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   ١مقدمه تاریخ مسکوت از بخش 

  

  تاریخ مسکوت

  روایتی از سوسیالیزم انقالبی در ایران 
  در گفتگو با تراب ثالث

  

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

  

نگریم همانند بسیاری از نقاط  ایران میوقتی به تاریخ معاصر جنبش سوسیالیستی و انقالبی : مقدمه
حتا در روایت  -ی حاکمان جدا از روایت مسلط و کر کننده –دیگر جهان، هژمونی و صدای مسلط 

ی وقوع خود این رخدادها و مبارزات بوده است؛ یعنی سلطه  رخدادها نیز همانگونه است که در هنگامه
اند و یا دل در گرو ناز و  ه فرمان فرامین مسکو داشتهو فرادستی روایت جریاناتی از جنبش که یا گوش ب

ها و مبارزات خود را ابتدا از دل  که فعالیت» سوسیالیزم انقالبی«سنت . های پکن و اقمار آن کرشمه
و با انتشار کندوکاو آغاز کرد با این وصف سنتی است  الملل چهارمجریان منسوب به تروتسکیزم و بین

ی جنبش صدای مسکوت و حتا ممنوع و سرکوب شده بوده است بلکه در  هکه هم نه فقط در هنگام
نه به سبب ناحقیقی بودن  -ها  نگاری بازبینی رخدادهای تاریخ معاصر در بسیاری از به اصطالح تاریخ

اغلب فاقد  -ها ها و راهکارهایش بلکه به سبب قلت کّمی اعضایش و ضرب و شتم سایر گروه تحلیل
ده است که چیزی بیش از چند برگ از تاریخ معاصر چپ ایران بدان اختصاص داده آن اهمیتی تلقی ش

اینکه انواع و اقسام استالینیزم روسی و چینی و روح کلی این نوع سوسیالیزم چه میزان در این . شود
ه رانی سنت سوسیالیزم انقالبی در ایران مؤثر بوده و چ کننده و در به حاشیهبرخورد سرکوبگرانه و طرد

پوزیتیویستی تعداد اعضای یک جریان آنقدر اهمیت ندارد که دریابیم -میزان معیار اعظم کانفرمیستی
اگر برای بشر . های اردوگاهی یا کمیت یک جریان نسنجیم امروزه دیگر حقیقت را بر اساس تأییدیه

ت، حتا با همواره به بیان درنیامدن معادل به حساب نیامدن و در نهایت ناموجود بودن بوده اس
کنندگان  اختصاص درصدی از احتمال قابل تصور به اینکه ممکن است حقیقت نه در روایت تهیه

و یا بالعکس  –های آنان  طلبی شکست جنبش انقالبی گذشته، و بنابراین نه در ندامت و هزیمت
 که شاید در پرداختن به روایت -های سابق لجاجت دگماتیک بر سر شعارها و چسبیدن به سکت

شان از انقالب سفید تا ضدانقالب سیاه و تاکنون، بخش زنده و  های نیروهایی است که تحلیل
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است، آنگاه بیش از پیش لزوم طرح و انعکاس روایت این  برانگیزی از جریانات انقالبی ایران بوده تأمل
تلخ های قشنگ و  طنین افکندن چنین روایتی نه برای نشستن پای قصه. شود نیروها احساس می

های  ترهای جنبش، نه برای برپاکردن جلسات اعتراف و ندامت علنی، نه جهت منم منم کردن قدیمی
مدرنیستی این روزگار فضای مجازی، و نه برای صرف روایت آنچه گذشت بلکه برای  مرسوم پست

آنگونه  حقایقی است کمتر شنیده شده که شاید دیگر زمان آن رسیده باشد تا مجالی یابند تا هم زندگی
ها شاید راهی به بیرون از قفسی که در آن به سر  که بود را روایت کنند و هم اینکه ما نیز به میانجی آن

  .بریم را بیابیممی

ی اخیر به گرایش  ث یکی از اعضای اصلی و مرکزی جریانی بود که در طول بیش از چهار دهه.ت
یی که با وی داشتیم سعی کردیم تا با تکیه بر در گفتگوها. شود سوسیالیزم انقالبی شناخته شده و می

کند، به سوی  کند حرکت می ی ماجراهایی که وی بازگویی می ی روایت که به واسطه نوعی از ارائه
ی  بنابراین چه به واسطه. ی این سنت بپردازیم بندی از رخدادها و مبارزات معاصر از زاویه تحلیل و جمع

رویم از روال مرسوم  اف ما در این گفتگو هرقدر جلوتر میکاراکتر خاص وی و چه نیات و اهد
کند  گفتگوهایی که صرفن کوهی از وقایع پراکنده و مختلف را بر روی ذهن و خاطر مخاطب آوار می

گاهانه پرهیز کرده ی امید ما در  همه. ایم ی تبیینی اتفاقات و خاطرات داشته ایم و بیشتر سعی بر جنبه آ
روایت گامی باشد در راستای نه فقط بازگویی زیستن و مبارزات سنتی خاص در  اینجا آن است که این

  .گذشته بلکه جان بخشیدن به زندگی و مبارزات جنبش انقالبی در حال و آینده

ی فعال ذهنیت واقف باشیم، آنگاه نیک  اگر به سیاق سنت راستین مارکسیستی به نقش کلیدی سویه
با زدوده شدن در ساحت عینی اگر در  -ها ص مبارزات نافرجام تودهبخصو –میدانیم که تجارب تاریخی 

ساحت ذهنی نیز بیان نشوند در مدت زمانی نه چندان طوالنی، نه فقط در نظم موجود که حتا در 
آنچه ما فرودستان و ستمدیدگان . خاطرات و اذهان مبارزان نسلهای بعد نیز به فراموشی سپرده میشود

" رشادت و شجاعت پادشاهان و فرمانروایان"و جایی در تاریخهای رسمی و مملو از  ایم، راه تاریخ زیسته
شده بر ما تنها آنجایی نیست که از شورشهای بردگان تاکنون درهم کوبیده  خشونت اعمال. ندارد
ایم، بلکه تنها کافی است به روایتهای رسمی از تاریخ رجوع کنیم تا دریابیم چگونه این کشتارها در  شده

اگر بر آن باشیم در مقابل . قامت حذف و تحریف هستی و مبارزات همیشگی ما کماکان ادامه دارد
کادمی و تئوریسینهایش ردای  –حذف نمادین خویش در تاریخهای رسمی بایستیم  که امروزه به لطف آ

اینکه از ای نیست جز  و از زندگی و حیات پویای خویش بگوییم چاره -اند بیطرفی نیز بر دوش انداخته
باید آنچه در خاطرمان مانده را . سکوت بدرآییم و روایت انقالبی خویش از زندگی و تاریخ را بازگو کنیم

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

نمودنشان، این تجارب زیسته در خاطر و تفکر انقالبیون   شدن و ثبت رستگار ساخته و با به یاد آورده
  .امروز و فردا حک شده و به چراغی در راه آینده بدل گردند
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 - رای مخاطبینشونده و چه ب گر و مصاحبه چه برای مصاحبه –اهمیت چنین کنش دوسویه و مداومی 
ی همیشگی ما احیای پتانسیلها و امکانات  از دل این باور تردیدناپذیر برمیخیزد که بخشی از مبارزه

