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  برگردان از نریمان خاوری

  

  

 ٢فصل 

  

                                                            
در اين بخش  ،مى پردازد ١٣٦١تا  ١٣٥٧ايران به سال ھاى  در انقالبى سوسياليزم گرايش بخش دوم از تاريخچه  1

   ١٣٥٧تا  ١٣٥١سال ھاى  – اول پيوند براى دانلود بخش. چندين نوبت منتشر خواھد شد
  

  براى دانلود فصل اول از بخش دوم
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های جریـان  ای اشاره کنم که شاید خیلی با مسیر بحث ما هماهنگ نباشد، ولـی اکنـون شـاهدیم کـه رسـانه خواهم به نکته می: س
هـایی از روحانیـت بـا نیروهـای  ای را که بـین جناح های دیرینه و تاریخی هایی از پیوند گوشه سال گذشتهدر  اصلی به ویژه بی بی سی

هایی هم در این زمینه  دهد و بحث کند و نشان می امپریالیزم وجود داشته، با مقاصد خاص سیاسی و بر اساس نیازهای روز منتشر می
امـا . صـحبت کـرده بودیـدمسـئله از جمله خود شما در رابطه با ایـن  کسانیر حالی است که از خیلی وقت پیش این د. در گرفته است

می گرفتند و نفی تاریخی عمیقی ندارد در نظر  ۀعلمی و پشتوان ۀتوهم توطئه یا بحثی که خیلی پایبه سادگی ها را  تر همین تحلیل قبل
  .بیشتری مطرح بشود سندیتبا جدیت و می تواند ها  نوع تحلیلبه نظرم بعد از این قضایا این  .کردند می

  

ی از حقـایق را یها آنقدر گند کار باال گرفته کـه خودشـان مجبورنـد گوشـه. بله، کامال درست است: ث.ت
اکنون . دهند کلی اطالعات را لو میو شوند  به غرب پناهنده می رژیم هر از چندگاهی برخی عمال. بگویند

ها قبل از انقالب تا کنـون  دیگر کامال آشکار شده که رابطه بین سران رژیم ایران و ایاالت متحده از مدت
ها هست، هر روز هم یکی دیگـری  هست، باند بازی گروهیطرف اختالفات دو در هر . ادامه داشته است

رژیم جدید خمینی در ایران بدون نقشـۀ قبلـی و همکـاری بـین  زند، اما در مجموع چاقو می با را از پشت
هنـوز هـم . توانست نه بر سر کار بیاید و نه در قدرت بماند و امپریالیزم آمریکا نمی ایراندستگاه دولتی 

" عوامــل"علیــرغم هرگونــه دعــوای زرگــری یــا واقعــی بــا اســتکبار جھــانی در دل خــود رژیــم اســالمی 
  . د و قدرت دارندداری جھانی فعالن سرمایه

بسیاری از گردانندگان اصلی رژیم فعلی از انجمن حجتیۀ ساواک و مدارس و تشکیالت مذهبی وابسته به 
طرفـداران . سـاواکی بودنـد دارنـدانجمـن حجتیـه  ریشه درگویم همۀ کسانی که  نمی. اند آن بیرون آمده

و حتی شخص گویم استفادۀ امپریالیزم خواهم ب اما می. شریعتی و مجاهدین هم از همین جا نشات گرفتند
بنابراین مسـئله ایـن . در مقابل نیروهای مترقی و چپ در جامعۀ ما پدیدۀ جدیدی نیست آخوندهااز شاه 

. نیست که پیدا کنیم از چه زمانی بعد از آغاز اعتراضات علیه شاه آمریکا با خمینی تماس برقرار می کنـد
روشـن هـا  همکـاری اکنون دیگـر اسـناد ایـن. ات نیز وجود داشتنداین تماس ها قبل از آغاز این اعتراض

به رهبری آقای یزدی که کار چاق کن اصلی در روابط بـین (مثال انجمن اسالمی ایرانیان در آمریکا . است
از ابتدا تا آخر زیر نظارت سیا و سـاواک بـود و از هـردو هـم کمـک ) رهبری خمینی و دولت آمریکا بود

 یـکای علیه کنفدراسیون و نیروهای دموکرات ر تمام دوران قبل از انقالب به مثابۀ وزنهگرفت و د مالی می
شک  پس. اند کرده اند و مذاکره می ها تمام این مدت با هم رابطه داشته این بنابراین. دکر می عملو چپ 

حتـی مـی . داننـد این را دیگر همه می. ندور مستقیم داشتضساواک و سیا نیز ح بیت امامدر نباید کرد که 
 بی بی سیاما این کار . شدن خمینی زیر نظارت حضرات صورت گرفته است" رهبر"توان گفت خود امر 

و  همچنـین مسـئله جانشـین رهبـر،  اخیردر تدارک دعوای انتخاباتی . دارددیگری دلیل مشخص سیاسی 
خود  طالح اصول گرا می گویدبه جناح به اص. خواست به آقای روحانی یاری برساند امپریالیزم انگلیس می

هـا نبودنـد کـه  بینید؟ مگـر همین حقه بازی تاریخی را می. را داشت غربخمینی هم همیشه هوای منافع 
ها پـیش نـه تنھـا  ها از سال گفتند انقالب اسالمی همه را غافلگیر کرد؟ اکنون که روشن شده است این می

چنـد سـند  بـی بـی سـیاند،  در تقویت آن نقش داشـتهاین جریان اسالمی را دنبال کرده بودند بلکه خود 
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دهـد کـه چـرا  خود شاه بیش از یک سـال قبـل از قیـام بـه کـارتر پیغـام می. سطحی را علنی کرده است
بـی بـی سـی بنـابراین . ارتجـاع سـرخ و سـیاهخواهید من را عوض کنید؟ قبل از ماجرای انتشار مقاله  می

هم نشان بدهند . سخنگوی وزارت خارجه امپریالیزم انگلیس با یک تیر دو نشان زده استفارسی، یعنی 
و از طرف دیگر توجیه . خارج شود "نظام"که حتی خمینی جنگجو و ضد آمریکائی فھمیده بود که نباید از 

  . کنند که اگر ما به فاشیزم مذهبی کمک کردیم برای نجات ایران بود

  

های خمینـی انـداخت کـه  ای در پایـان یکـی از سـخنرانی ه در رابطه با نظام کردید من را یاد یک جملهراستش همین صحبتی ک: س
قصد ما بر هم زدن نظام نیست، ما میخـواهیم نظـام را حفـظ "که میگوید آنجا کنم آنقدری که باید بهش توجه نشده است  احساس می

  .این خیلی جالب است ".کنیم

  

انقالب ایران در همین است که چرا روز بعد از قیام دستگاه دولتی  آورِ  تعجببله، قبال گفتم مسئلۀ : ث.ت
شما قبال در کجای دنیا چنین قیامی را دیـده بودیـد؟ انقـالب مـا واقعـۀ کـوچکی . نخورده باقی ماند دست
ها، قیام مسلحانه و پخش  لیون شھروند معترض در خیابانیچھار ماه اعتصاب عمومی کارگری، ده م. نبود
ایشـان بـه  .هزار قبضه اسلحه بین مردم، اما روز بعد آب از آب تکـان نخـورده اسـت ٣٠٠اید بیش از ش

    .راحفظ کردند" نظام"حرف خودشان عمل کردند 

  

داد؟ چـه مواضـعی گرفتـه  ای انجـام مـی هـای تبلیغـاتی های اول چه فعالیت ، در هفته"حزب کارگران سوسیالیست"جریان شما، : س
  تان بر روی چه مسائلی متمرکز بود؟ های سیاسی ها و بحث کردید و افشاگری چه شعارهایی را مطرح می بودید و بیشتر

  

اول این که از نظر تاریخی باید در نظر بگیرید، کـه مـا درسـت هفتـۀ . این موضوع چند جنبه دارد: ث.ت
ذاکرات یـک هفتـه خـود مـ. شروع کـرده بـودیم "پیام دانشجو"قبل از قیام مذاکرات وحدت را با گروه 

 ههمـگـروه را برگـزار کنـیم و کنفرانس  بتوانیمو تا . طول کشید و ما تازه شب قبل از قیام توافق کردیم
 چـه بایـد کـردشمارۀ سـوم . که آن موقع ایران بودند جمع کنیم، دو هفته دیگر هم طول کشید را رفقایی

کنم  حاال کـه نگـاه مـی. شد آماتوریزم چپ شامل ما هم می. بعد از وحدت و بعد از قیام منتشر شده است
توانستیم واکـنش نشـان بـدهیم و ایـن مـاجرای وحـدت  بینم اگر ما خودمان تنھا بودیم شاید بھتر می می

ما نه در دوره قبـل از  یعنی. کند ساختبه لحاظ سرعت عملعاقبت نه تنھا کمکی به ما نکرد که ما را نیز 
های بالفاصله پس از آن  نتوانستیم آنچنان که باید و شـاید تبلیغـات مـوثری  قیام و نه در خود قیام و روز

اما جنبۀ دیگر قضیه این جاست که هنگامی که بیانیۀ وحدت ما منتشر شد و مواضع اصلی ما . داشته باشیم
ما ماهیت حکومت . اندازه با دیگران تفاوت دارد مشخص شد، روشن بود که خط مشی ما چیست و تا چه

آورد  به ایران نمـی باشد آزادی را  شده از باال تعیین ی کهداری اعالم کردیم و گفتیم هیچ حکومت را سرمایه
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و باید مجلس موسسانی تشکیل شود که مردم بتوانند شکلی از حکومت را انتخاب کنند که بتواند تکالیف 
هـای  متکـی بـر ارگان "حکومت کـارگران و زحمتکشـان"حکومت پیشنھادی ما نیز  و. انقالب را حل کند

از لحاظ تاکتیکی در آن . دادیم ما آنموقع به طور مستقیم شعار سرنگونی نمی. بودها  خودسازماندهی توده
شـعار سیاسـی . اما خواست مجلس موسسان در واقع همـان خواسـت سـرنگونی اسـت. دوره صحیح نبود

  !حاکمیت روحانیت خیر، حاکمیت مردم آری: ای این دوره این بودمرکزی ما بر

  

  درست است؟. شما قبل از قیام هم این شعار را مطرح کرده بودید که حاکمیت مردم آری حاکمیت روحانیت خیر: س

  

ها  آن موقـع اسپارتاکیسـت. ما مخالفت با رهبری مذهبی را از لندن شروع کرده بـودیم. بله، دقیقا: ث.ت
 Down with : دادند سکتاریست بودند شعار میهم که خیلی ) آن دوره" تروتسکیست"از جریانات  یکی(

the Shah, Down with the Mullas   .گفتیم آخوندها هنوز در قـدرت نیسـتند کـه  ما موافق نبودیم و می
استدالل !" مرگ بر شاه، مرگ بر انقالب"هم سنگ رژیم قرار داده بشوند و چنین شعاری در ایران یعنی 

برای ای  تودهتوان جنبش  ما در آن زمان این بود که رهبری مذهبی جنبش ضد شاه ارتجاعی است اما نمی
توانیم در وسط یـک انقـالب بگـوییم مـرگ بـر  ما نمی. جنبشی ارتجاعی نامیدیک دست سرنگونی شاه را 

  . تراز شاه قرار بدهیمتوانیم آن را هم کنیم ولی نمی افشاکنیم،  نقدرهبری اش را باید . انقالب

داری در ایران با نیروهـای  داری جھانی برای حفظ دولت سرمایه تحلیل ما همان موقع این بود که سرمایه
داری دیگری را از باال بر مردم تحمیـل  جنبش را مھار کنند و رژیم سرمایه تاارتجاعی معامله کرده است 

البته بگـویم .  تری است ، شعار صحیح"حاکمیت مردم آری، حاکمیت روحانیت خیر"شعار بنابراین . کنند
روی از رهبـری مـذهبی بـا کمـابیش همـان مفـاهیم  المللی این نبود و دنبالـه تحلیل دیگران در سطح بین

تـا گروه پیام دانشجو نیز بیشتر به این موضع نزدیک بـود . شد ای ضد امپریالیستی توجیه می جنبش توده
  .به موضع ما

  

شد این خط سیاسی از درونـش بیـرون  درکی که جریان بابک زهرایی از مفهوم انقالب مداوم تروتسکی داشت به نوعی باعث می: س
  .بیاید

  

افتـاده بـا  ها از انقالب مداوم ایـن بـود کـه انقـالب در کشـورهای عقب درک این. بله درست است: ث.ت
سپس این انقالب دموکراتیک در منطق خـودش بایـد ضدامپریالیسـت . شود انقالب دموکراتیک شروع می

حقـوق . هـا را نیـز بدهـد د پس باید حقـوق ملیتونیز بشود و همین طور اگر بخواهد ضدامپریالیست بش
داری را نیـز  و اگـر بخواهـد ایـن کارهـا را بکنـد بایـد سـرمایه. حقوق کـارگران را بدهـد. ها را بدهد زن
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ها  های اولیه و دموکراتیک، خود منطق این خواسـت ط پیگیری در همان خواستپس به شر. سرنگون کند
اما اگر منطق انقالب مداوم این اسـت، ایـن یعنـی . انقالب را بسوی انقالب سوسیالیستی سوق خواهد داد

  . غیر پرولتری  از رهبری مداوم روی دنباله

که ما در مرحلـۀ عمـده  او هرگز نگفت. نبود رویدنبالهتوجیه اوال منظور خود تروتسکی از انقالب مداوم 
که بعدها بنـا بـه منطـق خـود انقـالب چرا را تحمل کنیم  بورژواییبودن تکالیف دموکراتیک باید رهبری 

نخواهـد بورژوایی دانیم رهبری  دقیقا ضد آن بود؛ یعنی از آن جا که ما میبرعکس بھتر خواهد شد، بلکه 
اتیک را تحقـق دهـد پـس بایـد از همـان اول ماهیـت آن را بـرای های دموکر توانست حتی همان خواست

یعنی آگاهی بـه ایـن منطـق . هیمو از همان اول رهبری پرولتری را در مقابل آن قرار د نیمک افشاها  توده
تاریخی که حل تکالیف دموکراتیک خود به انقالب سوسیالیستی نیازمند است نه تنھا نقش عامل ذهنـی را 

البتـه در دورۀ بعـد از انقـالب ایـران جریـان  .کنـد یکـه اهمیـت آن را دو صـد چنـدان مبـرد  از بین نمی
های تروتسکیسـتی  که حتی فرقـه ه استبه قدری منحط شدالمللی نیز  در سطح بینبخش این گروه  الھام
  جـدی کمتـر کسـی در جھـان اینھـا را االن هـم و. ندستدان تر از آن هم دیگر اینھا را تروتسکیست نمی بد
انتشارات دارنـد و بـه نسـبت آمریکـا کـه . چاپخانه دارند. پول دارند. امکانات دارند البته هنوز. یردگ می

حرکت به راست را آزادانـه دارند بنابراین فعال . به شمار می روندچپ در آن ضعیف است، حزب بزرگی 
  ! دهند تا انحطاط کامل ادامه می

همانطور که قبال . به همین دالیل قبل از انقالب نتوانستیم با گروه ایرانی وابسته به این جریان توافق کنیم
من بـه منـدل هم گفته بودم ما هشت ُنه ماه قبل از انقالب به مذاکرات وحدت خاتمه دادیم و همان موقع 

مـا جـدی و اختالفـات ! رود آب مـا در یـک جـوی نمـی.  تـوان وحـدت کـرد هـا نمی نامه دادم کـه بـا این
هـا  الملل از طریق اس دبلیو پی آمریکا بـر روی این تا آنجایی که بعدها ما فھمیدیم، بین. استراتژیک است

رهبــری رهبــری ملــی ـ مــذهبی را تحلیــل مــا را کــه فشــار آورده بــود کــه خــط خــود را تعــدیل کننــد و 
این پذیرش تصنعی بود و بعد از دو سه ماه بـه  اما تجربه اثبات کرد که. انست بپذیرندد میداری  سرمایه
  . کردند رجوعخودشان  قبلی هایتحلیل

  

  .ای که برایش نوشتید بدانم برای من جالب است که واکنش َمندل را به نامه: س

  

هـای  در همین حد که حرف. اما در جایی شفاهی جوابم را داد. واکنش مستقیم و کتبی نشان نداد: ث.ت
تواند با دو حـزب وارد انقـالب  الملل نمی ما باید مذاکرات وحدت را ادامه بدهید و بینشما درست است ا

او همیشه نصیحتش همین بود که شما نه خیلی بزرگید و نه خیلی محبوب، حاال اگر بخواهید . ایران بشود
شـکلی شـده در نتیجه بـه هـر . با دو گروه در انقالب مداخله کنید دیگر قادر به هیچ کاری نخواهید بود

کلـی هـم  حقیقتش این است که اکثریت ما هم این روحیه را قبـول داشـتیم و. باید با هم به توافق برسید
این را هم برایتـان بگـویم کـه بسـیاری از رفقـای مـا . ولی نشد. تالش کردیم که این وحدت عملی بشود
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هـا را متقاعـد  کـه بایـد آن یعنـی ایـن تـازه مـن بـودم. خیلی از من بیشتر مخالف این وحدت بودند واقعا
ها که در ایـران ایـن وحـدت واقعـا صـورت  بعد. کردم که باید با این گروه وارد مذاکرات وحدت شد می

  . گرفت چند نفر از رفقا دقیقا به همین خاطر از ما جدا شدند

؟ کـردیم ماهیـت طبقـاتی ایـن رهبـری چیسـت مـا سـوال می. پیچیده نبودها  سیاسی اصلی ما با اینبحث 
انقالبی کـه همـین رهبـری از قبـل اعضـایش را منصـوب کـرده به اصطالح ماهیت طبقاتی حکومت موقت 

سـرنگون شـود، خودش هـم داری است پس عاقبت باید  داری است یا خیر؟ اگر سرمایه چیست؟ سرمایه
آغـاز بالفاصله پس از کسب قدرت حمله به طبقه کارگر و زحمتکشـان را اگر رژیمی بورژوایی است یعنی 

روی از ضد انقالب بعدی؟ تـا ایـن  پس حمایت انتقادی کردن از آن چه معنی دارد جز دنباله. خواهد کرد
هـای مـا اصـال موافقـت  هـا تـا دو سـه روز بـا بحث این. مسئله را روشن نکنیم وحدت بین ما محال اسـت

وحـدت را  هاگر شما اعالمیـ .الملل این خط کلی را پذیرفتند اما باالخره تحت فشار رفقای بین. کردند نمی
اما واقعیت این بود کـه از دو هفتـه بعـد از همـین . بینید همین خط در آن جا آمده است انده باشید می خو

تر ایـن گـروه در  بـه عبـارت سـاده. ها شـروع شـد ها و خودسـری روی راسـتهـا و  امضا، دبـه در آوردن
بازی مخفـی بمانـد و  م کمک کردند که این حقهالملل ه و رفقای بین ه بودبازی کرد مذاکرات وحدت حقه
پـی  دبلیـو ها فھمیدم ظاهرا شخص مندل رهبـری اس ی که من بعدیتا جا. شود  بندی وحدتی قالبی سرهم

