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   ١مقدمه تاریخ مسکوت از بخش 

  

  تاریخ مسکوت

  روایتی از سوسیالیزم انقالبی در ایران 
  در گفتگو با تراب ثالث

  

 تا ميآور يم ادشي به كه است يآن و مانده خاطرمان در كه است يزيچ آن بلكه م؛يا ستهيز كه ستين يزيچ آن يزندگ«
  ماركز ايگارس ليگابر ».ميكن تشيروا

  

نگریم همانند بسیاری از نقاط دیگر جهان، هژمونی و صدای  وقتی به تاریخ معاصر جنبش سوسیالیستی و انقالبی ایران می: مقدمه
ی وقوع خود این  حتا در روایت رخدادها نیز همانگونه است که در هنگامه -ی حاکمان روایت مسلط و کر کنندهجدا از  –مسلط 

اند و یا دل  رخدادها و مبارزات بوده است؛ یعنی سلطه و فرادستی روایت جریاناتی از جنبش که یا گوش به فرمان فرامین مسکو داشته
ها و مبارزات خود را ابتدا از دل جریان منسوب به  که فعالیت» سوسیالیزم انقالبی«سنت  .های پکن و اقمار آن در گرو ناز و کرشمه
ی جنبش صدای  و با انتشار کندوکاو آغاز کرد با این وصف سنتی است که هم نه فقط در هنگامه الملل چهارمتروتسکیزم و بین

نه  -ها  نگاری ی تاریخ معاصر در بسیاری از به اصطالح تاریخمسکوت و حتا ممنوع و سرکوب شده بوده است بلکه در بازبینی رخدادها
اغلب فاقد آن  -ها ها و راهکارهایش بلکه به سبب قلت کّمی اعضایش و ضرب و شتم سایر گروه به سبب ناحقیقی بودن تحلیل

اینکه انواع و اقسام . اهمیتی تلقی شده است که چیزی بیش از چند برگ از تاریخ معاصر چپ ایران بدان اختصاص داده شود
رانی سنت  کننده و در به حاشیهاستالینیزم روسی و چینی و روح کلی این نوع سوسیالیزم چه میزان در این برخورد سرکوبگرانه و طرد

پوزیتیویستی تعداد اعضای یک جریان آنقدر اهمیت -سوسیالیزم انقالبی در ایران مؤثر بوده و چه میزان معیار اعظم کانفرمیستی
اگر برای بشر همواره به بیان . های اردوگاهی یا کمیت یک جریان نسنجیم دارد که دریابیم امروزه دیگر حقیقت را بر اساس تأییدیهن

درنیامدن معادل به حساب نیامدن و در نهایت ناموجود بودن بوده است، حتا با اختصاص درصدی از احتمال قابل تصور به اینکه 
و یا  –های آنان  طلبی کنندگان شکست جنبش انقالبی گذشته، و بنابراین نه در ندامت و هزیمت یت تهیهممکن است حقیقت نه در روا

که شاید در پرداختن به روایت نیروهایی است که  -های سابق بالعکس لجاجت دگماتیک بر سر شعارها و چسبیدن به سکت
است، آنگاه  برانگیزی از جریانات انقالبی ایران بوده زنده و تأمل شان از انقالب سفید تا ضدانقالب سیاه و تاکنون، بخش های تحلیل

های  طنین افکندن چنین روایتی نه برای نشستن پای قصه. شود بیش از پیش لزوم طرح و انعکاس روایت این نیروها احساس می
های مرسوم  منم کردن ترهای جنبش، نه برای برپاکردن جلسات اعتراف و ندامت علنی، نه جهت منم قشنگ و تلخ قدیمی

مدرنیستی این روزگار فضای مجازی، و نه برای صرف روایت آنچه گذشت بلکه برای حقایقی است کمتر شنیده شده که شاید  پست
ها شاید راهی به  دیگر زمان آن رسیده باشد تا مجالی یابند تا هم زندگی آنگونه که بود را روایت کنند و هم اینکه ما نیز به میانجی آن

  .بریم را بیابیمبیرون از قفسی که در آن به سر می

ی اخیر به گرایش سوسیالیزم انقالبی شناخته شده و  ث یکی از اعضای اصلی و مرکزی جریانی بود که در طول بیش از چهار دهه.ت
ی ماجراهایی که وی بازگویی  ی روایت که به واسطه در گفتگوهایی که با وی داشتیم سعی کردیم تا با تکیه بر نوعی از ارائه. شود می
بنابراین چه به . ی این سنت بپردازیم بندی از رخدادها و مبارزات معاصر از زاویه کند، به سوی تحلیل و جمع کند حرکت می می

از رویم از روال مرسوم گفتگوهایی که صرفن کوهی  ی کاراکتر خاص وی و چه نیات و اهداف ما در این گفتگو هرقدر جلوتر می واسطه
گاهانه پرهیز کرده وقایع پراکنده و مختلف را بر روی ذهن و خاطر مخاطب آوار می ی تبیینی اتفاقات و  ایم و بیشتر سعی بر جنبه کند آ

ی امید ما در اینجا آن است که این روایت گامی باشد در راستای نه فقط بازگویی زیستن و مبارزات سنتی  همه. ایم خاطرات داشته
  .بلکه جان بخشیدن به زندگی و مبارزات جنبش انقالبی در حال و آیندهخاص در گذشته 
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 –ی فعال ذهنیت واقف باشیم، آنگاه نیک میدانیم که تجارب تاریخی  اگر به سیاق سنت راستین مارکسیستی به نقش کلیدی سویه
ان نشوند در مدت زمانی نه چندان با زدوده شدن در ساحت عینی اگر در ساحت ذهنی نیز بی -ها بخصوص مبارزات نافرجام توده

آنچه ما فرودستان و . طوالنی، نه فقط در نظم موجود که حتا در خاطرات و اذهان مبارزان نسلهای بعد نیز به فراموشی سپرده میشود
خشونت . اردند" رشادت و شجاعت پادشاهان و فرمانروایان"ایم، راه و جایی در تاریخهای رسمی و مملو از  ستمدیدگان تاریخ زیسته

ایم، بلکه تنها کافی است به روایتهای رسمی از  شده بر ما تنها آنجایی نیست که از شورشهای بردگان تاکنون درهم کوبیده شده اعمال
اگر بر آن . تاریخ رجوع کنیم تا دریابیم چگونه این کشتارها در قامت حذف و تحریف هستی و مبارزات همیشگی ما کماکان ادامه دارد

کادمی و تئوریسینهایش ردای بیطرفی نیز بر  –در مقابل حذف نمادین خویش در تاریخهای رسمی بایستیم  باشیم که امروزه به لطف آ
ای نیست جز اینکه از سکوت بدرآییم و روایت انقالبی خویش از  و از زندگی و حیات پویای خویش بگوییم چاره -اند دوش انداخته

اید آنچه در خاطرمان مانده را نقل کنیم تا آن لحظات حقیقی تاریخ را به یاد آوریم و مبارزه را اینجا هم ب. زندگی و تاریخ را بازگو کنیم
شدن  های سوزان به فراموشی سپردن و سرکوب با روایت تاریخ و حیات خویش برآنیم تا آنها را از شعله. برپا کرده و تداوم بخشیم

نمودنشان، این تجارب زیسته در خاطر و تفکر انقالبیون امروز و فردا حک شده و به چراغی   شدن و ثبت رستگار ساخته و با به یاد آورده
  .در راه آینده بدل گردند

از دل این باور تردیدناپذیر  -شونده و چه برای مخاطبین گر و مصاحبه چه برای مصاحبه –اهمیت چنین کنش دوسویه و مداومی 
ما احیای پتانسیلها و امکانات نهفته در گذشته، نه فقط در پیروزیها و شکستهایش، بلکه در ی همیشگی  برمیخیزد که بخشی از مبارزه

ناپذیر از  بخشی جدایی -و بحثهای بعدی بر سر آن –بنابراین تمامی آنچه در این گفتگوها انجام و عرضه میشود . حقیقت آن است
روشنگری را هدف نخست خویش قرار داده و بر این باور بوده  سنت مسکوت سوسیالیزم انقالبی و تداوم پیکاری است که حقیقت و

  .توان فراچنگ آورده و محقق ساخت ی حقیقی نمی هدف حقیقی را جز با شناخت و بکاربستن وسیله

  مازیار خبات و کیا یعقوب فوالدی، ئاسو
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های  از آنکـه وارد دورۀ مهـم انقـالب و سـال در ابتدا پیش. را پیش میبریم سری دوم بحث پیرامون تاریخچۀ سوسیالیزم انقالبی: س
پس از انتشار بخش نخست این مجموعه یکی از انتقاداتی که طرح شده : با این سوال شروع کنیم استآغازین پس از آن بشویم بهتر 

دت تنهـا گروهـی این بوده که آنطور که طبق روایت شما  گویی گروهی که آن دوره به نام کندوکاو شناخته میشد در تمام طول ایـن مـ
و خیلی از خطاهایی که شما به سایر نیروهای چپ نسبت دادید در مورد این گـروه  است بوده که روند اوضاع  را به درستی می فهمیده

  در این باره چه پاسخی دارید؟. کند صدق نمی

  

ر هـر بـه هـر حـال د. یـک سـؤال جـواب بـدهم توانم اول با با اجازه از سؤال کنندگان من هم می: ث.ت
حال اگـر . این امری طبیعی است. روندی این امکان هست که یکی بھتر از دیگران آن روند را درک کند

گفت، چرا باید برای کسی اسباب مشکل شـود؟  تر می این واقعا درست باشد که جریان ما بالنسبه درست
. رادی مغرضانه نھفته باشدچرا که شاید در خود سؤال  ای. به این سوال نگاه کردهم باید از جنبه دیگری 

هنگـامی کـه مسـئله ارزیـابی نقـش چـپ در انقـالب مطـرح  حتما خودتان هم این واکنش را دیده اید که
های رایج، بخصوص بین جریاناتی که یا با رژیم ضدانقالب همکاری کردند و یا بطور  شود، یکی از پاسخ می

ی بـدین یتوگو!" همه اشتباه کردیم"ت که بگویند مبارزاتی درخشانی علیه آن ندارند، این اس ۀکلی پروند
شود و هم همگـی را شـریک خرابکـاری خودشـان  مشخص خودشان کم می" اشتباهات"وسیله هم جرم 

مثل اینکه بگوییم درست است ما هم در سرکوب مردم شرکت کردیم اما دوران طوری بود که . کرده اند
پـس از شـاید کننـد  های معنی دار طـرح می این نوع سؤال بنابراین بعضی از کسانی که از! کردند همه می

اند و بـا  خواندن بخش قبلی از یادآور شدن اشتباهات مشخص خودشان یا رفقایی نظیرشان ناراحت شـده
در واقع  می خواهند  با همـان " گفتید؟ فقط شما درست می میگوییدیعنی "های این چنینی که  طرح سؤال

فرض کنیم واقعـا همـه اشـتباه کـردیم، اوال اشـتباه ! دهند رد خود را التیام د" همه اشتباه کردیم"داروی 
به این ها دیگر نمی . داشتیم تا اشتباه، از همکاری در سرکوب مردم گرفته تا توجیه سیاسی و تئوریک آن

ا امروز ها به کنار، چر اینتازه . توان گفت اشتباه اینھا فراتر رفتن از مرز طبقاتی و پیوستن به دشمن بود
را برجسته کرد، دالیلش را پیدا کرد و درس گرفـت؟ نـه تنھـا بایـد در رابطـه بـا هـر " اشتباهات"نباید 

های تئوریک  مقطعی و هر رویدادی نشان داد کدام برداشت چپ درست بود یا غلط بلکه نشان داد ریشه
که قصد مخفی کردن ایرادات پس باید در نظر داشت معموال آن جریانی . آن اشتباه در کجا بودو تاریخی 

کم نه تنھا خود از انجام  و یا دست خود را دارد از اساس یا با خود امر بررسی این اشتباهات مخالف است
. کنـد رود بلکه نتایج کار دیگران را نیز با این گونه دست انداختن های روشنفکرانه لوث می آن طفره می

تـا کنـون یکـی از مھمتـرین  ٦٠ه برخوردهـا از اوایـل دهـه اینگون. جدیدی نیست ۀو تاکید کنم این پدید
نـه . ای از ایـن تجربـه نرسـیده ایـم بنـدی اولیـه سال حتی به جمع ٤٠عواملی است که چرا هنوز پس از 

و نه حتی به وسـیله یکـی از ایـن هـزاران . های موجود بصورت جمعی و نه در چارچوب احزاب و سازمان
  !تئوریسین و روشنفکر و رهبر
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اصـل اول آگـاهی دقیقـا در همـین اسـت کـه . ها ایراد گرفـت الودیگری هم باید به این گونه س ۀجنب از
 ۀدرست فھمیدن اگـر نتوانـد جنبـ. این فقط یک سوی قضیه است. ی کافی نیستیدرست فھمیدن به تنھا

اوتی بـا تبـدیل شـود، چـه تفـ )هدفمنـد( "فعالیت آگاه"عملی آن فھم را تحقق دهد، یا به قول مارکس به 
همه چیز را بھتر از همه فھمیده بودیم و استراتژی ما به واقعیـت " ما"نفھمیدن دارد؟ بنابراین حتی اگر 

تر بود، پس شکست انقـالب در واقـع بـه معنـی شکسـت پراکسـیس مـا نیـز بـود،  انقالب از همه نزدیک
نیز خـود بایـد در ایـن روایـت یعنی این مسئله . بنابراین ما هم در حد عملی ساختن آن فھم ناتوان بودیم

بررسی شود که این ناتوانی تا چه اندازه واقعی و خارج از ما و تا چه اندازه به خاطر عدم آمادگی خود مـا 
  . بود و به چه دالیلی

خود این امر که آماده نبودیم در واقع یکی از بزرگترین ایراداتی است که به کل چپ منجملـه مـا وارد اما 
سؤال اساسی تـاریخ از مـا در واقـع همـین اسـت کـه چـرا  . این تجربه نیز همین استاولین درس . است

و مــن اینجــا هــم چــپ سوسیالیســت و کمونیســت و هــم اپوزیســیون (آن دوران " مترقــی"اپوزیســیون 
ها و از  تاریخی و سیاسی و علیرغم این همه فداکاری ۀعلیرغم این همه سابق) دموکراتیک را مد نظر دارم

یـک نیـروی اجتمـاعی نـه تنھـا  ۀهای فردی و علیرغم کمیت مادی بالنسبه باالی آن به مثاب یخود گذشتگ
نقشی مترقی در تحوالت بعدی ایفا کند بلکـه  ٥٧اصلی تاریخی در انقالب  ۀنتوانست به هنگام ادای وظیف

  ند؟  ای از همان ائتالفی شد که ضد انقالب حاکم را به قدرت رسا آن در عمل خود شاخه ۀبخش عمد

جریاناتی : در آن دوره در بین جریانات به اصطالح مارکسیست دو جریان به معنی کلی کلمه وجود داشت
دانستند و جریاناتی کـه علیـرغم هرعنـوانی کـه در   کم در حرف بلشویک و لنینیست می که خود را دست

مثال جریاناتی که یا  .ندمورد خود به کار می بردند در عمل ضد بلشویک و در واقع سوسیال دموکرات بود
عمدتا از جبھه ملی انشعاب کرده و به اصطالح سوسیالیست شـده بودنـد و یـا از جریانـات مائوئیسـتی و 
ه استالینیستی دلسرد شده بودند و از زوایای منشویکی یا کائوتسکیستی به موضع ضدیت با بلشویزم افتاد

نفـر  ١٠٠ مـثالب اکتبر، حتی یک گـروه بلشـویکی بـا پس از انقال ده ها سالاما چرا در شب قیام، . ندبود
مدرن و انقالبی های  از آن سوسیالیست ٪ ١حتی ان نداشتیم؟ و چرا ایرعضو سازمان یافته و کار کشته در 

دموکرات ما نتوانست ردی از مقاومت خود علیه استبداد مذهبی برجا بگذارد؟  آیا ایـن شـرم آورنیسـت 
این سرزمین با این همه قسم و سوگند به اصول مارکسـیزم " روشنفکران"و " رهبران"که اکثریت عظیم 

در اولین آزمایش عملی  ان،آخرین ایزم های جھلنینیزم و با این همه کتاب و رساله در باره آخرین اصول 
  و تاریخی تا این اندازه تو زرد از آب در آمدند که حتی نتوانستند ضد انقالِب جلوی چشمشان را ببینند؟

البته ما . به عنوان یک گروه خاص چه کردیم و یا دیگران به اعتقاد من پرسش باال مھمتر است تا اینکه ما
ایم که یا باز هم مثل برخی دیگر در طـول انقـالب تصـحیح  شدههم مثل همه اشتباهات زیادی را مرتکب 