بنابراین تمامی آنچه در . نهفته در گذشته، نه فقط در پیروزیها و شکستهایش، بلکه در حقیقت آن است
ناپذیر از سنت مسکوت  شی جداییبخ -و بحثهای بعدی بر سر آن –این گفتگوها انجام و عرضه میشود 

سوسیالیزم انقالبی و تداوم پیکاری است که حقیقت و روشنگری را هدف نخست خویش قرار داده و بر 
توان فراچنگ آورده و  ی حقیقی نمی این باور بوده هدف حقیقی را جز با شناخت و بکاربستن وسیله

  .محقق ساخت

  مازیار خبات و کیا یعقوب فوالدی، ئاسو
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  )١٣٥٧ـ  ٦١(  ٢بخش  ،تاریخ مسکوت

  

در ابتـدا پـیش از آنکـه وارد . را پیش میبریم سری دوم بحث پیرامون تاریخچۀ سوسیالیزم انقالبی: س
پـس از : بـا ایـن سـوال شـروع کنـیم اسـتبهتر  های آغازین پس از آن بشـویم دورۀ مهم انقالب و سال

گـویی  شما روایت طبق شده این بوده که طرح انتشار بخش نخست این مجموعه یکی از انتقاداتی که 
گروهـی بـوده کـه رونـد  اگروهی که آن دوره به نام کندوکاو شناخته میشد در تمام طول این مـدت تنهـ

و خیلی از خطاهایی که شما به سایر نیروهای چپ نسبت دادیـد  است فهمیده اوضاع  را به درستی می
  ه چه پاسخی دارید؟در این بار . کند نمی در مورد این گروه صدق

  

. دهمبـیک سؤال جواب  بااول  توانم می با اجازه از سؤال کنندگان من هم: ث.ت
رونـد را  آن یکی بھتـر از دیگـراناین امکان هست که به هر حال در هر روندی 

جریـان مـا این واقعا درست باشد که حال اگر . این امری طبیعی است. درک کند

باید از جنبـه ، چرا باید برای کسی اسباب مشکل شود؟ گفت می تر بالنسبه درست
مغرضـانه ایرادی   خود سؤالشاید در چرا که  .به این سوال نگاه کردهم دیگری 

مسـئله هنگـامی کـه  دیـده ایـد کـهایـن واکـنش را حتما خودتان هم  .نھفته باشد
بخصـوص  ،رایـجهای  پاسـخیکـی از  ،شود می ارزیابی نقش چپ در انقالب مطرح

 ۀهمکـاری کردنـد و یـا بطـور کلـی پرونـد ضدانقالببین جریاناتی که یا با رژیم 
" !همـه اشـتباه کـردیم"این است که بگوینـد  علیه آن ندارند، مبارزاتی درخشانی

و هـم  شـود مـی کـمخودشان مشخص " اشتباهات"جرم هم ی بدین وسیله یتوگو
مثل اینکه بگوییم درست است ما  .همگی را شریک خرابکاری خودشان کرده اند

! کردنـد مـی همـهدوران طـوری بـود کـه کردیم اما  شرکتمردم  در سرکوبهم 
 شـایدکننـد  مـی معنی دار طرحهای  نوع سؤالن ای از کسانی کهبعضی از بنابراین 

رفقـایی شدن اشتباهات مشخص خودشان یا  از یادآورپس از خواندن بخش قبلی 
فقـط  میگوییدیعنی " نی کهیاین چنهای  سؤالطرح و با اند  شدهناراحت نظیرشان 

همـه اشـتباه "بـا همـان داروی  در واقـع  مـی خواهنـد  "گفتیـد؟ مـی شما درست
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اوال اشـتباه  یم،همه اشتباه کردواقعا  فرض کنیم! دهند  درد خود را التیام "کردیم
اشتباه، از همکاری در سرکوب مردم گرفته تا توجیه سیاسی و تئوریک  داشتیم تا

و دیگر نمی تـوان گفـت اشـتباه اینھـا فراتـر رفـتن از مـرز طبقـاتی  ها اینبه . آن
را  "اشـتباهات"چـرا امـروز نبایـد بـه کنـار،  هـا اینتـازه . پیوستن به دشمن بـود

در رابطـه بـا هـر  بایـدنه تنھا  و درس گرفت؟ ، دالیلش را پیدا کردبرجسته کرد
غلـط بلکـه  یـادرسـت بـود چـپ کدام برداشت نشان داد  مقطعی و هر رویدادی

در نظـر پـس بایـد . کجا بوداشتباه در آن و تاریخی  تئوریک های نشان داد ریشه

یـا از اساس  جریانی که قصد مخفی کردن ایرادات خود را دارد معموال آنداشت 
از انجـام  نه تنھا خود کم دست و یا مخالف استبررسی این اشتباهات امر  خودبا 

 دسـت انـداختن هـایکه نتایج کار دیگران را نیز با این گونـه بل رود می آن طفره
اینگونــه . جدیــدی نیســت ۀایــن پدیــد و تاکیــد کــنم. کنــد مــی روشــنفکرانه لــوث

ی است که چـرا هنـوز عواملیکی از مھمترین تا کنون  ٦٠ل دهه یبرخوردها از اوا
نه بصورت  .از این تجربه نرسیده ایمای  بندی اولیه به جمعسال حتی  ٤٠پس از 

یکی از  به وسیلهو نه حتی  .دموجوهای  جمعی و نه در چارچوب احزاب و سازمان
  !و رهبر این هزاران تئوریسین و روشنفکر

اصل اول آگاهی دقیقـا  .ایراد گرفتها  الودیگری هم باید به این گونه س ۀاز جنب
ایـن فقـط یـک سـوی . ی کـافی نیسـتیکه درست فھمیدن به تنھادر همین است 

، یـا بـه عملی آن فھم را تحقـق دهـد ۀدرست فھمیدن اگر نتواند جنب. قضیه است
چـه تفـاوتی بـا نفھمیـدن  ،تبـدیل شـود )هدفمنـد( "فعالیت آگاه"مارکس به  قول

و استراتژی  بودیمبھتر از همه فھمیده همه چیز را  "ما"دارد؟ بنابراین حتی اگر 
بود، پس شکست انقالب در واقع به معنـی تر  ما به واقعیت انقالب از همه نزدیک

فھم ناتوان  عملی ساختن آندر حد بنابراین ما هم ، شکست پراکسیس ما نیز بود
اتوانی تا یعنی این مسئله نیز خود باید در این روایت بررسی شود که این ن. بودیم

چه اندازه واقعی و خارج از ما و تا چه اندازه به خاطر عدم آمادگی خود ما بـود و 
  . یلیبه چه دال
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بـه  است کـهیراداتی ا بزرگترین از یکیدر واقع آماده نبودیم خود این امر که اما 
سـؤال  .اولین درس ایـن تجربـه نیـز همـین اسـت. کل چپ منجمله ما وارد است

 آن دوران" مترقـی"اپوزیسـیون   که چـرا استن همی در واقعتاریخ از ما اساسی 
و من اینجا هم چپ سوسیالیست و کمونیست و هـم اپوزیسـیون دموکراتیـک را (

و علیـرغم ایـن همـه  تـاریخی و سیاسـی ۀعلیـرغم ایـن همـه سـابق) مد نظر دارم
بالنسبه باالی آن فردی و علیرغم کمیت مادی های  و از خود گذشتگیها  فداکاری
 تـاریخی اصلی ۀبه هنگام ادای وظیفنه تنھا نتوانست  یک نیروی اجتماعی ۀبه مثاب

