقالبیتر از ھمه باشيم" را طرح کنيم و ھرگز ھم طرح نخواھيم کرد .ما حتی سعی
نخواھيم کرد که در انقالبی بودن با دمکراتی بُريده از پايگاه طبقاتی خويش ،با دمکراتی که ُکشته و مردۀ
عبارات زيبا و دلپذير است و مدام جملهھاى قالبى و شعارھای مبتذل رديف ميکند ،مسابقه بگذاريم .برعکس،
ما ھميشه ناقد چنين انقالبی بودنی خواھيم بود؛ ما معانی واقعی کلمات ،محتوای واقعی وقايع بزرگ بصورت
ايدهآل در آمده را افشا خواھيم کرد؛ ما نياز به يک ارزيابی ھوشيارانه از طبقات و طيفھای موجود در
درون طبقات را حتی در داغترين موقعيتھای انقالب آموزش خواھيم داد.
لنين  -سوسيال دمکراسى و دولت موقت انقالبى

از قيام تا خاتمه يا شکست انقالب
طرح بحث
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1روزھای بعد از قيام
 .1جمھوری اسالمی چيست؟
 .2احزاب سياسی از راست تا چپ
 .3طبقه کارگر :معضالت و تشکل

 .2دوره بندی  :دوره ھای مختلف

روزھای بعد از قيام
جمھوری اسالمی چيست؟
انجمن مارکس-حکمت لندن

.1
.2
.3
.4

ضد انقالب اسالمی در سرگيجه تعريف و تثبيت
چرا ضد انقالب؟
ساختار جنبشی دولت اسالمی
رگه ھا و افق ھا  :دو يا سه جناح در ضد انقالب

 .1ليبراليسم اسالمی – ناسيونال اسالمی
 .2پوپوليسم اسالمی
 .3دستگاه مذھبی – خمينی – حجتيه ،فدائيان اسالم... ،

 .5جدالی که امروز شاھد آن ھستيم – با تفاوت ھائی – پوپوليسم
اسالمی؟
 .6حواشی سيستم اسالمی :مجاھدين  -بنی صدر

روزھای بعد از قيام
احزاب سياسی چپ
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1حزب توده
 .2چريک ھای فدائی
 .3مائوئيست ھا
 .1رنجبران
 .2کومه له – کنگره اول آن
 .3اتحاديه کمونيست ھا
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خط سه
خط چھار
خط پنج
چپ ليبرال

روزھای بعد از قيام
طبقه کارگر :معضالت و تشکل
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1فرار سرمايه داران – ورشکستگی بانک ھا – تعطيل کارخانه ھا
 .1سرمايه ھای بزرگ
 .2سرمايه ھای متوسط و کوچک
 .3شرکت ھای ساختمانی و کارگران پيمانی
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کنترل کارگری – شوراھا – ،مجامع عمومی  -ھيات ھای نمايندگی و ...
نفت نقطه کليدی
تمرکز بر خواست ھای اقتصادی – حقوق ھای پرداخت نشده ،مزايا و تغيير
رابطه کارگر و مديريت در محل کار
فقدان اتحاد و سازمان سراسری

دوره بندی
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1به اشکال مختلف ميتوان فاصله  ۵٧تا  ۶٢را دسته بندی کرد
 .2مبنای دوره بندی ما
 .1دولت در دوره ھای انقالبی – صورت مساله تثبيت جمھوری اسالمی است.
 .2رويداد ھائی که رابطه دولت با جامعه و طبعا رابطه دولت با طبقه کارگر را شکل
ميدھند.

 .3دوره بندی ما
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از قيام تا شھريور  – ۵٨حمله به کردستان
از شھريور  ۵٨تا شھريور  – ۵٩حمله عراق به ايران
از شھريور  ۵٨تا خرداد ۶٠
از خرداد  ۶٠تا ۶٢

دوره اول :از قيام تا شھريور ۵٨
انجمن مارکس-حکمت لندن

تالش برای تثبيت محور ھمه دوره ھا است بخصوص در اين دوره  :دولت در دوره ھای انقالبی
 .1اين تالش چند مؤلفه دارد
 .1روشن کردن ھويت جمھوری اسالمی –
 .1جدال ميان پوپوليست ھای اسالمی با ليبرال ھا
 .2جدال ميان دستگاه مذھبی با ليبرال ھا
 .3يافتن بھترين مدل يا الگو برای تضمين ثبات جمھوری اسالمی
 .2خلع سالح
 .3از مين بردن کنترل کارگری  -انحالل شوراھای کارگری – تثبيت مديريت يک نفره – مھار زدن به جنبش
کارگری
 .4زدن آزادی ھای سياسی و اجتماعی برای محدود کردن دامنه اعتراض و دخالت توده ای در سياست