بنابراین به صرف این که ایراداتی که امـروزه بـه چـپ وارد . کردیم و یا شاید تازه امروز متوجه شده ایم
ایرادی وارد ) یا مای آن دوره(شود به این معنی نیست که به خود من  است از زبان من مشخص ابراز می

مثال به نظر من خـود تشـکیل حـزب . دار کمتر یا بیشتر این ایرادات آن قدر اهمیت نداردمق ۀمسئل. نبود
و بـرای یـک . الملل چھارم در ایـران بزرگتـرین اشـتباه مـا بـود بخش بین ۀکارگران سوسیالیست به مثاب
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مـا  ای که انشعاب در این حزب به خود ما زد عمال کمر ضربه. بلشویک ـ لنینیست  این کم خطائی نیست
الملل چھارم را نیـز بـرای  الملل چھارم در واکنش به این مسئله ماهیت خود بین و ناتوانی بین. را شکست

من قبل از . ای شد برای شخص خودم این انقالب منجر به تحول فکری و سیاسی عمده. ما زیر سؤال برد
   .الملل چھارم بودم اما پس از انقالب از آن استعفا دادم انقالب عضو بین

از جانـب . روایت گویی را نیز بیشتر باز کنـیم ۀاما همین جا فرصتی است که قدری مسئله روش این نحو
ایـن موضـوع دو جنبـه . ها هم اشـاره شـود برخی رفقای دیگر هم ایراداتی ابراز شده که بد نیست به آن

ه در ایـن مـاجرا این روایت است، یعنی بخشی که به مـنِ راوی برمیگـردد کـ" صداقت"یکی جنبۀ . دارد
اما خود تو آن موقع به "اند که  مثال برخی از رفقای سابق خود من هم گاهی اشاره کرده. شرکت داشته ام
یعنی . سال تفاوت سنی دارم ٤٠البته واضح است من راوی با آن موقع فقط نزدیک !" گفتی این شکل نمی

د این چھل سال کلـی مسـائل و منجملـه اگر در این مدت هیچ کار دیگری هم نکرده باشم به هر حال خو
امـا . توان از کسی توقع داشت که دنیای دیـروزش را مثـل آدم دیـروز ببینـد نمی. من را تغییر داده است

جنبه دیگر این است که من راوی باید بتوانم که در روایت این گذشته رابطه زبان امروزی خودم را نیز با 
توانم چیزی را امروز ادعا کنم که نتوانم در آن گذشته حتی اگر  یعنی نمی. همان وقایع گذشته نشان دهم

. مسیر رسیدن به آن را روشن کـنمحد اقل شده هنوز فقط به صورتی ضعیف و نپخته نیز نشان دهم و یا 
شد بدون آن که بتوانم نشان دهم کـه خـود مـا در همـان  توانم بگویم باید فالن یا بھمان کار می یعنی نمی

  . گفتیم پس من امروز چگونه به این نتیجه رسیده ام گفتیم و یا اگر نمی و بیش همین را می موقع نیز کم

ام کـه قبـل از آن  هـایی گرفتـه درسانقـالب  ۀبوضـوح، خـود مـن هـم از تجربـجنبه دیگر این اسـت کـه 
ند و امکـان شو  تر می بویژه اینکه با دور شدن هر چه بیشتر از زمان انقالب خود وقایع روشن. دانستم نمی

همچنین از آن زمان به بعد تجربیات دیگر و شـاید بیشـتری کسـب . شود  هایی بیشتر هم می چنین درس
چه بسا اگر االن در آن انقالب حضور داشتم خیلی .  اند ام را تغییرداده ام که زندگی فکری و سیاسی کرده

واهم از این گذشـته درس بگیـرم بـه خ در نتیجه االن که می. دانستم کارهای دیگری را مھم یا درست می
اینجا مسئله گروه ما یعنی شـخص خـود مـن مسـئله . کنم وضوح با تئوری امروزم به وقایع دیروز نگاه می

کنم البته باید واقعـا سـعی  اما هنگامی که به جریان مشخصی منجمله گروه ما  اشاره می. فرعی تری است
ن در آن دوره را درست همان طور که بود و شد و همان کنم نگاه آن موقع و منطق عملکرد گروه خودما

های آن تجربه از خود روایت  فھمیدیم، بیان کنم و نتایج امروزم را به عنوان درس طور که در آن زمان می
  . جدا کنم

بـویژه اینکـه هـر روایتـی . ای هم نیسـت روایت است که البته کار ساده ۀنحو ۀاین اما فقط بخشی از قضی
ی است، پس همواره تا حـدی ذهنـی اسـت و قطعـا تـا حـدی آغشـته بـه برخـی تعصـبات و عاقبت شخص

های خود را کمتـر  کنیم شاید عیب هنگامی که امروزه راجع به عملکرد گذشته خود صحبت می. تبعیضات
امـا . باید همواره این جنبه ذهنی روایت را در نظر گرفـت. های خود را بزرگتر جلوه دهیم ببینیم و حسن

توانـد  ننده براساس پرونده مکتـوب آن دوران کـه خوشـبختانه تقریبـا بطـور کامـل موجـود اسـت میخوا
  . بسیاری از مسائل را خود بسنجد
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اما هدف اصلی عملی و سیاسی این روایت به وضوح بایـد نقـد عملکـرد چـپ در انقـالب از دیـدگاه چـپ 
  !قد نباید از نتایج خود بترسدبقول مارکس ن. این جا دیگر تعارفی نباید در کار باشد. باشد

التان که آیا ما به عنوان گروه مشخص پیرامون سـؤدر پاسخ به این  نسبتا طوالنی ۀاما بعد از این مقدم 
دانیم که اوضاع را درست فھمیده بود، باید بگویم که هم آری  را تنھا گروهی می خود "کندوکاو" نشریه

اول اینکه مسئله فھم همیشه هم نسبی . ال اشکال داردسـؤبه نظر من خود این جدای از این، . و هم خیر
تر باشید شما را الزاما فھمیده  اینکه شما به نسبت فالن درجه رایج از فھم فھمیده. است و هم ناقص

بویژه در  از بسیاری لحاظ،. عالوه جوانب مختلف نظری و عملی آن نیز هم سنگ نیستنده ب! کند نمی
ای ـ من  های کلی سیاسی منتج از چنین برنامه ای و استراتژیک ـ و بویژه برداشت با مسائل برنامه رابطه

نه تنھا در آن دوران که حتی االن بیشتر اعتقاد دارم که گروه کوچک ما نه تنھا یک کم بھتر از بقیه بلکه 
حرف داشت چرا که مسئله ای از گفتن این  و به اعتقاد من نباید واهمه. دید یک سرو گردن بھتر می

. اما همان طور که قبال گفتم این همه چیز نیست. های انقالب گرفته شوند جدی است و عاقبت باید درس
از لحاظ تجربه عملی و سیاسی و از لحاظ ریشه دار . این تنھا مدالی نیست که باید به یک جریان داد

  . شدیم یبودن در جامعه شاید ما جزو ضعیف ترین گروه ها محسوب م

در حوضـی کـه مـاهی نیسـت قورباغـه ابـو عطـا " مـی گوینـد. روشـن کـنمضـرب المثـل بگذارید با یک 
را بـا مبـارزه طبقـاتی یکـی " روحانیـت مبـارز"ی بـرای یبه نسبت کسانی که قربان صدقه گو". خواند  می

ند،  به وضوح ما به ضدانقالب بوددادن مشغول نصیحت  گرفته بودند ویا در مقام اپوزیسیون دموکراتیک
ایم و یـا اینکـه همـه  بھتر بودیم، اما نه به این معنی که خود ما هم در ارزیابی از این انقالب اشتباه نکرده

  . مسائل مھم را فھمیده بودیم

از همـه لحـاظ بـر سـایر گـروه هـا تواند واقعا اثبات کنـد   هر گروهی می ،همان طور که در باال گفتمتازه 
طلبید؟بـه   آن دوران می ضـعیتیا بود آن چه در واقع الزم بود؟ آیا بود آن چیزی که و، اما آبرتری داشت

بنابراین بسیاری از اشارات من . بودیم هیچ بودیم  کم ما به نسبت آن چه باید می نظر من هیھات که دست
خـود  تاریخچۀ مـا. های جریانات چپ در آن دوران در واقع نوعی درد دل داخلی کل چپ است به کمبود

  .  ای از تاریخچۀ کمبودهای کل چپ است  جنبه

را  ایـن فعالیـت ۀتاریخچـتـوانم  نمیبه عنوان یک فعال سیاسی درضمن این را هم باید بگویم که من هم 
مسیردرسـت بایـد برجسـته  ،مبـارزه در آن دوران ازیعنی اینکه به هر حال در هر شرایطی . سانسور کنم

بازگو کردن این نـوع خـاطرات . به این شناخت نرسیده بودند روشن شودای  شود و دلیل اینکه چرا عده
امـا بـرای نسـل بعـدی درس گـرفتن . برد  خواهـدسیاسی هنوز داد بسیاری از افراد آن دوران را به هوا 

در واقـع . ای به اهمیت یک انقـالب بویژه در ارتباط با مسئله. های چپ مھمتر است تا ناراحتی سران فرقه
این صداقت تـاریخی را توقـع داشـته منجمله خودشان های روشنفکرانه باید از همه  ای این ایرادرفقا به ج

متاسفانه ایـن دقیقـا کـاری اسـت کـه . از هر کسی باید خواست که کارنامۀ خودش را بررسی کند. باشند
رۀ قبـل از قیـام مثال به تمام جریاناتی که در دو.  اند نکردهسال  ٤٠بعد از بسیاری از جریانات چپ هنوز 

 پرداختنـد واز رژیم ضد انقالب " مشروط"به حمایت  قیامپشتیبانی کردند، یا بعد از " رهبری خمینی"از 
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کنـد کـه نشـان  آیا صـداقت تـاریخی حکـم نمی. آن شدند، نگاه کنید نرم و مخملییا تبدیل به اپوزیسیون 
ضـعی را اتخـاذ کـرده اسـی چنـان موهای نظری و یا کـدام تحلیـل مشـخص سیا دهند به دلیل کدام ریشه

بودند؟ و یا کدام موانع ایدئولوژیک باعث شد که واقعیت را درست نبینند؟ در غیر این صورت اساسا چه 
  ها  هست؟ نیازی به این گونه روایت

همان طـور کـه در بخـش قبلـی ایـن مصـاحبه . اما اینجا مسئله دیگری هم نھفته است که باید اشاره کرد
هرکـدام از مـا در . توضیح دادم هیچکدام از جریانات چپ آن دوران به ناگھان از آسـمان نیفتـاده بودنـد

المللی  ختلف بینگرماگرم یک سری مباحثات و مبارزات جھانی و تاریخی و در بستر جریانات موجود و م
شناختیم و همیشه با یکدیگر مباحثاتی بر سـر اختالفـات  در نتیجه همه همدیگر را می. شکل گرفته بودیم

. های این مباحثات قدیمی خود تجربۀ انقـالب ایـران بـود یکی از آزمون. ایم ای و استراتژیک داشته برنامه
سـنجیدیم امـروز هـم هنگـامی کـه  کدیگر را میدر نتیجه همانطور که همان وقت هم دائما باید عملکرد ی

همه "با چند تعارف ایرانی مثل اینکه . کنیم باید این مواضع را مقایسه کنیم اوضاع آن دوران را روایت می
واقعیـت . پرداختن به بحث جزئیات مشخص این اشتباهات خالص شدزحمت توان از  نمی" اشتباه کردیم

اس انقالب تاثیر همین اشتباهات در مسیر تحوالت بعدی انقالب و این است که در بسیاری از مراحل حس
قبـل از انقـالب و یـا در طـول خـود . انـد یا به عبارت دیگر در روند تحکیم ضد انقالب  بسـیار مھـم بوده

بینی شده بود ولی بودند جریاناتی که به خـاطر منـافع ایـدئولوژیک و  انقالب برخی از این اشتباهات پیش
گرفتند، آیا نباید بدون ترس از اینکه مبادا به کسی بر بخورد به نقد ایـن تجربـه   را نادیده میای آن  فرقه

  بپردازیم؟

  

 کرده اتخاذرا جریان سوسیالیزم انقالبی صحیح  موضع گیریشود که گویا بیشترین  های شما اینطور استنباط نمی اما آیا از حرف: س
  ست؟ آیا فقط دیگران بودند که مرتکب اشتباه شدند؟؟ آیا هیچ نقدی به این جریان وارد نیاست

  

کمیـت و تعـداد اشـتباه داریـم تـا اشـتباه و و بعالوه ! ما هم اشتباه کردیم. گفتم مسئله این نیست: ث.ت
اشـتباه در ارتبـاط بـا . عواقب برخی اشتباهات غیر قابل جبران اسـت. خطاها هم خود بحث دیگری ست

از یـا و . های اصلی طبقاتی قابـل مقایسـه نیسـت بندی اشتباه در مورد صف فالن یا بھمان تاکتیک فرعی با
آن مبـارزه  علیـهاشتباه در باره اینکه ضد انقالب کیست با اشتباه در باره اینکه چگونه باید  ،تر همه واضح

مجددا از فرصت استفاده کنم یـک مسـئله دیگـر را اما اجازه دهید . کرد از زمین تا آسمان متفاوت است
صحبت کنم، من عاقبـت " گرایش سوسیالیزم انقالبی" ۀتوانم به عنوان نمایند اوال من نمی. نیز روش کنم

توانم برداشت خودم را از این کارنامه ارائه دهم که البته امیدوارم هم صحیح باشـد و هـم مـورد   فقط می
در هر گرایشی هر چند منسجم  اما به هر حال. اند را از سر گذرانده توافق سایر رفقایی که همین تجربه 

مـن بـه . اند همواره نظرهای مختلفی وجود داشته و دارد و هر کدام هم عملکردهایی مثبت و منفی داشته
شخصه اطمینان دارم ارزیابی من کم و بیش معرف نظر اکثریت جمع ما در آن دوران است اما باز تاکیـد 
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در ضمن باید اشاره . یت ها را نیز در نظر بگیردذهنی و شخصی روا ۀمحق است جنبکنم شنونده همواره 
برم دو دلیل دارد یکی اینکه برخی از آنان مسیرهای دیگری را  کنم اگر در این روایت اسمی از افراد نمی

آوری شود و دوم اینکه ازآنجا  شان یاد اند و شاید در جو فاشیستی فعلی درست نباشد سوابق انتخاب کرده
باشند بھتر است ماجرا را کـامال از دیـدگاه خـودم و  ذکر نام شانموافق یا مخالف  دانم چه کسانی که نمی

مگر در جایی که مسئله بقدری روشن و مشخص اسـت کـه . تا حد امکان بدون ذکر اسم افراد بازگو کنم
  .توان از نامبردن احتراز کرد نمی

طبعا باید در رابطه با مسائل " حرف درست"که برای بحث پیرامون است نکته  جنبۀ دوم مسئله هم  این
توان در ترازو   دانم چگونه می من نمی. های خاص خود را دارند  و مسائل هم اهمیت. مشخص صحبت کرد

تالش من هم باید ایـن باشـد کـه . کمتر حرف درست زده است چه کسیبیشتر و چه کسی وزن کرد که 
در رابطه با ارزیابی جریانات مختلـف از انقـالب  مثال. در موارد مشخص و مھم به این انتقادات اشاره کنم

 فھـم شـان از ،شان از استراتژی انقالبی در ایران ، درکفھم شان از امپریالیزم ،دورانشان از  سفید، درک
های کارگری این جریانات بعد از قیام، عملکردشان در ارتبـاط بـا   ای، و یا مثال سیاست های برنامه خواست

شـان  های طبقاتی مورد قبول شان از ماهیت طبقاتی رژیم جدید، ائتالف ارضی، برداشت مسئله زنان، ملی یا
ی ها نتـایج عملـی برداشـتباید دیـد یعنی بطور کلی  .دادند  و یا اهمیتی که به مبارزه برای دموکراسی می

در ایـن  به نظر من هر فعـالی. داشت تعیین مسیر بعدی انقالب و طبقاتیمبارزات متفاوت چه تاثیری در 
. انقالب باید همینطور فکر کند، یعنی دقیق این تجربه را بسنجد و ببیند کجا راه درست رفته و کجا غلـط

  .ای آن چه بود و دالیل نظری و برنامه

  

. یکی این که باالخره جواب یک نقد مشـخص پاسـخ مشـخص اسـت. البته از دید من می توان نکاتی را به این بحث اضافه کرد:  س
هـا دارد یـک  جریان با این نوع بحث کردن و ایـن نـوع نقـد کردن بهماند به شکل کلی این را مطرح کرد که فالن شخص یا شو نمی