در آن  ۀبخـش عمـدکـه بل کند ایفا یبعدنقشی مترقی در تحوالت  ٥٧در انقالب 
   ؟ قدرت رساندن ائتالفی شد که ضد انقالب حاکم را به همااز ای  خود شاخهعمل 

بـه معنـی کلـی جریـان دو در بین جریانات به اصـطالح مارکسیسـت در آن دوره 
 بلشـویک و لنینیسـتدر حـرف  کم دستجریاناتی که خود را : وجود داشت کلمه
 به کار مـی بردنـد خوددر مورد که  عنوانیدانستند و جریاناتی که علیرغم هر  می

 کـه یـا مـثال جریانـاتی .در واقع سوسیال دموکرات بودند در عمل ضد بلشویک و
و به اصطالح سوسیالیست شـده بودنـد و یـا از عمدتا از جبھه ملی انشعاب کرده 

 یـا دلسرد شده بودنـد و از زوایـای منشـویکی مائوئیستی و استالینیستیجریانات 
ده ، اما چرا در شب قیـام. نده بودکائوتسکیستی به موضع ضدیت با بلشویزم افتاد

نفـر عضـو  ١٠٠ مـثالحتـی یـک گـروه بلشـویکی بـا  پس از انقالب اکتبر، ها سال

ـــه  ـــردر و کـــار کشـــته ســـازمان یافت ـــی  چـــراو ان نداشـــتیم؟ ای  آناز  ٪ ١حت
خـود  مقاومـت ردی ازنتوانسـت  مـا مـدرن و دمـوکراتانقالبی های  سوسیالیست

شـرم آورنیسـت کـه اکثریـت عظـیم  ایـنآیا  برجا بگذارد؟  علیه استبداد مذهبی
با ایـن همـه قسـم و سـوگند بـه اصـول این سرزمین " روشنفکران"و " رهبران"

آخـرین ایـزم در باره آخرین اصول  رسالهو با این همه کتاب و مارکسیزم لنینیزم 
تـا ایـن انـدازه تـو زرد از آب در  یتـاریخ عملـی و در اولین آزمـایش ،های جھان

  ؟جلوی چشمشان را ببینند حتی نتوانستند ضد انقالِب که  آمدند

 به عنوان یک گـروه و یا دیگران ماپرسش باال مھمتر است تا اینکه به اعتقاد من 
 که یـاایم  زیادی را مرتکب شده اشتباهات مثل همه ما همالبته  .خاص چه کردیم
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تـازه امـروز شـاید  یـادر طول انقـالب تصـحیح کـردیم و  دیگر برخی باز هم مثل
ایراداتی که امروزه به چپ وارد اسـت بنابراین به صرف این که . متوجه شده ایم

یـا مـای آن (شود به این معنی نیست که به خود من  می از زبان من مشخص ابراز
آن قدر اهمیـت  این ایرادات کمتر یا بیشترمقدار  ۀمسئل. وارد نبود یایراد) دوره
بخـش  ۀبـه مثابـ به نظر من خود تشکیل حزب کارگران سوسیالیسـتمثال . ندارد
و بـرای یـک بلشـویک ـ  .بزرگتـرین اشـتباه مـا بـود چھـارم در ایـران الملـل بین

که انشعاب در این حزب به خود مـا زد ای  ضربه .کم خطائی نیستلنینیست  این 

چھـارم در واکـنش بـه ایـن مسـئله  الملـل بینو نـاتوانی . عمال کمر ما را شکسـت
ی شـخص خـودم بـرا. زیر سؤال بـردچھارم را نیز برای ما  الملل بینماهیت خود 

من قبل از انقـالب عضـو . شدای  این انقالب منجر به تحول فکری و سیاسی عمده
  . استعفا دادم آنچھارم بودم اما پس از انقالب از  الملل بین

 نیـز را گـویی روایـت ۀنحـوروش این مسئله فرصتی است که قدری  جا نهمیاما 
از جانب برخی رفقای دیگر هم ایراداتی ابراز شده که بد نیسـت  .باز کنیمبیشتر 
ایـن  "صـداقت"یکـی جنبـۀ . ع دو جنبـه داردواین موضـ .شود هم اشارهها  به آن
است، یعنی بخشی که به منِ راوی برمیگـردد کـه در ایـن مـاجرا شـرکت  روایت

امـا "کـه انـد  اشـاره کرده هم گاهی خود منسابق مثال برخی از رفقای . داشته ام
بـا آن موقـع راوی  واضح است مـنالبته  "!گفتی نمی خود تو آن موقع به این شکل

 دیگـریهیچ کـار  یعنی اگر در این مدت. سال تفاوت سنی دارم ٤٠نزدیک فقط 
ییر غرا تو منجمله من مسائل  چھل سال کلی خود ایننکرده باشم به هر حال هم 

توان از کسی توقع داشت که دنیای دیـروزش را مثـل آدم دیـروز  نمی .داده است
در روایت ایـن گذشـته  که باید بتوانمراوی جنبه دیگر این است که من اما . ببیند
 یعنـی. مهمـان وقـایع گذشـته نشـان دهـ بـانیـز را  مخـود یزبـان امـروز رابطه
شـده هنـوز  حتی اگـرتوانم چیزی را امروز ادعا کنم که نتوانم در آن گذشته  نمی

مسیر رسیدن به آن را حد اقل و یا  نیز نشان دهمفقط به صورتی ضعیف و نپخته 

بـدون آن کـه شـد  مـی توانم بگویم باید فالن یا بھمـان کـار نمی یعنی. روشن کنم
و  گفتـیم مـی بتوانم نشان دهم که خود ما در همان موقع نیز کم و بیش همـین را

   .من امروز چگونه به این نتیجه رسیده ام گفتیم پس نمی یا اگر



)١٣٥٧ـ  ٦١(تاريخ مسکوت، بخش دوم   11  

Kandokav.com  ١٣٩٦، بھمن ٥کندو کاو   

 هـایی درسانقـالب  ۀخـود مـن هـم از تجربـ ،وضـوحبجنبه دیگر ایـن اسـت کـه 
از شـتر یبـا دور شـدن هـر چـه باینکـه بویژه . دانستم نمیکه قبل از آن  ام گرفته
 هـایی بیشـتر هـم درسامکان چنـین شوند و   می تر روشنوقایع خود  انقالب زمان
آن زمـان بـه بعـد تجربیـات دیگـر و شـاید بیشـتری کسـب از  همچنین. شود  می

چـه بسـا اگـر االن در آن   .دانـ تغییردادهرا ام  زندگی فکری و سیاسی کهام  کرده
در نتیجه . دانستم می یا درست ی را مھمانقالب حضور داشتم خیلی کارهای دیگر

به وقایع تئوری امروزم  بابه وضوح درس بگیرم گذشته  این از خواهم می االن که

اینجا مسئله گروه ما یعنی شخص خود من مسئله فرعی تـری . کنم می نگاهدیروز 
 کنم البته بایـد می اما هنگامی که به جریان مشخصی منجمله گروه ما  اشاره. است