یعنـی مـا هـم دیگـر واقعـا . آمریکا را راضی کرده بود که فعال بخاطر وحدت به فرمول ما رضایت بدهنـد
  !اند دیگر چه ایرادی دارید برنامه شما را پذیرفته: گفتند میعمال به ما . توانستیم بکنیم کاری نمی

من به شخصه . خواستیم ای بود که ما می اما این هم درست است که در هر حال این توافق حول آن برنامه
داری اسـت  همین که قبـول کردنـد ماهیـت رژیـم جدیـد سـرمایه. کنم امروز هم از همان برنامه دفاع می

گفتیم  مـا مـی. اول خود نحوۀ تعیین ایـن حکومـت بـود ۀمسئل. یگر را به دنبال داشتبسیاری از مواضع د
پس لبۀ تیز حملـه . داری در ایران قادر نخواهد بود خود را به شکل دموکراتیک مستقر کند رژیم سرمایه

 ای که سرنگونی استبداد و استقرار حکومتی دموکراتیک در مرکز توجه توده هاسـت سیاسی ما در مرحله
 ی کهبنابراین شعار مرکزی ما این بود که هیچ حکومت.  باید متوجه خود نحوۀ تعیین حکومت از باال بشود

شـکل رژیـم جدیـد و تعیـین د و بـرای آورنخواهد  به همراهایران باشد آزادی را برای  شدهاز باال تعیین
هـای خـود  ی بـر ارگانبایـد مجلـس موسسـانی دموکراتیـک و انقالبـی و متکـ قانون اساسی جدیـدتدوین 

بنـابراین مـا از . این در واقع شکل قانونی بیـان شـعار سـرنگونی اسـت. ای تشکیل شود سازماندهی توده
بعدها مثال در ارتباط با جنگ ایران و عراق و یا . همان روز بعد از قیام خواهان سرنگونی این رژیم بودیم
 ،ت دفاع از رژیم در مقابل امپریالیزم مطـرح شـدمانورهای نظامی ایاالت متحده علیه ایران مسئلۀ ضرور

های انقـالب  اما ما از همان بیانیۀ اول روشن کرده بودیم که بدون سرنگونی رژیـم هـیچ یـک از خواسـت
همین نکته یک سال بعد دقیقا تبدیل به . های ضد امپریالیستی ایران برآورده نخواهد شد، منجمله خواست

الملـل در  بیانیـه بین. الملل چھارم بـود ی ما از مواضع مندل و بینیغاز جداتوان گفت آ ای شد که می مسئله
از رژیم در برابـر امپریـالیزم اشـاره )  مادی و نه سیاسی" (دفاع مادی"رابطه با مسئله جنگ به ضرورت 

جریان وابسـته بـه اس دبلیـو پـی آمریکـا . داشت که کامال مخالف مواضع اعالم شده در بیانیه وحدت بود
بـه . دانسـت خواست سرنگونی رژیم در شرایط محاصره امپریالیسـتی را خطـا می ،مطابق همین منطق ،هم



٢ـ فصل  ١٣٦١تا  ١٣٥٧، سال  ٢تاريخ مسکوت، بخش  7  

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

تر، برای این جریان، خواست تشکیل مجلس موسسان خواستی عملی و مبـارزاتی نبـود بلکـه  عبارت ساده
  .  ای فقط شعاری بود برای آینده همانند همۀ انقالبیون مرحله

یانیه برنامه کلی خودمان را نیز گفته بودیم و تنھا راه تحقق تکالیف انقالب را از طرف دیگر ما در همان ب
ــارزه بــرای اســتقرار حکومــت کــارگران و  هــای خودســازماندهی توده گســترش ارگان ــایین و مب هــا از پ

 شـدهذکر نیز همین مفاهیم کلی به صورت شعار در پایین اعالمیه  وحدت . زحمتکشان اعالم کرده بودیم
واقعـا بسـیار . کـردیم میتکـرار ها را به صورت شـعارهای اصـلی  در نشریات حزبی همیشه همین و. بود

شاید امروزه . تری  از آن چه ما در آن بیانیه گفتیم اعالم کرد توان خط مشی روشن مایلم بدانم چگونه می
شـتیم  امـا چـارچوب نو تر می تر و افشـاگرانه که ماهیت ارتجاعی آخوندیزم بھتر درک شده اعالمیه را تند

  . بود کلی باید همان می

. توانست انقالب را قدمی به جلو ببرد همان خواست مجلس موسسان بـود تنھا خواست عملی که شاید می
هـا را علیـه رهبـری  توانسـت توده در آن زمان این تنھا شعار به اصـطالح سیاسـی ـ حکـومتی بـود کـه می

در ضمن خود مبارزه پیرامون این شعار به نیروهای چپ فرصـتی . بسیج کند ضدانقالبآخوندی ـ بازاری 
اگـر چنـد .  داد که بتوانند قبل از استحکام رژیم جدید برای ایجاد نھادهای قدرت دوگانه مبارزه کنند می

مـا دو سـه . را ببینید عمال همین خـط مشـی را دنبـال کـرده اسـت "کارگر"،شمارۀ اول نشریه مشترک ما
   :کردیم صلی سیاسی را در تبلیغات حزبی دنبال میمحور ا

 آغـازکه قبال گفتم متکی بر این درک بود که رژیم جدید حملـه بـه حقـوق دموکراتیـک را  طور هماناولی 
. سـازد هـا را بـه قـدرت خودشـان واقـف نمی ای به خوبی خود دورۀ انقالبـی توده هیچ دوره. خواهد کرد

زند به واسـطۀ قـدرت خودشـان و در کـف  ان انقالبی جامعه را نشانه میها در طول مبارزاتی که بحر توده
دسـت ) مثل آزادی بیان و تشکل(اند  ها برای آن جنگیده خیابان به بسیاری از حقوق دموکراتیکی که سال

داری باید امر استحکام مجدد دولت را نخست با سرکوب همین  بنابراین رژیم جدید سرمایه. کنند پیدا می
روی از شـعارهای  چـپ بـه جـای دنبالـهکـه براین اساس ما اعتقـاد داشـتیم . آغاز کند وکراتیکدم حقوق

استکبار جھانی باید عمدۀ فعالیت خود را پیرامون دفاع از حقـوق دموکراتیـک ضد توخالی ضد طاغوت و 
تی مخالفت با حکوم. دوم اینکه شعار مرکزی سیاسی این دوران مجلس مؤسسان است. متمرکز کندمردم 

های انقـالب بایـد  که از باال به انقالب تحمیل شده و افشای عملکـرد آن در جلـوگیری از تحقـق خواسـت
مبارزه برای مجلس مؤسسان تنھا راهـی . محور اصلی مخالفت سیاسی ما با رهبری خمینی را تشکیل دهد

محور دیگـر . ا بکشاندانست این توطئه را به عقب براند و گشایش سیاسی موجود را به دراز تو بود که می
ـ یعنی تالش در راه گسترش نھادهای خود. داد های ما را هم همان مسئله که قبال گفتم تشکیل می فعالیت

 جـودو ، یعنـی در شـرایطمـا بایـد در زمینـۀ موجـود.  ای و ایجاد شرایط قـدرت دوگانـه سازماندهی توده
برای گسترش ارتباط و همـاهنگی بـین ) المیو اکنون شوراهای اس(های اعتصاب  های محله و کمیته کمیته

اگر نشـریات . شوراهای شھری تالش کنیمایجاد و ایجاد شرایط مناسب برای و مردمی  ایتودهنھادهای 
  . حول همین سه محور اصلی بودنیز آن دوران ما را بخوانید بخش عمدۀ تبلیغات ما 
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را باید در نشریات سیاسی و مسائلی که  ایران چپدر نتایج آشکار تحلیل باال در مقایسه با برداشت غالب 
اولـین و شـاید  "کارگر" نشریه ،مثال در همان ماه اول پس از قیام. کرد جستجودادند  مورد توجه قرار می

آغـاز حجـاب بـه ی و اعدام سران رژیـم سـابق اعتـراض کـرد، یای بود که به محاکمات صحرا تنھا نشریه
) مثل حزب دموکرات کردسـتان(کرد، غیرقانونی خواندن احزاب سیاسی  حملهاجباری در ادارات دولتی 

برای ما واضح . را محکوم کردبویژه بھاییان های ملی مذهبی  را ضد انقالبی نامید، و آغاز حمالت به اقلیت
شادی برخی از جریانات چـپ در . بود که به محض استحکام قدرت نوبت سرکوب چپ هم خواهد رسید

  .رژیم جدید مشمئزکننده بود" انقالبی" یهاخشونتاعمال 

قیت آمیز بود و هواداران بالنسبه فراوانی نیز دور ما گرد فگروه متحد بسیار مو  در چند هفتۀ اول فعالیت
فراموش نکنید ما نخستین گروهی بودیم که در تلویزیـون سراسـری بـا سـران رژیـم منـاظره . آمده بود
ژست دفـاع از آزادی بیـان را  "انقالب اسالمی"منزلۀ سردبیر نشریۀ رفقای ما بنی صدر را که به . کردیم

رفت با پالکاردهایی با این مضمون که  اگر اهـل شـنیدن بحـث دیگرانـی چـرا بـا  هر جا که می ،گرفت می
. ایـن منـاظره را ترتیـب دادپذیرفت و خود او عاقبت ! کردند دنبال می کنی سردبیر نشریۀ ما مناظره نمی

نکنم این اولـین منـاظرۀ تلویزیـونی بعـد از انقـالب بـود و علیـرغم همـه اشـتباهات و آمـاتور اگر اشتباه 
 "کارگر"بابک زهرائی که به عنوان سردبیر نشریۀ . مخالفین اثر خوبی داشت بازیههای ما و مسخر بازی

ر تھـران از طرف ما در این مناظره شرکت داشت به پشتوانۀ همان منـاظره در انتخابـات  چنـدماه بعـد د
طور که گفتم کم و بـیش  هماناما . هفته سه برابر شده بودیم ٦ما در عرض !  هزار رای آورد ١٥نزدیک 

  .شروع شد دوستان نیزاین  هایکاریها و محافظه روی راستاز همان ابتدای کار 

  

خـواهم قبـل از آن در رابطـه بـا  می. انـدوم دوازده فـروردین برسـیم یک ماه طول کشید و یک ماه هم داریـم تـا بـه رفر این قضایا :س
  .صحبت کنیدماجرای هشت مارس 

  

. قـدرت اسـت هلئیکی مسـ. مارس اجازه دهید دو سه نکته را دوباره تاکید کنم ٨قبل از ماجرای : ث.ت
همـین مسـئله را اهمیـت و باز هم بـه گفتـۀ او . سئلۀ قدرت استلنین میگوید مسئلۀ اساسی هر انقالب م

در انقالب ایران هم این درست بود، امـا شـاید بـه صـورت . توان درک کرد واقعا فقط در خود انقالب می
گانۀ نظامی قدرت نظامی ـ امنیتی را در تھـران در  چھارده هایهروز بعد از قیام اعالم شد که کمیت. سلبی

حتـی  دارم یادبه ی که یتا جا! اند و که هستند ها از کجا آمده و هیچ روشن نبود این کمیته. ندادست گرفته
مطابق کدام دستور شرعی یا حقوقی زمام امور را به دسـت حضـرات  در نخستین بولتن خبری اعالم نشد

اثبـات . البته  روشن بود که این اقدام تحت فرمان شورای انقالب خمینـی صـورت گرفتـه اسـت. اند داده
در همین جاست که نه اعتراضی از سوی جریانی مطرح شد و نه هیچ صدایی از  سلبینظریه لنین از جنبه 
سرو صدای انتقال قدرت که حتی زحمـت توضـیح و توجیـه  همین شکل بی. ها بلند شد جایی از میان توده

دهد که سـاختار  نشان میاسناد بعدی . خود را هم نداده بود حکایت از معامالت وسیع پشت پرده داشت
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کسانی . تدارک دیده شده بود) یعنی زیر نظر خود ساواک(های نظامی در واقع از یک سال قبل  این کمیته
قـبال . آزاد شـده بودنـد آنھـا را ها شدند که یک سال قبل از قیـام خـود سـاواک بعدها از سران این کمیته

مخفی نظامی برای   اک و نیروهای نظامی شاه کمیتۀساونظاره گر توان زیر چشمان  مگر میاشاره کرده ام 
جریانـات کم یک سال قبل از قیـام بـا  تصرف قدرت در آینده ساخت؟ یعنی بخشی از دولت شاه از دست

یعنی از همان زمان در دل خود دستگاه دولتی نیرویی برای مدیریت انتقال . همکاری داشته است اسالمی
های امنیتـی غـرب تـازه بـه  اد ارتباطات نمایندگان خمینی با سـازماناسن. قدرت در آینده بسیج شده بود

شوند و همگی داللت بر همین تحلیل دارند کـه ایـن رهبـری بـرای  تدریج و بطور قطره چکانی منتشر می
و این امر هم با توافق امپریالیزم آمریکا و هم . شده است بندیداری در ایران سرهم نجات دولت سرمایه

شکل انتقال قدرت به وضـوح نشـان . ی از خود دستگاه دولتی شاه صورت گرفته استیها همکاری بخش
طبقات حاکمه با دفتـر و دسـتک و افـراد و بخشی از . نه تصادفی بود و نه خود انگیخته این ماجرا داد که

کشیده  ی که برای مردم ایرانیها ماهیت این رژیم و نقشه. تجھیزات آماده بودند که قدرت را منتقل کنند
  . بودند با همین مسئله چگونگی انتقال قدرت به خوبی آشکار شد

ها را به شدت افزایش داده بود بلکه بسـیاری از  از طرف دیگر خود امر قیام نه تنھا اعتماد به نفس توده
های پاسدار و بسیج و این قبیل  کمیته. کسانی که در قیام شرکت کرده بودند اکنون مسلح نیز شده بودند

های محـالت، کـه قـبال گفـتم زیـر  موازی هنوز شکل نگرفته بودند و حتی در کمیته ستگاه های سرکوبد
بسـیاری از . اما افراد مسلح فراوان بودند. بود، هنوز نیروی نظامی منسجمی وجود نداشت  کنترل مساجد

ن عناصر کـارگری شا و بین. های محالت آمده بودند کسانی که در خود قیام شرکت کردند از همین کمیته
و وضـعیت . سـالح داشـتندهای تھران تعدادی از کـارگران  بعد از قیام در خیلی از کارخانه. نیز زیاد بود

چنـدین . های ایران طوری بود که اغلب رؤسا و مدیران یا فرار کرده بودند یا مخفی شده بودنـد کارخانه
خانه گروهی مسلح را به خانه صاحب کارخانه نمونه در تھران دیده شده که روز بعد از قیام کارگران کار

اند و اموال  اش شده در چند مورد به دنبال اموال شرکت وارد خانه. اند که طرف را دستگیر کنند  فرستاده
. یعنی فضای کارگری در روزهای بعد از قیام تا این حد رادیکال شـده بـود. اند هگرفت پسسرقت شده را 

ها را شـاید هنـوز هـم از  نگیخته بـود و همـان کارگرهـایی کـه دسـتورالعملاین گونه اقدامات کامال خودا
 بسـیاری ازدر یکـی دو هفتـۀ اول انقـالب در . زدنـد گرفتند دست به چنـین فعالیـت هـایی می مسجد می
مجـامع عمـومی و انتخابـات . های تھران شوراهای کارخانه کنترل تولید را کامال در دست داشتند کارخانه
هـا  را  اسـم این. کردنـد ها حتی مدیران را نیز از بین خودشان  انتخـاب می بسیاری شرکت و در. داشتند

های اعتصاب سابق بودند که اکنون بـه شـوراهای  اما عمال همان کمیته" شوراهای اسالمی"گذاشته بودند 
  . است یاری انقالبات دیگر هم دیده شدهتحولی که در بس. کارخانه تبدیل شده بودند

ها را در تقابـل بـا  واضح بود که ماهیت طبقاتی رژیم به سـرعت ایـن شـورا توضیح دادمکه قبال  رطو همان
نقطـۀ عطـف در ایـن شـکاف مسـئلۀ مـدیریت . و عینـا همـین طـور شـد. حکومت اسالمی قرار خواهدداد

ها را تعیـین کنـد، دولـت یـا خـود  ال اصلی این بود که چه کسـی حـق دارد ایـن مـدیروس. ها بود کارخانه
کارگران؟ فروهر، وزیر کـار در حکومـت بازرگـان، بـرای در دسـت گـرفتن کنتـرل صـنایع  مـدیرانی را 

جالب . تقریبا همه جا این کار با اعتراض کارگران مواجه شد. فرستاد کرد و به کارخانجات می منصوب می
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ها از طرفـداران سـابق یـا وقـت حـزب تـوده و تعـداد کمتـری نیـز از  ایـن مـدیربسیاری از دانید است ب
ایـن مـدیران بـا . از کسانی که زمان شاه در دستگاه شاه نیز کار کرده بودند. طرفداران جبھه ملی بودند

که کنتـرل امـور رفتند  ها می حکم دادستانی و فرمان رسمی وزیر کار و همراه با گروهی مسلح به کارخانه
والبته در هر جا نوع برخوردها و یا اختالفاتی که بروز . را در دست بگیرند و مدیریت خود را مستقر کنند

شـوراهای "اغلـب روشـن بـود کـه  یعنیبنیادی باال بود  نکتهکرد متفاوت بود، اما وجه مشترک همان  می
  . اند قرار گرفته" داری اسالمی رمایهس"علیرغم اسالمی بودنشان به سرعت در مقابل حکومت  "اسالمی

وحدت همـین شـوراها در سـطح شـھر تالش برای ترین وظیفۀ مبارزاتی  تحلیل ما این بود که اکنون مبرم
هـا در  درست است رهبری مستقلی نداشتند و به رهبری اسالمی توهم داشتند امـا اگـر همـین نھاد. است

ها را به قدرتی در مقابل قـدرت  توانست آن طبقاتی می ۀمبارزشدند تناقضات عینی  متحد می سطح شھری
وحدت امکـان  اینی سراسری نداشت و یطبقه کارگر حتی زیر رهبری اسالمی هم صدا. دولتی تبدیل کند

را سـرکوب  هـای کـارگری انست به راحتی این نھاد تو رژیم جدید هنوز نمی. ساخت ایجاد آن را فراهم می
 مـی داری ضدسـرمایهبیشـتر تر و  و خود همین تناقض، شـوراها را رادیکـال. آوردکند و یا تحت کنترل در

بعـدتر در . ما هنوز از جاهـای دیگـر اطـالع دقیقـی نداشـتیم. البته این شعار اصلی ما در تھران بود. کرد
اکثریـت . ای بـود اتفاقا مسجدسلیمان پدیدۀ ویـژه. اهواز و مسجد سلیمان هم این شعار را امتحان کردیم

شـھری تشـکیل کـارگری جمعیت آن کارگری بود و تنھا شھر ایران بود که بعد از انقـالب شـورای عظیم 
  . منتشر کردیمباره اهمیت این پدیده و ضرورت پشتیبانی از آن ای در  ما هم در آن دوره جزوه. داد