 درسـت حتی اگر ایـن قضـیه هـم. درنظر می گیردو تاکتیکی برای خودش  و َبری از هر نوع خطای استراتژیکنوع جایگاه خیلی واال 
جدای . هایی که مطرح شده جواب مشخصی بدهد بایست به آن تحلیل این است که منتقد میقبلی در نهایت پاسخ باز  ۀباشد در شمار 
ای قبول دارید اینکه ما خیلی نپرداختیم بـه نقـد کـردن درونـی و بـه زیـر  خواستم بپرسم که شما تا چه اندازه میتوضیحی  از این نکته

در هر جریان سیاسی وجود دارد، بـر میگـردد بـه ایـن کـه شـما بـه  ها و کمبودهایی که احیانا و قطعا سوال بردن و نشان دادن کاستی
یعنی شکل فعالیـت . پنجاه خیلی درگیر وضعیت سیاسی داخل ایران نبودید ۀدر آن مقطع ده "کندوکاو"عنوان جریانی به اسم جریان 

  چیست؟ مورد نظر شما در این. را به وجود آورده است که شما در آن دهه بیشتر در مقام یک منتقد ظاهر بشوید حالتشما این 

  

اما به عبـارتی ایـن مـاجرای . گذاشتید  ای مھم و کلیدی اتفاقا انگشت روی نقطه. بله، درست است: ث.ت
یعنـی کـل چـپ در واقـع . گردد بودن در آن دوران به کل چپ بر می "مطرح"یا " درگیری"پایین  ۀدرج

اما از لحاظ گـروه . نبود که امروزه گروهی بخواهد به مطرح نبودن گروه دیگری سرکوفت بزند وزنه ای
تجربه بود و اغلب کادرهای  یعنی گروهی کوچک و بی. تر از بقیه است مشخص ما این حرف حتی درست

اتفاقـا ران آن دوران یا حتی ایـن دواما با وجود این به نسبت . اصلی آن ریشه در مبارزات داخلی نداشتند
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ویان و هـم در جدر کنفدراسـیون دانشـدر خارج کشور و هم در دورۀ قبل از انقالب . بسیار هم فعال بود
ایم و مداخلـه  در اغلب رویدادهای مھم آن دوران مـا هـم در هـر حـال بـوده. طول انقالب در خود ایران

  .   ایم، هرچند ناچیز و ناموفق داشته

اول اینکه ما در واقع اپوزیسـیونی بـودیم . فایده نباشد ما نیز بی ۀکالت ویژاما شاید اشاره به برخی از مش
الملل چھارم مـا را کـم و  یعنی از همان ابتدا مواضع ما و تعلق ما به بین. درون خود اپوزیسیون کمونیستی

 در نظـر داشـته باشـید کـه. ساخت بیش از همه جریانات موجود چِپ مدعی کمونیزم در ایران متمایز می
اکثریت قریب به اتفاق این جریانات از سنت استالینیستی و مائوئیسـتی آمـده بودنـد و مطـابق دسـتورات 

یکی  خاطرم هست. خواندند می "ضد انقالبی"و  "تروتسکیست"بطور علنی و رسمی ما را " برادر"حزب 
کـه فالنـی راستشـو کرد می ال واز همین سران که اتفاقا با من دوست بود، روزی بسیار صادقانه از من س

؟ بنابراین فحاشـی و !کنند واقعیت دارد ها با سازمان سیا همکاری می گویند تروتسکیست بگو آیا اینکه می
آنھا هـم کـه از . تاکی علیه رفقای ما فقط محدود به یکی دو جریان نبود، اکثریت عظیم چپ اینگونه بوده
و دست آخر که هـیچ یـک از ایـن . کشیدند می شدند ناچیزی و مطرح نبودن ما را به رخ تاکی خسته میه

فیزیکی و یا نادیده گرفتن مـا  برخوردخود را با  میدان به در نمی کرد خشم و عصبانیتها ما را از  ترفند
اگر قرار بود جـدی . ایم بنابراین ما از همان آغاز کار با این گونه برخوردها مواجه بوده. کردند جبران می

اولـین . دبشـنویاما جالب اسـت ایـن طنـز تـاریخ را هـم . گذاشتیم ا به این مسیر میبگیریم نباید از اول پ
نشریه چپی که رسما از تلویزیون رژیم آخوندی به منزله یک جریان ضدانقالبی معرفی شد نشـریه گـروه 

مـا را ضـد مائوئیسـتی استالینیسـتی کـه همان جریانـات با اکنون ضد انقالب . بود" چه باید کرد"ما یعنی 
و این جریانات که در آن دوره ما را ضد انقالب می دانستند اکنون . انقالب می دانستند هم صدا شده بود
  . با ضدانقالب واقعی همکاری می کنند

دو سه روز پس از قیام در دانشـگاه . نیز علیه ما صورت گرفت" درون خلقی"های  یکی از اولین خشونت
که ما حتی برخی از (ست اعضای یکی از جریانات شناخته شده مائوئیستی ها دست در د اللھی تھران حزب

های آن  ـ اتحادیـه کمونیسـت حقیقـتنشـریه  حـولاز گـروه : شناختیم میکشور شان را از خارج  اشخاص
در . ور شدند به اولین جلسه ما در دانشگاه تھران با چاقو و چماق و بطری حمله) زمان و سربداران بعدی

دو سه بار دیگر هم در ارتباط با جلساتی که جریـان مـا " مقدس"ول بعد از قیام این همکاری همان ماه ا
  . داد اتفاق افتاد سازمان می

هر جا که ما سری بلند . البته به معنای محدود بودن رشد ما و ناچیز بودن امکانات ما نیز بود شرایطاین 
بنـابراین گـروه مـا هـم .  شـدند زدنش متحد مینیروهای غالب آن دوره برای  ۀکردیم کم و بیش هم می

" رفقـا"توانسـت کـاری کنـد اولـین ضـربه را از  جوان و تازه کار بود و هم کوچک، و هرجـا هـم کـه می
دانسـتیم  در آستانه انقالب خـود مـا می. ها همه به یک طرف و واقعیت عینی طرف دیگر اما این. خورد می

زی که باید باشیم؛ یعنـی ازآن چیـزی کـه شـرایط انقـالب طلـب که در واقع کاریکاتوری هستیم از آن چی
رسـیدیم کـه بتـوانیم نقـش  حـزب انقالبـی می ۀاولی ۀکم به حد یک نطف باید قبل از انقالب دست. کرد می

ای بودیم که تازه همین تعداد کـم  نفره  ٣٠اما ما یک گروه دانشجویی . موثری در خود انقالب ایفا کنیم
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 ۀسیاسی قرار نداشتند، شاید نصف آنھا بیش از یکی دو سـال سـابق ۀدانش و تجربهم همه در یک سطح 
برای خـود مـن یـک مـاه طـول . های جوانی را دور از ایران گذرانده بودند عضویت نداشتند و اغلب سال

 ها در اما هر چند این کمبود! آشنا شومدوری  بعد از چند سال ها و محالت جدید تھران کشید تا با خیابان
جریانات دیگـر هـم  این واقعیت به اشکالی دیگر شامل خیلی  ، عینمورد گروه ما شاید از همه بیشتر بود

ها در  هـا مـدت کادرهای اصلی بسیاری از گروه. های دیگر هم آماده برای این انقالب نبودند میشد؛ خیلی
شما که  ۀدر نتیجه این نکت. دیدند خارج از کشور بسربرده بودند و مسائل را خیلی کلی و ایدئولوژیک می

امـا . شـد های متفـاوت شـامل همـه می گروه ما آن چنان  درگیر اوضاع سیاسی داخل ایران نبود به اندازه
توانـد جـایگزین مداخلـه  ر نمیکسیاهی لشـداشتن انبوهی از طور که تجربه خود انقالب اثبات کرد،  همان

گز با هوا کردن علم و کتل حزبی و انتشار نشریه بـه و مطرح بودن نیز هر. آگاهانه در یک انقالب بشود
  . آید به دست نمی" ییایسکارا"اصطالح 

مطـرح "ما هـم در درون گـروه خودمـان بـا ایـن مسـئله  ،یکی دو ماه آخر قبل از قیام بھمن جالبه بدانید
" آیـد مان بر نمیما که کاری از دست"به این معنی که چند نفر از رفقا اعتقاد داشتند . روبرو شدیم" بودن

جالب ایـن جاسـت کـه در . محدود کنیمکندوکاو خودمان را به ادامه انتشار یا پس باید درخارج بمانیم و 
" کـارزار علیـه خفقـان در ایـران"هـای دفـاعی مـا در  شـد فعالیت هـا گفتـه می همان زمان که ایـن حرف

نـات دیگـر آن دوران در بریتانیـا هـیچ یـک از جریا. بزرگترین فعالیت دفاعی ضـد شـاه در بریتانیـا بـود
نفر را هم به خیابان بکشند در صورتی که تظاهرات کارزار ما به بیش از هزار نفـر  ٥٠توانستند حتی نمی
اردشیر زاهدی سفیر آن زمان شاه در لندن در خاطرات خود از این کارزار و اینکه تا چه اندازه . رسید می

یعنـی بـا همـان گـروه نـاچیزی کـه . کرد نام برده اسـت ا را خنثی میهای تبلیغاتی رژیم در بریتانی  برنامه
! کرد آمد و بنا به توصیه این دوستان باید به نقد تئوریک اکتفا می نبود و کاری از دستش بر نمی" مطرح"

ی یتوگو. توان مداخله سیاسی را از کار تئوریک جدا کرد و یا کار تئوریک را از مداخله سیاسی ی مییتو گو
تجربه خود انقالب اثبات کرد ایـن ! نبودکندوکاو دیگر نیازی به انتشار  می کردیمدر انقالب مداخله  اگر

روشنفکران مـا در . ها در چپ ایران در فرهنگ خرده بورژوائی ـ روشنفکری آن ریشه داشت گونه بحث
قبل برای حل مشکالت سوزتر از  عالم و هر روزه راه حلی  ترند دوران صلح و صفای نسبی از همه پرشور

کننـده تسـلیم نـاچیزی خـود و  اما درسـت در وسـط دوران مبـارزات تعیین ند،هد ایران و جھان ارائه می
چنـد . را خـوردیم" مطـرح نبـودن"بنابراین ما همان موقع هم چوب این . شدند می" کار تئوریک" ۀشیفت

ما و کـار سیاسـی  ،د و یا اگر در ایران ماندندنفر از رفقا یا به ایران نیامدند یا بعد از یکی دوهفته برگشتن
هـا دوبـاره بـه اشـکال  بالفاصله پس از ورود گروه به ایـران نیـز عـین همـین بحث.  جدی را رها کردند
در دوره شکسـت انقـالب و  ٦٠ سـالدر تب و تاب انقالب و بـاردوم در  ٥٧بار اول . مشابھی مطرح شد

د همه دنیا بایستد که مـن نگوی در واقع میا با این گونه ایرادات به باور من اینھ. های خونین آغاز سرکوب
ها بخودی خود ایرادی نیست و حتی بسیار طبیعـی  به این گونه شک و تردید .بتوانم روشنفکر باقی بمانم

یکـی دیگـر از خصـائل روشـنفکر  امـااست که در ذهن هر رفیق مبارزی نیزگاه و گداری مطـرح شـوند، 
جلوه دهـد و بـه اصـطالح تئـوریزه " اصولی"ه باید این شک و تردیدهای شخصی را ایرانی همین است ک

شوند که در واقـع فـرار از واقعیـت و شـانه  های جدیدی ظاهر می "کشف"ها و  "تحلیل"بنابراین با .  کند



١ـ فصل  ١٣٦١تا  ١٣٥٧، سال  ٢تاريخ مسکوت، بخش  12  

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

ای کـه انقـالب در  در دوره بحـران انقالبـی یعنـی درسـت در دوره. خالی کردن از وظایف را توجیه کنند
دارانه قرار داشت برخی از دوسـتان چـه  اهی فراروییدن به انقالبی سوسیالیستی یا ضد انقالبی سرمایهدور

بـرای برخـی ایـران هنـوز بـه انـدازه کـافی . دنـدبرکردند؟ خود افق سوسیالیستی انقالب را زیر سـوال 
انقالب برای برخـی از  لیبنابراین در همان اوا .هنوز در دوران انباشت اولیه بود! داری نشده بود سرمایه

در واقع توجیھی بود برای  ایفای " مطرح نبودن"مسئله  ایرانسوسیالیست حتی روشنفکران دموکرات و 
با این نگاه ضد انقالب خود به نوعی انقالب تبدیل شده بود کـه . رژیم جدیدنقش اپوزیسیون دموکراتیک 

اندازی غیر واقعـی بـود  قالب سوسیالیستی چشمیعنی برای این گونه دوستان ان. اکنون باید مدرنیزه شود
در دوره سـرکوب خـونین و ! داری دموکراتیک، آن هم تحت رهبری آخوندها، احتمالی واقعـی اما سرمایه

اینکه انقـالب چـه باشـد و چـه نباشـد آن  ۀاین جا دیگر مسئل. شکست هم عین همین فراشد مشاهده شد
 باز هم روشنفکران مـا بـه جـای گفـتن. شکستوضعیت  قدر اهمیت نداشت که تئوریزه کردن سازش با

اینکه باید جان خود را نجات داد و در مقابل رژیم کوتاه آمد امر پیروزی ضد انقالب  سرراست و بی کلک
همگی در خـدمت . تعاریف جدید از مقوالتی مثل قدرت و دولت در آن دوره رایج بود. ردندک میانکار را 

با درکی خصوصـی  خصوصیهای من در آوردی  "تئوری"یکی از این . پوشاندن واقعیت قدرت ضد انقالبی
تر از مارکس از سوی کسی که بعد ها به یمن همین تئوری ها به جایگاه باالی روشنفکری در دوران پس 

 ی وحشـی و عقـب افتـادۀدار کـرد کـه رژیـم شـبه فاشیسـتی سـرمایهمی ادعا از سرکوب در ایران رسید،
! اسـت" نادولـت"نیست، بلکه نوعی " دولت"در واقع معرف  ،ها تحت رهبری آخوندها و بازاری موجود،

تولید عظـیم صـنعتی تبـدیل  نوعی که نقدا کشتار انقالبیون و سرکوب همگانی را به بودهمان نادولتی این 
را حـاملین ایـن تئـوری  به رژیم توسـط بخشیدنمشروعیت  احال این کشف مھم چه ارتباطی ب. کرده بود

این . بماند کردنادولت بودن رژیم خمینی غیر سیاسی شدن روشنفکران ما را توجیه عاقبت داشت و چرا 
  . های شخصی کردن ناکفایتی عمومیبه است همان نیاز همیشگی 

توانند به سرعتی  می ها بحران انقالبی که توده ۀو در دور استپراکسیس نیازمند آگاهی نکته دیگر اینکه 
 ۀکمیـت عـددی عناصـر آگـاه مسـئل. برابر موثرتر می شودن یپراکسیس انقالبی چند ،آسا آگاه شوند برق

فقـط یـک . کنـد مداخله یا عدم مداخله در انقالب را به یک انتخاب سـاده بـین عمـل یـا نظـر تبـدیل نمی
یـد همزمـان و بـاهم و بـا تعـداد قابـل هـا با تودهنخسـت ی یتو گـو. تواند این طور فکر  کند روشنفکر می

امـا .  داننـد آگاهانـه را  بیھـوده می ۀمالحظه و مورد قبول روشنفکران آگـاه شـوند وگرنـه ایشـان مداخلـ
های داهیانه اتفاقا به نسبت وزنه خودمـان شـاید حتـی بیشـتر از  طور که گفتم ما علیرغم این تئوری همان

باز هم تکـرار . انقالب شدیم ۀی و مسائل و مبارزات روزمرهای بزرگ درگیر وضعیت داخل بسیاری گروه
تجربـه عملـی . ای و چه از لحاظ تحلیل شـرایط مشـخص ایـران کم چه از نظر تئوریک و برنامه کنم دست

کـردیم و در هـر جـا  تری را مطرح می تر و درست نشان داد در بسیاری موارد ما شعارها و مطالبات دقیق
کم  دسـت. ایم عمل کاری بکنیم سابقۀ مبارزاتی بھتری را نیز بـه یادگـار گذاشـتهکه بودیم و توانستیم در 
و دقیقـا همـین نکتـه . تر بکنـیم بار پشتک و وارو نزدیم که مردم را حتی گیج ١٠مثل بسیاری از دوستان 

ای بـرای  یعنی اهمیت این آمادگی نظری و برنامـه: بود که من سعی کردم در بخش قبلی مصاحبه باز کنم
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هـدف اثبـات برتـری . های ایـن نـواقص در چـپ دالیـل و ریشـهروشن کـردن انقالب و در همین ارتباط 
  .چرا که گروه های آن زمان خود امروز وجود خارجی ندارند .گروهی خاص نیست