 را دورهآن عملکـرد گـروه خودمـان در واقعا سعی کنم نگـاه آن موقـع و منطـق 
 بیان کنمفھمیدیم،  می که در آن زمان طور همانشد و  که بود و طور همان درست

  . آن تجربه از خود روایت جدا کنمهای  و نتایج امروزم را به عنوان درس

 .نیسـت هـم ای است که البته کـار سـادهروایت  ۀنحو ۀقضی بخشی ازاما فقط این 
 ذهنـی اسـت وتا حـدی  رهاهموپس  ،ی استصشخ عاقبتهر روایتی  بویژه اینکه

راجـع بـه امـروزه  هنگامی که. تعصبات و تبعیضات برخی هبآغشته  قطعا تا حدی
و  ببینـیمهـای خـود را کمتـر  عیبشـاید  کنـیم مـی خـود صـحبتگذشته عملکرد 

باید همواره این جنبـه ذهنـی روایـت را در . دهیمهای خود را بزرگتر جلوه  حسن

که خوشبختانه تقریبـا آن دوران  پرونده مکتوب براساس خواننده اما .گرفتنظر 
   .سنجدبخود  مسائل رااز بسیاری  دتوان می کامل موجود استبطور 

در  نقـد عملکـرد چـپ بایـدبه وضـوح این روایت عملی و سیاسی اصلی ما هدف ا
بقـول . باشـدایـن جـا دیگـر تعـارفی نبایـد در کـار . باشـد از دیدگاه چپ انقالب

  !مارکس نقد نباید از نتایج خود بترسد

التان که آیا ما به عنوان سـؤاین در پاسخ به  نسبتا طوالنی ۀبعد از این مقدماما  
دانیم که اوضاع  می را تنھا گروهی خود "کندوکاو" پیرامون نشریهمشخص گروه 

به نظر  ،جدای از این. باید بگویم که هم آری و هم خیر ،را درست فھمیده بود
و  نسبی استهم فھم همیشه مسئله اول اینکه . ال اشکال داردسـؤمن خود این 
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باشید شما را تر  اینکه شما به نسبت فالن درجه رایج از فھم فھمیده. هم ناقص
هم سنگ  نظری و عملی آن نیز جوانب مختلف عالوهه ب !کند نمی الزاما فھمیده

و استراتژیک ـ و ای  مسائل برنامهدر رابطه با بویژه  از بسیاری لحاظ،. نیستند
ـ من نه تنھا در آن ای  چنین برنامهکلی سیاسی منتج از های  برداشتبویژه 

از  بھترما نه تنھا یک کم کوچک گروه دوران که حتی االن بیشتر اعتقاد دارم که 
از گفتن ای  و به اعتقاد من نباید واهمه .دید می ک سرو گردن بھتربلکه ی بقیه

 انقالبهای  درس له جدی است و عاقبت بایدئاین حرف داشت چرا که مس

این تنھا مدالی . این همه چیز نیست که قبال گفتم طور همان اما .ه شوندگرفت
 ریشهاز لحاظ و سیاسی عملی و از لحاظ تجربه . نیست که باید به یک جریان داد

  . شدیم می محسوب ها گروهترین  جزو ضعیفما شاید  در جامعه دار بودن

در حوضی کـه مـاهی نیسـت " می گویند .روشن کنمضرب المثل بگذارید با یک 
 ی بـراییگـو بـه نسـبت کسـانی کـه قربـان صـدقه. "خوانـد  مـی اطابو ع قورباغه

 اپوزیسـیونویـا در مقـام  را با مبارزه طبقاتی یکی گرفته بودند" روحانیت مبارز"
 ،ما بھتر بـودیمبه وضوح   دند،بو ضدانقالببه دادن مشغول نصیحت  دموکراتیک

و یـا ایم  هکـردناما نه به این معنی که خود ما هم در ارزیابی از این انقالب اشتباه 
  . یمداینکه همه مسائل مھم را فھمیده بو

از همه لحاظ  کندواقعا اثبات  تواند  می گروهیهر  ،که در باال گفتم طور همانتازه 
آیـا بـود آن الزم بـود؟ در واقـع آیا بود آن چه اما  ،برتری داشت ها گروهبر سایر 

بـه مـا  کم دسـتهیھـات کـه به نظـر مـن طلبید؟  می آن دوران ضعیتچیزی که و

بسـیاری از اشـارات مـن بـه بنـابراین . هـیچ بـودیم بـودیم  مـی نسبت آن چه باید
کـل چـپ نـوعی درد دل داخلـی  در واقـع های جریانات چپ در آن دوران کمبود
   . چپ استکل کمبودهای  ۀتاریخچاز ای   ما خود جنبه ۀتاریخچ. است

 تـوانم نمـیبه عنوان یک فعـال سیاسـی  هممن این را هم باید بگویم که  درضمن
 ازیعنی اینکه به هـر حـال در هـر شـرایطی . را سانسور کنم این فعالیت ۀتاریخچ
بـه  ای عدهدلیل اینکه چرا و  باید برجسته شودمسیردرست  ،در آن دورانمبارزه 

 سیاسـی بازگو کردن ایـن نـوع خـاطرات. ه بودند روشن شودرسیدناین شناخت 
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بـرای نسـل بعـدی امـا . دبر  خواهد افراد آن دوران را به هوا از بسیاری هنوز داد
بـویژه در ارتبـاط بـا  .چـپهـای  فرقهتا ناراحتی سران  مھمتر استدرس گرفتن 

هـای روشـنفکرانه  ایرادبه جای این رفقا در واقع  .انقالبیک ای به اهمیت  مسئله
هـر از . ه باشـندرا توقـع داشـتصداقت تـاریخی این منجمله خودشان از همه باید 
متاسفانه ایـن دقیقـا کـاری  .کارنامۀ خودش را بررسی کندخواست که باید  کسی

بـه تمـام مـثال  . اند نکردهسال  ٤٠بعد از است که بسیاری از جریانات چپ هنوز 
یا بعـد از  ،پشتیبانی کردند "خمینیرهبری "م از در دورۀ قبل از قیاکه  جریاناتی

اپوزیسـیون تبدیل به یا  پرداختند وضد انقالب  از رژیم" مشروط"حمایت به  قیام
نشـان کنـد کـه  نمـیصداقت تاریخی حکـم آیا  .نگاه کنید، شدند آن نرم و مخملی

چنـان  سیاسـیمشـخص  تحلیـلیـا کـدام های نظـری و  ریشـه به دلیل کدام دهند
واقعیت  باعث شد که ایدئولوژیکو یا کدام موانع ؟ نده بودضعی را اتخاذ کردامو
هـا   روایت گونـه در غیر این صورت اساسـا چـه نیـازی بـه ایـن؟ درست نبینند را

  هست؟

که در بخش  طور همان. اما اینجا مسئله دیگری هم نھفته است که باید اشاره کرد
از  جریانات چپ آن دوران به ناگھـاناز هیچکدام قبلی این مصاحبه توضیح دادم 

و مبـارزات یک سـری مباحثـات هرکدام از ما در گرماگرم . ندآسمان نیفتاده بود
المللـی شـکل گرفتـه  بـینمختلـف موجود و جریانات و تاریخی و در بستر  جھانی