حـزب از همـان روز دوم . سوم اینکه درست از همان روز بعد از قیام خشونت علیه چپ شروع شده بود
های  یعنی حمالت به مبـارزین بـه شـکل. ریختند ها میزهای کتاب جلوی دانشگاه تھران را به هم می اللھی

آمدنـد  چھارده پانزده سالۀ حزب اللھی می نوجوانمثال پنج شش تا . ای شروع شده بود خیلی اولیه و نطفه
برادر این : فقط میگفتند. زد میهیچ کس هم حرفی ن. ریختند ها را به هم می جلوی دانشگاه یکی یکی میز

هـا هـم  این. کننـدب اقنـاعی بحـثبا این اوباش کنید؟ مثال میخواستند  چرا این کار را می. کار زشت است
بسیج نیروهای حـزب. شدند، پس فردا پنجاه نفر، روز بعدش صد نفر رفتند و فردایش بیست نفر می می

  .کرد طور تصاعدی رشد میطور به  اللھی برای حمله به جریانات چپ همین

  

هـای  باعـث تقویـت ایـن شـبه نظامیهـا وجـود داشـت  کنشی و سکوتی که در مقابل ایـن رفتاربی منظورتان این است که همین: س
  مذهبی شد؟

  

یک آخوند مرتجعی چھـار تـا مـزدور را .  های فاشیستی همه جا همین طورند گروه. به نظر من بله: ث.ت
پـاداش " قھرمـانی"ایـن  رفتند و نـه تنھـا بـه خـاطر چپ حمله کنند و فردا می نیروهایفرستاد که به  می
ها را باید در نطفه  این گونه روند. نفر مزدور دیگر را هم با خود ببرند ٢٠شدند  گرفتند که تشویق می می

موقـع مـا   آن. کند شوند و هیچ کس هم هیچ کاری نمی تر می دیدید که اینھا گنده اما هر روز می. خفه کرد
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مقابـل ایـن حمـالت از خودمـان دفـاع کنـیم و اگـر نکنـیم کردیم که باید در  مدام این بحث را عنوان می
حتی یکی دو بار خودمان هم پیشـقدم شـدیم امـا متأسـفانه جریانـات . شود دفعات بعدی بدتر و بدتر می

تـوان در همـین عـدم  تر هـم شـد می یکی از اشکاالت چپ را که بعـد برجسـته. دیگر دنبالش را نگرفتند
های مبـارز، همـه  های دفاع از خود از پایین و بین توده دادن کمیته به جای سازمان. واکنش مشاهده کرد

یزم به جنبش نیـز ئو یکی از لطمات استالینیزم و مائو. گوید منتظر بودند ببینند سازمان و حزبشان چه می
ای اعتقاد ندارند و همـواره سـعی دارنـد  های مستقل توده این جریانات در واقع به سازمان. همین جاست

شـد کـه هـر چنـد  به همـین خـاطر بارهـا دیـده می. شود اول زیر کنترل خودشان باشد ساخته می هر چه
اما کرد،  را طلب میو فراسازمانی ای  های مشخص هر روزه ضرورت اتحاد عمل و تشکیالت توده موقعیت

ده های مشکوک یا آن بخش از چپ که طرفدار رژیم شـ همین شرایط به گروه. چپ پراکنده و منفعل بود
چپ به اسم چپ اکنون به . بود اجازه داد که در واقع حمالت علیه جریانات مخالف رژیم را شدت بخشند

ها و هم  اللھی حزبهم زیر حمله . هر دو بودیم هایکتکما هم که البته مھمان . جان خود چپ افتاده بود
  .  ضدانقالبی" چپ"

  

  ترسیدند؟ یعنی ازشان می. شدند ی مذهبی یک حریمی قائل میها افتادند چرا برای گروه اگر به جان همدیگر می: س

  

تر از همـه ماول و مھ. ای از عوامل نقش داشت مجموعه. توضیح علل این رفتار غریب سخت است: ث.ت
هـا بـه چشـم خلـق  اللھی حزبرو رژیم شده بود و هنوز به همین  ای از چپ رسما دنباله اینکه بخش عمده

. دانسـت که دشمنان ایدئولوژیک خود در چپ را دشمن طبقاتی و ضد انقالبی میکرد، در صورتی  نگاه می
کردنـد امـا هنـوز خطـر  ایـن جریانـات بـا رژیـم همکـاری نمی. تر بـود برای بخشـی دیگـر مسـئله سـاده

های بعدی را حس نکرده بودند و در نتیجه به پدیدۀ چماق بدسـتان بـه مثابـۀ جریـانی مـوقتی و  سرکوب
دانسـتند و قبـول  یعنـی می. کردنـد متعلق به بخش کـوچکی از دسـتگاه مـذهبی نگـاه می گذرا و یا صرفا
و به طور حتم تحت فرماندهی آخوندهای مرتجع به این اقدامات دست  اند ها سازمان یافته داشتند که این

قبت خـود عا" روحانیت مبارز"و  هستند ای  زنند، اما باورشان این بود که این جریانات ارتجاعی حاشیه می
هـا را  کـه این ایـن اسـتداللبدین ترتیب در حالی که برخی از رفقا با  . جلوی این اعمال را خواهد گرفت

و امـا . نـدکوبید ها را بـر سـر مـا مـی ها چماق های ضد امپریالیستی بودند این باید آگاه کرد مشغول بحث
م شدن امکـان فعالیـت علنـی، بسـیاری از بعد از قیام و فراه. ای که در باال اشاره کردم هم مھم بود نکته

هـا  سازماندهی تودهـ سد راه خود عوضکه در بلای نکردند  جریانات سیاسی مدعی چپ نه تنھا کار عمده
های مبارز بـه دسـت جریانـات سیاسـی افتـاد و سـپس  در وهلۀ اول ابتکار عمل از دست توده. شدندنیز 
مـثال بـه جـای اینکـه همـه بـرای . ت وابسته بـه خودشـانها هر کدام رفتند دنبال سازماندهی تشکیال این

وحدت شوراها مبارزه کنند یکی رفت دنبال ایجاد شـوراهای وابسـته بـه خـودش دیگـری دنبـال بیـرون 
شعار سـندیکاهای  جریانی دیگرکشیدن کارگران از کارخانجات و سازمان دادن تظاهرات برای بیکاران، 

  . های سابق را احیا کرد اتحادیه می گفت بایددیگر یکی داد و  سرخ می
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جریانـاتی مثـل اتحادیـه . ی سیاسی است کـه سـر دراز داردیاما ماجرای زدو خورد درون خود چپ ماجرا
و آن چپـی کـه . دنـدبو دسـته ها قبل از انقالب علیـه مخـالفین سیاسـی خـود چمـاق بـ ها سال کمونیست

شد، که  تنھا امروز خود قربانی حمالت مشابھی میگونه اقدامات شنیع را در آن زمان محکوم نکرد نه  این
های جاسوسی و امنیتی نیز در درونشـان رخنـه  جریانات ضدانقالبی و مرتبط با سازمان داد اجازه میدقیقا 

  . کنند و از خلق برای سرکوب همان خلق استفاده کنند

از جریانات چپ مفھوم ضرورت اما از لحاظ دیگری هم باید به قضیه نگاه کرد و آن اینکه اساسا بسیاری 
های دفاعی در مقابل ارتجـاع را درک نکـرده بودنـد و یـا اگـر هـم در سـطح تئوریـک قبـول  ایجاد کمیته

ایــن واقعــا یکــی از . دادنــد کردنــد تجربــۀ عملــی آن را نداشــتند و یــا میلــی بــه اجــرای آن نشــان نمی می
به هم ریختن تجمعات چپـی . شد ب مشاهده میهایی بود که در آن چند روز اول انقال ترین پدیده  اسفناک

داد که خـود رژیـم هنـوز در مـوقعیتی  و این در شرایطی رخ می. پدیدۀ رایجی بود اللھی حزبتوسط چند 
  . کرد نبود که یورش به چپ را آغاز کند و دقیقا باید از همین نیروهای موازی  استفاده می

  

هـا از طـرف جریانـاتی  هـا شـما بـه طـور مشـخص ایـن تحلیـل را داشـتید کـه این در رابطه با همین بحث اوبـاش و حـزب اللهی: س
  اند؟  دهی مشخصی دارند یا بیشتر یک جریان خود انگیخته سازمان

  

در خیلی از گفت و گوها، مثال در میدان انقالب آن روزها بسـیاری جمـع شـده . هر دو نوعش بود: ث.ت
بگیرید تا میدان انقـالب همـه جـا در گوشـه و تھران در واقع از جلوی دانشگاه . کردند بودند و بحث می

بـری مـذهبی قـرار ها کسانی که تحت تأثیر ره در این بحث. ی در جریان بودیکنار تجمع و بحث و گفتگو
ای فقـط بـرای تخریـب و بـه هـم  ها به وضوح روشن بود که عـده داشتند فراوان بودند اما در میان همین

انـدو بـا نقشـه و بـا  یعنی بـرای یـک کـار مشخصـی آمده. اند یافته اند و کامال معلوم بود سازمان زدن آمده
دادند از اول همۀ مزدوران خـود  ان میکسانی که این جریانات را سازم. کنند شگردهای مشابھی عمل می

کردنـد و بـا چنـد  جو را آزمـایش می نخست. کردند ها را آشکار نمی چماق ۀهمفرستادند و از اول  را نمی
هـای فاشیسـتی  این روش اغلب گروه. دادند می میدانیعملیات کوچک، اوباش زیر نظر خود را تعلیمات 

لیه نیروی عمدۀ رژیم برای سرکوب حقوق دموکراتیک مردم در آن دورۀ او. در همه جای دنیا بوده است
های نظامی و پلیسی رسمی رژیم هنوز آن چنان شکل نگرفته بود  ارگان. از همین اوباش تشکیل شده بود

تر دستگاه هر روز کارشان همین بود کـه ایـن اوبـاش را بسـیج  آخوندهای ارتجاعی. و منسجم نشده بود
مسـئلۀ مقاومـت در مقابـل . جلوی فعالیت چپ را در مقابل دانشگاه بگیرنـد کنند و به هر قیمتی که شده

آور است این همه چریک  و واقعا حیرت. های شبه فاشیستی یکی از جوانب مھم مبارزۀ طبقاتی است گروه
اللھیکه باید جلوی این حزب هیچ ایده و طرحی برای این عرضه نکردندو طرفدار ارتش خلق هیچکدام 

ما شکست خـوردیم بـدون آنکـه . بینید های دیگر نیز می این را بعدتر در خیلی از پدیده. کرد ها مقاومت
  .بجنگیم، و این بدترین نوع شکست است
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کننـد، گـویی نـوعی خـط ناپذیری خود مـیاست که این جریانات علیرغم هیاهو و ادعاهای فراوانی که راجع به سازش این جالب: س
در همـان دوره خـارج از تهـران، اگر به تجاربی کـه . دهد خطر را درک کنندنعی فکری که به آنها اجازه نمیقرمز ذهنی دارند؛ یعنی ما

در . شویم که نوع برخورد نیروهای چپ با نیروهای وابسته به حکومـت متفـاوت اسـتمثل سنندج، وجود داشته نگاه کنیم متوجه می
هـای حکـومتی سـازماندهی مـیدهند بلکه مردم را نیز علیـه پـروژهسازمان می سنندج نیروهای چپ نه تنها نیروهای رزمندٔه خود را

سوال اینجاست که چرا چنین رفتاری در تهران دیده نشد؟ من بیشتر . در نتیجه این چیزی نبود که در ایران اتفاق نیافتاده باشد. کنند
نفهمیدن خطر بلکه ناشی از تحلیل بنیادی غلطی بود که رود که گفتید این رفتار نه ناشی از ترس یا های شما میفکرم سمت صحبت

اند و باالخره نیروهای وابسته به حکومت نیـز بـه سـمت آنهـا خواهنـد آمـد و ایـن این تصور را به وجود آورده بود که همه در یک جبهه
در نتیجـه از همـان ابتـدا مبـارزه در کردستان از همان اول این برداشت و این امید به ائتالف وجـود نداشـت و . مسئله حل خواهد شد

  .شکل گرفت، بسیج شکل گرفت و تا برخورد مسلحانه هم پیش رفت و نیروهای مذهبی را عقب راند

  

 مخـالف هـای موقـع گروه  باید در نظر بگیرید در ایران آن. مھمی اشاره کردیدواقعا بله به مسئلۀ : ث.ت
ن هـواداران ایـن دو گـروه مـابقی روی هـم چیـزی در مقایسه بـا میـزا. بودند و مجاهدین نافداییاصلی 

ی از حکومـت یجز که خودشانکردند  مجاهدین آن روزهای اولیه این طور وانمود می. شدند محسوب نمی
بـه نقـش خـود در رهبـری آن دائم نه تنھا انتقادی جدی به انقالب اسالمی نداشتند که بنابراین . جدیدند

دانسـتند  البتـه می. اره نقش خود در مبارزه علیه آن اغراق می کننـدمثل امروز که در ب. کردند افتخار می
او بر خواهـد خـورد بنـابراین نـه  و بر ها زیاده روی کنند به خمینی و آخوندهای دور که اگر در این ادعا

هـر چنـد ایـن تـوهم . کردنـد کامال آشکار و مستقیم اما با ایما و اشاره دائم از این نقش خـود تعریـف می
ای بود برای سرگرم کردن هواداران در شرایطی که رهبران سرگرم معامله در  نداشت اما وسیله واقعیت

کرد تا چه رسد به اینکـه در  به عبارت ساده تر این جریان به همکاری با ضد انقالب افتخار می. باال بودند
 مجاهدینسیاری از کم در یک سال اول قدرت ب واقعیت عملی این بود که دست. بجنگند اللهحزبمقابل 

ها کار  اللھی حزبهای جدید در کنار  بسیاری از نھادو در همه سطوح بودند و در  امور در شریک و سھیم
اما این یک فریبکـاری محـض . نده اها عوامل نفوذی بود شان این بود که این البته بعدتر توجیه. کردند می

آیـا تـا بـه حـال . کردند بودند و در این همکاری این امر را که ما مجاهدیم مخفی نمی همکارها  این. است
رژیم از زاویـۀ دلگیـری همکـاران از یکـدیگر شـروع  امجاهدین ب عوامل نفوذی علنی دیده اید؟ مخالفت

همه  و اینها  همکاریهمه بود که چرا علیرغم این جنس این از اعتراضات اولیه مجاهدین عمدتا . شود می
  ! کنید به ما ظلم میخدمات ما به انقالب اسالمی 

ما یکی از اولین قبال گفتم که : من یک داستانی را برای شما بگویمبرای توضیح بیشتر این مسئله بگذارید 
رفقای ما در اهواز شـاید اولـین گـروه زنـدانیان سیاسـی . ها بودیم که تحت حمله رژیم قرار گرفت گروه

  .رژیم جدید بودند

  

  همان بهمن و اسفند؟ ؟چه موقعی: س
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بله، همان موقعی که نیروهای نظامی رژیم به بھانۀ اینکه ماجرای خلـق عـرب توطئـۀ عربسـتان و : ث.ت
در دفتـر سیاسـی و فرهنگـی خلـق  شـب، دو سه نفر از رفقای ما همـان ندصدام است به اهواز حمله کرد

ریزنـد و کـم و بـیش تمـام  ها به چه گروهـی تعلـق دارنـد می فھمند  این بعد که می. عرب دستگیر شدند
چند رفیق از تھران برای دفاع از دسـتگیر شـدگان فرسـتادیم،  .کنند رفقای ما را در شھر نیز دستگیر می

بگویم که بعدها فھمیدیم یکی از کسانی که از همـین  خواستم این را می .اما آنھا هم همگی دستگیر شدند
یعنی مجاهدین تا این درجه درون رژیم . در اصل مجاهد بوده است هکرد رفقای ما در زندان بازجویی  می

  ! کردند ها هم همکاری می کرده بودند که در بازجویی" نفوذ"

قبـل از ورود نی اسـتقبال کردنـد و حتـی ها هم به همراه ملت از ورود خمی این. ها بودند گروه دوم فدایی
. تبدیل کرده بودنـد"  نان، کار، انقالب اسالمی"را به " نان، کار، آزادی"برخی از رهبرانشان شعار رهبر 

و قـبال تا جایی کـه یـادم هسـت . در باره ماهیت این رهبری ندادند خلقکوچکترین هشداری به اینھا هم 
بعدها که اقلیت و اکثریت از هم انشعاب . منتشر شود کارنشریه  حتی یک ماه طول کشید تااشاره کردم 

امـا در . مخالف این رژیم بوده اسـتاز  همان اول ی بزرگ بخش فدائیانکردند البته روشن شد که درون 
رهبـری خمینـی را  عنوان یک گروه سیاسی با نام و نشان و حاضر در صـحنه، فـدائیانکم به  ل، دستیاوا

انقالب وارد آمد نخست به دست همین دو ای که به کل  اید بتوان گفت بزرگترین ضربهش. پذیرفته بودند
ایـن دو جریـان مھـم انقـالب را در اوج اولیـۀ رهبـری و دنبالـه روی هـای  روی راستهمین . جریان بود

یک سازمان از اساس بـورژوایی تـوقعی نمـی رفـت امـا  ۀحال از مجاهدین به مثاب .پیروزی اش خفه کرد
ای نداشت، اکثریت  وش نکنیم در شرایطی که هیچ حزب و جریان سیاسی چپ هنوز شھرت و سابقهفرام

اما شما فقـط بـه اپورتـونیزم . نده بودی جمع شدیدور نام فداآن زمان ن و انقالبیون اقریب به اتفاق مبارز
تظـاهراتی ائیان فـدروز بعـد از قیـام . ای که این نام را غصب کرده بود نگاه کنیـد خود ساخته" رهبری"

داران  نه برای اعتراض به حکومت از باال تعیین شدۀ سرمایهدقت کنید ". امام هخان"فراخواندند به طرف 
شـان،  و نه برای اعتراض به فرمان خمینی به کارگران برای پایان دادن به اعتصابات بدون تحقق مطالبات

های خـود  تھران که از مردم خواسته بود سالح های نظامی بلکه برای دادخواهی از خمینی در برابر کمیته
هـا هـم فـورا گفتنـد ببخشـید قصـد جسـارت  ها نیایند و این گفت کمونیست شان"امام"اما . را پس دهند

این حادثه به تنھائی وضع اسفناک ! نداشتیم و رفتند دانشگاه مراسم بزرگداشت سیاهکل را برگزار کردند
فقط ببینید جریان مـدعی رهبـری بزرگتـرین نیـروی . دهد ی نشان میچپ بالفاصله پس از قیام را به خوب

که از خمینی  جـواز مسـلح بـودن خلـق را  درک نادرستی از اوضاع داشته باشدتواند  چپ تا چه اندازه می
نشینی کردند و نـه تنھـا مسـیر  انگیز بگذریم، با اولین تشر خمینی عقب تازه از این توهم شگفت. بخواهد