و یـا  دبودیـ حتمـا نبایـد در ایـران و برای این که هر مبارزی درک کند وظایف اصـلی اش از چـه قرارنـد 
اگـر انقـالب آینـده ایـران بخواهـد فقـط در سـطح  د کهدرک کنی ٥٠ل دهه یکه همان اوا باشید" مطرح"

عـدم درک . داری نخواهـد شـد انقالبی خلقی و ضدامپریالیستی باقی بماند چیزی جز ضد انقـالب سـرمایه
  .همین مسئله سر عنصر آگاه انقالب را به دست خودش قطع کرد

داشـتیم کـه تحلیـل درسـتی از امپریـالیزم،  یم و یا هـزاران عضـو میبود و یا اینکه حتما نباید در ایران می
بسیاری از کسانی که نداشـتند بایـد از خـود سـوال . انقالب سفید و یا نتایج اصالحات ارضی داشته باشیم

تر بودند تا بسیاری از تشکیالت عریض  رفقای ما به نسبت وزنه خودمان بسیار درگیرکنند که چرا؟ گفتم 
اولـین . نشریه حزبی منتشر کـرد که در ایران همین گروه کوچک ما اولین جریانی بود. دورهو طویل آن 

و جالب است اضافه کنم دقیقا به .  منتشر شد چه باید کردبیش از یک ماه بعد از  پیکارو  کارهای  شماره
ل کارگری بیش از کردیم رشد اولیه ما در محاف این دلیل که ما از استراتژی انقالب سوسیالیستی دفاع می

بودنـد  تشکیل شده ٪ اعضای ما از رفقای کارگر٦٠شاید سه ماه بعد از قیام بیش از . هر حوزه دیگر بود
بنابراین این . کم یک نفر در سطح شورای کارخانه داشتیم مھم دست یصنعتحوزه  ٢٠و شاید در بیش از 

شـدیم در اسـاس غلـط  ز دیگران ظـاهر میایده که ما به خاطر کوچکی یا مطرح نبودن فقط در مقام نقد ا
از نظر عملی اتفاقا ما فکر می کنیم از پراکسیس ما تئوری های دقیق تر و درضمن مفید تری را می . است

  .توان بیرون کشید تا از پراکیس مثال سیاهی لشکر چپ، فداییان

بیشـتر اما ایراد بزرگتری که به ما وارد است موضـوعی اسـت کـه مـن امیـدوارم در ادامـه ایـن مصـاحبه 
) و نیـز دیگـران(ایـن کـه مـا . بوداز آن و آن هم همین مفھوم حزب انقالبی و نحوه برداشت ما  بشکافیم

توانـد  گروهـی می باوری را تصور کنیم که  یک چنین اصال به چه دلیل به خودمان اجازه دادیم این خوش
بزرگترین انتقـاد بـه مـا همـین امـر  خودمبه اعتقاد یعنی حزب انقالبی طبقه کارگر تبدیل شود؟  ۀبه هست

کردیم بلکه ادای  نشستیم مقاله منتشر می کردیم و می نه به این معنی که نباید مداخله می. اعالم حزب بود
تاکیـدم بـر . تواند از عدم مداخله هم بدترباشـد حزب درآوردن در شرایطی که آماده برای آن نیستید می

هنوز هم این مفھوم مکانیکی از رابطه بین تئوری و تشکیالت و یا روشنفکر  این امر به این خاطر است که
شـود کـه چنـد  و حزب انقالبی در میان بسیاری از جریانات و محافل باقی مانده است، هنوز هم تصور می

اولیـه آن  ۀکم نطف تشکیالت انقالبی در واقع به ساختن حزب انقالبی و یا دست توانند با اعالم فرد آگاه می
یا بی یال و از دست رفتن   یک ارتش و دنبا از هم پاشی .را حل کنند "بحران رهبری پرولتاریا"برسند و 

را خـود  چنـد نفـرههـای   "ارتـش"ژنرال شـود و تواند  های سابق، هرگروهبانی نیز می ژنرالکوپال شدن 
 آن ۀیـا نطفـ  "حزب انقالبی" ١٠٠ نزدیککنیم  همین االن که با هم صحبت می" ماشالله! "فرماندهی کند

تقریبا همه هم ایرداشان به دیگران منجمله ما این است کـه چـرا مثـل ایشـان اهـل کـار حزبـی  .داریمرا 
الزمی از رشد و  ۀب به درجهای انقالب همین بود که اگر حزب انقالبی قبل از انقال یکی از درس! نیستیم
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و اگـر در جامعـه ریشـه . تکامل نرسیده باشد در طول انقالب نخواهد توانست این کمبود را جبـران کنـد
  . نداشته باشد در مقابل ضدانقالب نیز دوام نخواهد آورد

 ۀفتاگر من یک درس از این انقالب گرفتم اثبات این گ که بگویماین بحث بندی  جمع برای تلخیص واما 
عاقبـت ایـن مھـم نیسـت چقـدر بـزرگ . توان حزب انقالبی سـاخت لنین بود که بدون تئوری انقالبی نمی

تـان از اوضـاع مشـخص  اگر تئوری انقالبی نداشته باشید استراتژی و برنامه سیاسی شـما و تحلیل. باشید
باشید نه تنھـا " طرحم"این جا اتفاقا هر چه بیشتر. سیاسی عاقبت شما را به مسیر شکست خواهد کشانید

  . دمی زنیکه  لطمات بیشتری هم به انقالب بل نخواهید کردکمکی 

  

کـه اشـاره کردیـد چیزی خواهم از  برای اینکه به باقی مباحث برسیم اتفاقا می. کنم به حد کافی به این موضوع پرداختیم فکر می: س
دیدید شناخت شهر و تغییـرات آن بـود تـا  که قبل از هر چیز الزم می مسئله ایآنجا که گفتید به ایران بازگشته بودید و اولین . آغاز کنم

بهمـن بـه ایـران برگشـتید ؛ حـس و حـال آن دوران و  ٢٢کنم پـیش از قیـام  فکر می. از آن ایام بگویید. اصال بشود فعالیتی انجام داد
  انقالب چگونه بود؟ 

  

از این که بختیار نخست وزیر شد و  اعالم کرد  ست حدود یکی دو هفته بعدهمن تا جایی که یادم : ث.ت
ما هم تصمیم گرفتیم کل گـروه را بـه ایـران منتقـل . تواند به ایران برگردد اپوزیسیون خارج از کشور می

منتشـر  چـه بایـد کـردای بـه اسـم  حدود دو هفته قبل از قیام اکثریت ما در ایران بـودیم و نشـریه. کنیم
آمدن انتخاب کردیم و شماره اول را هم در خارج چاپ کردیم و با خودمان  اسم نشریه را قبل از. کردیم

  .شدبعدی  در داخل چاپ  هدو شمار. به ایران آوردیم

  

  قبل از قیام؟: س

  

 ٣درست قبل از قیـام بـود کـه در حـال آمـاده کـردن شـماره . بله نزدیک به دو هفته قبل از قیام: ث.ت
  .الملل چھارم ادامه داشت های دیگر طرفدار بین دت با گروهبودیم و در همان موقع هم مباحثات وح

  

  ؟چند نسخهدر : س

  

 که بعد از قیام منتشر شد سومی. هزار ١٠هزار و سوم  ٣دوم . کنم شماره اول هزارتان اگر اشتباه: ث.ت
  . و شاید یک یا دوبار هم تجدید چاپ کردیم پخش می شدبه سرعت 
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  در تهران؟: س

  

ها  همـۀ نسـخه. فرستادیم میهم  هایی که در ارتباط بودیم شھر برخیولی به . بله عمدتا در تھران: ث.ت
که برای ما بسیار جالب بود این بود که هم حال و هوای شھر خیلـی نکته یک . شد هم به سرعت تمام می

شـد مـذهبی  ه وانمـود میتر بود و هم مردم بسیار کمتر از آن چ کردیم رزمنده از آنچه در خارج تصور می
کار عمده خـود مـن . همانطور که گفتم  در چند روز اول ورود به ایران کار ما عمدتا تدارکاتی بود. بودند

هایی هم در ایران داشتیم کـه  به خصوص که از قبل تماس. این ور و آن ور رفتن و این و آن را دیدن بود
لی گفتم که چند نفر از رفقـای گـروه سـابق مصـطفی مثال در بخش قب. اکنون فرصت دیدار پیدا شده بود

در نتیجه بسیاری از ما حسـابی سـرگرم دیـدن رفقـای . پیش از انقالب به ما نزدیک شده بودند شعاییان
ولی بـه هـر حـال در طـی همـین . های تشکیالتی و سازماندهی و از این گونه کارها بودیم مختلف و بحث

 ۀای که به نظربسیاری از مـا جالـب آمـد جـو رزمنـد اولین نکتهو بخصوص در جریان پخش نشریه کارها 
نه ایـن . د حال و هوای شھر اصال اسالمی نبودشپیروز " انقالب اسالمی"و با اینکه دو هفته بعد . شھر بود
اما ایـن بـه  یددید ها را  می گھگاهی این. اللھی وجود نداشتند یا فعال نبودند های اسالمی و حزب که گروه

ای علیه اسـتبداد و شـاه  ای گسترده جنبش اعتراضی توده شد آنچه مشاهده می. غالب نبود ۀهیچ وجه جنب
نه به آن شکل ایدئولوژیک و خشکه مذهبی که چنـد مـاه . و امپریالیسم بود و نه صرفا یک جنبش مذهبی

دهـۀ قبـل حضـرات مشـغول کننـد از چنـدین  برخالف تحریفات آخونـدهای حـاکم کـه ادعـا می. بعد شد
انـد، در واقـع حتـی دو هفتـه قبـل از قیـام چنـین چیـزی  بوده" انقالب اسـالمی"سازماندهی جنبش برای 

  . ها یعنی مردمی که در خیابانھا  بودند چنین احساسی را نداشتند، حتی خود مذهبی. شد مشاهده نمی

  

خواهـد دولتـی انقالبـی تشـکیل بدهـد؛  ز او شد، اعالم کرد که میخمینی پس از بازگشت از پاریس و استقبال عظیم مردمی که ا: س
از عواملی که این انقالب را پـیش . یعنی دولتی به رهبری بازرگان در مقابل دولت بختیار. ای که به آن اشاره کردیم همان قدرت دوگانه

پـس چطـور . که به دستور خمینی تشـکیل شـد از قیام بدل به انقالبی با گرایش اسالمی کرد یکی رهبری خمینی بود و دیگری دولتی
کند و بـه تشـکیل دولتـی کـه  استقبال می به این شکلای  ای که شما توصیف کردید از چنین رهبری مذهبی یک شهر و جنبشی توده

  دیدید؟ دهد؟ این مسئله را در آن وقت چطور می این رهبری تعیین کرده تن می

  

هـا بـا نقشـه آمدنـد و ایـن نقشـه بـه  که باالیی شتقیقت دااین ح. نخست از واقعیات شروع کنیم: ث.ت
ی کم از زمـان دست. ها قبل روی آن کار شده بود یافته بود و از مدت اصطالح بسیار تدارک دیده و سازمان

در پشت پرده هم نبود و کم و بیش به صورتی علنی حتی  دیگر تدارککه خمینی را به فرانسه بردند این 
اشـاره مـن بـه وضـعیت در . های جمعی جھانی در جریان بود ته شده در جلوی رسانههای شناخ و با مھره
شـعار . دیدیـد مردم عادی؛ مردمی که در کوچـه و خیابـان می برای. بودای  روحیات عمومی توده پایین و
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. طوری فرعی و تصادفی بوده شد ب اگر هم گفته می. انقالب اسالمی یا حکومت اسالمی بسیار کمرنگ بود
نـه جمھـوری . داپوزیسیون همین جا بود که شعار حکومتی دیگری بین مـردم رواج نـدا تمشکال ی ازیک

حتی اینکه باید مجلس موسسانی . دموکراتیک و نه هیچ شعار دیگری مثل حکومت کارگران و زحمتکشان
تبلیـغ  ه بود و بسیاری معنای آن را هم درست نمی فھمیدند تاچه رسد بهشدنی بحث یتشکیل شود در جا

که از مجلس موسسـان بـا ی که من یادم هست جز جبھه ملی آن هم به شکلی آبکی و بورژوائی یتا جا. آن
حد حرف هم از ایـن تفسیر قانون اساسی یک دولت معقول بورژوایی دفاع می کرد، دیگران که حتی در 

امـا اینکـه .  شاه باید بـروداند که فعال رسید اغلب مردم پذیرفته درواقع به نظر می. ندکرد شعار دفاع نمی
چندان  اغلب جریانات سیاسی حتی برای ها بود و نه بعد از آن چه خواهد شد هنوز نه در مرکز توجه توده

عمال تنھا شعاری بـود کـه آدم هـا و گـروه هـایی بـه جـد آن را و شعار حکومت اسالمی . مھم وحیاتی بود
د شدیم هر روز اعتراضات و زد و خورد با پلیس در فراموش نکنید آن موقع که ما وار. مطرح می کردند

نیروهـای نظـامی بـود و  ۀساعته تحت محاصـر ٢٤دانشگاه تھران عمال . گوشه و کنار شھر در جریان بود
در اغلب محالت نیز هر روز و هر شب به هـر حـال یـک . رسید ها به گوش می هر روز صدای تیراندازی

بسیاری از محـالت شـرقی و جنـوبی . ابات عمومی نیز ادامه داشتای بود که هنوز اعتص دوره. خبری بود
ل با یکـی از رفقـا بـه محـالت شـرق تھـران یهای محالت بود، یادم هست همان اوا شھر عمال دست کمیته

رسـید پلـیس و  شد و بـه نظـر می های مبارزاتی دیده می در گوشه و کنار محله عالئم علنی فعالیت. رفتیم
کاری می توانستندجرات داشتند روی خودشان را نشان بدهند و نه در صورت حضورنیروهای انتظامی نه 

  !  بکنند

رهبـری خمینـی  پشـتنیروهـای بـورژوایی  ی ازروشن بود که ائتالفـکشور ها قبل از قیام در خارج  مدت
م در ها بدیل دیگری در کار نبود و تاجایی که مشھود بود بدیل دیگری ه ییاز نظر باال. است شکل گرفته

بـی بـی آیت الله ، منجمله "انقالب اسالمی"گفتند  از همان موقع همۀ اینھا در خارج می. دست تدارک نبود
آمدند و شعار خمینـی رهبـر ماسـت و از  هایی که مذهبی به نظر می ها و حتی آن اما از نظر خود توده! سی

 شـان از حکومـت اسـالمی ا درک، ماجرا آن چنان قطعی نشـده بـود و یـرا قبول داشتنداین دست شعارها 
بسـیاری از  دکردیـ و بحـث می دنشسـتی ها می هنگامی که با آن. اصال شباهتی به آن چه شد نداشت بعدی

ها بعدتر تحـت کنتـرل  طور که این خواهم بگویم این می. های من و شما بود هایشان همان خواست خواست
هـا  ولـی توده. ی است که هنوز شکل نگرفته بـوداین مجموعۀ ِشبه فاشیستی و مذهبی قرار گرفتند، روند

اصال خمینی را دقیقا به همین دلیل بـه پـاریس . تر نیز پذیرفته بودند خمینی را از شش ماه قبل" رهبری"
تواند اعتراضات مردم را مھـار  داد تنھا کسی است که می او از یک طرف به غرب نشان می. منتقل کردند

و  ت متحده و شـرکا تنھـا بـدیل ممکـن بـرای نجـات دولـت بـورژوا در ایـرانکند و بنابراین از دید ایاال
همان نفوذی  ۀو از طرف دیگر به واسط محسوب می شد پیشگیری از یک انقالب رادیکال و سوسیالیستی

طلب در داخل و خارج را نیـز  سیاستمداران و جریانات فرصت ۀکه در این اعتراضات داشت به تدریج هم
در نتیجه حتـی از . اند قدرت بعدی دور افتاده ۀافلقخت که  اگر این رهبری را نپذیرند از به این فکر اندا

. تظاهرات بزرگ را در داخل در دسـت داشـتند ۀها کنترل عملی هم همان شش هفت ماه قبل از قیام این
 فکـر. شـاتو بودنـدلـو سیاسی آن دوره هم یکی پس از دیگری مشغول دستبوسی امام در نوفـل " لارج"



١ـ فصل  ١٣٦١تا  ١٣٥٧، سال  ٢تاريخ مسکوت، بخش  17  

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

به بعد در تظاهرات  ٥٧کم از تابستان  ائتالف اسالمی پشت خمینی دست. کنم در بخش قبل اشاره کردم
تابستان همان سال رفقایی که با شـعار . گرفت خیابانی جلوی هر شعار، پرچم و یا گروه غیر خودی را می