دوره اول :از قيام تا شھريور ۵٨
انجمن مارکس-حکمت لندن

تالش برای تثبيت محور ھمه دوره ھا است بخصوص در اين دوره  :دولت در دوره ھای انقالبی
 .1بحران مشروعيت سرمايه داری
 .2ادامه مبارزه مستقل کارگران اکثرا در مقابل دولت به قدرت رسيده
 .1مبارزه حول مالکيت صنايع  -اداره صنايع
 .2دستمزد ھا
 .3مزايا
 .4بيکار سازی ھا
 .5تعريف يا يافتن تعريف درستی از جايگاه ،عملکرد ،نحوه فعاليت و نقش شوراھای
کارگری

دوره اول :از قيام تا شھريور ۵٨
انجمن مارکس-حکمت لندن

تالش برای تثبيت محور ھمه دوره ھا است بخصوص در اين دوره  :دولت در دوره ھای انقالبی
• دولت بازرگان و کل دستگاه مذھبی از ھمان روز بعد از قيام اعالم کردند که دوره شورا ھا
تمام شده است – شورا ھای جائی ندارند – تالش برای استقرار مديريت تک نفره از ليبرال ھا
• در اساس ليبرال ھای اسالمی بيشتر به اقتصاد توجه دارند و جريان پوپوليست و دستگاه مذھب
به تثبيت سياسی جمھوری اسالمی
• سرمايه ھا – به تجارت روی می آورند – تعطيل بيشتر واحد ھای توليدی
• دولت موقت بيش از  ۵٠٠صنعت بزرگ را ملی ميکند  -بيش از  ٨۵بيليون ﷼ اعتبار به
صنايع اختصاص ميدھد که تنھا  ٢۵بيليون ﷼ آن مصرف ميشود
• طبقه کارگر به دفاع از دستاورد ھايش ميپردازد -مبارزه کارگری جز در نفت جنبه دفاعی پيدا
ميکند – افزايش دستمزدھا با تورم لجام گسيخته خنثی ميشود
• پراکندگی تشکل ھای کارگری )جز موارد معدود مانند گيالن( – فقدان يک افق سراسری

دوره اول :از قيام تا شھريور ۵٨
انجمن مارکس-حکمت لندن

تالش برای تثبيت محور ھمه دوره ھا است بخصوص در اين دوره  :دولت در دوره ھای انقالبی
نقاط ”عطف“
 .1فروردين  – ۵٨رفراندم جمھوری اسالمی
 .2حمله به زنان – حجاب
 .3شھريور  – ۵٨حمله به کردستان و آزادی ھای سياسی
 .1کردستان – فضای عمومی – عروج نيروئی خود را چپ و کمونيست ميخواند
 .2حمله به ھمه آزادی ھای سياسی – مطبوعات – دانشگاه ھا – فرھنگی
 .3عکس العمل طبقه کارگر و جامعه به حمله به کردستان
 .4شکست در کردستان – مذاکره – عقب نشينی در سطح سراسری

دوره دوم  :از شھريور  ۵٨تا شھريور – ۵٩
حمله عراق به ايران
انجمن مارکس-حکمت لندن

.1

 ١٣آبان  – ۵٨اشغال سفارت آمريکا

 ١٢ – ١١ .2آذر  – ۵٨تصويب قانون اساسی جمھوری اسالمی
 ۵ .3بھمن  ۵٨بنی صدر رئيس جمھور ميشود
 .4فروردين  – ۵٩انقالب فرھنگی
 ٩ .5فروردين حمله دوم به کردستان – جنگ  ٢۴روزه سنندج
 ٢٠ .6مرداد رجائی نخست وزير ميشود
 ٣١ .7شھريور حمله عراق به ايران