 بر سرمباحثاتی شناختیم و همیشه با یکدیگر  می همه همدیگر رادر نتیجه . بودیم
 هـای ایـن مباحثـات یکـی از آزمون. ایـم داشـتهای و اسـتراتژیک  نامهاختالفات بر
در نتیجه همانطور که همان وقت هـم دائمـا . انقالب ایران بود ۀتجربقدیمی خود 

را  دوراناوضـاع آن  هنگـامی کـهسنجیدیم امروز هم  می عملکرد یکدیگر راباید 
مثـل اینکـه ایرانـی  تعارفبا چند . مقایسه کنیمرا  این مواضعم باید یکن می روایت

پرداختن به بحث جزئیات مشـخص ایـن زحمت توان از  نمی "یماشتباه کرد همه"
واقعیت این است که در بسیاری از مراحل حساس انقـالب . دش خالصاشتباهات 

در و یـا بـه عبـارت دیگـر  بعدی انقـالب تحوالت همین اشتباهات در مسیرتاثیر 
خـود و یـا در طـول قبـل از انقـالب  .اند بودهبسیار مھم  تحکیم ضد انقالب روند 

کـه بـه جریانـاتی شـده بـود ولـی بودنـد بینی  پیش شتباهاتبرخی از این اانقالب 
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بـدون تـرس باید ن گرفتند، آیا  می آن را نادیدهای  فرقهئولوژیک و دایخاطر منافع 
  یم؟بر بخورد به نقد این تجربه بپرداز کسیبه مبادا از اینکه 

  

را جریـان صحیح  موضع گیریشود که گویا بیشترین  نمی های شما اینطور استنباط اما آیا از حرف: س
؟ آیا هیچ نقدی به این جریان وارد نیست؟ آیا فقـط دیگـران بودنـد است کرده اتخاذسوسیالیزم انقالبی 

  که مرتکب اشتباه شدند؟

  

اشـتباه داریـم تـا  بعـالوهو ! ما هم اشـتباه کـردیم. گفتم مسئله این نیست: ث.ت

عواقــب برخــی . بحـث دیگــری سـتخــود د خطاهــا هـم اکمیــت و تعـداشـتباه و 
 فرعی اشتباه در ارتباط با فالن یا بھمان تاکتیک. اشتباهات غیر قابل جبران است

از همـه یـا و  .اصلی طبقاتی قابل مقایسـه نیسـتهای  بندی با اشتباه در مورد صف
با اشتباه در بـاره اینکـه چگونـه  اینکه ضد انقالب کیستاشتباه در باره  ،تر واضح
مجـددا  اجازه دهیـد اما. آن مبارزه کرد از زمین تا آسمان متفاوت است علیهباید 

بـه تـوانم  مـن نمـیاوال . سئله دیگر را نیز روش کنمماز فرصت استفاده کنم یک 
 فقــطعاقبــت  صــحبت کــنم، مــن "م انقالبــیزگــرایش سوســیالی" ۀعنــوان نماینــد

هم صـحیح امیدوارم البته برداشت خودم را از این کارنامه ارائه دهم که  توانم  می
امـا  .انـد از سـر گذرانـده  راکه همین تجربه  ییمورد توافق سایر رفقاباشد و هم 
نظرهای مختلفی وجود داشته  همواره در هر گرایشی هر چند منسجمبه هر حال 

مـن بـه شخصـه . انـد داشـته ت و منفـییی مثبـعملکردهـا هـمهر کـدام دارد و و 
آن دوران  جمـع مـا دراطمینان دارم ارزیابی من کم و بیش معرف نظـر اکثریـت 

ذهنی و شخصی روایت ها  ۀمحق است جنبهمواره باز تاکید کنم شنونده  اما است
 افـراداشاره کنم اگر در این روایت اسـمی از  باید در ضمن. را نیز در نظر بگیرد

برم دو دلیل دارد یکـی اینکـه برخـی از آنـان مسـیرهای دیگـری را انتخـاب  نمی

آوری شـود و  یادشان  سوابقاند و شاید در جو فاشیستی فعلی درست نباشد  کرده
د بھتر نباش ذکر نام شاندانم چه کسانی موافق یا مخالف  نمیدوم اینکه ازآنجا که 
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بـازگو افـراد اسـم  بدون ذکر انتا حد امک است ماجرا را کامال از دیدگاه خودم و
تـوان از  نمـیمگر در جایی که مسـئله بقـدری روشـن و مشـخص اسـت کـه  .کنم

  .کرداحتراز نامبردن 

طبعا " حرف درست"برای بحث پیرامون که است نکته  این مسئله هم  جنبۀ دوم
خاص خود های   و مسائل هم اهمیت. در رابطه با مسائل مشخص صحبت کردباید 

و بیشـتر چـه کسـی توان در ترازو وزن کرد که   می دانم چگونه نمیمن  .را دارند
هم باید این باشد که در مـوارد  نتالش م. است حرف درست زدهکمتر  چه کسی
 مـثال در رابطـه بـا ارزیـابی جریانـات. اشاره کـنم انتقاداتبه این  و مھم مشخص
شـان از  درکشان از امپریالیزم، م فھ ،شان از دوران درکاز انقالب سفید،  مختلف

ــا مــثال  برنامــههــای  خواســت فھــم شــان از ،در ایــران اســتراتژی انقالبــی ای، و ی
، عملکردشان در ارتبـاط بـا مسـئله بعد از قیام کارگری این جریاناتهای   سیاست

هـای  ائـتالف، شـان از ماهیـت طبقـاتی رژیـم جدیـد برداشـتملی یا ارضی، زنان، 
 یعنـی .دادند  می اهمیتی که به مبارزه برای دموکراسی و یا شان قبولطبقاتی مورد 

مبـارزات ی متفـاوت چـه تـاثیری در ها نتـایج عملـی برداشـتباید دید بطور کلی 
 فعـالی در ایـن انقـالبهر به نظر من . داشت انقالببعدی تعیین مسیر  و طبقاتی

درسـت راه یند کجـا بسنجد و ببتجربه را این دقیق  ، یعنیینطور فکر کندمهباید 
  .چه بود ای آن برنامهو دالیل نظری و . رفته و کجا غلط

  

یکی این کـه بـاالخره جـواب یـک نقـد . البته از دید من می توان نکاتی را به این بحث اضافه کرد:  س
 بهمـانشود به شکل کلی این را مطرح کرد کـه فـالن شـخص یـا  نمی. مشخص است پاسخمشخص 

و َبری از هـر نـوع ها دارد یک نوع جایگاه خیلی واال  جریان با این نوع بحث کردن و این نوع نقد کردن
باشـد در  درسـت حتی اگر این قضـیه هـم. درنظر می گیردو تاکتیکی برای خودش  خطای استراتژیک

ح شـده جـواب هایی که مطر  بایست به آن تحلیل قبلی در نهایت پاسخ باز این است که منتقد می ۀشمار 
ای قبـول داریـد  بپرسم که شما تـا چـه انـدازهخواستم  میتوضیحی  جدای از این نکته. مشخصی بدهد

ها و  اینکــه مــا خیلــی نپــرداختیم بــه نقــد کــردن درونــی و بــه زیــر ســوال بــردن و نشــان دادن کاســتی
شـما بـه عنـوان  کمبودهایی که احیانا و قطعا در هر جریان سیاسی وجود دارد، بر میگـردد بـه ایـن کـه
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پنجاه خیلـی درگیـر وضـعیت سیاسـی داخـل ایـران  ۀدر آن مقطع ده "کندوکاو"جریانی به اسم جریان 
را به وجود آورده است کـه شـما در آن دهـه بیشـتر در مقـام  حالتیعنی شکل فعالیت شما این . نبودید