 مواجـهدنـد بـا خشـونت وارد تظـاهرات شـده بو"اتحاد، مبارزه، پیروزی" کنفدراسیون دانشجویان یعنی 
توانسـتند حتـی جلـوی  ای به قدری بودکه می ها بر اعتراضات توده شدند، یعنی میزان کنترل سازمانی این

دانسـت بایـد  یافته وجود داشـت کـه می تر جریانی سازمان و از آن مھم. شعاری با این عمومیت را بگیرند
ی درست همین مھاری را که توانسته بودند بـر یعن! ها گرفته شود های چپی و این گونه شعار جلوی گروه
داری داخلـی و خـارجی قراردادنـد کـه واگـذاری قـدرت بـه  المعامله با سرمایه ای بزنند وجه جنبش توده

  .شان را بپذیرد شورای انقالب

  

نداشـتند و از طـرف   اسـالمی ینگـاه چندانکردند  ای که می ها به مبارزه گویید این توده سوال من این است که از یک طرف می: س
کردنـد  ای کـه می ؟ اگـر مـردم از مبـارزهوضعیت حاکم شـدپس چطور این . داشتدر دست گویید خمینی مهار این جنبش را  دیگر می

 گیـرد؟ منطـق ایـن چنین برداشتی نداشتند چطور جنبش و هژمونی جنبش پیش از انقالب کامال در دست نیروهای مذهبی قـرار می
چیزهایی است که بعدا بـه طـور خیلـی  موارد این. ی ندارمسوال اقداماتی انجام شدراجع به این که از باال چه  الفعچیست؟ من  وضعیت
ولی اکنون راجع به ایـن .. خواهیم پرداختبیشتر به آنها  حتما بعدا  و اند تر با توجه به اسنادی که اخیرا بیرون آمده تایید شده مشخص

بـه یغمـا رفـتن و ربـوده شـدن چنـین کردند نداشتند چگونه بـه ایـن  ای که می ین قرائتی از مبارزهکنم که نیروهایی که چن صحبت می
  جنبش به نام یک جریان خاص تن دادند؟

  

هنــوز بســیاری از جریانــات . منطــق ایــن وضــعیت پیچیــده نبــود کســی بــه آن اعتراضــی نداشــت: ث.ت
یعنـی و یا معرف خطر خاصی باشـند،  شده منسجم، سازماندهیها جریانی  کردند این اپوزیسیون فکر نمی

برداشـت بسـیاری از نیروهـای بـه .  های بورژوایی ملـی ـ مـذهبی آن دوران متفاوت با سایر بدیلچیزی 
یعنـی در " جبھـه خلـق"کم در  دسـتاینھا ای آن دوره این بود که  طرفدار انقالب مرحله" چپ"اصطالح 

تر از مـثال مجاهـدین و  جریانی قدری سنتی. اند ن جریانتری میان نیروهای ضد امپریالیست معرف رادیکل
ها یکی از محسـناتی کـه دائـم بـر پیشـانی  خود این. امپریالیزمضد ضد شاه و . ها اما از همان جنس ییفدا

بدون آنکـه . بود ٤٠ ۀمخالفت خمینی با شاه و آمریکا در ده ۀکشیدند پروند زده بودند و به رخ مردم می
ن مسئله که مخالفتشان با شاه به کنار چرا آقایان مخالف تقسیم اراضی و حق رای زنان کسی بپردازد به ای

خمینی نکرده " قیام خرداد"بوند؟ فراموش نکنید در تمام این دوره در اپوزیسیون افراد زیادی نقدی بر 
احـزاب در تمام شش ماه قبل از قیام از به اصطالح جامعه روشنفکری و سیاسی ضـد شـاه و همـه . بودند

توده ها نیـز کـه هـر روز از . ایشان منازعه نکرده بود" رهبری"عریض و طویل اپوزیسیون کسی با مقام 
 ۀو می دانید کـه تـود. طریق بی بی سی و سایر رسانه های جمعی می شنیدند که ایشان رهبر بعدی است

مبارزه بیشـتر مـی  ۀبرای ادامبا داشتن رهبر اعتماد به نفس توده ها . مبارز سازمان نیافته رهبر می طلبد
 بنـابراین. و هر چه توده ها تحت نام رهبر مبارزه بیشتر کنند آن رهبر نیز بیشتر واقعی مـی شـود.  شود
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بـاالیی هـا . سرو صدا دنبال این حضرات روانـه شـوند داوطلبانه و بیهمه امل کافی بود که وواقعا همین ع
  .دگفتند ایشان رهبر است پایینی ها هم پذیرفتن

 بسـیار ماجرای سیاسی پشت این رهبری ، در میان باالیی ها،از طرف دیگراگر از پایین ساده انگاری بود 
و ی از خـود سـاواک یها و مذهبی گرفته تا بخش و نظامی متشکل و سازمان یافته بود و از رهبران سیاسی

به عنوان  خمینیدادن به  یتایران با مشروع" دولت"خود  اخلیعنی د. گرفت در بر مینیز را حتی دربار 
هیچ تصمیم مھمـی در ایـران گرفتـه  .مشغول تدارک ضد انقالب بعدی بود" ائتالف اسالمی" رهبر بعدی،

ایشـان از پـاریس . نمی شد که نگویند یا به دستور امام بوده و یا برای رضایت ایشـان اتخـاذ شـده اسـت
  !برای شاه کابینه تعیین می کرد

در . اعتصاب عمومی برقرار بود. کردند ها مبارزه می توده. ای سیاسی دید باید مسئلهیعنی مسئله را بیشتر 
شـد، زیـر  سیاسـت می ۀاما هنگامی که این مبارزات وارده حوز. محالت نوعی قدرت دوگانه وجود داشت

اگر ائتالف اسالمی می گفت در فالن تظاهرات در بھمان جا شـرکت . گرفت پرچم این رهبری صورت می
در آن زمـان . گیری بود در حال شکلحتی بدیل سیاسی دیگری نه وجود داشت و نه . د همه می رفتندکنی

وجود نداشت که بخواهد یا  ، با سیاست و برنامه و دست کم نیرویی تا اندازه ای موثریافته نیرویی سازمان
کـه ذهـن تـوده هـا را  این درست است که تئوری زمانی .ها را متوجه افق سیاسی دیگری کند بتواند توده

تسخیر کند تبدیل به نیرویی مادی می شود اما برای همین کـار خـود تئـوری بـه ابـزار و امکانـات مـادی 
  .بویژه اینکه تازه بسیاری از خود این تئوریسین ها از اول نخواهند چنین کاری بکنند. بسیاری نیاز دارد

کردنـد کـه  های حکومتی خود را برجسته نمیشعارایدئولوژیک ترین بخش چپ، مثال مائوئیست ها، حتی 
تـالش بسیاری از جریانات کامال آگاهانـه و بـا نقشـه و تاکتیـک . دشوخلق حفظ  ۀبه اصطالح وحدت جبھ

مـدافع انقـالب اسـالمی نشان دهند با اینکه ممکن است چپی باشند یا غیر مذهبی امـا واقعـا کردند که  می
کردند که بتوانند در تظـاهرات  می هم بر سر رفقای زن خود مید ـ و حتی اگر الزم بود حجاب اسالهستن

 ،یان و مجاهـدینیبـود کـه رهبـری  فـداقبـل از قیـام روشـن  ۀهمان دور در. شرکت کنند ائتالف اسالمی
 مـردم مبـارزاتدر اعالمیـه مـی دادنـد و  چه  از داخل چه از خارجی که زندانی نبودند و یها کم آن دست

تنھا هواداران خود را به تظاهرات و اقدامات مشترک بـا جریانـات مـذهبی تشـویق نه  داخله می کردند،م
ها هـم مشـارکت  فروشی آنان از قبیل آتش زدن مشروب ۀکردند که در برخی اقدامات به اصطالح ویژ می

  . داشتند

ه موج اعتراضاتی دیگـری نبـود کـی ییعنی در جا. به عبارت ساده تر در شھر نمایش سیاسی دیگری نبود
مثـل برخی خواسـت هـای کلیـدی حتی طرح . دیگری را در مقابل رهبری مذهبی ارائه دهد بدیل سیاسی

امـا . به پذیرفتن حق رای مردم مقیـد کنـدکم شورای مخفی خمینی را  توانست دست مجلس موسسان می
نیز کسـی آن چنـان مخـالفتی بـا رهبـری  بورژوایی و غرب زده ایرانی ۀخیر حتی در جناح ضد شاه جامع

ابراز نمی داشت و هر چه بیشتر خودشان و مردم را دلداری می دادند این رهبری آن قدر هـم کـه همـه 
امروزه هر کسـی هـزاران ادعـا مـی کنـد امـا آن روزهـا . شاید ممکن است فکر کنند رهبری بدی نیست

  .  هیچکدام از اینھا نگران انتخابات آزاد نبود
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کردند انقالب  ها به دنبال این رهبری رفت به این خاطر نبود که مردم فکر می بخش عظیمی از تودهکه این
خـود . باید اسالمی شود، قوانین باید اسالمی شود، والیت فقیه بایـد بیایـد و اسـتبداد دینـی را حـاکم کنـد

مـردم در شـش مـاه آخـر . نـدزد خود نمی و باطنی ها هم هنوز زیاد حرفی از این گونه امیال واقعی آخوند
شـان شـدت  را مشاهده کرده بودند و به طرح مطالبات خود و مبارزات علنی برای تحقق شاه ضعف رژیم

در ایـن دادند و تصورشان این بود که رهبری خمینی آن چتر عمومی الزمـی اسـت کـه بتوانـد همـه را  می
نیـز عـین همـین را  رسانه های بین المللی و تمام جریانات سیاسی مورد اعتماد آنان.  متحد کندمبارزات 

  . گفتند می

  

 فاسـدیهای  هـا انسـان آیا آن دوره ایـن تصـور وجـود داشـت کـه مـثال این. به هر حال  امروز به روحانیت نگاه منفی وجود دارد: س
بـه قـدرت گـرفتن رهبـری  چنـین چیزهـایی هـمآیـا . معنـوی انـد. اند دیگر مذهبی. های سالمی هستند ها آدم نیستند، به هر حال این

  کرد؟ مذهبی کمک می

  

 هـاما بـه آخونـد  ۀاین دید انتقادی که هم. اولیه که من چنان چیزی ندیدم ۀحداقل در آن دور. نه: ث.ت
بـرای خـود مـن . یـددید داشتیم فقط منحصر به ما نبود، در بسیاری از مردم عادی نیز ایـن تردیـد را می

ولـی همـانطور . انـد ها را نخورده آن چنان هم فریب این آخوندبرخالف تصور من آور بود که مردم  تعجب
واضح است که خمینـی . لیون نفر به استقبالش رفتندیکه خودتان گفتید، خمینی که به ایران برگشت دو م

لیون هنوز برای یهای بسیاری از همان دوم تا آن موقع هژمونی سیاسی را در دست گرفته بود اما خواست
های اجتماعی اقتصادی خود هنوز آنطور گیج نبودند  یعنی مردم در رابطه با خواست. ودشان روشن بودخ

مـا بـه طـور  ۀگفـت نیـز در جامعـ اما خواست سیاسی دیگری غیر از همان که خمینی می. که بعدها شدند
  . جدی طرح نشده بود

  

هـای  رونـد ارگان تیار ساخته شود، چرا نیروهای اپوزیسـیون نمیدهد دولت موقتی در برابر دولت بخ موقعی که خمینی دستور می: س
ها و در محالتـی بـاالخره پتانسـیل پـذیرش و جـذب شـدن بـه شـعارهای  قدرت مردمی خودشان را به وجود بیاورند، مـثال در کارخانـه

دش گرفـت چـرا چنـین اتفـاقی هایی که در ادامه شکل بدتری بـه خـو روی به جای دنباله. رادیکال و چپ و سوسیالیستی وجود داشت
هایی که بالفاصله بعـد از قیـام تشـکیل شـد و در خـدمت نیروهـای مـذهبی قـرار  به عبارت دیگر در برابر دولت موقت و کمیته. نیافتاد

  گرفت، چرا بدیلی شکل نگرفت؟ چرا نیروهای چپ چنین کاری نکردند؟

  

منظور مـن ایـن نیسـت کـه . لت شورویحزب توده به هر حال وابسته بود به دو. ستسوال جالبی: ث.ت
دولـت  ازسـویهای اصـلی حـزب  پس همه اعضای حزب جاسوس شوروی بودند، اما به وضـوح سیاسـت

. تاریخی در ایـن گونـه روابـط داشـت ۀدولت شوروی هم به هر حال سنت و سابق. شد تعیین می شوروی
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دادند و این احزاب هـم اجـرا  تحلیل میهایی آنجا نشسته بودند که در رابطه با این گونه مسائل  یعنی آدم
اصـل و بنیـاد هـر . در همان زمان دو تحلیل متفاوت در حزب کمونیست شوروی وجود داشت. کردند می

امـا شـاید بتـوان . ، یعنی حمایت از رهبری خمینی"جنبش ضد امپریالیستی"یعنی حمایت از  :دو یکی بود
. داد را پیشنھاد می" تقیه"دیگری سرکردگی همراه با یکی سرکردگی کامل، .  گفت با دو تاکتیک متفاوت

چون و چرا از  رهبری ملی مذهبی بود،  اما یکـی بـه ضـرورت در نظـر  فرض هر دو حمایت بی یعنی پیش
 ۀایـن اخـتالف در دور. ای تاکید بیشتری داشت گرفتن منافع درازمدت حزب و ایجاد پایگاه مستقل توده

ر حمایت از خمینی کامل و آشکار پشت بختیار را خالی کرد یا  با کش دادن آیا باید د. بختیار برجسته شد
ــرای حزب و جالــب اســت کــه ایــن تحلیــل دومــی  ؟ســازی بدســت آورد ایــن دوره فرصــت بیشــتری ب

های حزب کمونیست شوروی چند سال پس از انقالب و بعد از آنکـه رژیـم چنـد تـن از سـران  تئوریسین
یعنی اینکه حزب توده اشتباه کرد کـه . به صورت انتقاد از گذشته. لنی شدحزب  را اعدام کرد، دوباره ع

های آن دوره برای بازسـازی  باید از فرصت درعوض. رای بازگشت خمینی عجله داشتببختیار  ۀدر دور
تر که او را بتوانـد بـه آلترنـاتیوی  به جای ایجاد تشکیالتی بزرگ اما. کرد های مستقل خود استفاده می پایه

  . بعدی تبدیل کند، قربانی هوا وهوس خمینی شد ۀبرای دور

چـپ بـه . شتای کردم، عنصری از حقیقت در این تحلیل وجود دا همان طور که در بخش قبلی هم اشاره
دنبال بـازی در بسـاط کسـانی رفـت کـه  جای آنکه از فرصت استفاده کند و خود را سر و سامان دهد به

ای از آزادی وجـود  درجـه خاطر تناسـب قـوای مسـاعدتره شاه رفته بود و به هر حال ب. گردنش را زدند
 امکـان یافتـه بودنـد کـه اکنـون نمی توانسـتند،داشت و نیروهای چپ بسیاری از فعالیت هایی را که قبال 

ها  ان بدهیم و به فکر آلترناتیو باشیم همان شعار خمینیستاما به جای آنکه خودمان را سازم. انجام دهند
شدند  ها هم کامال پشتیبان بختیار می ای  البته حتی اگر توده". بی اختیار بختیار، نوکر: "کردیم را تکرار می

بویژه آن که پس از لبیک گفتن سران جبھه ملی به رهبـری . توانستند از آمدن خمینی جلوگیری کنند نمی
ترمی  ما نباید تحقق آن را سـریع به هر حالاما واقعیت این است که .  سرنوشت بختیار روشن بودخمینی 
کند که دولت شوروی در آن دوران در خمینی ابـزار بھتـری  در ضمن فراموش میمذکور تحلیل .  کردیم

خی نشـان چه بسا بعدها اسـناد تـاری. کرد تا در حزب توده های خارجی خود را مشاهده می برای سیاست
  . دهند که این شاید خود دولت شوروی بود که برای نزدیکی بیشتر به رژیم، حزب توده را فدا کرد

ضدانقالب جدید در مقابل ضد انقالب قدیم " ۀقدرت دوگان"بحث اصلی این است که در حالتی که نوعی  
ارائه چنین بدیلی تالش در حال شکل گیری بود چپ در ایران نه بدیل مستقلی داشت و نه آگاهانه برای 

ای کـه از آن  دوره. ای در بازی سیاسی رهبـری مـذهبی تبـدیل شـده بـود چپ در عمل به مھره. کردمی 
های محل شکل گرفتـه بـود و  ای است که در اغلب محالت کارگری و مردمی کمیته کنیم دوره صحبت می

پایگاهی بھتـر از ایـن بـرای ایجـاد  چه. های اعتصاب بود کم و بیش تمام صنایع و ادارات در دست کمیته
خـاطر سـرنگونی سـلطنت و ه های حزب توده درست بـود و بایـد بـ آلترناتیو سیاسی؟ فرض کنیم تحلیل