  !هرات را هم عوض کردندبلکه هدف تظا

رفت؟ در  کردند از دیگران چه انتظاری می بودند و چنان عمل چنین ما" خواهترقی"اگر دو نیروی عمدۀ 
بقی مـاو تازه باز هم بگذریم که حتـی در میـان . مھمی نبودندنیروی روی هم حتی مقایسه با این دو بقیه 

 ریاکـمهرژیـم  بـاکه رسـما  نداصطالح مائوئیستی بودشان چندجریان به  بزرگترینسیاسی چپ جریانات 
. خـدمتکار بھتـری هسـتند یـک برای نشان دادن این کـه کـدام با حزب توده مسابقهکردند و در حال  می
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حـاکم  "چپ"کنندۀ پس از قیام چه وضعیتی بر  در چند روز اول و تعیین همین نکات روشن می سازد که
  . بود

و تشـکل آگـاهی  سـطح. کلیـدی بـودمسـئله ای  ات که در باال اشاره کردمماجرای پایان دادن به اعتصاب
بالفاصـله پـس از سـرنگونی  ۀآمادگی پرولتاریا را در دور ۀیعنی مھمترین معیار اندازه گیرِی درجطبقاتی 

دهـد  ماه اعتصـاب عمـومی خمینـی دسـتور می ٤پس از . توان در همین حادثه مشاهده کرد رژیم شاه می
و اکثریـت . رگشـتندب کن های خوب و حرف گوش هم مثل بچهشد برگردید سر کار و همه  انقالب پیروز

بلکه مثل فدائیان حتی اهمیت ندادند که چنـین  اعتراضی نکردندنه تنھا قریب به اتفاق جریانات چپ هم 
و آن ست تنھا یکی از نھادهای کارگری آن زمان اعتـراض کـرد هی که من یادم یتا جا. اتفاقی افتاده است

نگفتند مثال به خمینی  اینھا هم .این کمیته هم آبکی بود  تازه اعتراض. هم کمیتۀ اعتصاب شرکت نفت بود
اما مطالبـات مـا  تمام می کنیمباشد نگفتند و یا حتی  .دهید می هستید که فرمان اتمام اعتصاب یشما ککه 
بـه نظـر مـن . رشورای انقـالب نیسـتد؟ بلکه به شورای انقالب گفتند چرا نمایندۀ کارگران دوشمی چه 
دهد گذشته از وضعیت جریانات سیاسی وضعیت خـود طبقـۀ کـارگر هـم وخـیم  نشان می به تنھایی ینهم
این طبقه هنوز به آن درجه از تشکل و آگاهی طبقاتی نرسـیده بـود کـه حتـی در آن شـرایط مسـاعد . بود

و شـت ی سراسـری دایایران در آن زمان نه صداطبقۀ کارگر . قرار دهدانقالب  را در مقابلمطالبات خود 
خـود را سـخنگوی آن یـا روح آن  ایعـدهاینکـه . نه اهدافی روشن که بتوانـد نقـش مسـتقلی بـازی کنـد

همـین پدیـده تناسـب قـوای طبقـاتی پـس از تغییـر . کـردنمـیدانستند در واقعیت امر تغییری ایجـاد  می
  . داد حکومت را کامال نشان می

واقعا اگر به انقـالب ایـران نگـاه ! اوضاع از همان روز اول خراب بودباید در نظر داشت که خالصه اینکه 
چھل . کنید میبینید رژیم جدید بالنسبه بسیار راحت وضعیت را آرام کرد  و نظم سرمایه را مستقر ساخت

خمینـی  به عالوه در همین شرایطی که چپ ما  مجـذوب. اند سال هم هست که این وضعیت را حفظ کرده
  . تغییر رژیم بود بازسازی دستگاه دولتی و مھندسیشت پرده در حال نیز از باال و پ زیشده بود بورژوا

  

  معنای مارکسیستی است دیگر؟ هماندولت به از شما  تعبیر: س

  

های امنیتـی، ایـدئولوژیک و  بـا تمـام دسـتگاه. بله، دولت به مثابـۀ چیـزی بـیش از رژیـم سیاسـی: ث.ت
و بـا تمـام ارتباطـات آن بـا نھادهـای قـدرت  ،ر ایران با تمام  نھادهـای مـوازی و مخفـی آنسرکوب، و د

  .داری جھانی سرمایه

  

  .داری را از بین برد کردید با یک دگرگونی اوضاع میشود دولت سرمایهتصور میگفتید که پیشتر : س
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کم گرفته بود  ایران را دستی در یم که دولت بورژواردک من به یک مشکل کلی در چپ اشاره می: ث.ت
برخی البته تفاوتی بـین رژیـم . کرد با افتادن شاه و یا قطع شدن دست امپریالیزم از هم بپاشد و تصور می

کردند با افتادن شاه در واقـع ایـن دولـت اسـت کـه سـقوط  ی قائل نبودند و فکر مییشاه و دولت بورژوا
دولتی واقعی جمله ما درک مشخصی از قدرت  داشتند من کند اما حتی جریاناتی که به این تفاوت توجه می

  . نداشتند

  

دیدید، همچنان معتقـد بودیـد کـه ایـن یـک جریـان مارکسیسـتی  سوال من این است که وقتی شما چنین مسائلی از فدائیان می: س
د خیلـی عجیـب نبـود؟ آنموقـع است یا گیج شده بودید؟ این نوع تاکتیکی که آنموقع فدائیان به عنوان یک جریـان چـپ اتخـاذ میکـر 

  تحلیلتان از این نوع تاکتیک که فدائیان در پیش گرفته بود دقیقا چه بود؟

  

. از این گونه برخوردهـا دیـده بـودیم هم قبالدانستیم، ثانیا  اوال ما اینھا را قبال هم مارکسیست نمی: ث.ت
دند یا در برابر حمالت آن به حقوق کر ی که اکنون یا از خمینی حمایت میفراموش نکنید همۀ این جریانات

کنفدراسـیون در به نحوی از انحا  وفعال بودند  نیزدر خارج کشور دموکراتیک مردم سکوت کرده بوند 
بدون آنکـه حتـی . شان روشن بود تکلیفکه جریانات وابسته به مسکو و پکن . دانشجویان حضور داشتند

 ۀهماین به آن معنی نبود که باز هم تاکید کنم اما . کردند میخودشان بفھمند سیاست خارجی آنھا را اجرا 
ها را بایـد از اعضـا  تکلیف این گونه سازمان. رفقای طرفدار این جریانات نیز همگی تکلیفشان روشن بود

حتی برخی از رهبران این جریانات نیز با بند ایدئولوژیک به دام افتاده بودند و الزاما خود خبر . جدا کرد
 براسـاس غیـر وابسـته نیـز کـم و بـیشهای  بسیاری از گروه. ند که در خدمت چه ماجرایی هستندنداشت

تشکیل شده بودند و در نتیجه  قطب دو یکی از این ۀهای سازشکارانهمان ایدئولوژی و برنامه التقاطی از 
همین  مثال. اشتندطبقاتی نمی توان گفت تفاوتی با جریانات وابسته د ۀمبارز ۀدر عمل و در واقعیت روزمر

ید انقالب ما دموکراتیک است یعنی راه را برای سازش با جناحی از یبگوو بعد تر که شما در قرن بیستم 
دولـتبنابراین می توانید آلت دست آن . اید بورژوازی و در نتیجه برای حفظ دولت بورژوایی باز گذاشته

 هـایدولـتام کمـونیزم بـه زدوبنـد بـا همـین بشوید که در دفاع از منافع ملی خودشان اما تحت نـ هایی
  . بورژوایی مشغولند

ارتجاعی  فدائیان رابنابراین برای ما اینگونه مواضع تعجبی نداشت، اما در ضمن به این معنی هم نبود که 
به  ی کهجریاناتبین المللی در جنبش کارگری مثال . ایم ما در تاریخ از این گونه جریانات زیاد دیده. یمنابد
اما . اند اند اما به مواضع انقالبی هم نرسیده یعنی جریاناتی که از رفرمیزم برش کرده. نتریست معروفندس

ی مثل یها به اعتقاد من اطالق واژه. کند در باره احزاب کارگری صدق میفقط در واقع  بندی این نوع دسته
هـایی مثـل فـدائیان در اسـاس سـازمان  . معنـی اسـت های غیرکارگری بی رفرمیزم و سنتریزم به سازمان

و این . کردند می روشن خود را نخست باید جایگاه طبقاتی بورژوایی  روشنفکری بودند که جریاناتی خرده
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و نــه در تحــوالت ایــدئولوژیک و یــا تغییــر در  گرفــت صــورت خواهــدطبقــاتی در خــود مبــارزه 
ی خواهند رفـت و یضدانقالب بورژوا جریاناتی به طرف. که خودشان به کار می برند هایی پردازی عبارات

. انتظار داشتیم فدائیانرا در سازمانی مثل  شدن این دو قطبیما . جریاناتی به طرف کارگران و زحمتکشان
ی مثل پیکـار یـا یها حقیقتش را بخواهید علیرغم این بحث، بسیاری از رفقای ما هم برای تشریح گروهاما 

انقـالب  اما نه به این معنی که این جریانات بـین رفـرم و  .کردند می، از مقوله سنتریست استفاده فدائیان
  . بلکه بین بورژوازی و طبقه کارگر گیر کرده اند

  

  .گنجد الب سنتریزم نمیقکه دیگر در مسئله  این از جانب اینها چطور؟  خمینیپیروی از اطاعت و این نوع  مشاهدهبعد از : س

  

بالنسبه خیلی فـرق  ها ها و یا مائوئیست و توده ای فدائیانبین  گفتباید ولی باز . بله درست است: ث.ت
بزرگترین آرزوی حزب تـوده دور . بودند" روحانیت مبارز"ها  آنموقع فقط در حال ستایش  ، توده ایبود
اتفاقـا در اگر به نتایج کـار نگـاه کنیـد  و. دن آن به شوروی بودشخمینی از آمریکا و نزدیک  دن ایراِن ش

مگر خود ( استی قابل تحمل یداری مافیا برای آنھا استبداد ایدئولوژیک یا سرمایه. نده ار موفق شداین کا
بنابراین برای جلب اعتماد رهبری خمینـی از . شود کوتاهبه شرط آن که دست آمریکا ) شوروی چه بود؟

دستگاه تبلیغاتی و اداری رژیم جدیـد بـا حمایـت  . هیچ گونه کمکی برای تثبیت رژیم جدید دریغ نکردند
ها فقط تا این حـد بـود کـه بتواننـد  های توده از خواست این حزبحمایت . فعال حزب توده شکل گرفت

طـور امـا بـه  ها هـم همین مائوئیسـت. المصالحه تاکتیک جلب اعتماد قرار دهنـد ای را نیز وجه پایگاه توده
روسی " امپریالیزم سوسیال"توانستند بکنند که از رفتن ایران به سمت  باید هر کار که می. شکلی برعکس
مگر خود . (ها در مدار آمریکا ماندن آن قدر مھم نبود که در دام شوروی افتادن برای آن. جلوگیری کنند

ترین جنـاح آخونـدهای  افتـاده هـا دنبـال عقب ای  بـه همـین دلیـل تـوده) کـرد؟ چین در آن زمان چـه می
ایـن البتـه بـا . ها به دنبال جناح لیبرال و آمریکائی رفتند را گرفتند، در صورتی که مائوئیست "غربی"ضد

ای است کـه  حاکمه ۀوجود چنین رفرمیزمی طبق ۀالزم. ی از زمین تا آسمان تفاوت داردیاروپا" رفرمیزم"
اما . را در ایران نداشتیمکه ما هیچ کدام  ؛یافته باشد کارگری که سازمان ۀبتواند رفرم را تحمل کند و طبق

در نتیجـه در یـک مفھـوم کلـی بـه همـه اینھـا . رفرمیزم هم عاقبت چیزی بیش از سازش طبقاتی نیسـت
  . مبلغین سازش طبقاتیتوان گفت  می

که به طرفشان جلب شده بودند بالنسبه  افرادیبه این معنی که بخاطر . ها اما قدری متفاوت بودند ییفدا
، تشـکیالت و رهبـری و عقایـد منسـجمی نداشـتند و تر بودنـد هـا نزدیـک تودهزات خواست ها و مبـاربه 

انشعاب چند سال بعد بین اقلیت و اکثریـت نیـز در همـین . فشارهای از پایین بر آنھا اثر داشت بنابراین
یعنی حتی هنگامی که رهبـری سـازمان دسـت کسـانی بـود کـه از همان اول  فدائیان. پدیده ریشه داشت

چـرا کـه  کردنـد طـرح میهر حال یک سری انتقاداتی به رژیـم جدیـد را  مدتا اکثریتی شدند، دربعدتر ع
بقیه  ای با تفاوت ماهویاز انقالب اما  فدائیانارزیابی . ها علیه آن دفاع کنند ند از مبارزات تودهبودمجبور 
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پیـروز شـده د کـه اکنـون بو" جبھة خلق"این و آن هم این بود که . ها نداشت ها و مائوئیست استالینیست
پـس ." خلق متحد و یک پارچه رژیم سلطنتی را سـرنگون کـرد"اعالم کردند  کاردر اولین شماره . است

مستشـاران "مثـل " داری وابسـته سرمایه"ها این بود که از طریق شعارهایی علیه  اکنون تاکتیک اصلی آن
بـه هـم خلـق را یکپارچـه و متحـد نگـه دارنـد و هـم " ها را ملی کنید بانک"و یا " خارجی را اخراج کنید

های  یکـی از شـعارمـثال  "خیـر نیـت"مطابق همین . تر آن را تقویت کنند جوانب مترقیودشان اصطالح خ
مثـل اینکـه  سـائلیبنابراین اساسـا م! ایجاد شود" ارتش خلق"در آن دوره این بود که باید  فدائیاناصلی 

ند کـه ایـن هرگز هم روشن نکرد. شد نمیهم آنھا وارد  ۀباید به طرف ایجاد قدرت دوگانه رفت در مخیل
های خـارجی فـراری  در شرایطی که تقریبـا تمـام شـرکت. داران وابسته کدامند و غیروابسته کدام سرمایه

هـای  هـای هنگفتـی را بـرای اجـرای پروژه ها نقـدا پول و یـادآوری کـنم اغلـب ایـن شـرکت ـ شده بودند
هـا و بـاال  ره ول کردن پروژهکا مشخصی از دولت ایران گرفته بودند و اکنون نه تنھا فرصت را برای نیمه

در شرایطی که  ـ ها غنیمت شمرده بودند بلکه بعدتر چندین برابر هم ادعای خسارت کردند پول نکشید
دادنـد مستشـاران  شـعار می فـدائیانفراری شده بودنـد هم ها  شرکتاین بسیاری از ایرانی حتی مدیران 

تر  ها رادیکـال دانید خود خمینی از این شعار که می رطو همان. ها را ملی کنید بانک کنید،اخراج  را خارجی
پوششـی شـد در واقـع  بسازید ارتش خلقشعارهایی مثل مردم را مسلح کنید یا . کرد را هر روز اعالم می

ای شد برای مال خور شدن بسیاری  وسیلهو اخراج ها  ها و ملی کردن .بسیج و سپاه پاسداران ایجاد برای
  ! کشور از اموال

خلق یـک "کند  اوباش حزب الله به میزهای کتاب اعالم می ۀبعد از یک ماه حمالت روزان کاراگر نشریه 
بزرگترین نیروی چپ در ایران هنوز حتی تفاوت بین انقـالب  این بدان معنی است که ،پیروز شد" پارچه

تجاع نقـدا تظـاهرات های ضربت ار فراموش نکنیم در همان ماه اول گروه. کند و ضد انقالب را درک نمی
بنـابراین اقـدامات ضـد . نده بودخون کشیدخاک و کشاورزان ترکمن و کارگران شھر صنعتی البرز را به 

خلـق "تر از  شد و یا بخش ناآگاه گذاشته می" عناصر و عوامل رژیم سابق"انقالب حاکم یا باید به حساب 
هـای  "توطئـه"های  این گونـه افشـاگریهای فدائی خلق هم در عمل چیزی جز  وظیفه چریک".  یکپارچه

 ۀشـان در جبھـ برای نگه داشتن" خلق"امپریالیزم و رژیم سابق و یا کار کردن روی این بخش نا آگاه از 
 فرسـتاده" های امـام کمیتـه"طـرف شـد ایـن اوبـاش از  حتـی هنگـامی کـه روشـن می. نبود" پارچه یک"

حزب جدید التاسـیس رنجبـران، ! خواندند می" های امام نمایندگان دروغین کمیته"آنھا را  فدائیاناند شده
رهبـر "بزرگترین جریان مائوئیستی آن زمان، حتی یک سال بعد از قیـام هنـوز بـرای خمینـی بـه عنـوان 

  . فرستاد می تبریک" عالیقدر ملت

خمینـی از همـۀ ایـن جریانـات " اجتمـاعی"های بـه اصـطالح  واقعیت این است که در رابطـه بـا خواسـت
گفـت طـاغوت و  خود خمینـی دائـم می. تر بود ای رادیکال وئیست و استالینیسِت طرفدار انقالب مرحلهمائ

های ضـد انقـالِب آخونـدی  ی ما به جای افشـای توطئـهیو دوستان فدا".  همه باید بروند"استکبار جھانی 
با بیانی دیگر تکـرار محتوای خمینی را  های توخالی و بی بازاری علیه حقوق دموکراتیک مردم، همان شعار

سنتریست خواندن این جریانات در آن زمـان در واقـع نـوعی کـش دادن  ؛بنابراین قبول دارم. کردند می
بـه اعتقـاد مـن . ارتجاع شـدند کن صافها در واقع جاده  این. این مقوله به ماورای معنی تاریخی آن است
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کم در ارتبـاط بـا آن  بـود امـا دسـتها بـرای تشـریح وضـعیت اقلیـت هـم مناسـب ن این مقوله حتـی بعـد
کـرد امـا هرگـز بـه گسست اقلیت از مواضع سازشکارانه اکثریت . توانست جھت حرکت را نشان دهد می

  . طرف مواضع انقالبی هم نیامد

  

شـما  .داشـتندگروه مهم دیگر در این مقطع جریانات ملی مذهبی نظیر نهضت آزادی بودند که در واقـع قـوه اجرایـی را در اختیـار : س
  درآن مقطع قائل به تمایزی میان اینها و جریان مذهبی حاکم بودید؟

  

نھضـت آزادی در قبوالنـدن رهبـری  بـا اینکـه. شـد دقیقا از همان اول تفاوت بین این دو دیده می: ث.ت
خمینی به بوژوازی داخلی و خارجی نقشی کلیدی داشت اما به هر حال از سـنت جبھـه ملـی آمـده بـود و 

کـه ! دموکراتیک به معنای ایرانـی آن(شد  ی محسوب مییبورژوا دموکراتیک از اپوزیسیون بخشیاقع درو
. ی اعتقاد داشـتییعنی به هر حال به نوعی لیبرالیزم بورژوا) !گرفت ها را هم در بر می مثال پان ایرانیست