  چیست؟ مورد نظر شما در این .یک منتقد ظاهر بشوید

  

 امـا .گذاشـتید  مھم و کلیدی ای نقطهاتفاقا انگشت روی . بله، درست است: ث.ت
بودن در آن دوران بـه  "مطرح"یا " درگیری"پایین  ۀبه عبارتی این ماجرای درج

نبـود کـه امـروزه گروهـی  وزنـه اییعنی کل چپ در واقع . گردد می کل چپ بر
 مشـخص اما از لحاظ گروه. بخواهد به مطرح نبودن گروه دیگری سرکوفت بزند

تجربه بـود و  بیکوچک و گروهی  یعنی. است از بقیهتر  درستحتی حرف ما این 
 ا وجـود ایـن بـهاما بـ .نداشتند داخلیریشه در مبارزات اغلب کادرهای اصلی آن 

قبل از  ۀهم در دور. اتفاقا بسیار هم فعال بودآن دوران یا حتی این دوران نسبت 
ویان و هـم در طـول انقـالب در جدر کنفدراسیون دانشـدر خارج کشور و انقالب 

ایـم و  بـودهمـا هـم در هـر حـال در اغلب رویدادهای مھم آن دوران . خود ایران
   .  و ناموفق ایم، هرچند ناچیز داشتهمداخله 

اول اینکـه مـا در . باشدن فایده بینیز ما  ۀویژ مشکالتبرخی از  اشاره بهید شااما 
یعنـی از همـان ابتـدا . واقع اپوزیسیونی بودیم درون خود اپوزیسـیون کمونیسـتی

چھارم ما را کم و بیش از همه جریانـات موجـود  الملل بینمواضع ما و تعلق ما به 
در نظر داشته باشید که اکثریـت . ساخت می متمایزدر ایران مدعی کمونیزم  چِپ 

و  یسـتی آمـده بودنـدئجریانـات از سـنت استالینیسـتی و مائوایـن قریب به اتفاق 
و  "تروتسکیسـت"مـا را و رسـمی  بطـور علنـی" بـرادر"مطابق دستورات حزب 

ا مـن یکـی از همـین سـران کـه اتفاقـا بـ خاطرم هست. دخواندن می "یضد انقالب"
کرد که فالنی راستشو بگـو آیـا می ال وصادقانه از من س، روزی بسیار دوست بود

؟ !عیـت داردقوا دنـکن مـی با سازمان سیا همکـاریها  گویند تروتسکیست می اینکه
، جریـان نبـود یکـی دوبـه  محـدودفقـط تاکی علیه رفقای ما هفحاشی و بنابراین 

نـاچیزی و شـدند  مـی تاکی خستههآنھا هم که از . اکثریت عظیم چپ اینگونه بود
مـا ها  رفندتو دست آخر که هیچ یک از این . کشیدند می رخه مطرح نبودن ما را ب
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فیزیکـی و یـا  برخـوردبـا خـود را  میدان به در نمی کرد خشـم و عصـبانیترا از 
گونـه بنابراین مـا از همـان آغـاز کـار بـا ایـن  .کردند می جبران ما نادیده گرفتن

 جدی بگیریم نباید از اول پا به این مسیر ر بوداگر قرا. ایم برخوردها مواجه بوده
اولین نشـریه چپـی کـه  .دبشنویاین طنز تاریخ را هم  جالب استاما  .گذاشتیم می

 شـدضـدانقالبی معرفـی  بـه منزلـه یـک جریـان آخوندی رسما از تلویزیون رژیم
همـان جریانـات بـا اکنـون  ضد انقـالب. بود "چه باید کرد" یعنی نشریه گروه ما

و ایـن . بـودانستند هم صدا شده د میما را ضد انقالب که مائوئیستی استالینیستی 

انستند اکنون با ضـدانقالب واقعـی د میجریانات که در آن دوره ما را ضد انقالب 
  . همکاری می کنند

روز دو سـه . نیز علیه ما صورت گرفت" درون خلقی" های خشونتاولین  یکی از
از  اعضـای یکـیدسـت در دسـت هـا  اللھی حـزبدر دانشگاه تھـران  پس از قیام

 شـان را از خـارج اشـخاصکه ما حتی برخی از (جریانات شناخته شده مائوئیستی 
ی آن زمان ها کمونیستاتحادیه ـ  حقیقتنشریه  حولاز گروه  :شناختیم میکشور 

 و بطری چماقبا چاقو و ما در دانشگاه تھران ه جلس اولینبه ) و سربداران بعدی
دو سـه بـار " مقـدس"این همکـاری در همان ماه اول بعد از قیام . ور شدند حمله

   .داد اتفاق افتاد می دیگر هم در ارتباط با جلساتی که جریان ما سازمان

نیـز  و نـاچیز بـودن امکانـات مـا به معنای محدود بودن رشد مـاالبته  شرایط این
نیروهـای غالـب آن دوره  ۀکم و بیش همـکردیم  می هر جا که ما سری بلند. بود

گروه ما هم جـوان و تـازه کـار بـود و هـم بنابراین  . شدند می متحدبرای زدنش 

 .خـورد می "رفقا"را از ضربه اولین  توانست کاری کند می و هرجا هم که ،کوچک
 ماخود در آستانه انقالب . همه به یک طرف و واقعیت عینی طرف دیگرها  اما این

 یعنـی باشـیم؛از آن چیـزی کـه بایـد  هسـتیمدر واقع کاریکاتوری دانستیم که  می
کـم بـه حـد  دستباید قبل از انقالب . درک می طلبانقالب شرایط  ازآن چیزی که

انقـالب  خـود نقش موثری در یمکه بتوانرسیدیم  می حزب انقالبی ۀاولی ۀنطف یک
 تعداد کمن یهمای بودیم که تازه  نفره  ٣٠ی یما یک گروه دانشجو اما. یمایفا کن

شاید نصف آنھا بیش ، قرار نداشتندسیاسی  ۀهم همه در یک سطح دانش و تجرب
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 دور از ایـران ی جـوانی راهـا سالو اغلب  نداشتندعضویت  ۀاز یکی دو سال سابق
 و محالت جدیـدها  من یک ماه طول کشید تا با خیابانخود برای . گذرانده بودند

در مورد گـروه ها  اما هر چند این کمبود! آشنا شومدوری  د از چند سالبع تھران
 شـامل خیلـیبـه اشـکالی دیگـر ت ایـن واقعیـ ، عـیناز همـه بیشـتر بـودشاید ما 

. آمـاده بـرای ایـن انقـالب نبودنـدهای دیگر هـم  دیگر هم میشد؛ خیلی جریانات 
و  بسـربرده بودنـددر خارج از کشور ها  مدتها  ی اصلی بسیاری از گروهکادرها

که گروه مـا  شما ۀنکتدر نتیجه این . دیدند میو ایدئولوژیک  مسائل را خیلی کلی

 های متفاوت شامل همه به اندازهسیاسی داخل ایران نبود  اوضاعدرگیر  آن چنان 
سـیاهی داشتن انبـوهی از ، خود انقالب اثبات کردتجربه ور که ط هماناما  .شد می
و مطرح بودن نیز . آگاهانه در یک انقالب بشودمداخله تواند جایگزین  نمیر کلش