حتـی فـرض . پـذیرفتیم کردیم و رهبری خمینی را می مبارزه با امپریالیزم آمریکا وحدت کلمه را حفظ می
کـردیم  کم سـعی می بایسـت دسـت امـا آیـا نمی. مکنیم که قدرت ایجاد آلترنـاتیو دیگـری را هـم نداشـتی
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خواست مجلس موسسان دموکراتیک و انقالبی را بین مردم محبوب کنیم و یا آقایان را وادار به پـذیرش 
  آن کنیم؟  

  

  را سازمان بدهند؟ نیروها خب چرا نرفتند که این: س

  

. امـا نرفتنـد دنبـال آلترنـاتیو سیاسـی ،ها فعال بودند نیروهای چپ هم در همین کمیته. رفتندچرا : ث.ت
اتحـاد، مبـارزه، "ماه قبـل شـعار  ٦رفتند به تظاهراتی تحت رهبری کسانی که گفتم حتی از  همه باهم می

ای و سیاسی است که قبال  و این به نظر من علتش همان اشتباه برنامه. کردند را هم سرکوب می" پیروزی
داد خطر این رهبـری ضـد  ها نه تنھا اجازه نمی این استراتژی. بودها از ریشه غلط  استراتژی. اشاره کردم

از دیـدگاه ایـن . سـاخت میو نـاممکن معنی  انقالبی درک شود بلکه آلترناتیو سازی در برابر آن را نیز بی
آمریکـا، و بخشـی از خلـق ضـد ، ضـد شـاه و "روحانیـت مبـارز"دوستان، انقالب ما انقالبی خلقـی بـود و 

 ۀخلق باید اول مرحله سرنگونی را به نتیجه برساند تا بعدتر بتوانیم دربار ۀبنابراین جبھ. شد محسوب می
  .های خلق بحث کنیم خواست

  

. بهره گرفتـه انـدبه شکل غلطی از الگوهای پیشین در تاریخ  برای فهم وضعیت خاصبینیم که نیروهای چپ  خیلی از مواقع می: س
 ایـن. انـد از آن الگـو بگیرنـد مقایسـه شـده و سـعی کرده دیگـریعنی یک انقالب با یک انقـالب ی. های بسیاری در تاریخ داریم نمونه

یعنی اگر به انقالب اکتبـر نگـاه کنـیم چیـزی کـه باعـث . اتفاق می افتادشد اگر الگو برداری  جایی بود که اتفاقا شاید بد نمیوضعیت 
ها قدرت را به دست بگیرنـد و اصـال بـه عنـوان یـک قـدرت مطـرح  کها در مقابل دولت کرنسکی و در مقابل منشوی شود بلشویک می

نه اینکه صرفا بریزنـد در . می شوندهژمونیک بدل به نیروی و آنجا  یابند میحضور روند و در شوراهای کارگری  بشوند این است که می
کردنـد  ها کپی می های بلشویک مثال از فعالیتهای چپ  میخواهم بگویم حتا اگر افراد وسازمان. ها را تکرار کنند خیابان و همان شعار

ها به نام انقالبی جـا بزننـد یـا  خودشان را در دل توده بیان می کردخیلی بهتر بود تا اینکه با دادن همان شعارهایی که رهبری مذهبی 
خواهنـد  شدند کـه اگـر می ه میگرفتند قاعدتا متوج اگر همان الگو را هم می. تر همان شعارها نشان بدهند خودشان را نسخۀ رادیکال

بـه  دادند، کسانی باشند که حرفشان را بتوانند اش را خودتان گفتید که حتی شما را در تظاهرات راه نمی در مقابل این جریانی که نمونه
بینیم کـه  دیگر اینکه مثال اگر ما به انقالب اکتبر بر گردیم مـی ۀنکت. کنند، باید ارگان قدرت خودشان را داشته باشندبدل غالب  حرف

بایسـت شـعار انقـالب دموکراتیـک و انقـالب  دهـد و می بینند بلشویسم قدیم جـواب نمی وقتی میو علی الخصوص لنین  ها بلشویک
اند کـه ایـن نگـاه  ن به این نتیجه رسیدهچو. کنند شان بازبینی می روند و به قولی در نظام فکری و فلسفی ای را کنار گذاشت می مرحله

چون هدف زدن دیکتاتوری شاه است مهم  رود و  این دیدگاه که حاال انقالب دارد به جلو می. ای غلط است مکانیکی تکاملی و مرحله
بـه و روش نـبش گویـد ج های خیلی بدیهی مارکسیستی در تضاد نیست که می آیا این با آن آموزه. شود نیست از چه روشی استفاده می

گذار خواهد بود؟ اینکه شما با همـان روش رهبـری مـذهبی در جریـان ایـن جنـبش داریـد انقـالب را بـه پـیش هر حال در نتیجه تأثیر 
گـویم  به این علت اسـت کـه می. برید، اینطور نیست که این انقالب تا یک جایی جلو برود و حاال بعد شما نظرات خود را پیاده کنید می
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توانسـت  آمـد می هـای دیگـر کـه بـد از آب در  ال از انقالب اکتبر کپی برداری هم میشد به نظر من بر خالف خیلی از کپیاگر حتی مث
  .برای نیروهای چپ خیلی راه گشا باشد

  

جریانـات  ۀولی واقعیت این است کـه در آن موقـع تفسـیر همـ. بله،  این نکات کامال درست است: ث.ت
چیزی شبیه این کـه بختیـار معـرف یـک حکومـت . تر بود سادهخیلی ها  فچپ از ماجرا از این حر ۀعمد

خواهـد رژیـم سـلطنتی را حفـظ کنـد، در نتیجـه بختیـار را  ریالیستی است؛ امپریالیزم میپام ۀنشاند دست
رزمنده و ضد امپریالیستی انقالب ایران اسـت  ۀاند که شاه را نجات دهد، اما خمینی سمبل آن جنب گذاشته

حاال هرکسی با . به همین سادگی. ش دفاع کنیمی اه ما باید از خمینی در مقابل امپریالیزم و ایادو در نتیج
الملل چھارم در آن دوره  کم و  هر خطی، حتی بسیاری از جریانات تروتسکیست منجمله جناح راست بین

کاش در کنـار ایـن کنید؟ ای  برداری از انقالب اکتبر می یکپشما صحبت از . بیش همین موضع را داشتند
حتـی . کردنـد کم  گاهی هم با چشمان طبقاتی خودشان بـه انقـالب نگـاه می عینک ضد امپریالیستی دست

داد کـه زمینـداران بـزرگ و تجـار و آخونـدها بـه همـان  طبقاتی باید بـه دوسـتان نشـان مـی ۀغرایز ساد
بقـاتی خودمـان را بسـازیم و آلترنـاتیو های ط بنابراین ما باید ارگان. ترند تا به مردم نزدیک" امپریالیزم"

  . سیاسی خودمان را طرح کنیم

روشن بود . روشن شده بود  خواهم بگویم حتی قبل از آمدن ما به ایران، نقدا این خط و خطکشی یعنی می
تر هـم تحـت  کنند کـه جریانـات چـپ که نه تنھا جریانات طرفدار چین و شوروی از این رهبری دفاع می

بنـابراین ضـرورت سـازماندهی . اند قالب دموکراتیک ضد امپریالیستی به زیر پرچم آن رفتهان ۀهمان بھان
داد، به فکر کسی  بدیل سیاسی دیگری در مقابل آن، حتی در شرایطی که اوضاع هنوز اجازه این کار را می

ی ایـن یاباز این جا اگر من بگویم جز ما کسی در آن دوره حتی درحرف ماهیت بـورژو. خطور نکرده بود
بیان وضعیت اسفناک چپ  بیشتراین  اما در حقیقت .خود ستایی می شودکرد حمل بر  رهبری را افشا نمی
  .در آن زمان است

داد دقیقا جنبه مادی و سـازمانی قضـیه  عملی می ۀچیزی که به این رهبری اسالمی برتری عجیبی در صحن
. ای را داده بـود ای بـرای کنتـرل جنـبش تـوده گسـترده ۀها امکان سازماندهی شـبک مساجد به آن. است
و فعـالی  مبـارزاگر هم رفیق . های اعتصاب در دست این شبکه بود های محالت و حتی اغلب کمیته کمیته

هنگامی که دیدگاه طبقاتی وجود نداشـته نباشـد . کرد در جایی وجود داشت داخل همین شبکه فعالیت می
چـپ را مغلـوب بـا سـھولت ضد انقالب  اینکه یکی از دالیل. نخواهد شدبیگانه بودن این شبکه هم حس 

و ایـن . که هم سنگر نیـز بودنـدداشتند " وحدت کلمه"نه فقط با هم اینھا تر همه  کرد همین بود که قبل
  . می کردیمبایست صف مستقل خودمان را سازماندهی  بود که ما می هنگامیدوره دقیقا 

تر شده بود و دیگر نیرویی با یک گروه صرفا  شدیم ابعاد کار بسیار گسترده ای که ما وارد عمل در دوره
اگـر نیـروی  بـه پـا مـی خیزنـدها  یعنی موقعی که توده. موثری دست بزند اقدامتوانست به  تبلیغاتی نمی

 نخواهد توانسـت تـاثیری دیگرای فراهم کند  ای موثر برای مداخله در مبارزات توده انقالبی نتواند شبکه
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های بسیار درستی هم بزند، حقیقت تلخ ایـن اسـت کـه وسـط  حرف ولو اینکه. نیز در اوضاع داشته باشد
ها دسـت بزننـد وجـود داشـت و نـه اصـال  این قیام، نه آن کادرهای کمونیستی که بتوانند به این گونه کار

ی بودند نظیـر گـروه مـا کـه اگر هم مثال جریانات. ای داشته باشد جریانی که بخواهد یا بتواند چنین برنامه
بسیاری از این مسائل را در همان دوره درک کرده بودنـد بـه حـد کـافی منسـجم و متشـکل نبودنـد کـه 

  . ندتقویت کنبتوانند بدیل دیگری را 

نه فقط در انقالب ایران بلکـه بارهـا . های مھم انقالب است اتفاقا این یکی دیگر از درس اشاره کردمقبال 
قبل از بحران انقالبی به حـداقل الزمـی  ۀنتواند در دور  ایم، اگر حزب انقالبی شین هم دیدهدر انقالبات پی
ای و امکانات سازماندهی برسد محال است بتواند وسط انقالب خود را به یـک حـزب مـوثر  از نفوذ توده
ادثی کـه هـر دهد ـ حو ای سرنوشت ساز رخ می تاثیر بودن در شرایطی که هر روز حادثه و بی. تبدیل کند

. کننده خواهند بـود ـ بـه معنـای عقـب افتـادن روز افـزون از اوضـاع اسـت انقالب تعیین ۀیک برای آیند
طبقـاتی مواجـه سـاخت کـه عـدم واکـنش بـه آن  ۀهایی در مبـارز انقالب چندین بار جنبش را بـا تنـدپیچ

ر تغییرکـوچکی در تناسـب ی شتابان تـاریخ، هـ در آن دوره. تر کرد انقالب را دو صد چندان مستحکم ضد
  .  ساخت تر می ها را غیر ممکن قوای طبقاتی به نفع ارتجاع، امکان بازگشت آن به طرف توده

در . وجـود نداشـت چـپ واقعیت این است که نیرویی کـه از خصوصـیات بـاال برخـوردار باشـد در میـان
توانست بدیلی در مقابل رهبری خمینی دست و پـا  ملی بود که شاید می ۀجریانات بورژوائی این فقط جبھ

در کابینـه بعـدی  مقـامیاما آنھا هم در آن شرایط حساس مشغول معامله بـا خمینـی بـرای گـرفتن . کند
ملی زیر پای بختیار را خالی کرد که از خمینی سھمی بگیـرد، و بـا  ۀجبھ. تر دیدیم آن را بعد ۀنتیج. بودند

  . تر ساخت ر یکسره کردن کار خودش توسط خمینی را سادههمین کا

توانست به تدارک مستقلی دسـت  اگر چپ می. گشایش سیاسی  ۀدر این یک ماه، در این دور. خالصه کنم
های کارگری و محلی فراهم سازد،  های جدا کردن سیاست خود از سیاست خمینی را در نھاد بزند و زمینه

چـپ  ۀبه جای آن نیروی عمـد. اثیری به مراتب بیشتر از آن چه شد، بگذاردتوانست در مسیر بعدی ت می
  . ما دنبال خمینی افتاده بود و انرژی مترقی آن دوره را با شعار بختیار باید برود به باد داد

  

. ناپـذیر بـود رهبری جریان خمینی چالش ۀکنم که به لحاظ عینی سیادت و سیطر  هایی که مطرح کردی استنباط می من از بحث: س
آیـا هـیچ کـدام از . داری شـکل ارتجـاعی نیـز دارد دهد که ضدیت با سـرمایه آیا استنباطم درست است؟ و دوم اینکه مارکس نشان می

فراشـد  در جریانات سیاسی، به ویژه چپ، این ادبیات و این درک خاص را که ممکن است یک جور ضدیت ارتجاعی با امپریالیزم هـم
  ؟ آیا در آن مقطع نیروهایی بودند که به چنین مفهومی اشاره کنند؟دارا نبودندوجود داشته باشد  انقالب ایران

  

همان طور که اشاره کردم در کنار اعتراضات . گویید اول بگویم که درست می ۀدر رابطه با آن نکت: ث.ت
طبقـاتی نیـز جریـان داشـت، امـا هژمـونِی های  ای پیرامون خواسـت جریانات مذهبی، مبارزات جدی توده
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مبـارز هـم هنگـامی کـه پـا بـه صـحنه  ۀحتی آن تود. سیاسی جنبش ضدشاه در دست رهبری خمینی بود
شد، پشت سر  گذاشت، یعنی آن جا که ضدیت با رژیم موجود و بدیل حکومتی بعدی مطرح می سیاست می

تظـاهرات سیاسـی . کننده بسیار ساده بـود مسئله برای افراد شرکت. رفت این رهبری و شعارهای آن می
اگر به رهبری مذهبی کامال اعتقاد نداشتند  های حکومتی دیگری وجود نداشت، پس حتی دیگری با شعار

را  سـلطنت به تظاهراِت آنان و قبول شعارهای آنان در واقع صـف ضـد پیوستنقبوالندند که با  به خود می
البته این که چرا خواست حکومتی عمومی دیگری وجود نداشت و یا محبـوب نبـود خـود . کنند تقویت می

 ٢٨ست کـه نتوانسـته بـود در تمـام ایـن دوران پـس از کودتـای بیانی از ضعف اپوزیسیون غیر مذهبی ا
فقط یک جنبه از این . ها جا بیندازد مردادخواست عمومی دیگری را در مقابل رژیم سلطنتی در میان توده

دیگر و مھمتـر آن ایـن اسـت کـه حتـی در ایـن  ۀتوان بر اساس نفوذ مذهب توضیح داد، جنب ضعف را می
هـا و چـه  ریـت قریـب بـه اتفـاق اپوزیسـیون بـه اصـطالح مترقـی، چـه دموکراتبحران انقالبـی اکث ۀدور

توان ادعـا  می. ها، آگاهانه نخواستند که آلترناتیو دیگری در مقابل رهبری مذهبی ایجاد کنند سوسیالیست
یا به قول شـما شـاید رهبـری جریـان خمینـی چـالش رسیدند،  کردند به جایی نمی میایجاد کرد حتی اگر 

تـوان  بعـد رخ داد نیـز نمی ۀای که در دور ها را در فاجعه نکردناقدام اما تاثیر مخرب همین بود، ناپذیر 
ثانیـا  ،خوردنـد کردند اوال به این زودی شکسـت نمی اگر آلترناتیوی هر چند کوچک ایجاد می. انکار کرد

ده باشـند و بـدون تقـال و تـالش شکسـت خـورخوردند و نه اینکـه  کم جنگیده بودند و شکست می دست
  . اند هنگامی به خود آیند که نقدا شکست خورده

داد کـه رهبـری طبقـات دارا در طـول  انقالبات قبلی در دوران امپریالیزم باید به ما نشان مـی ۀهم ۀتجرب
شود به  تر هم می انقالب همواره شکننده است چرا که خود منطق مبارزة طبقاتی که در بحران انقالبی حاد

. کنـد سازد و هم ماهیت طبقاتی رهبری بـورژوائی را نمایـان می را منشعب می" خلق" سرعت هم صفوف
امیـال " مردم"هنوز . طبقاتی به شکلی جدی در صحنه سیاست مطرح نشده بود ۀقبل از قیام  هنوز مبارز

گـر اما بـه وضـوح، ا. کردند بیان می "شاه باید برود"مردم و خواست کلی  ۀسیاسی خود را بیشتر به مثاب
. شد آمد، حتما سرکوب طبقات پایین نیز شروع می پس از سرنگونی شاه حکومتی بورژوایی بر سر کار می