تـوان  می. بود و نه آخوندیشان  برنامۀ حکومتی لیبرال  برنامۀ اعالم شده این جریان حتی در بیان مذهبی
هـا از مجاهـدین بیشـتر مراقـب جریـان  اتفاقا از همـان ابتـدا این. تر از برنامۀ مجاهدین گفت حتی لیبرال

دانسـت  بینیـد کـه خـود او می اگرخـاطرات بازرگـان را بخوانیـد می. بودنـددر جمھوری اسالمی آخوندی 
بـه . در سـر داردرا حکومـت آخونـدی   نقشـۀ برای او آشکار بود کـه خمینـی. ها هستند خطرعمده همین

اینکه عاقبـت از . اعتقاد من نھضت آزادی بیشتر از همه برای جلوگیری از استقرار والیت فقیه تالش کرد
دانستند چه خبر است ـ هم بھتر از مجاهدین  صحنه به بیرون رانده شدند به این دلیل نبود که از اول نمی

از همان روز اول بعـد از قیـام . های چپ هم بھتر از کم و بیش همۀ سازماندانستند و باید اقرار کرد  می
در بخش قبلی اشـاره کـردم کـه . اما در واقع قدرتی نداشتند. جریان آغاز شده بود کشمکش بین این دو

که  طور همان. بعد از انقالب سفید شاه، جبھۀ ملی در کلیتش موضوعیت تاریخی خود را از دست داده بود
های غربی استفاده کرده بود و از  ها برای تحمیق دولت در خاطرات کارتر روشن شد خمینی از اینبعدها 

هـای  اپوزیسیون چپ هم بـا آن تئوری. گونه جریانات بدهد اول هم قصد نداشت حکومت را به دست این
خمینی را نمایندۀ دانست و  اش از امپریالیزم، حکومت بازرگان را نمایندۀ بورژوازی وابسته می عقب افتاده

یعنی کامال در دام همـان . بورژوازی ملی، در نتیجه در دعوای بین آنھا کامال طرف آخوندها را گرفته بود
تـوان مجـددا تفـاوت یـک جریـان واقعـا  همـین جـا می. ای افتادند که خمینی برای بازرگان چیده بـود تله

هـای  مـارکس تفـاوت بـین جناح. مشاهده کردی کارگری سوسیالیستی را با استالینیزم یا مائوئیزم به خوب
چرا که نه براساس میزان عوام فریبی،  سنجید شان میبودن اساس میزان دموکراتیکمختلف بورژوا را بر 

در . بیشـتر اسـتنیـز باشـد امکـان مبـارزۀ طبقـاتی  گسترده تـربرای پرولتاریا هرچه حقوق دموکراتیک 
ایدئولوژیک و وابسـته بـه سیاسـت خـارجی شـوروی و چـین، دنیـا بـر اسـاس  جریاناتصورتی که برای 

ترین فاشیست دنیا باشـید  کش توانستید آدم می. بندی شده بود نزدیکی و دوری به چین و شوروی  تقسیم
ها  شـدید مـدال مترقـی بـودن را از استالینیسـت نزدیـک می" اردوگاه سوسیالیست"اما به شرط اینکه به 

  .دادند ها به شما می کردید همان مدال را مائوئیست اگر از شوروی انتقاد میگرفتید و  می
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بنابراین اغلب جریانات چپ از همان ابتدا حکومت بازرگان را به منزلۀ نوعی بازماندۀ ضدانقالب مغلـوب 
کردند در صورتی کـه ضـد انقـالب واقعـی را کـه در پشـت  معرفی می" داری وابسته سرمایه"یعنی رژیم 

اگر بـه نیروهـای . دانستند می "ضد امپریالیستی"و  "خلقی" ،ی مشغول غصب تمام ارکان قدرت بودخمین
ای نداشت جـز جـاده  اجتماعی آن دوران نگاه کنیم روشن است که جریان نھضت آزادی از اول هم آینده

قـبعداری شـدن جھـان یعنـی  داری مسـتقل در عصـر سـرمایه رویای سرمایه. کنی برای آخوندیزم صاف
ی جـز آخونـدیزم و سـلطه بـازار یو در ایران ایـن معنـا. داری دوران ماقبل سرمایهسمت واقعی به  گردی
توانـد  کـرد بـا توسـل بـه مـذهب می تصور می ایران مرداد بورژوازی مفلوک ٢٨پس از کودتای . نداشت
قابـل نیروهـای خود را واقعیت بخشد در صورتی که در واقع شکست تاریخی خود را در ماستقالل رویای 

یـا " اسـتقالل"جالب این جاست که حتی برای خود امپریـالیزم نیـز . کرد تر از حتی شاه اعالم می ارتجاعی
به همان سـرعتی کـه . ییبورژوازی بومی دیگر آن قدر اهمیت نداشت که حفظ دولت بورژوا" وابستگی"

و احتمـاال در .  ی را هـم تحمـل کـردگذر از شاه به بختیار را رضایت داد گذر از شاه به بازرگـان و خمینـ
   .دوره بعدی نیز به همین راحتی می تواند آن را تحویل یک فاشیست دهد

بدین ترتیب در شرایطی که حمالت ضد انقالب به حقوق دموکراتیـک آغـاز شـده بـود و هـر روز شـدت 
ن ضـد انقـالب همـادرون تر جامعۀ ما عمدتا خود به اپوزیسـیون چـپ  گرفت نیروهای مترقی بیشتری می

هـا در برابـر حکومـت بازرگـان  که به ظاهر و حتی در عمـل از مطالبـات توده یدر حال. تبدیل شده بودند
نقش مخرب ایـن مـاجرا را . دادند کردند در عین حال توهم به رهبری خمینی را نیز افزایش می دفاع می

ی رژیـم و یفـتم ماهیـت بـورژواکه گ طور همان. توان در جنبش کارگری مشاهده کرد به شکلی واقعی می
حمالتش به طبقه کارگر بعد از قیام به سرعت و در خود واقعیت مبارزه طبقاتی جو سیاسی را در بسیاری 

به عنوان طبقه در صحنه نبود و پس از آن که خمینی اما طبقۀ کارگر . از کارخانجات رادیکالیزه کرده بود
فعـال بـدیلی در برابـر حکومـت  هوشن بود که ایـن طبقـگفت اعتصاب تمام و صدای اعتراضی بلند نشد ر

ماه دست به چنین اعتصابی زده بود  ٤ای که  شد اما طبقه انقالب بدون اعتصاب عمومی موفق نمی. نیست
هر سـنت و تشـکلی هـم کـه سـابق . ای داده شود دست از اعتصاب کشید اکنون بدون آن که حتی وعده

 یاز صـدای رایط حسـاس جنـگ طبقـاتیدر ایـن شـ داشته یا هنوز داشت اکنون به وضوح روشن بـود کـه
امـا بـه دنبـال اولـین . اند در مقابل این زورگویی صریح خمینی اعتراض کنـد برخوردار نیست که حتی بتو

گرفتنـد  اقدامات حکومت بازرگان همان شوراهای اسالمی که تا دیـروز دسـتورات خـود را از مسـاجد می
در شرایطی که چپ این شوراها را بـه خـاطر اسـالمی و . اکنون در مقابل حکومت اسالمی قرار گرفته بود

هـای اسـالمی و کنتـرل جنـبش  بودن رها کرده بود جناح آخوندی مشغول ایجـاد شـبکۀ ارتجـاعی انجمن
جریانات اسالمی به شـکلی مسـخ شـده از چندی بعد را نه چپ بلکه " اتحاد شوراها"شعار . کارگری بود

جنبش کارگری را به نفع خود و در مقابل رژیم بازرگان سـازمان آن خود کردند و به این وسیله توانستند 
توانست در مقابل ضد انقالب تناسب قـوای سیاسـی را بـه هـم بزنـد طبقـه  ی که مییمھمترین نیرو. دهند

کارگر بود اما هر چند در طول تمام دورۀ بعد از قیام نیز مبارزات کارگری علیه رژیم جدید ادامه داشـت 
و . تبـدیل شـود رژیـمدر مقابل  متحد ییاستالینیست و مائوئیست نتوانست به نیرو "رانرهب" لطفاما به 

دلیـل بھتـرین . در دسـت بگیـردنیـز رهبری مبارزات دموکراتیک را  ه استدقیقا به همین دلیل نتوانست



٢ـ فصل  ١٣٦١تا  ١٣٥٧، سال  ٢تاريخ مسکوت، بخش  21  

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

زی علت عمدۀ پیـرو. توان دید را در ناتوانی طبقه کارگر در رهبری تھیدستان شھری میمسئله اثبات این 
طبقه کارگر نتوانست این الیه ها را از دست ارتجاع خارج کند چرا که . ضد انقالب دقیقا در همین جا بود

  . های خودش متحد شود چرا که نتوانست حتی برای خواست. نتوانست قدرت طبقاتی خود را نشان دهد

خاطر موقعیتشان اهمیـت اما در آن جامعه در آن زمان نیروهای اجتماعی دیگری هم وجود داشتند که به 
های ستمدیده و یـا  ی بود مثل جنبش زنان، ملیتیها منظورم جنبش. کردند حقوق دموکراتیک را درک می

دار بوده اسـت  به عالوه جنبش دموکراتیک طبقات متوسط شھری نیز در ایران سابقه. زمین کشاورزان بی
. شـد و تبریـز و اصـفھان هنـوز دیـده می های بزرگ مثل تھـران و شـیراز کم در شھر و بعد از قیام دست

در ایـن گونـه جوامـع  شـان، هنـوز مثل جبھه ملی، به رغم نـاتوانی ذهنـی و مـادینیروهای بورژوا لیبرال 
ایـن جریانـات ناچارنـد در برابـر ضـد انقـالب کم  دسـتتوقع ما این بود کـه . داشتندزیادی شھری نفوذ 

این جا هـم .  ی مجبور شدند با رژیم آخوندی مبارزه کنندهر کدام به شکل. و همین طور هم شد. بایستند
رژیـم کـاری کـرد و نـه سـرکوب نه در دفاع از جبھه ملـی در مقابـل . تر بود چپ متاسفانه از وقایع عقب

حـق "کم در حـرف از  حتی در مورد مسئلۀ ملی کـه همگـی دسـت. جنبش اعتراضی زنان را جدی گرفت
سـکوت کردنـد و در   عـربخلـق ند دیدیم که در مورد حمله بـه کرد دفاع می" خلق هاتعیین سرنوشت 

مورد کردها هم فقط پس از آنکه جنبش مقاومت در خود منطقه نیروهای رژیم را به عقب رانـد بـه فکـر 
  .  دفاع افتادند

. دفـاع نکـردحقوق آنھا و چپ حتی در حرف هم از . ها در ایران مسئله مھمی بود ماجرای حمله به عرب
استدالل !  شود گفت پس نفت ما چه می ها منتشر شد که در عمل می ای از پیکاری حتی اعالمیه یادم هست

. یعنی چون نفت دارد ویژه است، و نفت به همۀ ایران تعلـق دارد. ای است این بود که جنوب منطقۀ ویژه
  .دکر توجیه میرا عرب در ایران خلق حقوق ملی  ، عینا مثل یک دالل بازار سرکوببدین ترتیب

  

  از چنین واکنشی مطمئنید؟: س

  

ای صـادر شـد و مـن  امـا چنـین بیانیـه. اینکه آیا رسمی بود و یا موضع یکی از واحدها یادم نیسـت: ث.ت
دلیلی که یادم هست این است که در همان زمان مجبور شدم چنـدین جـا در بـارۀ . در تھران دیدمخودم 

هـای فعـال  یکی از نکات جالب تاریخ انقالب ایران و گروه البته این را هم اشاره کنم که. آن صحبت کنم
. انـد ها سانسور کرده آن زمان این است که بسیاری از این جریانات پرونده و کارنامۀ خودشان را هم بعد

امـا بـه هـر . اند ز مفقود شـدهمرموها به طرزی  ها و اعالمیه های نشریاتشان و یا برخی بیانیه بعضی شماره
پس از ماجرای حمله به خلق عرب در رابطـه بـا مسـئله کردسـتان نیـز از ایـن نـوع  پیکارۀ در نشریحال 

این بـود کـه بـه جـای افشـای حمـالت  واکنش اینھا ترین رایج. نظرات شووینیستی زیاد پیدا خواهید کرد
انقـالب های امپریالیزم برای تجزیه ایران و ضربه زدن بـه  ها دائما به توطئه دولت مرکزی به حقوق ملیت

خلق عرب نزدند و تا جایی که یـادم هسـت دفاتر ها که اصال حرفی در مورد حمله به  ییفدا. شد اشاره می
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ها و مجاهدین رفـتم و  ییپس از دستگیری رفقای ما در اهواز من خودم به دفتر فدا. کامال سکوت کردند
  . اما کوچکترین کمکی نکردند  ،بود جدی رفقای ما همان موقع احتمال قتل. تقاضای کمک کردم

  

  بود؟ در میان ستیزی همعرب پای شوونیزم پنهان ایرانی و نفت بود یا ۀیعنی بیشتر مسئل: س

  

نگرانـی البته خـود ایـن . از نظر پیکار که گفتم بیشتر مسئلۀ نفت بود. ستیزی بود فکر نکنم عرب: ث.ت
بیشتر به مسـئلۀ توطئـۀ نیز البته لیغات خود رژیم در تب. تکرار نظرات بورژوازی حاکم بودبرای نفت نیز 

همان . ای ساختگی نبود و واقعا وجود داشت واقعیت این است که چنین توطئه. شد صدام حسین تاکید می
ما . اسلحه در جنوب پخش کرده بودمقادیری موقع با تشویق و کمک مالی عربستان سعودی رژیم صدام 

حتی به رفقای خود ما هم پیشنھاد اسلحه و کمک مـالی داده . کار استای در  دانستیم چنین توطئه هم می
دفاع ما از حـق تعیـین سرنوشـت . شود که دلیلی برای توجیه سرکوب خلق عرب نمی ها ایناما . شده بود

های  هـا قربـانی توطئـه هـای کـارگر و زحمـتکش ایـن ملیت ها دقیقا به همین خـاطر اسـت کـه توده ملیت
های  بدیھی است که الیه. داران و زمینداران خودشان نشوند و وحدت جبھۀ کارگری را حفظ کنند سرمایه
همین طور که امروزه هم بـورژوازی . اند ها چشم به بورژوازی کشورهای دیگر دوخته این ملیت ارتجاعی

یـا بورژوازی ملیـت سـتمدیده . های ایاالت متحده و اسرائیل در خاورمیانه شده است کرد همدست توطئه
ها  ن از حقوق ملیتتوا به این بھانه نمی .و یا با رقبای خارجی آن با بورژازی کشور ستمگر معامله کندباید 

برای هیات حاکمۀ ایران البته خوزستان منطقۀ حساسی است دقیقا هم به خاطر منابع نفتـی و . دفاع نکرد
ی قرار داشـت و یای تحت تأثیر همین مالحظات بورژوا اندازه در نتیجه چپ هم تا . هم رقابت با عربستان

  .شود گفت که پس نفت ما چه می پیکار می سازمان با ساده لوحی

  

و گویـا برخـی بـرای پرهیـز از  به نظرم این ماجرا یکی از لحظات مهم این مقطع بـه شـمار مـی آیـد. ٥٧ مارس ٨بحث  برگردیم به: س
مـایلیم کمـی بیشـتر بـه جزئیـات ایـن مسـئله . اخالل در روند مبارزه ضد امپریالیستی خیلی موافق برجسته کردن مبارزه زنـان نبودنـد

  .بپردازیم

  

های مـا از همـان اول بـر  که چپ نما است بالهایی  های بسیار گویا و برجستۀ این یکی از نمونه بله: ث.ت
قـبال . حملۀ ارتجاع آخوندی به زنان در واقع حتی قبل از قیـام شـکل گرفتـه بـود. سر انقالب نازل کردند

. دادنـد راه نمی حجـاب را  گفتم در تظاهرات ضد شاه که عمدتا تحت کنترل ائتالف اسالمی بـود زنـان بی
در هـر جـایی . نخست در ادارات دولتی. بعد از قیام نیز حمالت به حقوق زنان از همان روز اول آغاز شد

های سابق نیز همه در پناه ضـد  ها و ساواکی ها و لومپن طلب یک انجمن اسالمی تشکیل شده بود و فرصت
طی کـه همـه چیـز بـه هـم ریختـه بـود ایـن و در شرای. ها شده بودند انقالبیون اسالمی عضو همین انجمن
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گرفت با توسل  کارۀ ادارات شده بودند و هر جا هم که مقاومتی در برابرشان شکل می ها عمال همه انجمن
البته همه جـا یکدسـت نبـود، امـا بطـور کلـی . دندکرتر از خودشان سرکوب می به نیروهای نظامی مرتجع

یکی از اولین عواقـب آن حجـاب  و رات دولتی مستقر شدجدید نخست در اد یتوان گفت نظم ارتجاع می
ت ممقاومیزان  آنجادر کارخانجات هم درجریان بود بود اما  اقداماتجالب است عین همین . اجباری بود

بسیار بیشتر از ادارات بود و شاید بیش از یک سال طول کشید تا بتوانند حجاب اجبـاری را در همـه جـا 
  .دادند ت دولتی به سرعت اجرا شد و حتی مراجعین بدون حجاب را راه نمیاما در ادارا. تحمیل کنند

 ،دانستیم حمالت رژیم جدید به حقـوق دموکراتیـک بالفاصـله آغـاز خواهـد شـد بنابراین ما که از قبل می
مـارس  ٨ها یکی از اولین اقدامات خواهد بود، با در نظر گرفتن اینکـه  بویژه حمله به حقوق زنان و ملیت

 فراخوانی ه بودشد به حقوق زنان  تا آن زمان در همان اوائل اسفند ماه با اشاره به حمالتی که بود،در راه 
از نظـر مـا مسـئلۀ زنـان . کـردیم ای در تھران برای برگزاری روز زن منتشـر برای تشکیل کمیته عمومی

در نتیجه کم . ای علیه حمالت رژیم به انقالب تبدیل شود انست به یکی از ابعاد مھم اعتراضات توده تو می
مارس بسیج شده بودند و در تدارک و تحقق این کمیتـه فعالیـت  ٨های تھران ما برای  و بیش همۀ واحد

 ذهـندر نتیجه رفقای زن ما قبـل از آن کـه هنـوز حتـی بـه از دعوت ما استقبال زیادی شد و . کردند می
ای دموکراتیک و متشکل از افراد مستقل که هر کدام خود یا نمایندۀ  جریانات دیگر برسد توانستند کمیته

نه بخاطر . ایجادکننددیگری قرار داشتند سیاسی و اجتماعی عدۀ دیگری بودند و یا در ارتباط با جریانات 
زیـاد  نیـز رفیـق زناصـوال مـا . مدتا به این دلیل که ما زودتر از همه اعالم کرده بـودیممھارت ما بلکه ع

های زیادی نیز بین زنان دانشجو، معلم، پرستار، کارمند و کارگر  داشتیم و همین فعالیت باعث شد تماس
زی بـرای مرکـبـه و بزرگتـر شـد و در واقـع   این کمیته مرتب جلسه داشت و به تدریج بزرگ.  پیدا کنیم
تر گروهـای  البتـه بعـد. تبدیل شـد مبارزات زنان تھران علیه حمالت رژیم به حقوق زنانکردن  هماهنگ