بـه  "ییایسکارا" به اصطالح علم و کتل حزبی و انتشار نشریههوا کردن هرگز با 
   .آید نمیدست 

در درون گروه خودمان بـا هم ما  ،یکی دو ماه آخر قبل از قیام بھمن نیداجالبه بد
به این معنی که چند نفـر از رفقـا اعتقـاد . روبرو شدیم" مطرح بودن"این مسئله 

یـا بمـانیم و  درخـارجبایـد پـس  "آیـد نمـی ما که کـاری از دسـتمان بـر"داشتند 
جالب این جاست کـه در همـان . محدود کنیمکندوکاو ادامه انتشار خودمان را به 

خفقـان کارزار علیـه "دفاعی ما در های  فعالیتشد  می گفتهها  زمان که این حرف

هــیچ یــک از . بزرگتــرین فعالیــت دفــاعی ضــد شــاه در بریتانیــا بــود" در ایــران
نفر را هـم بـه خیابـان  ٥٠توانستند حتی نمی جریانات دیگر آن دوران در بریتانیا

اردشـیر . رسـید می بکشند در صورتی که تظاهرات کارزار ما به بیش از هزار نفر
خود از این کارزار و اینکه تا چه  زاهدی سفیر آن زمان شاه در لندن در خاطرات

یعنـی . کرد نام برده است می تبلیغاتی رژیم در بریتانیا را خنثیهای   اندازه برنامه
بنـا بـه آمـد و  نمـی کاری از دستش بـر و نبود" مطرح"گروه ناچیزی که همان  با

تـوان مداخلـه  مـی ییتـو گـو !کرد می اکتفا تئوریک نقد بهباید  توصیه این دوستان

 ییتوگو. کار تئوریک را از مداخله سیاسیسیاسی را از کار تئوریک جدا کرد و یا 
خود تجربه ! نبودکندوکاو نیازی به انتشار  دیگر می کردیمدر انقالب مداخله اگر 

در فرهنگ خـرده بـورژوائی ـ  ایران در چپها  این گونه بحثکرد اثبات  انقالب
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نسـبی از  صـفایدر دوران صـلح و شـنفکران مـا رو. شتریشه داروشنفکری آن 
ایران سوزتر از قبل برای حل مشکالت  عالم و هر روزه راه حلی  ندتر پرشورهمه 

تسـلیم کننـده  تعیـیندوران مبـارزات درست در وسط اما  ،ندهد می جھان ارائهو 
چـوب هـم بنابراین ما همان موقع . دندش می "کار تئوریک" ۀشیفتناچیزی خود و 

چند نفر از رفقا یا به ایران نیامدند یا بعد از یکی . را خوردیم" مطرح نبودن"این 
.  را رهـا کردنـدجدی و کار سیاسی ما  ،ماندنددر ایران  اگر و یا دوهفته برگشتند

دوبـاره بـه اشـکال هـا  بالفاصله پس از ورود گروه به ایران نیز عین همـین بحث

در  ٦٠ سـالب انقـالب و بـاردوم در در تب و تا ٥٧بار اول . مشابھی مطرح شد
بـا ایـن گونـه به باور مـن اینھـا  .های خونین سرکوبدوره شکست انقالب و آغاز 

به  .بمانم باقی د همه دنیا بایستد که من بتوانم روشنفکرنگوی می در واقعایرادات 
طبیعـی اسـت بسـیار بخودی خود ایرادی نیست و حتی ها  این گونه شک و تردید

یکـی دیگـر از  امـاگاه و گـداری مطـرح شـوند، نیز یق مبارزیرف هرذهن در  که
را  شخصـیی خصائل روشنفکر ایرانی همین است که بایـد ایـن شـک و تردیـدها

و هــا  "تحلیــل"بــا بنــابراین   .یزه کنــدرو بــه اصــطالح تئــو جلــوه دهــد" اصــولی"

که در واقـع فـرار از واقعیـت و شـانه خـالی  ندوش می ظاهرهای جدیدی  "کشف"
ای  یعنی درسـت در دوره یدر دوره بحران انقالب. کردن از وظایف را توجیه کنند

ــی  ــا ضــد انقالب ــی سوسیالیســتی ی ــه انقالب کــه انقــالب در دوراهــی فراروییــدن ب
خـود افـق سوسیالیسـتی  ؟داشت برخی از دوستان چه کردنـد دارانه قرار سرمایه

 داری سـرمایهبرای برخی ایران هنوز به اندازه کـافی  .دندبریر سوال انقالب را ز
ل انقـالب یـبنـابراین در همـان اوا .هنوز در دوران انباشت اولیـه بـود! نشده بود

مطـرح " مسـئله ایـرانسوسیالیسـت حتی و دموکرات برخی از روشنفکران برای 
رژیـم  یـکدموکرات اپوزیسـیونایفـای نقـش  توجیھی بود بـرای  در واقع "نبودن

با این نگاه ضد انقالب خود به نوعی انقالب تبدیل شده بود که اکنون بایـد . جدید
انـدازی  چشـم انقـالب سوسیالیسـتی برای این گونه دوسـتانیعنی . مدرنیزه شود

 ،آخونـدهاآن هـم تحـت رهبـری  ،یـکدموکراتداری  سـرمایهغیر واقعی بـود امـا 
نین و شکســت هــم عــین همــین فراشــد در دوره ســرکوب خــو !واقعــیاحتمــالی 

اینکـه انقـالب چـه باشـد و چـه نباشـد آن قـدر  ۀاین جا دیگر مسئل. مشاهده شد
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باز هم روشنفکران . شکستاهمیت نداشت که تئوریزه کردن سازش با وضعیت 
در جـان خـود را نجـات داد و اینکـه بایـد  سرراست و بی کلـک ما به جای گفتن

تعـاریف جدیـد . ردنـدک میانکار مقابل رژیم کوتاه آمد امر پیروزی ضد انقالب را 
همگی در خدمت پوشـاندن  .رایج بوددر آن دوره از مقوالتی مثل قدرت و دولت 

بـا  خصوصـیمن در آوردی ی ها "یتئور"یکی از این . واقعیت قدرت ضد انقالبی
به یمن همین تئوری ها بـه  از سوی کسی که بعد هادرکی خصوصی تر از مارکس 

کـرد می ادعا جایگاه باالی روشنفکری در دوران پس از سرکوب در ایران رسید،

تحـت رهبـری  موجود، ۀوحشی و عقب افتاد داری سرمایهشبه فاشیستی  رژیمکه 
! است "نادولت"، بلکه نوعی نیست "دولت"معرف در واقع  ،ها ها و بازاریآخوند

 نـوعی که نقدا کشتار انقالبیـون و سـرکوب همگـانی را بـه بودهمان نادولتی این 
 احــال ایـن کشـف مھــم چـه ارتبـاطی بــ. تولیـد عظـیم صـنعتی تبــدیل کـرده بـود

عاقبـت داشـت و چـرا را  حاملین ایـن تئـوری بخشیدن به رژیم توسطمشروعیت 
. بمانـد کرد نادولت بودن رژیم خمینی غیر سیاسی شدن روشنفکران ما را توجیه