ساخت، اگر تحلیل ما درست  بنابراین خود ماهیت طبقاتی این رهبری باید راه بعدی را برای ما روشن می
پس  ،بورژوائی است بود که دلیل تجمع نیروهای مختلف بورژوائی پشت رهبری خمینی برای حفظ دولت

از نظر زمانی که به قضایا نگاه کنیم این ویژگـی . به قدرت رسیدن این رهبری یعنی آغاز سرکوب انقالب
در همان . قیام یعنی پایان دوره بحران انقالبی، یعنی پیروزی انقالب. شود تر می برجستهنیز انقالب ایران 

کمـر رژیـم شـاه واقعـا آن شـب . ها و چـه در واقعیـت چه از نظر توده. طور بود شب قیام نیز واقعا همین
بنـابراین . تری بود که بر سـر کـار آمـد افتاده ضد انقالب عقباین اما صبح روز بعد در واقع . شکسته شد

چپ نه تنھـا چنـین برداشـتی از اوضـاع . قیام در عمل نه پیروزی انقالب که سرکوب آن را ممکن ساخت
های عـاریتی روسـی و چینـی  یعنی تا جایی که آگاهانه بر ایـدئولوژی( آن آگاهانه  ۀنداشت که بخش عمد

کمک کرد تا مردم شعارهای ارتجـاعی ضـد ) ساختند تاکید داشتند و آگاهانه عمل خود را بر آن متکی می
و . داری تلقی کننـد های ضد امپریالیستی و ضدسرمایه شعاردر مقام استکباری و ضدطاغوتی ضدانقالب را 
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داران داخلـی و خـارجی  توانـد بـا سـرمایه اینکـه نیرویـی می ۀطور که شما گفتید زیـاد در بـار دقیقا همان
  .   ندنیندیشیدبه شدت هم ارتجاعی باشد  ولی، مخالفت ورزد

هایی که ما آن موقع برای رفقای برخی از این جریانات تکـرار  من این را خوب یادم است که یکی از مثال
مانیفسـت هـا را بـه مبحـث سوسـیالیزِم فئـودالی کـه مـارکس و انگلـس در  کردیم همـین بـود کـه آن می

 بـودمانیفست به وضـوح نشـان داده . وضعیت ایران آشنا سازیم ااند و شباهت آن ب طرح کرده کمونیست
داری شـعار داد و از عـدالت و  ها بـر علیـه سـرمایه تـر از حتـی سوسیالیسـت توان بسیار با حرارت که می

چیـزی جـز همـان فئـودالیزم طرفـدار اشتراک اجتماعی و این گونه عقاید هـم دفـاع کـرد، امـا در واقـع 
در کشـورهای . اروپـاحتـی در  ،ایم به بعد همواره با این پدیـده روبـرو بـوده ١٩ما از قرن . ارتجاعی نبود
غیـر بـورژوایی و  های  نظام امپریالیستی همواره ترکیبـی از الیـه ۀداری که به شکران تر سرمایه عقب افتاده

) شـان دو قـرن اسـت سـپری شـده یعنی الیه هائی که تاریخ مصرف(ی یبورژوا های  عقب افتاده ترین الیه
تواننـد  تر طبقات حاکم می ارتجاعی های  الیه. استتر  دهند این پدیده حتی رایج طبقات حاکم را تشکیل می

در نزاعشان برای قدرت نه تنھا به شدت ضد کل دستگاه حاکم شوند بلکه حتـی از عـدالت بـرای مـردم 
اصلی رهبری خمینی چیزی نبود  ۀهست. کاهد شان نمی اما این چیزی از ماهیت ارتجاعی. نیز سخن بگویند

ران و تجار بزرگ که پس از انقالب سفید از هیـات حاکمـه حـذف شـده جز ائتالفی از آن بخش از زمیندا
ارتجاعی از مستضعفین و حملـه بـه  های  دفاع این الیه! یعنی نوعی اعتراض طبقات حاکم درجه دو. بودند

شـان از  داری و دفـاع قالبی هـا بـا سـرمایه استکبار و طاغوت نیز چیزی از قمـاش همـان مخالفـت فئودال
اما همین مسئله ساده نه تنھا برای بسیاری از جریانات تازگی داشت که برخـی ایـن . بودعدالت اجتماعی 

رایـج بسـیاری از ایـن  های  یکـی از دشـنام. نامیدند امثال ما را مواضع پرو امپریالیستی می های  گونه اخطار
لیـه امپریـالیزم خلـق ع ۀها باعث تضـعیف جبھـ ها علیه ما این بود که ما حتی با طرح این گونه بحث گروه
  .  شویم می

ها معـرف نـبض اجتمـاعی  این.  ی بیش نبودندیوابسته به چین و شوروی عاقبت فرقه ها  جریاناتاما این 
طبقاتی، اغلـب خـود انگیختـه و بـدون  ۀبسیاری از جریانات واقعی مبارزدر میان  عمل انقالب نبودند، در

های  ها بھتـر درک شـده بـود تـا سـازمان ی آخوندحضور چپ و شاید حتی با رهبری مذهبی، ماهیت رهبر
قبـل از قیـام  ۀپایینی برخی از این جریانات مـذهبی حتـی در دور های  در الیه. مدعی سوسیالیزم مارکسی 

فرامـوش نکنـیم . روند انتقاد طبقاتی از سلسله مراتب شیعه  و در نتیجه رهبری خمینی شکل گرفته بـود
جریاناتی شبیه فرقان قبـل .  نیز داشتیم" سوسیالیستی"و اسالم " سیستیمارک"که ما در آن دوران اسالم 

حتی دو جریان سوسیالیستی اسـالمی بـا . ها در حال شکل گیری بود تر شھر از قیام بویژه در محالت فقیر
 پرواضـح اسـت کـه !تر بود اسم و رسم نیز وجود داشت که همان زمان از نیمی از چپ کمونیستی ما چپ

  . ت اسالمی طبقات پایینی بعد از قیام به دست رژیم اسالمی تارومار شدنداین جریانا

طور کلی صحبت کنیم باید گفت در آن دوره هیچ هشـداری در ه اما تا آنجایی که بخواهیم در باره چپ ب
حـزب تـوده، . هـا بـود ورد زبان" روحانیت مبارز" ۀمقول. وجود نداشتباره ماهیت ارتجاعی این رهبری 

تحلیلـی کـه بـا وصـل . بـود بسـتهدهان همـه را  جامع" تئوری"ن الیه جدید، طبق معمول با یک کاشف ای
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خرده بورژوازی تمام تالشش مخفی کردن ماهیت واقعی طبقاتی سلسله مراتب شـیعه آخوند ها به کردن 
هـای  "ینتئوریسـ"کنند منجمله  می دارند آن را تکرار تحلیلی  که حتی امروز هنوز بسیاری. در ایران بود

سـال  ٤٠ های  ها و مائوئیست از قبیل کالینکوس که هنوز همانند استالینیست و مدعی تروتسکیزم اروپایی 
هـا در  امـا همـه ایـن تئوری. نامد می "لیستیاضد امپری"و  "انقالبی خرده بورژوائی"پیش انقالب ایران را 

گاه مـذهبی شـیعه مثـل ارتـش بخشـی از کردند که دست ها مخفی می واقع یک امر ساده را از خود و توده
همان طور که ارتش بورژوائی با سرباز گیـری از کـارگران و دهقانـان . دستگاه دولتی طبقات حاکم است

شود، پرشدن صفوف دستگاه مذهبی از خرده بورژوازی نیز آن را بخشی از خلق  به ارتش خلق تبدیل نمی
ای در واقع همین جاسـت  انقالب مرحله های  اصلی تئوری حال از این بگذریم که یکی از ایرادات. کند نمی

معرف منافع خـرده " روحانیت مبارز"یعنی حتی اگر واقعا . دانند که کل خرده بورژوازی را جزو خلق می
داری افتـاده  هنگامی که دولت نقـدا در دسـت سـرمایه. شد نباید جزو خلق حساب می ،بودنیز بورژوازی 
ضربت ضد انقالب تبـدیل  های  فوقانی خرده بورژوائی نه تنھا جزو خلق نیستند که به گروه های  است الیه

  . خواهند شد

. غالب بـود تحلیل" روحانیت مبارز"از ، تحلیل حزب توده و جریانات مختلفخطوط تفاسیر و اما علیرغم 
ها  آخوندی خلقی  گفتند، با این تفاوت که برای آن حتی جریانات طرفدار پکن هم کم و بیش همین را می

حتی آمریکائی بـودن آن قـدر مھـم نبـود کـه ضـد شـوروی (بود که هم ضد شاه باشد و هم ضد شوروی 
" کاسـت"دهند از حد تئوری  کردند در همان چارچوب تحلیل جدیدی ارائه جریاناتی که سعی می). بودن

داری در ایـران  فراتر نرفتند و مجددا ماهیت واقعی ارتجاعی آن را به مثابه دستگاه قدرت دولتی سرمایه
  . پوشیده ساختند

بـه جـای . تاسیس شده بود "خلق ۀجبھ"حزب توده در دوران سیاست شوروی معروف به دوره سیاست 
که شوروی وارد  آن هنگامکمینترن شعار محوری چپ بود  شمشواحد کارگری که تا قبل از کنگره  ۀجبھ

کـم رنـگ کـردن ، جنگ با فاشیزم شده بود و خواهان وحدت با بورژوازی به اصـطالح دموکراتیـک بـود
. داد اصلی سیاست خـارجی دولـت شـوروی را تشـکیل مـی ۀمتحد خلق انگیز ۀطبقاتی و حفظ جبھ ۀمبارز

نبود که اکنون سیاست خلقی را پذیرفته باشـد، بلکـه در  ای میاحزاب کمونیست قدی درزمرهحزب توده 
. اساسا ریشه انتخاب نام توده در همین جاست. همین دوره و از اول به مثابه حزبی خلقی بنیاد نھاده شد

بخشـی . جالب است یکی از اختالفات درون جریانات مائوئیستی بعد از انشعاب از حزب توده همین بـود
کارگر باید احیا شود در صورتی که بخش دیگر قبول نداشت که حـزب تـوده از اول گفت حزب طبقه  می

ای قبلی یک مرحلـه سـوم  در این دوره دولت شوروی به انقالب دو مرحله. نیز حزبی کارگری بوده است
در ایـران و بسـیاری از . سـاخت نیز اضـافه کـرد کـه کـامال ماهیـت طبقـاتی هـر انقالبـی را مخـدوش می

معنـی ) یعنـی طرفـدار آمریکـا و مخـالف شـوروی(به امپریـالیزم " وابسته" های  مشابه با رژیم های  کشور
یعنی در ایران حتی قبل . تر است جدید این بود که فعال مبارزه با رژیم از هر خواست دیگری مھم ۀمرحل

ه نـه بـ.  دعبور کـر" ضد دیکتاتوری محمد رضا شاه" ۀانقالب دموکراتیک باید نخست از مرحل ۀاز مرحل
داری وابسته و نه حتی به این دلیل که دیکتاتور است بلکه به این دلیل  خاطر اینکه فئودال است یا سرمایه

اکنون تعجبی نداشت کـه حـزب تـوده جـایگزینی رژیـم . کند و نه شوروی که برای آمریکا دیکتاتوری می
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و هر روز هم آخوند جدیدی .  یک بگویدشاه با دیکتاتوری عقب افتاده تری از شاه را  به مردم ایران تبر
که دیگر قابل انکار نبود به  ای و هر عمل به وضوح ارتجاعی. کرد اضافه می" مبارز" ۀاین الیلیست را به 

ماهیـت طبقـاتی ایـن  ۀکوچکترین حرفی دربار. شد وابسته به امپریالیزم گذاشته می های  حساب نفوذ الیه
باسابقه تـرین و " روحانیت"اینکه همین دستگاه . جاعی آن درکارنبودرهبری و افشای اهداف و امیال ارت

ها  اینکه همین. شده بود کامال به طاق نسیان سپردهوفادارترین دستگاه کمپرادوریزم در ایران بوده است 
 ها در به توپ بستن مجلس با محمـد این که همین. مسبب اصلی شکست مصدق بودند فراموش شده بود

هـا بـه  اکنون همـه تجزیـه و تحلیل. و امپریالیزم روس همکاری کردند فراموش شده بود شاه قاجار علی
ها ایـن  مطابق این تحلیل. شد و برجسته کردن محسنات آن خالصه می "روحانیت مبارز" تمجید و ستایش

اران مفت الیه با آخوندهای سابق ما که همواره از عاملین استبداد دولتی و حامیان تجار کمپرادور و زمیند
. مرداد همکـاری کردنـد یکـی نبودنـد ٢٨ها با همان هایی که با کودتای  این. اند، تفاوت داشت خور بوده

ای است جدید که بـه  این الیه. ها همان هایی که مخالف حق رای زنان و اصالحات ارضی بودند نیستند این
هـر کسـی . ریالیست شـده اسـتبه خرده بورژوازی شھری بسیار هم رادیکال و ضدامپ" نزدیکی"خاطر 

در آن دوره بخواند به راحتی خواهـد دیـد کـه نگـاه فـوق را زحمتی به خود بدهد و ادبیات این جریانات 
هـا بیشـتر از طـرف خـود چـپ  در اوائل انقالب مخالفت بـا ایـن گونـه ارزیابی. نگاه مسلط بر چپ ما بود

  . ی وابسته به رژیم جدیدشد تا نیروهای لیبرال یا نیروهای حت محکوم و مطرود می

  

سـوای لـزوم . که مشخصا میشود با انقـالب اکتبـر روسـیه کـرد بپردازم ای به بحث قدرت دوگانه و آن مقایسه مایلم اندکی بیشتر: س
 بـرد؟آیا به نظر شما می توان مفهوم حاکمیت دوگانه را برای این مقطع بـه کـار  کارگیری مقایسه های تاریخی،ه حساسیت و دقت در ب

آیا کوتاه بودن این دوره برخالف فاصله فوریه تا اکتبر در انقالب روسیه باعث نشد فرصت افشای آلترناتیوهای ارتجاعی وجـود نداشـته 
دربـارۀ . ای که خمینی در داخل ایران تشکیل داد صـحبت کـرد میشود راجع به نقش شورای انقالب، آن شورای سری در ادامه باشد؟

از ایـران بـود وجـود  خـارجای کـه  های محالت و این شورای انقالب و رهبـری را کرد، نوع ارتباطی که بین کمیتهکارهایی که این شو
  .داشت، و این که این ارتباطات در نهایت چه امکانات یبرای پیروزی رهبری مذهبی ایجاد کرد

  

هـای  جـز گزارشآنطور که من در تھران دیدم ـ من تجربۀ مستقیمی از شـھرهای دیگـر نداشـتم : ث.ت
اعتصـاب شـکل گرفتـه بـود و  های  کمیته ،در اغلب صنایع بزرگ تھران ،دیگران ـ به جز برخی استثنائات

به جز شـاید  ،ها اما در هیچ یک از شھر. ها بودند که بعد از قیام تبدیل به شوراهای محل کار شدند همین
معنـی . ها و یا شوراهای بعدی به وضعیت قدرت دوگانه منجـر نشـد فقط مسجد سلیمان وجود این کمیته

نه غرض قدرت اقتصادی است و نه پتانسیل قـدرت، بلکـه . قدرت در قدرت دوگانه قدرت سیاسی است
قـدرت اجرائـی و از که در آن مقطع زمانی ، یعنی قدرتی وضعیت قدرت دوگانه یعنی وجود قدرتی واقعی

امـا . پـس قـدرتی سیاسـی اسـت. قرار بگیـرد در مقابل قدرت دولتی برخوردار است و می تواندعملیاتی 
تواند در یک یا چند کارخانه شکل بگیرد بلکه باید بـر اسـاس یـک منطقـه جغرافیـائی  قدرت سیاسی نمی

نقـل و انتقـال نیروهـای پلیسـی و  مـثال(اگر شما نتوانید بر عملکرد حکومت در یک منطقـه . سازمان یابد
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های انقـالب  پس شورا به مفھوم سـویت. کنترلی داشته باشید پس در آن منطقه قدرتی هم ندارید) نظامی
تـوان  براساس این تعریف نمی. های محالت نه شوراهای کارخانه و یا کمیته و روسیه یعنی شوراهای شھر

. امکـان آن بـود، امـا شـکل نگرفـت. انه شـکل گرفـتای در انقالب ایران قدرت دوگ گفت در هیچ دوره
در . منجر شوند، اما این امـر رخ نـداد هاشھر کارگری در سطح توانستند به شورای شوراهای کارخانه می