های مشابھی بسازند؛ برخی کوچک و وابسته بـه همـان گـروه و برخـی هـم  دیگر نیز تالش کردند کمیته
ن کمیتۀ اولیه نشد و برخی اما در واقع هیچ کدام به وسعت هما. و فراگیرتر تر شبیه کمیته ما دموکراتیک

 ٨هـر چنـد تـا قبـل از . کردنـد یا بـا آن همکـاری میبه همان کمیتۀ اول پیوستند و هم در عمل یا از آنھا 
همواره همان کمیتۀ اولیه و زنانی که دور آن جمع شده بودنـد اما شکل گرفت بسیاری های  مارس ائتالف
. شـد ی نیـز در همـان کمیتـه اتخـاذ مییـو مھم اجرا تر بود و کم و بیش همۀ تصمیمات اصلی از همه مھم

مـارس منجملـه  ٨بنابراین بدون آن که قصد کوچک کردن کار دیگران را داشته باشم امـا کـل مـاجرای 
سخنران اصلی روز زنان در . پیمائی بعدی در واقع توسط این کمیته رهبری شد میتینگ در دانشگاه و راه

دلیلی که ایـن نکتـه را . که به نمایندگی از طرف این کمیته صحبت کرد دانشگاه نیز یکی از رفقای ما بود
ها و هر یک به شـکلی  مارس برخی از گروه ٨ها بعد از موفقیت تظاهرات  کنم این است که بعد تاکید می

این تاریخچه را جور دیگری بیان کنند که هم نقش آن کمیتۀ اولی را کم رنگ کند  اند متفاوت سعی کرده
  . شان را آب و تاب دهند ش خودو هم نق

درسـت چنـد . شـدرشد این کمیته مھمترین عامل در واقع  ضدانقالبخود رهبر اما واقعیت این است که 
هـای ضـربت ارتجـاع در بـاب ضـرورت  روز پس از تاسیس این کمیته، خمینی برای خـط دادن بـه گروه

که برنامـه رژیـم جدیـد چیـزی جـز  نگذاشتباقی حجاب افاضاتی ایراد کرد که دیگر جای شک و شبھه 
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طلبی کـه  های فرصت اینجا دیگر نه گروه. ت زنان نیستمتحمیل حجاب اجباری و سرکوب هر گونه مقاو
در مقایسه با مبارزه علیه امپریـالیزم و را  مسئله زنان ی  کهیها گروهآن به دنبال خمینی افتاده بودند و نه 

توانسـتند مـانع رشـد اعتراضـی  کردنـد نمی حرافـی  قلمـداد میفرعـی و ان مسئله ای داری وابسته سرمایه
بدین ترتیب مسئلۀ زنان کاتـالیزوری شـد بـرای . بشوند که حتی اعضای خودشان را نیز در بر گرفته بود

و مسئله بقدری روشن و مشخص بود کـه دیگـر . رهبران چپمیل و اهداف اتحاد نیروهای چپ علیرغم 
 بـهو همـین اتحـاد . توانست جلوی اتحاد از پائین را بگیـرد ئولوژیک نمیهیچ گونه سفسطۀ تئوریک و اید

مـارس بقـدری علنـی بـود کـه خمینـی بـا  ٨تو دهنی تظـاهرات . شدمنجر " امام"شاید تنھا عقب نشینی 
  !      اعالم کرد که خیر ما قصد نداریم حجاب را اجباری کنیم  اش مصلحتی همیشگیهای  گویی دروغ

تمام مسیر از جلوی دانشـگاه تھـران تـا میـدان انقـالب را  ندتوانست چند هزار نفر مارس  ٨تظاهرات در 
کم و بیش تمام حزب الله تھران برای حمله به این تظاهرات بسیج شده بود و در تمام . دند و برگردنبرو

ران نیـز تھـدر اما چـپ . ترین شکلی تظاهر کنندگان را بزیر ضرب گرفته بودند طول این راه به وحشیانه
های این مسیر را محاصره کرده بود و اجازه  در حمایت از تظاهرات و بازو در بازو دو طرف تمام پیاده رو

های اصـلی آن  این تظاهرات و یکی از شـعار. های ضربت امام بتوانند تظاهرات را به هم بزنند نداد گروه
هـم ماهیـت واقعـی . انقالب ایران استبھترین نمودار وضعیت !" ما انقالب نکردیم تا به عقب برگردیم"

  . توان ضد انقالب را به عقب راند انقالب و ضد انقالب را روشن کرد و هم نشان داد با اتحاد و مبارزه می

  

اصرار بر سر آن خواسـت باعـث . اند آموزنده باشد تو نشینی خمینی میکه  عقب با توجه به نکاتی که توضیح دادید می توان گفت : س
چطور است که از این هیچ درسی گرفته نشد و به هیچ کنش دیگری ختم نشـد و بـاز . عقب نشینی به این وضوح اتفاق بیافتد شود می

در همـین راه آیـا سؤال بعدی من ایـن اسـت کـه  درضمن، های لفاظانه بر سر ضدیت با امپریالیسم و غیره اهمیت پیدا کرد؟ این بازی
  های وابسته به جبهه ملی هم بودند؟ مارس گروه ٨پیمایی 

  

نامیدنـد در واقـع از  های طاغوتی می های ما زننمادر میان کسانی که چپ. بله، آنھا هم زیاد بودند: ث.ت
ما حتی مردم عادی را به صـرف " خلقی"برخی از این دوستان البته . طرفداران جبھه ملی نیز زیاد بودند

دانسـتند، منجملـه معلـم و پرسـتار و کارمنـد وحتـی  طاغوتی و بورژوا می ند،تر بود اینکه از ایشان آراسته
  !  حجاب کارگران بی

  

  ای دادند یا پیگیر این مسئله بودند؟ آیا در رابطه با این موضوع بیانیه. منظورم بیشتر به شکل سازمانی است: س

  

من یادم نیست کـه آیـا . ای بودند چرا عدههای ملی مذهبی که نه، اما از طرفداران جبھه ملی  گروه: ث.ت
 ٨کمیتـۀ همـاهنگی آن دانم افرادشـان در  اما می ،ای در دفاع از این تظاهرات داد یا نه جبھه ملی اعالمیه
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طرفداران جبھه ملی نه تنھا در باره مسـئله زنـان بلکـه خواسـت . شرکت داشتندکه ما فراخواندیم مارس 
ها برای  اتفاقا ما از همان اول به همین دودلیل توانستیم روابطی در پایهمجلس موسسان نیز فعال بودند و 

چـپ کـه از تظـاهراتی کـه جبھـه ملـی در دفـاع از  مثال ما تنھا گروهی بودیم در. کار مشترک ایجاد کنیم
هـا  حزب الله حملـه کـرد و این. البته تظاهرات برگزار نشد. مجلس موسسان فراخوانده بود حمایت کرد

ی یما هـم البتـه بـه تنھـا. ومت کنند و پراکنده شدندااز حمایت چپ برخوردار نبودند نتوانستند مقهم که 
  . توانستیم جای خالی کل چپ را پر کنیم نمی

  

  آن عامل ذهنی که باعث شد چپ از آن موفقیت درس نگیرد چه بود؟. سؤال اول را پاسخ ندادید: س

  

ما به . ه این دلیل بود که خود مسئله بسیار ویژه بودبد صرفا آمیز بو ببینید اگر این حرکت موفقیت: ث.ت
کـه گفـتم هـم بـه  طور همـان. کنیم عین این پدیده را در رابطه با مسئله ملی نیز مشاهده می دیگرشکلی 

یعنـی از لحـاظ . کـرد ای بطوری غریزی آن را درک می ای دموکراتیک بود ذهنیت توده خاطر اینکه مسئله
ای بود که به بھترین شکلی ماهیت واقعی ارتجاع جدید  مسئله همو . یل بسیج آن باال بودتناسب قوا پتانس

توانسـت  های لفاظانه ضـد امپریالیسـتی نمی به همین دالیل بازی. ساخت تر از قبل را عریان می افتاده عقب
اهـل های  وهبدون بسیج کادرهای همین گر. بحث من در باال هم همین بود. ها بریزد خاک در چشم توده

شد و این کادرها نیز جایی بسیج شدند و واقعا کاری موثر کردند که به حـرف  تظاهرات موفق نمی یلفاظ
البته اضافه کـنم همـین هـم بـاز بـه . مسئلۀ زنان توانایی این کار را نشان داد. خود گوش ندادند انرهبر

 ٨شد و ماجرای  ظاهراتی نیز برگزار نمیدهم ت ابتکار اولیه نبود قول میآن اگر. عنصر آگاه احتیاج داشت
اما تاثیر نقش ما هم . شد های گروهی تبدیل می فایده برای بزرگ جلوه دادن ها مراسم بی مارس نیز به ده

تمـام . به خاطر اهمیت ما و یا برجستگی تفکر ما نبود بلکه به خاطرشرایط و اهمیت خود مسئله زنان بـود
های  ها را پیرامون خواست نصر آگاه بتواند در خود دورۀ انقالبی تودهنکته من هم همین جاست که اگر ع

تواند ضد انقالب را به عقب براند و در نتیجه مسیر  واقعی انقالب و یا تکالیف واقعی انقالب بسیج کند می
د نیـز ها منتقل کن عنصر آگاه کم نداشتیم، پیشگامی که بتواند این آگاهی را به توده. انقالب را تغییر دهد

اما به جـای حزبـی انقالبـی . ها نیز آماده پذیرش آن بودند به تعداد الزم وجود داشت و مھمتر از آن توده
که بتواند چنین نقشی را ایفا کند ما کاریکاتورهایی از آن را داشتیم و نه حتی یک کاریکـاتور واحـد بلکـه 

به آن نشانی کـه  نشان. ه و متشتت بودیمهم پراکندهای خلقی  بنابراین حتی در لفاظی. چندین کاریکاتور
مـارس و کارهـای همیشـگی  ٨مارس همه رفتند دنبال بزرگداشت نقـش خودشـان در  ٨بعد از ماجرای 

تازه بعد از ایـن موفقیـت . و مسئله جنبش علیه حجاب اجباری به فراموشی سپرده شد. ای خودشان فرقه
کردیم، یعنی جایی که مبارزۀ واقعی علیه حجاب اجباری  باید تمام نبرد را متوجه ادارات و کارخانجات می

مارس  ٨تظاهرات . و البته باز به صورتی متحد و یکپارچه و دور یک شعار واحد. هر روزه در جریان بود
توانیم جنبش علیه حجاب اجباری را سراسری کنیم و در همه جا رژیم را بـه عقـب  نشان داده بود که می

  . برانیم
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ی یـها بـه الک خـود برگشـتند مـا بـه تنھـایی نیرو مارس خوابید و فرقه ٨می که تب و تاب بنابراین هنگا
ها که داشتند نـه قصـد چنـین کـاری را  نداشتیم که بتوانیم چنین جنبشی سراسری را سازمان دهیم و آن

گـر دی. سرکوب شدمارس جنبش زنان پراکنده شد و به تدریج  ٨بعد از .  داشتند و نه فھم اهمیت آن را
  ٨خالصـه اینکـه چـپ مـا یـا از . دانسـتند این مسئله را انحرافی مـیتا آخر که از اول  بگذریم از جریاناتی

های زنـان  و یا به قـدری کمیتـه دیگر برای مراسمات آئینی و ساالنۀ بعد ساختمارس یک پرچم نمایشی 
. هوا کردند که کل مسئله لـوث شـد خودشان راهای  ایکس و ایگرک و در واقع صرفا بخش زنان سازمان

تظـاهرات اما در این دوره بیشتر اعتراضات منزوی و محلی شده بود و یـا بـه شـکل . ما البته ادامه دادیم
و این پیکت ها هم عاقبت در غیاب . وزیر و سایر مراکز دولتی در آمده بود در مقابل کاخ نخستایستاده 

  .  تند به حرکتی سراسری دست بزنندزنان دیگر نتوانس. حمایت چپ سرکوب شدند

  

  بودند؟ مشغول چه کاریکردند و  در همان زمان چه میجریانات چپ پس : س

  

امـا بـه جـای . شدند میکده جمع میساختمان شان را به کمر بسته بودند و دور  یها ها اسلحه ییفدا: ث.ت
ایـن . کردنـد اشتند و نه کار خاصـی میای برای کار و فعالیتی د نه برنامه. کردند تسبیح با اسلحه بازی می

البته کارهـای روتـین همیشـگی . ها حمایت کنند کاری بکند که این" خلق"ها همواره منتظرند  گونه گروه
و البتـه راجـع بـه همـۀ . و مبادله شـایعات کاردر جریان بود مثل سازمان دادن طرفداران و پخش نشریه 

رود و یا چگونـه بایـد بـا  دادند اما در باره این سؤال که انقالب به کدام طرف می مسائل جھان هم نظر می
کردنـد و نـه رهنمـودی بـرای  کـاری میخودشـان کند مبارزه کـرد، نـه  ای که آن را تھدید می خطر عمده

بقـدری همـه را ضـد انقـالب . ب را جلـوتر ببرنـدها انقال همه منتظر بودند که خود توده. دیگران داشتند
های جالـب انقـالب اتفاقـا همـین  یکی از پدیده. بودند انقالبیمنتظر غافلگیری همه غافلگیر کرده بود که 

مسئله است که چگونه اغلب جریانات سیاسی عریض و طویل ما در چنـدماه اول انقـالب در واقـع هـاج و 
چـپ ") مثال در ماجرای ترکمن صحرا(ها  حتی هنگامی که خود توده. ودش ببینند چه می بودند  واج نشسته

کاری اولیـه،  ایـن گیجـی و نـدانم. توانست کمکی به پیشرفت مبارزاتشان بکند کردند، چپ نمی می "روی
  . ضربه بزرگی به انقالب زد

بیشـتر از  اتـبشان به مر مارکسیست شدنهر چند علیرغم به اصطالح . تر بود پیکار از برخی لحاظ جالب
نقل قول می آورد امام " حضرت"از خود  ۀبرای تایید برنامدائم و  دیگران به رهبری مذهبی توهم داشت

، اما درسـت در آن مـاه اول بعـد از قیـام بـه وضـوح دانست میطالقانی " حضرت"رهبر انقالبی خود را و 
چـرا کـه بعـد از .  زرگتـری داشـتپایگاه کـارگری بو یا حتی مجاهدین های چپ  سایر گروه درمقایسه با

اند پـس بایـد  در مجاهدین تصمیم گرفته بودنـد حـاال کـه مارکسیسـت شـده" تغییر مواضع ایدئولوژیک"
ها فرسـتاده بودنـد و در  بنابراین مدتی قبل از انقالب رفقایشـان را بـه کارخانـه. بروند درون طبقۀ کارگر

ه شده بود دور  اینھا تعداد زیادی کـارگر جمـع شـده رادیکالیز یکارگر جنبشنتیجه در دورۀ انقالب که 
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کردیم و وظیفۀ عمدۀ خود را عملی  ما که در آن دورۀ اولیه ضرورت این چرخش به طبقه را درک می. بود
مثال در همان . دیدیم یشدیم رفقای پیکاری را م دانستیم، در بسیاری از جاهایی که وارد می ساختن آن می

در آغـاز اتفاقـا . بـا بسـیاری از ایـن رفقـا بحـث داشـتیم" اتحـاد شـوراها"شـعار  مبارزات اولیه پیرامون
رهبری سازمان مسـئله سـازماندهی . شان موافق این شعار بودند اما به سرعت آن را کنار گذاشتند فعاالن

سرنوشـت  بـر سـریعنی درست در زمـانی کـه مبـارزه در محـل کـار . جنبش بیکاران را عمده کرده بود
می آورد که علیه بیکـاری اعتـراض   را به خیابان پیکار طرفدارانشبود  انقالب ترین مسئلۀ یدیشوراها کل

دیـدگاه  .اسـتجهمـین نیـز های تفاوت دو دیدگاه خلقی و کارگری از مبارزات  یکی دیگر از نمونه. کنند
واقعـی جنـبش برگـزار مـی کنـد و ایـن تظـاهرات را جـایگزین  تظاهراتخلقی به جای سازماندهی طبقه 

ای نیست و اگر نتوانـد رهبـری  های مستقل توده قادر به درک مقوله تشکل  گاهاین دید. می کندکارگری 
و "! این شـورای واقعـی نیسـت: "برد را در دست بگیرد پس خود نھاد را زیر سؤال می توده ایی هانھاد

هـای مختلـف وجـود  شالبته این جزو محاالت بود که در آن زمان در شـورای یـک کارخانـه بـزرگ گرای
طـور  بـدین ترتیـب ایـن رفقـا و همین. و یا اکثریت در دست بـه اصـطالح اسـالمیون نباشـد. نداشته باشد

نسـاجی و آجـر پـزی در حواشـی کارگاه هـای های کوچک مثال  رفته بودند سراغ یک سری واحد فدائیان
توانسـتند تـاثیری بـر  قعـا نمینفر کـارگر وجـود نداشـت و وا ١٠شان بیش از   شھر که شاید در بزرگترین

روی کاغذ اسامی پر طمطراقی مثل شوراهای جنوب تھران یا شـرق . های بزرگتر طبقه داشته باشند بخش
درآوردی بـرای  تھران  تحت رهبری جریانات انقالبی وجود داشت اما در واقع چیزی جـز تشـکیالتی مـن

  . های این جریانات نبودند توجیه اعالمیه

یعنـی . مسئلۀ قدرت دوگانه بود مشکل اصلی انقالب. موقع این چیزها نبود سئلۀ اساسی آناما به وضوح م
توانسـت  شـد و آن هـم نمی اینکه در مقابل قدرت رژیم جدید باید به سرعت یک نھاد دیگـری ایجـاد می

 با شدت گرفتن مبارزۀ طبقاتی در. حتی با همان رهبری موجود. چیزی جز شوراهای متحد کارگری باشد
ای در این نھاد تبدیل شود اما متاسـفانه کلیـدی بـودن  توانست به نیروی عمده مقابل رژیم جدید، چپ می

برای آن که کسی نگوید چپ نیستند به جای مسـئلۀ وحـدت  فدائیانمثال  .شد اساسًا درک نمیاین مسئله 
نان حتـی یـک گـزارش شما در یکی از نشریات ای. دادند را می" سندیکاهای سرخ"شوراها شعار توخالی 

  .  ساختند یا در گیرش بودند پیدا نخواهید کردخودشان در بارۀ یکی از سندیکاهای سرخی که 

شاید بیش . کرد کرد و شوراهای موجود را به هم وصل می بایست از تھران آغاز می واضح بود که چپ می
ن است که نه تنھا چـپ ایـن جالب ای. شورای فعال در کارخانجات بزرگ تھران شکل گرفته بود ٥٠٠از 