دوره دوم  :از شھريور  ۵٨تا شھريور – ۵٩
حمله عراق به ايران
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1شکست در کردستان مجددا کل فضای سياسی و مبارزاتی را باز کرد
 .2دولت بازرگان مديران ليبرال را در تعداد وسيعی از صنايع که ملی شده اند منصوب ميکند – جدال ميان طبقه کارگر و مديران
 .3اشغال سفارت آمريکا و فضای تبليغاتی پوپوليستی نتيجه ناخواسته ای را ببار آورد :در فضای آژيتاسون ھا ضد امپرياليستی و
ضد ”سرمايه داری وابسته“ – محمل ”موجه ی“ داد تا کارگران با مطالبات خود جلو بيايند – توده کارگری در اين فضا روحيه
تعرضی تری بخود گرفت.
 .4دولت رجائی – در انعکاس فضای پوپوليسم اسالمی بجای رد کردن شورا ھا طرح شورا ھای اسالمی را آورد” .خانه کارگر“ به
محل تجمع اين جريان تبديل شد.
 .5تشکل ھای سراسری تر کارگری شکل ميگيرند  :شوراھای گيالن – شوراھای غرب تھران – نفت -
 .6با عدم کارائی شوراھای اسالمی – انجمن ھای اسالمی جای آنھا را گرفت.
 .7جای مديران تکنوکرات ليبرال که در کنترل طبقه کارگر ناکار بودند – مديران ”مکتبی“ نشانده شد – سياست محور است نه
اقتصاد!
 .8مديران مکتبی و انجمن ھای اسالمی به سرعت تعرض به تشکل ھای کارگری و فعالين کارگری را شروع کردند
 .9انقالب فرھنگی که ظاھرا از دانشگاه شروع شد به سرعت نتايج فضای آژيتاسيونی ناشی از اشغال سفارت را خنثی کرد و
تعرض وسيع به تشکل ھا و فعالين و رھبران کارگری و سياسی دامن گرفت.

دوره دوم  :از شھريور  ۵٨تا شھريور – ۵٩
حمله عراق به ايران
انجمن مارکس-حکمت لندن

تبعات حمله جنگ ايران و عراق
 .1گسيخته شدن و درھم شکستن صف طبقه کارگر بويژه در نفت و صنايع خوزستان
 .2نظامی شدن کل محيط ھای کار
 .3نظامی شدن فضای جامعه – سرکوب
 .4فضای بھت ،ارعاب و نگرانی در جامعه –
 .5عروج ناسيوناليسم
”جنگ نعمت الھی است“
تبيين چپ جدال ميان کارگران و سرمايه داران
تبيين چپ از دولت جمھوری اسالمی
چپ و جنگ ايران و عراق
کومه له و جمھوری اسالمی

دوره سوم :از شھريور  ۵٨تا خرداد ۶٠
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1بھمن  – ۵٩اعتراضات وسيع کارگری به حذف سود ويژه
 .2اسفند  – ۵٩شکاف ميان بنی صدر و بقيه جمھوری اسالمی )حزب جمھوری اسالمی( علنی ميشود
 .3خرداد  ۶٠بنی صدر معذول ميشود
 .4خرداد  – ۶٠تظاھرات مجاھدين – نظامی شدن و تروريستی شدن فضای جامعه – کشتار وسيع فعالين سياسی
 .5کردستان سير عقب نشينی در مقابل جمھوری اسالمی را شروع ميکند.

دوره سوم :از شھريور  ۵٨تا خرداد ۶٠
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1اختناق کامل – واليت فقيه
 .2سلطه تقريبا کامل مديران مکتبی و انجمن ھای اسالمی بر محيط ھای کار
 .3سرکوب وسيع تمام اپوزيسيون از راست تا چپ
 .4سرکوب قاطع مبارزات طبقه کارگر و سير نزولی تعداد و دامنه اين مبارزات

دوره چھارم :از خرداد  ۶٠تا ۶٢
انجمن مارکس-حکمت لندن

دوران خاتمه قطعی انقالب و تثبيت سياسی جمھوری اسالمی

 .1ممنوعيت فعاليت ھمه احزاب سياسی اپوزيسيون – شھريور ١٣۶٠
 .2اشغال کامل کردستان و به بيرون مرز راندن اپوزيسيون در کردستان
 .3اعالم خاتمه کار مديريتی انجمن ھای اسالمی و تقليل نقش آنھا به ”فرھنگی“
 .4اقتصاد و نظام :در ابھام تا خاتمه جنگ ايران و عراق