های محـالت  کمیتـه. برخی محالت حالت قدرت دوگانه شکل گرفته بود اما این هم قدرتی کارگری نبـود
زندگی شان در چارچوب آنھا بـه فعالیـت د که کارگران نیز در محل ی بودنیبورژوا عمدتا تشکیالتی خرده

ها تا آن جـا کـه نقشـی  این کمیته. دیگر ای محله اما نه به عنوان کارگران بلکه مثل هر هم مشغول بودند،
ها حـالتی از  بنابراین اگر هـم ایـن کمیتـه. ندسیاسی ایفا کردند تحت کنترل مساجد و رهبری مذهبی بود

در ضـمن اضـافه کـنم . نه در محالت را شکل دادند به نفع رهبری مذهبی بود تا طبقه کـارگرقدرت دوگا
تر به نیروی سـرکوب رژیـم جدیـد تبـدیل  ها در کنار کسانی که بعد شرکت مبارزین محالت در این کمیته

راین بنـاب. شان را تسھیل کرد شان در محالت و سرکوب بعدی شدند خود یکی از عواملی بود که شناسائی
  .بودهم های قدرت دوگانه که شرکت کارگران در آنھا از ابتدا اشتباه  توان گفت ارگان نه تنھا به اینھا نمی

های اعتصاب و شوراهای اسالمی بعدی از همه جا بیشتر بود وضـعیت خـود  در تھران که تعداد این کمیته
غالبـا از محـالت صـنعتی جـدا محـالت مسـکونی کـارگری . کـرد به این مسئله کمک نمیچندان شھر نیز 

کارگران فعال در اعتصابات عمومی در محیط کارخانه و در محله به دو نوع مبـارزه متفـاوت و دو . بودند
کارخانه فقط پایگاه مبارزه اقتصادی علیه رژیم بود و قدرت در . نوع سازماندهی متفاوت دست زده بودند

گیرد؟ به خاطر اینکه هنگامی کـه  قدرت دوگانه شکل می اصوال چرا .  محالت ارتباطی با  کارخانه نداشت
شود کنترل  شود، به خصوص زمانی که وارد مرحلۀ اعتصاب عمومی می وارد بحران انقالبی می کارگر طبقه

رسـانی، و بسـیاری مسـائل ضـروری دیگـر بـه دسـت مبـارزین  اموری مثل حمل و نقـل، سـوخت و آذوقه
  . گیرند های قدرت دوگانه شکل می اینجاست که ارگان. افتد یکارگری م

در نتیجه در . زمانی که به قیام می رسیم چیزی حدود سه ملیون و نیم کارگر و کارمند در اعتصاب بودند
های اعتصـاب،  اما متأسـفانه در حـد همـان کمیتـه. توانست شکل بگیرد آن دوره بود که قدرت دوگانه می

به نظر من این از مشکالت مھمی بـود کـه بعـد از . اقی ماندیعنی در حد قدرتی در چھاردیواری کارخانه ب
باز تکرار کنم . طبقۀ کارگر نتوانست هیچ گونه ارگان قدرتی برای خود ایجاد کند. قیام با آن مواجه بودیم

ها بسیار هـم رادیکـال  کمیتۀ اعتصاب یا شورای کارخانه واحد قدرت دوگانه نیست، بسیاری از این کمیته
شان را  نیز اخـراج  های تولیدی نه تنھا سرمایه داران که مدیران دست نشانده یاری از واحددر بس. بودند

کرده بودند اما قدرتی سیاسی نبودند و نتوانستند در پیوند و هماهنگی با یکدیگر به شـوراهای شـھری و 
  . ای  تبدیل شوند منطقه

های پلیسـی ـ  ها به مراتب مھمتر است، کمیته کمیته  این هگذشته از این، نکتۀ دیگری که به نظر من از هم
کار این . خمینی اشاره کردید "شورای انقالب"به . گرفت ای بود که در پشت پرده داشت شکل می نظامی

یعنـی بـا (این شورا با همکاری بخشی از خود دستگاه دولتـی . شورای مخفی در تمام این دوره همین بود
ای کـه  گانـه های چھارده اسـاس کمیتـه. های نظامی بود این کمیتهمشغول ساختن !) همکاری سیا و ساواک
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کم یک سال قبـل توسـط آخونـدهایی کـه سـاواک از  شب بعد از قیام قدرت را در تھران گرفتند از دست
به اصطالح مخالفین را از زنـدان  مگر ممکن است که ساواک این. ریزی شده بود زندان آزاد کرده بود پی

دهد که بخشـی از  کنند؟ یعنی شواهد بسیاری نشان می ها چه می مواظب نباشد که اینآزاد کند و بعد هم 
ای بود که پس از قیـام  های نظامی خود ساواک از یک سال قبل از قیام در واقع در حال سازماندهی کمیته

یـم این پدیده در واقع خود نوعی اثبات این تئوری مارکسیستی اسـت کـه بایـد بـین رژ. قدرت را گرفتند
فعاالنـه بـورژوا رژیم شاه در حـال فروپاشـی بـود امـا بخشـی از دولـت . سیاسی و دولت تفاوت قائل شد

صـبح روز . ها بـودم ببینید من خودم شب قیام در خیابان. مشغول تدارک انتقال قدرت به رژیم بعدی بود
ر همان شـب چیـزی زدند د حدس می! عین این که آب از آب تکان نخورده است. شد بعد اصال باورم نمی

فردا صبحش اما همـه چیـز . در حدود دویست سیصد هزار قبضه اسلحه بین مردم تھران پخش شده بود
اعـالم شـد کـه آقـای بازرگـان . ای عـوض نشـده بـود نظم برقرار بود و هیچ چیـز عمـده. سر جایش بود

همـین حـزب . انـد های چھـارده گانـۀ نظـامی تھـران مسـئول تـامین امنیت و کمیتـه شده اند وزیر نخست
هـا را  های طاغوتی کردند روز بعد از قیام مثال نیامدند خانـه خواست می هایی که هر غلطی دلشان می ھیلال

خمینی هم همان روز . رسید انتقال قدرت بسیار حساب شده به نظر می. در میدان ونک هدف قرار بدهند
  . شان د و همه برگردند سر کار و زندگیدستور داد که انقالب پیروز شده و باید اعتصابات تمام شون

اول اینکه مـا دولـت بـورژوائی . کند همین شکل پیروزی انقالب و انتقال قدرت چند مسئله را برجسته می
افتاده و وابسته به آمریکاست و بـا  این تصور که یک طبقه حاکم عقب. در ایران را دست کم گرفته بودیم

کرد، اما در مـورد کـل  پاشد شاید در مورد رژیم سیاسی صدق می مثال یک اردنگی همه بساطش از هم می
سلطنت دست نشانده و ساخته و پرداختۀ امپریالیزم واقعا هم با یک . تر بود دستگاه دولتی مسئله پیچیده

دولت یا نھادهایی از همان دولت خود در انتقال قـدرت بـه . اردنگی از هم پاشید،  اما نه دولت بورژوائی
نقشی که ارتش، ساواک و بوروکراسی و تکنوکراسی دولتی در انتقـال قـدرت ایفـا . قش داشتندبازرگان ن

ها قبل برای چنین انتقالی معامالت و مذاکراتی در سطح دستگاه دولتی صورت  دهد از مدت کرد نشان می
لترنـاتیوی آ کردند که ما غـافلگیر شـدیم یـا چـون ها ادعا می بنابراین این طور که مثال غربی. گرفته است

ها قبـل از قیـام  از مـدت.  باشـدادعای درستی تواند چندان  نبود ما باالجبار به خمینی رضایت دادیم، نمی
و پشـت ایـن اقـدامات . در حـال اجـرا بـود تغییـر رژیـماقداماتی برای حفظ دولت بورژوائی در وضعیت 

ین بیشتر آنھا بودنـد کـه خمینـی را ائتالفی بود که در شورای انقالب خمینی هم حضور داشت و در واقع ا
  . گرداندند تا خمینی آنھا را می

دهـد کـه خـود  های امنیتی آمریکایی رو شـد نشـان می بعدها که ماجرای بھشتی و ارتباطات او  با سازمان
دانیم کـه  البتـه مـی. ها قبل  در تمام تصمیمات این شورای مخفی خمینی نقش داشته است آمریکا از مدت

قطب زاده و یزدی هم از چندین سال قبل از انقالب عینا همین ارتباطات را بـا سـیا  ،ھشتی نبوداین فقط ب
. در واقـع همکـار سـیا و دولـت آمریکـا بودنـد غربیعنی هر سه نماینده خمینی برای مذاکره با . داشتند

و هـر . بـوداو در همـین " رادیکـالیزم. "خواسـت میخـودش را  خمینی اما از همان ابتدا حکومت اسالمی
. و منتظـر فرصـت بـود نمـی کـردای هم که با سیا یا ساواک کرده بود نقشه خـودش را فرامـوش  معامله

منظورم این است که صحبت من این نیست که ماجرای خمینی کال یک توطئـه بـود یـا خـود خمینـی آلـت 
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ر حراسـت از دولـت نیروهای مختلفی با منافعی گاه متضاد در این ائتالف حضور داشتند اما بر سـ. دست
  .   بورژوا و شکل انتقال قدرت توافق بود

  

  ای برای حفظ دولت بورژوایی؟ یعنی جهت دادن از باال به قیام توده: س

  

ریزی  به نظر من این را از بیش از یک سال پیش از قیام تدارک دیده بودند و بـرایش برنامـه. بله: ث.ت
 ایـن ااوال تا به حال قیامی ب. جالب بود خود روز قیام بود کرده بودند، یک پدیدۀ دیگر که برای من خیلی

. ی خوانده بودم و یا در جایی سـراغ دارمینه در تاریخ رخداده است و نه من در جا هرج و مرجاز  میزان
زمـانی . خورد هیچ عنصری از سازماندهی یا رهبری به چشم نمی. دانم این دیگر چطور قیامی بود من نمی

که از همافران در برابر گارد سلطنتی دفاع کنند، این طرف  ها ریختند تاد و مردم به خیابانکه قیام راه اف
دادنـد امـام هنـوز  ای با پالکارد ایستاده بودند و به مـردم اخطـار می ها عده و آن طرف شھر سر چھار راه

. خواست قیام بشود تان و نمییها گفت برگردید خانه یعنی خود رهبری اسالمی می. دستور قیام نداده است
یعنی از نظر . دانستند این ماجرا هم تمام میشود ای کرده بودند و می واضح بود آن پشت با هم یک معامله

می دانستند عاقبت سـتاد . نه به آن معنا که منجر به قیام بشود. آنھا حرکت گارد سلطنتی چیز مھمی نبود
خطاب او . زاده هم به این مسئله اشاره کرده است بعدها اگر بدانید قطب. کل ارتش آن را کنترل خواهد

گفت بزرگترین اشتباهی که رخ داد این بود که قیام شـد و اسـلحه بـین مـردم پخـش  میبه دولت مردان 
  . شد

.  هـا بدون کوچکترین سـازمان یـافتگی ریختـه بودنـد در خیابان. کردند ولی مردم به این اوامر گوش نمی
ها  مـثال بـه همـه ماشـین. خود را مامور خبرگیری و خبر رسانی کرده بودنـد ای های مھم عده سر چھارراه

. هیچ حسـاب و کتـابی و مرکزیتـی وجـود نداشـت. بھمان جاست درگیریگفتند بروید فالن جا یا االن  می
  . هرج و مرج کامل بود

کـه کـامال  هـایی یکی اینکه از اواخر شب به این طـرف گروه. دیگر هم در خود قیام مشخص شد دو نکته
مسـلح بعـدی  اللھـی حزبجوان هـای نه شبیه این . نداند در صحنه ظاهر شد واضح بود کارکشته و نظامی

هـا  کنند کـه این ها تبلیغ می طلب این که سلطنت -بلکه بیشتر مثل جریانات تعلیم دیده توسط خود دولت 
 داخلیهای  همین حزب اللھیاز جنس  -گاردهایی بودند که خمینی از فلسطین آورده بود مزخرف است 

از طریق همـان بخـش اسـالمی اینھا من به شخصه اطمینان دارم . های رژیم سابق بودند اما از حزب اللھی
های نظـامی  کـه بـرای کمیتـهبودنـد هایی  قاعدتا همان اینھا. هدایت می شدند ساواک یعنی انجمن حجتیه

ها  های بعدی به هیچ وجه از طرفداران فـدائی ادعاسازمان داده شده بودند، و برخالف برخی رژیم بعدی 
کم نـه در حـد  دسـت. جریانات آن شـب اساسـا حضـور چشـم گیـری نداشـتند این. و یا مجاهدین نبودند
دیـده نیـز  ی نظامی و تعلیمیبرای من همان شب روشن بود که رهبری مذهبی نیرو. گروهی سازمان یافته

  . در اختیار دارد
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هـا فعـال  کرد این بود که بسیاری از کارگران نیـز در شـب قیـام در خیابان جه میجنبۀ دومی که جلب تو
روز بعد از قیام در چندین کارخانـه تھـران . اتفاقا بسیاری از کارگران از همین طریق مسلح شدند. بودند
مسـئله حضـور کـارگران در قیـام بـه نظـر مـن بـاز یکـی از . های مسلح کارگری شـکل گرفتـه بـود گروه
اتفاقا در یکـی دو مـاه بعـد کـه بـا چنـدین نفـر از . هایی است که خیلی به آن کم بھا داده شده است جنبه

از کارگران بسیج   کردند که بله شب قیام خیلی ها هم این مسئله را تأیید می فعالین کارگری آشنا شدیم آن
های  از طریـق کمیتـه های محـالت ونـه شده بودند و در قیام شرکت داشـتند، امـا عمـدتا از طریـق کمیتـه

  اعتصاب، 

کـرد،  ای که در پیش بود حکایت می بروز کرد که شاید به نحوی از فاجعه دیگری نیز در طول قیام پدیدۀ
. دادنـد کردنـد بـه مسـاجد تحویـل می کردند یا امـوالی را پیـدا می آن هم این که اگر کسی را دستگیر می

بار را همـان شـب قیـام بـه  این وضع تاسف. د نداشتواقعیت این بود که هیچ مرجع و مرکز دیگری وجو
  .   همان بالیی که قرار بود بعدتر بر سر ما بیاید. توانستید ببینید خوبی می

  

  کردند؟ یعنی باید نیروهای چپی این کار می: س

  

اگر یک جریان حتی مردمی حاضر بـود بایـد مـثال . داشت حداقل باید یک طرح آلترناتیو وجود می: ث.ت
یـا . یا به کمیتة اعتصاب فالن یا بھمـان جـا تحویـل بدهیـد. ها را ببرید به مردم تحویل بدهید گفت این می

یافته بـا  یعنی حتی اگر یک حزبی سـازمان !حتی به کمیتة محل تحویل بدهید، نه اینکه ببرید بدهید مسجد
دی میگـویم، خیلـی کارهـای جـ. افتـاد حتی فقط هزار نفر عضو در تھران وجود داشت چنین اتفاقاتی نمی

ولی حداقل در همان شب قیام در مقابله با رهبری . شدیم نه اینکه الزاما ما پیروز می. شد کرد دیگری می
  . کردیم اسالمی با سازماندهی از پایین مقدمات نبردهای بعدی را آماده می

ترین  ییکـردم امـا از ابتـدا بـه نـاتوانی مـا در دورة بختیـار اشـاره. جنبة دیگر مسئله آماتوریزم چپ بـود
کردم  وقتی دو هفته قبل از انقالب رفتیم جلوی دانشگاه تھران من اصال باور نمی. امکانات هم خبری نبود

یا نتوانسته بود ایـن  و نخواسته بودهیچ کس دیگری یا . کنیم که ما تنھا کسانی باشیم که نشریه پخش می
اول را در خارج از کشـور چـاپ کـرده بـودیم و بـا خودمـان حاال درست است که ما شماره . کار را بکند

یعنی حتی گروه کوچکی مثل ما توانست . آوردیم، ولی هفتة بعدش شمارۀ دوم را در تھران منتشر کردیم
در عرض یک هفته جایی را پیدا کند که بتواند در آن نشریه چاپ کند و چند هزار نسـخه منتشـر کنـد و 

یعنی گروه دانشجویی ما بـا یـک . مارۀ سوم چاپخانه بزرگتری هم پیدا کردیمتا ش. را نیز پخش کند  همه
پـس اگـر . امکانات را پیدا کنـد  پرس و جو کردن در مدتی کوتاه توانست اینرفتن و ذره این ور آن ور 

جریانی داخل ایران سازمان یافته بود، اگر حزبی بود، تشـکیالتی بـود، خـوب بایـد ایـن کارهـا را از قبـل 
خواهم بگویم چپ ما در این حد  می. شان منتشر شود ها دو ماه طول کشید تا نشریه حتی فدایی. کردند می

 .بختیار نتوانستند یک نشریه منتشر کنند هحتی در دور. برای قیام آماده بود