معـروف " دانشـجویان پیـرو خـط امـام"تر تحت نام  ها که بعد کار را نکرد بلکه جا را خالی کرد که همان
ها فھمیده بودند که در مقابلـه بـا جنـاح  این. شدند، یعنی انجمن اسالمی پلی تکنیک، مبتکر این کار بشود

ها با یـک جـواز دادسـتانی و یـک تـیم  ان بگیرند، اینلیبرال حکومتی باید این شوراها را در دست خودش
. کردنـد هـای خودشـان تعـویض می رفتند و اعضای مبارز شورا را با آدم های مختلف می مسلح به کارخانه

 ٢٠٠بـا حمایـت بـیش از  در عـرض دو سـالنشانده را به هم وصـل کردنـد و  سپس این شوراهای دست
فھمیـده بـود کـه بھتـرین راه هم الله  یعنی حزب. انداختند راه  کارخانه جلسات شورای متحد تھران را به

. کـرد هـا را درک نمی کنترل جنبش کارگری در دست گـرفتن ایـن شوراهاسـت، امـا چـپ مـا اهمیـت آن
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گفتنـد ایـن شـوراها اسـالمی اسـت و بایـد سـندیکاهای سـرخ سـاخت و  ها می طور که گفـتم فـدائی همان
  . ه بودند و سرگرم سازماندهی تظاهرات بیکاران بودندها کارخانجات را رها کرد پیکاری

  

  ؟چگونه سندیکایی استسندیکای سرخ  اما واقعا :س

  

الملـل  بین میـانای کـه نبـرد  در دوره ،کرد تبلیغ می  ١٩٢٠ـ١٩٢١این شعاری بود که کمینترن در : ث.ت
و ایجاد احزاب کمونیسـت بسـیار حـاد  یکدموکرات دوم و سوم و روند انشعابات درون جریانات سوسیال

های کارگری وابسته به این احزاب رفرمیستی نیز در مرکز توجـه  در همین دوره مسئلۀ اتحادیه. شده بود
های وابسـته  بود برای ایجاد انشعاب در اتحادیـه معرف سیاستیشعار سندیکاهای سرخ . قرار گرفته بود

بین "این سیاست به ایجاد . و کمینترن ت نفوذ احزاب کمونیستهای تح الملل دوم و ایجاد اتحادیه به بین
. انجامید که بعدها توسط استالین منحل شد ١٩٢١در سال ) پروفینترن" (الملل اتحادیه های سرخ کارگری

و در تنـاقض بـا  در آن زمان هم صـحیح نبـود سیاستاین به اعتقاد بسیاری از کمونیست های آن دوران 
قرار داشت، اما فعال این بحث به کنار، باید پرسـید چـه ارتبـاطی بـا شـرایط  رگری واحد کا ۀسیاست جبھ

شبیه بسیاری دیگر  .بخواهد رفرمیست باشد یا سرخایران آن دوره داشت؟ اتحادیه ای وجود نداشت که 
ر پـس از انقـالب ددر ایـراِن نیـز این شعار   از شعار های به ظاهر رادیکال اما توخالی چپ خرده بورژوا

ایـن شـعار معنـایی . را نداشـتو رفرمیسـت هـا روی از حزب تـوده  معنایی جز دنبالهعمل و در واقعیت 
درون طبقـه نداشت جز اینکه به جای تالش برای وحدت شوراها و تضعیف نیروهای اسـالمی ـ ارتجـاعی 

فرصت خوبی است ارزیابی حزب توده در آن زمان این بود که اکنون . اتحادیه بسازیم کارگر تازه برویم 
مـثال . یعنـی در صـنایع قبـل از انقـالب سـفید. های سابق و سنتِی تحت نفوذ خودشان برای احیای اتحادیه

ها را نیـز روی کاغـذ  و رفتند و بسیاری از اینگونه اتحادیه. آهن و از این قبیل چاپ و راه کارگران اتحادیۀ
در شرایطی که کارگران شورا هـا را ایجـاد کـرده . هیچ کدام نیز عاقبت به هیچ جایی نرسید. احیا کردند

سـندیکاهای سـرخ در واقـع بـه " سوپر رادیکال"شعار  اینها هم با  فدایی. اتحادیه ساختن نبود ۀاند دور
هـم کـارگری یک اتحادیۀ مسـتقل  نه تنھانتیجه این که . نمای برنامۀ حزب توده تبدیل شدند پوشش چپ

عاقبت تمام شوراها را تحت کنترل خود در آوردند و ابسته به رژیم  های اسالمی انجمن بلکهشکل نگرفت 
  . و جنبش مستقل کارگری را نابود کردند

ایـن جریانـات ) اگر نگویم ضدکارگری(های غیرکارگری  بگذارید به پدیدۀ دیگری اشاره کنم که سیاست
قبال گفتم بعد از انقالب بسیاری از صاحبان . کند بورژوایی را بسیار روش میبه اصطالح رادیکال اما خرده

مـدیرانی را تعیـین ) با ریاسـت آقـای فروهـر(نشاندۀ آنھا فرار کرده بودند و وزارت کار  و مدیران دست
ها کـارگران زیـر بـار مـدیران دولتـی  امـا در بسـیاری کارخانـه. فرسـتاد کرد و به این کارخانجات می می
در بسـیاری از . کردند که تحت کنترل شـوراها بودنـد رفتند و از بین خودشان مدیرانی را انتخاب می ینم

؛ یـا بیـرون کارخانـه و یـا در شـد واحدها محصـوالت کارخانـه توسـط خـود کـارگران توزیـع میگونه این 
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مسـتقیما کـارگران  کهچرا  بسیار مھم بود هاین پدید. آن اطالع دارم ۀخود من از سه نمون .ی شھرها هجاد
اگر شما در تاریخچۀ تـک شرط می بندم اما . داد را در کنار مردم و در مقابل دولت و تجار بازار قرار می

مـثال . ای به این پدیده پیدا نخواهید کـرد تـا چـه رسـد حمایـت از آن ها بگردید حتی اشاره تک این گروه
کرده بود و برای خنثی کردن تبلیغـات وزارت سازی مدیران دولتی را بیرون  شورای یک کارخانه باطری

کار مبنی بر اینکه بدون این مدیران تولید به هرج و مرج کشیده شده و کیفیت محصوالت خـراب شـده، 
های جدید محصوالت کارخانه را برای تایید کیفیت به شرکت ژاپنی مـادر فرسـتاده بودنـد و  مستقال نمونه
تصـمیم گرفتـه بـود کـه دسـت ") اسـالمی"همین شـورای (مین شورا ه. ها را گرفته بودند تایید کتبی آن

فروش مستقیم این محصـوالت را ایجـاد  های های بازار را هم کوتاه کند و در چند منطقۀ تھران دکه دالل
اللھـی  حزبهای  این شورا به شدت زیر ضرب بود و هر روز هم با وزارت کـار و هـم بـا بانـد. کرده بود

و عاقبت نیز در این نبرد شکست خورد . درگیری داشتو آخوندهای وابسته به آن  بازارارسالی از طرف 
امـا آیـا یکـی از . ندهی شوراهای متحد تھران بودنـدکه در باال گفتم مشغول سازماشد و تسلیم نیروهایی 

  !شان شتافت؟ خیر به کمک طبقه کارگراین مدعیان 

  

هـای حزبـی بـه نظـرم یکـی از نکـاتی کـه ممکـن اسـت بـرای  فعالیت و شـروع اگر به موضوع حیات حزب برگردیم، بعـد از قیـام: س
نوع تقسیم کار؛ روابطی که با هم داشتید؛ شکل روابط ایـن . حزب در آن مقطع است ۀجالب باشد حیات روزمر  مصاحبهخوانندگان این 

های قبلی در مورد نوع تقسیم کاری که بین این دو گروه  در بخش. هایتان هایتان و صمیمیت دو گروهی که با هم متحد شدند، رفاقت
کردنـد؛ شـما دبیـر سراسـری حـزب  کـارگر را منتشـر می ۀیتئوریک را داشتید و آنها نشر  ۀاینکه شما نشری. وجود داشت صحبت کردیم

  . حزب نشریهدبیر سر بودید و بابک زهرایی 

  

تر مالحظاتم را توضـیح دادم؛ اینکـه  ت اجرایی موقت حزب قبلاکنم در رابطه با ترکیب هی فکر می: ث.ت
چـون . تحمیـل کنـد اش را به طرف دیگـر خواستیم حالتی ایجاد شود که یکی از طرفین بتواند رأی ما نمی

در خـود . مـدیمآ الملـل مـی به هر حال ما از دو جناح ضـد هـم در بین. اند دانستیم که اختالفات عمیق می
 در یعنی طرفداران حـزب اس دبلیـو پـی. کشیده بود) faction(الملل شکاف به حد اختالفات جناحی  بین

جنـاح سـاختن، یعنـی . تفـاوت کیفـی دارد) tendency(جناح با گـرایش . جناح کرده بودندآمریکا اعالم 
ای رسـیده کـه شـما اعتقـاد داریـد  اختالفات شما از حد اختالفات تاکتیکی فراتر رفته اسـت و بـه مرحلـه

بگویم اختالف شـدید و عمیـق خواهم  منحرف شده است، یعنی می صحیح رهبری حزب از مواضع طبقاتی
دانستیم که اختالفات عاقبـت  در ایران، ما این را میبنابراین علیرغم توافق بر سر خط مشی سیاسی . بود

تعداد ما، حتـی . در ضمن در زمان وحدت از نظر عددی نیز تعداد آنھا از ما بیشتر بود. بیرون خواهد زد
به همین علت مـا . ٪٥٥٪ به ٤٥شاید . ها کمتر بود بعد از وحدت با گروه طرفداران سابق شعاییان از آن

ثانیا اگـر در جـایی بـه . اصرار داشتیم که اوال هیئت اجرائیه باید نصف نصف باشددر این مذاکرات خیلی 
گیریم و مسـئله  بست برخوردیم و رای نصف نصف شد، در رابطه با آن مسئله اصال تصمیم اجرایی نمی بن

حـزب از  این باز بھتر از این بود که در اثر اولین اخـتالف به اعتقاد ما .کنیم را به بحث درونی واگذار می
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یکی از مالحظات جدی ما در مذاکرات وحدت همین بود و بـدون توافـق بـر سـر آن رضـایت . هم بپاشد
در رابطه با تعداد هیات اجرایی هم توافق کردیم که بیش از دوازده نفر نباشد کـه از سـرعت . ادیمد نمی

ر واقـع نـوعی دفتـر سیاسـی این د. واکنش ما نکاهد و بتواند به راحتی جلسه برگزار کند و تصمیم بگیرد
نفر، پنج نفر از ما  ١٢از این . بود تا کمیتۀ مرکزی که تا کنگره بعدی  بتواند زمام امور را در دست بگیرد

بود و پنج نفر از اعضای گروه پیام دانشجو و دو نفر بعدی را نیز یکی به گروه طرفداران سابق شـعاییان 
کـه رفقـای ) ها المبرتیسـت(انترناسیونالیسـت فرانسـه  دادیم و یکی به گـروه طرفـدار حـزب کمونیسـت

  . شان در آن زمان به گروه پیام دانشجو نزدیک شده بود ایرانی

بایست علنـی  از لحاظ چھرۀ بیرونی حزب نیز تصمیم گرفتیم که سردبیر نشریه و سخنگوی حزب که می
 national:دبیـر سراسـری(به این ترتیب من شدم سخنگوی حـزب . بودند بین دو گروه تقسیم شود می

secretary  ( نیز به صورت ضـمیمه  چه باید کردو قرار شد انتشار . کارگرو بابک زهرایی سردبیر نشریه
. چرخیـد شـد و می ها در تـیم هیـات اجرایـی تعیـین می مـابقی مسـئولیت. ادامه یابـد کارگرنشریه  ۀماهان

دانستیم این شکل شکننده است، اما گزینۀ دیگری نداشتیم و امیدوار بـودیم  حقیقتش این است که ما می
  . تری را انتخاب کند که بعد از مدتی کنگره حزبی برگزار شود و رهبری منسجم

الملـل ریشـه  رتونیزم تشکیالتی مخفـی شـده بـود کـه در خـود بینبینی در واقع نوعی اپو پشت این خوش
بـرای مطـرح دائمی اپورتونیزم جریانات کوچک و فشار . داشت و در آن زمان ما هم از آن مصون نبودیم

نبود وحـدت کـردیم و بـر همراه این کار  بامان  در هر حال با وجود اینکه عقل و قلب! شدن به هر قیمت
ۀ اول واقعـا چنـد هفتـجالب ایـن اسـت کـه در . ه فعالیت حزبی را آغاز کردیماساس همین شکل شکنند

کـردیم  تا جایی که براساس همان خط مشِی مورد توافق عمل می. کوچکترین جایی برای نگرانی پیدا نشد
ای اتفـاق  و آنقدر همه درگیر بودند و آنقدر هر روز حادثۀ تازه. رفت همۀ امور بسیارخوب و عالی جلو می

در تھـران یـک جـایی را . افتاد که اصال فرصت سر خاراندن هم نداشتیم چه رسد یـادآوری اختالفـات می
گانـه در تھـران داشـتیم امـا هـر  ٥و هر چند واحـدهای مسـتقل . وسط شھر داشتیم که مثل مرکز ما بود

از  بسـیاری. توانست مستقیم به همان مرکز سـر بزنـد و گـزارش بدهـد و گـزارش بگیـرد رفیقی هم می
شـد  گـاهی هـم کـه الزم می. ساعته همان جا بودنـد ٢٤یه هم تا آنجایی که ممکن بود یاعضای هیئت اجرا

هـم  کـارگررفـت و نشـریه  کارها درست پیش می. توانستیم به سرعت جلسۀ رسمی آن را فرابخوانیم می
ز هم چند شمارۀ اول و به نظر من هنو. هزار رسید ٤٠ـ٥٠آمیز بود و تیراژ ما به سرعت به بسیار موفقیت

از حقـوق دموکراتیـک دفـاع . ندشـو د چپ در انقـالب ایـران محسـوب میاسناترین  درخشاناز آن شاید 
داری بودن رژیم جدید و اینکه حاکمیت  کرد، جنبۀ ضدامپریالیستی مبارزات را حفظ کرده بود، سرمایه می

کرد، شعار مجلـس مؤسسـان را  ی تأکید میتواند دموکراسی به ارمغان بیاورد را  بطور دائم روحانیت نمی
هایی کـه مـا از  خالصه کم و بیش از همـۀ آن خواسـت. کرد مرکزی کرده بود و از اتحاد شوراها دفاع می

  . کرد اول انقالب برجسته کرده بودیم پیگیرانه دفاع می

از همان مـاه اول بـه  ها شکل گرفته بودند و تقریبا های ما نیز در تھران و شھرستان و مھمتر این که واحد
بعد دیگر هیچ کدام صرفا چند اسم روی کاغذ نبودنـد و بـه صـورت واحـدهایی کـه روی پـای خودشـان 
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های درون حزبی ما به سرعت خیلـی  ما هم سریع رشد کردیم و هم فعالیت. کردند اند فعالیت می ایستاده
جوانان و زنان زیادی . گری حزب بودای که برای همۀ ما خیلی جالب بود رشد کار نکته. زنده و موثر شد

درهمـان دو سـه مـاه . شدند اما بالنسبه بیشترین تاثیر ما درون خود طبقۀ کارگر بـودجریان ما نیز  جلب 
مـثال، در مشـھد، اصـفھان، . های فعـال داشـتیم در چند شھر هم واحد. برابر شدیم ٦اول در تھران شاید 

  .مانشیراز، اهواز، تبریز، مھاباد و مسجد سلی

بیـرون . داد هر روزه خود را نشـان مـی مساعداما  از همان موقع، مسئلۀ کوچک بودن ما و توازن قوای نا
شد و مـا نـه توانـایی مقابلـۀ فیزیکـی بـا آن را  رفتید ماجرا همواره به زدو خورد و درگیری ختم می که می

سطح . با این گونه حوادث مقابله کنیمداشتیم و نه آنقدر نیرو داشتیم که بتوانیم دیگران را بسیج کنیم و 
درونـی منجـر در نتیجه اختالفات تجربۀ رفقا نیز بسیار پایین بود و همیشه به بسیاری مشکالت بیرونی و 

این بود که عمدۀ وقتم را رتق وفتق امور  در این دوره یکی از بزرگترین مشکالت شخص خود من. شد می
 از آن شرایط حـاد کلـیدر .ر زدن و یا به این شھر و آن شھر رفتنبه این یا آن واحد س. ه بودگرفت داخلی

   .صرف مسائل درونی و لجستیک می شدانرژی کادرهای مرکزی ما 

بعـد از . شـد ظـاهر می آنعالئم حتی و  روی راستهای  اما در کنار همین جو مثبت و پر شور کم کم نغمه
انـد و از بـاال  هـای ضـربِت ارتجـاع سـازمان یافته مارس دیگر برای همه روشن بـود کـه گروه ٨ماجرای 

کـه بلامام نبودنـد " نمایندگان دروغین"باوری رفقای چپ، اینھا نه تنھا  بر خالف خوش. شوند رهبری می
بنابراین دیگر بعـد از . ایشان معرفی می شدنددر سخنرانی ها و امور دیگر به عنوان  نھاد مورد اطمینان 

مبارزۀ چپ صرفا با چند گروه پراکنده و نا آگاه نیست بلکه نبردی جدی با ضـد که مارس روشن بود  ٨
ز اپورتونیسـتی و سازشـکارانۀ ایـن یـاین درک البته به تـدریج غرا. پیش روی ماستسازمان یافته  انقالِب 

هـا  شد که توجه اینھا بیشتر به مسائل باالیی ها مشاهده می یج در بحثبه تدر. دوستان را نیز تحریک کرد
بخصـوص پـس از . جوینـد های مسـتقیم بـا آن دوری می و گفتگو با مقامات رژیم جلب شده و از درگیری

هـای اسـتفاده از شـرایط  دستگیری رفقای ما در اهواز رئال پالیتیک این دوستان گل کرده بـود و تاکتیک
این اما هنوز فقط در سطح تمایالت بود و جنبـۀ عملـی و . اندهی مبارزات از پایین شده بودجایگزین سازم

ولـی بعـدها . اند ها آغاز شده روی در آن زمان هنوز برای ما هم روشن نبود که راست. بیرونی نگرفته بود
ف رژیـم و هـای مختلـ ها بر دعـوای جناح که به عقب نگاه کردیم روشن بود که برخی تاکیدات جدید آن

طلبانۀ این جناح از  های فرصت البته برداشت. دار بوده است اهمیت مبارزات ضد امپریالیستی بسیار معنی
هـم  ،کنـد روی انتقادی از وضعیت موجود خالصه می تئوری انقالب مداوم که نقش عنصر آگاه را به دنباله

  . کرد روز را برای این دوستان ساده می های العمل کرد و هم امر تعیین دستور روی را توجیه می این راست

  

ای از تاریخ وجود دارد که معتقد است بـرای  فهمم بر اساس این دیدگاه گویی نوعی تلقی و برداشت جبرگرایانه طور که من می این: س
شـود و گویـا  بـدیل میتـری ت یک نیرو وظایف و تکالیفی وجود دارد که در فرایند پیش بردن و انجام دادن آن الجـرم بـه نیـروی مترقی