تحوالت احزاب سياسی از قيام تا خاتمه انقالب
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1پوزيسيون
 .1ائتالف پوپوليسم اسالمی و دستگاه مذھبی – خط امام
 .2بورژوازی ليبرال در حاشيه
 .3حزب توده و اکثريت در محاق

 .2اپوزيسيون  :دوران ائتالف ھای بزرگ
 .1شورای ملی مقاومت
 .2حزب کمونيست ايران

طبقه کارگر  :تجربه شوراھای کارگری
انجمن مارکس-حکمت لندن

 .1خصلت پرولتری انقالب ۵٧
 .1نقش پرولتاريا در انقالب
 .2مفاھيمی که پرولتاريا به جامعه تحميل ميکند
.1
.2
.3
.4

مشروعيت سرمايه داری
شوراھای کارگری و کل ايده شورا
طبقه کارگر و قدرت سياسی
...

تحوالت چپ و پروبلماتيک ھای تئوريک در چپ
انجمن مارکس-حکمت لندن

.1

.2
.3
.4

تحوالت سياسی چپ گرچه تحت تاثير واقعيت جامعه و رابطه
طبقات است اما تماما از سر پاسخگوئی به نياز ھای فکری و
توجيه ادامه حيات سياسی صورت ميگيرد تا اصوال يک شيفت يا
تغيير در پايگاه جنبشی و طبقاتی آنھا
خط سه – پاسخ يابی به سردرگمی فکری – تئوريک – به دنبال
مفاھيمی که موقعيت را توجيه کند .تا رابطه اش با طبقه کارگر
کومه له  :به دنبال نشان دادن ضرورت ادامه مبارزه طوالنی تر و
دراز مدت تر و معضالت روزمره پوپوليسم عقب مانده.
مارکسيسم انقالبی  -ا م ک

تحوالت چپ و پروبلماتيک ھای تئوريک در چپ
انجمن مارکس-حکمت لندن

.1
.2
.3
.4
.5

سرمايه داری بودن ايران
اسطوره بورژوازی ملی و مترقی
پرولتاريا و انقالبات دمکراتيک
کنترل کارگری
جنگ ايران و عراق

اين جدل ھا ظاھرا به سرانجام رسيدند – مارکسيسم انقالبی از نظر فکری پيروز اين جدال بود
اما ،ھمانطور که بحث ھای بعدی منصور حکمت تاکيد کرد و تجربه بعدی ھم بر آن مھر تاييد زد ،مواضع سياسی و فکری انعکاس
خاستگاه جنبشی آنھا است .بدون شيفت کمونيسم موجود به يک جريان کارگری اين پيروزی ھا گذرا ھستند.

خاتمه يا شکست انقالب؟
انجمن مارکس-حکمت لندن

چه چيز شکست خورد و چه چيز شکست نخورد؟

لنين:

انجمن مارکس-حکمت لندن

مادامی که افراد فرا نگيرند در پس ھر يک از جملهھا ،اظھار نظرھا و وعده وعيدھای اخالقی ،دينی ،سياسی و
اجتماعی ،منافع طبقات مختلف را جستجو کنند ،در سياست ھمواره قربانی سفيھانهی فريب و خود فريبی بوده و
خواھند بود.

مارکس)“.:مارکس – مبارزه طبقاتی در فرانسه(
”به استثنای چند فصل ،ھر بخش از تاريخچه انقالبی از  ١٨۴٨تا  ١٨۴٩عنوان
شکست انقالب را دارد.
)اما( آنچه که در اين شکست ھا به تسليم کشيده شد انقالب نبود .زوائد سنتی ماقبل
انقالب ،نتايج مناسبات اجتماعی ای که ھنوز به نقطه تيز تخاصم طبقاتی نرسيده
بود  -افراد ،توھمات ،مفاھيم ،پروژه ھائی بود که بخش انقالبی قبل از انقالب
فوريه از آن آزاد نشده بود .که از آن نميتوانست توسط انقالب فوريه آزاد
شود ،بلکه )اين رھائی( تنھا با سلسله ھائی از شکست ممکن بود.
در يک کالم ،انقالب با دست آورد ھای کمدی -تراژيک خود نبود که پيشرفت و
راه باز کرد ،بلکه بر عکس ،با خلق يک ضد انقالب قدرتمند و متحد ،با به
وجود آوردن حريفی که از طريق مبارزه با او حزب سرنگونی کننده به يک
حزب واقعا انقالبی بلوغ يافت اين امر را انجام داد