هـای  آیا این تحلیل فقط در این گرایش مشخص وجـود داشـت یـا اینکـه در تحلیل. اصال چیزی به اسم بازگشت و ارتجاع وجود ندارد
دیگر اینکه چطور جریانات چپ در آن وقت هر نـوع مخـالفتی را بـا  ۀشد؟ نکت های چپ دیگر به عنوان یک تحلیل کلی دیده می گروه



٢ـ فصل  ١٣٦١تا  ١٣٥٧، سال  ٢تاريخ مسکوت، بخش  32  

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

مبتدی مانیفسـت  ۀتواند در تحوالت بعدی به سمت سوسیالیزم برود، در حالی که یک خوانند دانستند که می یک چیزی می امپریالیزم
در متنی که صد و سی چهل سال قبل از ایـن . سوسیالیسم ارتجاعی و سوسیالیسم فئودالی را ببیند تواند در آن متن کمونیست هم می

 ۀهای عالقـه منـد بـه حـوز  انسـان ۀنظری مارکس هم نیست، بلکه متنی است که تقریبـا همـانقالب نوشته شده و از متون سخت و 
 شود میناند و باورکردنی نیست که در آن وقت این عده چنین متنی را خوانده باشند اما همچنان تصور کنند، که  سیاست آن را خوانده

سؤال دیگرم این است کـه اولـین . داری بود تر از خود سرمایه ب ماندهتر و عق اتفاقا خیلی ارتجاعی هم داری مخالف بود و با سرمایه هم
  شکاف در این حزب تازه متولد شده از کجا شروع شد؟

  

های دترمینیستی در واقع فقط پوششی  بینی در رابطه با مسئلۀ اول این را بگویم که این گونه خوش: ث.ت
دم برای دوستان ما ایـن نگـاه بـه برداشـت جنـاح قبال اشاره کر. روی در تاریخ هستند برای توجیه دنباله

تز تروتسکی این بود که در عصر ما، یعنی در عصـر . گشت الملل از تئوری انقالب مداوم بر می راست بین
آغـاز شـود ) یا جنبش انقالبی پیرامون تکـالیف دموکراتیـک(امپریالیزم، اگر در جایی انقالب دموکراتیک 

پرولتاریا و آغاز انقالب سوسیالیستی منجر شود و یا در همان سطح  سوی ازالجرم یا باید به کسب قدرت 
اما در دست رهبری اس دبلیو . کم این تفسیر ما بود دست. تکالیف دموکراتیک نیز شکست خواهد خورد

مطـابق ایـن تفسـیر، . ای استالینی شده بود دیگری از انقالب مرحله شکلپی آمریکا این در واقع تبدیل به 
توانند بدون آن که خود بخواهند  های غیر پرولتری نیز می ار جنبش انقالبی از پایین حتی رهبریتحت فش

ایـن مـثال تفسـیری بـود کـه ایـن . دهنـدبو یا حتی بفھمند به طور عینی وظایف رهبری پرولتری را انجام 
زب کمونیسـت آمریکـا الملل که از ح رهبران اصلی این جریان در بین. داد جریان از انقالب کوبا ارائه می

هـا  مـثال این. بیرون آمده بودند هنوز عمدتا بـه همـان چـارچوب فکـری کمینتـرن اسـتالینی مقیـد بودنـد
شان از مفھوم حزب انقالبی  بودند و برداشت) روسی(رسمی " ماتریالیزم دیالکتیک"طرفداران سرسخت 

حـق . و رسوم و کیش شخصیت نبـودشباهت به همان مفھوم حزب پیشگام استالینی با همان آداب  نیز بی
پذیرفتـه بودنـد امـا در طـول حیاتشـان عاقبـت هـیچ گـرایش روی کاغذ را درون حزب گرایش و جناح 

ها بـه اپوزیسـیون  در واقع برداشت من قبل از انقالب این بود که هر چند این. اند مخالفی را تحمل نکرده
  .تجربۀ انقالب ایران این برداشت را اثبات کرد. دان اند اما هنوز از استالینیزم برش نکرده چپ پیوسته

  

سـمت انقـالب دانم شاید این موضوع بحث ما نباشد، اما جالب است که بپرسم آیا واقعا طبق تعریـف تروتسکیسـتی کوبـا بـه  می: س
  ؟ستی رانده شدسوسیالی

  

و  دولتی کارگری استگفتند کوبا سوسیالیست شده اما اعتقاد داشتند که دولتش  ها هم نمی آن. نه: ث.ت
حتی اگـر خـود . استشده  حاکمدر کوبا از لحاظ عینی پرولتاریا  یعنی. در حال گذار به سوسیالیزم است

یعنی هرچند که انقالب کوبا بـه طـور ذهنـی تحـت رهبـری سوسـیالیزم  !این امر واقف نباشد بهپرولتاریا 
یعنی رهبـری بـورژا ـ . لیستی کشیده شده استانقالبی نبوده است اما به طور عینی به آغاز انقالب سوسیا
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دموکراتیک و غیر پرولتری به خاطر منطق مبارزات ضد امپریالیستی بدون آنکه خود بدانـد و یـا بخواهـد 
ای است از آن چـه واقعـا در انقـالب  ساده نگاهاین البته هم . داری شده است مجبور به سرنگونی سرمایه
پایگـاه . گیرد گاهانه این رهبری در حمایت از انقالب ارضی را نادیده میآ بسیار کوبا رخ داد و هم برنامۀ

هـا و حمایـت از  اصلی اجتماعی رژیم قبلی زمینداران بزرگ بودند و با برش رهبری فیـدل کاسـترو از آن
حتی قبل از تسخیر قـدرت در . توان این رهبری را بورژوا دموکراتیک نامید های دهقانی دیگر نمی جنبش
قـدرت  دیگر های آمریکایی و شرکای کوبایی آن پس از تسخیر قدرت نیز رکن ملی کردن سرمایه. هاوانا

های آمریکا این مسیر را تکمیل  و سپس نزدیکی به شوروی تحت فشار. بورژوایی حاکم را درهم شکست
سـیر  بنابراین این جا هم با یک مسئلۀ سـادۀ. در آخر این ماجرا حزب کمونیست کوبا شکل گرفت. کرد

. ناپذیر تاریخ مواجه نیستیم بلکه با شرایطی متغیر و تحولی تدریجی و تحت تـاثیر عوامـل مختلـف اجتناب
ای را سـرکوب نکـرد بلکـه از آن  در هر حال مسئله کلیدی این بود که این رهبری نه تنھـا جنـبش تـوده

فظ دولـت موجـود در اش ح برخالف رهبری خمینی که تالش اصلی. و طرف انقالب را گرفت حمایت کرد
   .ای تردید به خود راه نداد مقابل انقالب بود و در کشتن تمام انقالبیون ذره

اما اینکه . ای الزم خواهیم داشت خواهم وارد فرایند انقالب کوبا بشوم چون بحث مفصل جداگانه االن نمی
فشار تاریخ به سـرنگونی تواند تحت  بر اساس تاریخچۀ باال فکر کنیم رهبری مرتجعی مثل خمینی نیز می

 تـراوش) معترف یـا منکـر آن(تواند از مغزی در حد نوابغ استالینیست  فقط میداری متقاعد شود  سرمایه
شود، از  های سیاسی دیده می روی های خودبه خودی که همیشه پشت سر انواع دنباله توهم به حرکت. کند

کنند همین تـاریخ  اینھا همه فراموش می. کند می همان نوع داروهایی است که دردهای اپورتونیزم را آرام
توانـد بـدون حضـور خـود  دولت کارگری نمی. چندین بار درست عکس برداشت باال را اثبات کرده است

د عاقبـت جـز ضـد انقـالب چیـزی وهر چیزی کـه جانشـین آن شـ. کارگران در قدرت معنی داشته باشد
اند و کـل  شـان همـه فـراری شـده داران و ارتش و پلیس به صرف اینکه زمینداران و سرمایه. دنخواهد بو

ایـن نیسـت آن چیـزی کـه منظـور . شـود اند، قدرت کارگری مسـتقر نمی ها نیز ملی شده اراضی و سرمایه
  .مارکس بود از دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا

حتـی قبـل از ورود ! ها که ورشکسته به تقصـیربودند ها، واقعیتش را بخواهید آن اما در رابطه با بقیۀ گروه
مفھـومی کـه طرفـداران رنگارنـگ انقـالب . به صحنۀ سیاست طبقاتی دسـت و بـال خـود را بسـته بودنـد

. داری معاصـر ای سـرمایهای از انقالب ایران داشتند بیشتر به ایراِن زمان قاجار نزدیک بود تا دنیـ مرحله
در نگاه این دوستان، عصر ما عصر مبارزات اردوی کار علیه سرمایه نیست بلکه ما در یـک جھـان تحـت 

در نتیجه . کنند های بزرگی از آن فعال برای رهایی از این وابستگی مبارزه می بریم که بخش سلطه بسر می
، خـودش یـک جبھـۀ جھـانی علیـه امپریـالیزم مبارزۀ به اصطالح ناسیونالیستی در کشورهای تحت سـلطه

  . همۀ خلق علیه امپریالیزم. جھانی است

ونالیزم ملــت ســتمدیده و ناســیونالیزم ملــت ســتمگر در درک یمفھــوم لنینــی ضــرورت تمــایز بــین ناســ
موجـودی در این دیدگاه همـواره ". غیروابسته"روی از بورژوازی  استالینیستی تبدیل شده است به دنباله

ها را اخراج کنـیم  به شرط آن که این. در داخل هست به نام امپریالیزم با مشتی عناصر وابسته "خارجی"
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گفتند  ما می فدائیانقبال عرض کردم مثال !  لوحی یا شاید به همین ساده. به همین سادگی. شویم مستقل می
حـاال کـه ایـن مبـارزات  پـس. "سـلطنتی تهزنده باد مبارزات انقالبی خلق قھرمان ایران علیه رژیم وابس"

سـخت  فـدائیاندر چند مـاه اول انقـالب . نابود شودنیز داری وابسته  پیروز شده باید ادامه داد تا سرمایه
پرسـیدنی اسـت ایـن . داری وابسته و افشای آن در گوشـه و کنـار مملکـت بـود سرگرم مبارزه با سرمایه

روشن کنند در این چند مـاه اولیـه واقعـا باید نسال بعد عاقبت برای تاریخ  ٤٠دوستان اکنون نزدیک به 
خمینی نیز نه فقط در حال افشـا ؟ در همان زمان خود رژیم !چند سرمایه دار وابسته را افشا یا طردکردند

بودند و با استفاده از بخش دیگری  که مشغول اعدام آن بخش از وابستگان بود که به ضرر قدرت جدید
  . کردند ضد انقالب جدید همکاری میاز همان وابستگان که اکنون با 

خواسـتند  امپریالیزم آمریکا کل ارتش و ساواک را تحویل آقایان داده بود امـا رفقـای فـدایی مـا هنـوز می
  ! اثبات کنند که سرتیپ فالن و سرهنگ بھمان وابسته به آمریکاست

  

  درست است؟. شود ها انجام می به سفارت توسط فداییهای اول بعد از انقالب اولین حمله  بر اساس همین درک است که در ماه: س

  

. فقط درجۀ تـوهم را تصـور کنیـد. و بالفاصله هم با یک تشر خمینی پس دادند و رفتند. بله، دقیقا: ث.ت
دفعـه بعـد هـم کـه امـام از ! کردند که با این کار شاید مورد تشویق خمینی هم قرار بگیرند یعنی فکر می

ران خودش دفاع کرد نه به دلیل عالقه ایشان به مبـارزات ضـد امپریالیسـتی اشغال سفارت توسط طرفدا
تنھا افتخار تاریخی این حرکـت فـدائیان نشـان دادن راه بـه . بلکه برای قبضه کردن قدرت در داخل بود

 راکتورها  نجایی که روسادر بندر بوشھر، هم. تر دیگری را برایتان تعریف کنم  حملۀ مضحک! خمینی بود
بسته شده بود و ظاهرا تـا زمـان  ی در همین ارتباطها قرار داد شاه با ژاپنی اناند قبال در دور ساخته اتمی

های خارجی اینھـا دو سـه مـاه  البته مثل بقیه سرمایه. دالر هم از ایران گرفته بودند میلیارد ٣یا  ٢انقالب 
جزییـات  ۀهمـمـن االن . ول کـرده بودنـدکاره  و کار را هم البته نصفه. بودند فرار کردههمه  قیامقبل از 

دالر پرداخت  میلیارد ٤یادم نیست و ممکن است در ارقام اشتباه بکنم اما پروژۀ بزرگی بود و شاید جمعا 
به هر حال دوستان فدایی در محل به عنوان مبارزه با سرمایه وابسـته لطمـاتی . ایران به شرکت ژاپنی بود

های  زدند که به شرکت ژاپنی اجازه داد نه تنھا زیر قرارداد بزند و پول به تاسیسات این پایگاه تمام نشده
  .   دریافتی را باال بکشد که تازه ادعای غرامت هم بکند

  

دیگر جدای از این عدم شناخت مفاهیم و نظریات مارکسیستی که برای من خیلـی عجیـب اسـت و در ایـن اشـتباهات  ۀیک نکت: س
ها از مارکسیزم و مفاهیم مربوط بـه آن، درکـی خیلـی سـاده و همـان درک  درک خیلی از افراد و گروه نقش مهمی دارد، این که گیریم

مرداد بـه  ٢٨چطور این افراد راجع به تاریخ ایران، نه تاریخ هزار ساله، بلکه از کودتای . استالینیستی بوده باشد ۀمبتذل و پیش پا افتاد
با  ١٣٤٢کنند و بعدتر هم در خرداد  آیند و آن نقش را بازی می مرداد می ٢٨لومپنی که در اینطرف شناختی نداشتند؟ راجع به نیروهای 

یعنی حتی اگـر شـناختی از بیسـت سـال اخیـر . کنند داد مخالفت می هایی که شاه به نمایندگی از آمریکا دارد در ایران انجام می برنامه
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. توانسـت بـه دسـت بیایـد هستند یا مثال آدم کش هسـتند خیلـی راحـت میها افرادی نفوذی  ایران هم وجود داشت این تصور که این
.. ها همان نیروهای لومپنی هستند که در ده بیست سال قبل از انقالب نقش مخرب و ویران گری در جریان ملـی شـدن و اینکه این
توانستند شناخت بهتـری بـه  گرفتند می ر میاگر این را در نظ. رسید شان به آن دوره می ها هم شاید سن بیشتر این کنشگر. بازی کردند

  .دست بیاورند تا اینکه ضربه بخورند و بعد متوجه بشوند

  

بخـاطر . گـردد به انقـالب سـفید بـر می ی این اشتباهات بزرگبه نظر من هم کل ماجرا. بله کامال: ث.ت
بسیاری رک نشد و اپوزیسیون آخوندی هرگز د ۀماهیت عمیقا واپس گرایاندرک نادرست از انقالب سفید 

نفھمیدن معنای این . بینید نتایجش که می سال ٤٠ و این است .ها تمام این مسیر را کج رفتند از این گروه
 زمـان  و رهبری مـذهبی ضداصـالحات در آن" خمینی"و نقش دارىجھانی  در چارچوب سرمایهاصالحات 

طور و به این فاحشی ماهیت ضدانقالب  یعنی این. چپ ایران است بعدی ترین دالیل بدبختی یکی از عمده
آن چپـی کـه نتوانـد در بزرگتـرین . ما واقعا یکی از بزرگترین فجایع را مرتکـب شـدیم! درا اشتباه گرفتن
تاریخ معاصر کشورش حتی فرق بین انقالب و ضد انقالب را درست تشخیص دهد، چگونه  بحران انقالبی

هـا و توجیھـات آن دوران را جلـوی یـک بچـه  ی از تحلیلتواند خود را توجیـه کنـد؟ اگـر االن بسـیار می
بین باشیم باید بگوئیم در کلیتش سطح آگـاهی چـپ در ایـن انقـالب  اگر واقع. خندد بگذارید، به شما می

هر جـایش را کـه نگـاه کنیـد . فاجعه است بگذاریدو هر جایش را که دست . واقعا چیزی جز فاجعه نبود
. چپ ایران شکستی تـاریخی خـورد بـدون آن کـه حتـی بجنگـد. دنشین میتان   عرق سرد شرم بر پیشانی

و از . بسیاری فقط هنگامی حس کردند که باید علیه این رژیم مبارزه کرد که سر خودشان باالی دار رفت
 فـدائیانسال کشتار و سرکوب دائمی و استیالی کامـل ضـد انقـالب در قـدرت، هنـوز  ٤آن بدتر، پس از 
تر بـه  کـه خودشـان از دوسـال قبـل سـت و این در حـالی". کشد انقالب شعله می"دند، دا اقلیت شعار می

  !  کردستان فرار کرده بودند

گرفـت، امـا  های ضدو نقیضی را در بر می درست است که چپ ایران به طور کلی معنائی ندارد و گرایش
ژه آن دوران را نیز مشاهده به هر دوران از نبرد طبقاتی که نگاه کنید برخی خصوصیات کلی سیاسی و وی

به نظر من دو خصوصیت کلی چپ رادیکال ما به طور کلی یکی پرتی و گیجی بخـش عمـدۀ . خواهید کرد
از لحاظ نظری هنوز به تفاسـیری از . آور اغلب کادرهای آن آن بود و دیگری آماتوریزم شگفت" رهبران"

دوران خودشان هم درست بـوده باشـند و حتـی  داری و امپریالیزم اعتقاد داشتند که حتی اگر در سرمایه
تر  آن هم کل ماجرا را کامل فھمیده بودند، به هر حال نزدیک به یک قرن از دنیـای مـا عقـب ناقالناگر 
در چنـین دنیـایی، و . کم نشان داد دنیا چقدر با زمان لنین متفاوت شده اسـت انقالب ایران دست.  بودند

، هنگامی که برداشت استراتژیک چپ این باشد که خلق علیه امپریالیزم در چنین انقالبی به این پیچیدگی
آیا تعجبی دارد که در ضدیت بـا امپریـالیزم پشـت . انقالب کرده است، نتیجه همان خواهد شد که دیدیم

های دار درک کردند کـه خیـر ایـن ضـد انقـالب اسـت، در  خمینی بروند؟ و یا هنگامی که در باالی چوبه
ی به همان امپریالیزم یا نوکرانش پناه ببرند؟ اکثریت عظـیم چـپ یـا مرتکـب اشـتباه اول ضدیت با خمین

حتی . و در همۀ جریانات مختلف هم درجاتی از این اشتباهات دیده شد! شده است یا دوم و یا هردو باهم
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. فراتر بروندند از این چارچوب ه بودهایی که عمال نتوانست بودند گرایشهنوز الملل چھارم  در جریان بین
های بـا نقشـه و آگاهانـۀ آلـت  کنیم و نه غرض ورزی و اضافه کنم فعال در باره اشتباهات چپ صحبت می

  . های دول خارجی به اسم چپ دست

 