  . شخصی های ناکفایتیکردن  عمومیبه است همیشگی  نیازن همااین 

بحـران انقالبـی کـه  ۀو در دور اسـت پراکسـیسنیازمند آگاهی نکته دیگر اینکه 
برابـر ن یچنـدانقالبـی پراکسیس  ،گاه شوندآ آسا برقتوانند به سرعتی  میها  توده

مداخلـه در یـا عـدم  مداخلـه ۀمسـئل عناصـر آگـاه کمیت عددی. موثرتر می شود

 فقط یک روشنفکر. کند نمی انقالب را به یک انتخاب ساده بین عمل یا نظر تبدیل
بایـد همزمـان و بـاهم و بـا هـا  تودهنخسـت ی یتو گو. تواند این طور فکر  کند می

 ۀایشـان مداخلـوگرنـه شنفکران آگـاه شـوند وتعداد قابل مالحظه و مورد قبول ر
هـای  تئـوریمـا علیـرغم ایـن  طور که گفتم همانا ام.  دانند می آگاهانه را  بیھوده

هـای  گـروهبسـیاری بیشـتر از شـاید حتـی به نسبت وزنـه خودمـان اتفاقا داهیانه 
بـاز هـم . انقالب شـدیم ۀو مسائل و مبارزات روزمر وضعیت داخلی درگیربزرگ 

چه از لحـاظ تحلیـل شـرایط  وای  برنامه کم چه از نظر تئوریک و دستتکرار کنم 

شـعارها و مطالبـات مـا در بسیاری مـوارد  تجربه عملی نشان داد .مشخص ایران
و توانسـتیم در  کردیم و در هر جـا کـه بـودیم می ی را مطرحتر درستو تر  دقیق

کـم  دسـت. ایم به یادگـار گذاشـتهنیز مبارزاتی بھتری را  ۀسابق عمل کاری بکنیم
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تـر  گیجحتـی بـار پشـتک و وارو نـزدیم کـه مـردم را  ١٠مثل بسیاری از دوستان 
: و دقیقا همین نکته بود که من سعی کردم در بخش قبلی مصاحبه باز کنم. بکنیم

روشن برای انقالب و در همین ارتباط ای  آمادگی نظری و برنامهاین یعنی اهمیت 
 اثبات برتری گروهـی خـاص هدف. چپ در نواقصاین های  ریشهدالیل و کردن 
  .ی آن زمان خود امروز وجود خارجی ندارندها گروهچرا که  .نیست

حتمـا نبایـد  که هر مبارزی درک کند وظایف اصلی اش از چه قرارنـدو برای این 
اگـر  کـه ددرک کنیـ ٥٠ل دهـه یکه همان اوا باشید "مطرح"و یا  دبودی  در ایران

انقالب آینده ایران بخواهد فقط در سـطح انقالبـی خلقـی و ضدامپریالیسـتی بـاقی 
عـدم درک همـین مسـئله . دشـنخواهد  داری سرمایهبماند چیزی جز ضد انقالب 

  .سر عنصر آگاه انقالب را به دست خودش قطع کرد

حلیـل کـه ت داشـتیم مـی و یا هزاران عضو بودیم می و یا اینکه حتما نباید در ایران
. درستی از امپریالیزم، انقـالب سـفید و یـا نتـایج اصـالحات ارضـی داشـته باشـیم

بـه رفقای ما چرا؟ گفتم  که ندنبسیاری از کسانی که نداشتند باید از خود سوال ک
بودند تا بسیاری از تشکیالت عریض و طویل تر  بسیار درگیرنسبت وزنه خودمان 

نشـریه حزبـی  ایـرانکـه در  جریانی بـودهمین گروه کوچک ما اولین . آن دوره
 چـه بایـد کـردبیش از یک ماه بعـد از  پیکارو  کارهای  شمارهاولین  .منتشر کرد
انقالب  استراتژیاضافه کنم دقیقا به این دلیل که ما از  جالب است و . منتشر شد

کردیم رشد اولیه ما در محافل کارگری بیش از هـر حـوزه  می سوسیالیستی دفاع
 ٪ اعضـای مـا از رفقـای کـارگر٦٠شاید سه ماه بعـد از قیـام بـیش از . دیگر بود

یک نفر در  کم دستمھم  یصنعتحوزه  ٢٠بیش از  در بودند و شاید تشکیل شده
رح بنابراین این ایده که ما به خاطر کوچکی یا مطـ .سطح شورای کارخانه داشتیم

از نظـر . شدیم در اساس غلـط اسـت می نبودن فقط در مقام نقد از دیگران ظاهر
عملی اتفاقا ما فکر می کنیم از پراکسیس ما تئوری های دقیق تر و درضمن مفیـد 

  .فدائیانتری را می توان بیرون کشید تا از پراکیس مثال سیاهی لشکر چپ، 

 که مـن امیـدوارم در ادامـهاست موضوعی  وارد است به ما ی کهایراد بزرگتر اما
و نحوه برداشت  انقالبی همین مفھوم حزب و آن هم بیشتر بشکافیم این مصاحبه
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اصال به چه دلیل به خودمان اجازه دادیـم ) و نیز دیگران(این که ما . بوداز آن ما 
 حـزب ۀهسـت بـهتوانـد  تصور کنیم که  یک چنین گروهی میباوری را  این خوش

بزرگتـرین انتقـاد بـه مـا  خـودمبـه اعتقـاد یعنی  ؟رگر تبدیل شودانقالبی طبقه کا
 کـردیم و مـی نـه بـه ایـن معنـی کـه نبایـد مداخلـه. بـوداعـالم حـزب  امـر همین
کـردیم بلکـه ادای حـزب درآوردن در شـرایطی کـه  مـی نشستیم مقاله منتشر می

ایـن امـر تاکیدم بـر . تواند از عدم مداخله هم بدترباشد می آماده برای آن نیستید
مکـانیکی از رابطـه بـین تئـوری و هنـوز هـم ایـن مفھـوم  به این خاطر اسـت کـه

 و محافـل در میـان بسـیاری از جریانـاتتشکیالت و یا روشنفکر و حزب انقالبی 
تواننـد بـا اعـالم  مـی فـرد آگـاهچنـد شود که  می هنوز هم تصور، باقی مانده است

اولیـه آن  ۀنطفـ کم دسـتیـا  بـی وانقال انقالبی در واقع به ساختن حزب تشکیالت
  یـک ارتـش و دنبا از هم پاشـی .را حل کنند "بحران رهبری پرولتاریا"و  برسند

تواند  می هرگروهبانی نیز ،های سابق ژنرالیا بی یال و کوپال شدن از دست رفتن 
همـین  "ماشـالله" !کنـدرا فرمانـدهی خـود  چند نفرههای   "ارتش"ژنرال شود و 
 .داریمرا  آن ۀیا نطف  "حزب انقالبی" ١٠٠ نزدیککنیم  می صحبت االن که با هم

مثل ایشـان اهـل  چراما این است که دیگران منجمله تقریبا همه هم ایرداشان به 
های انقالب همین بود که اگر حزب انقالبی قبـل  درسیکی از ! کار حزبی نیستیم
در طول انقـالب نخواهـد  نرسیده باشد و تکامل الزمی از رشد ۀاز انقالب به درج

و اگر در جامعه ریشه نداشته باشـد در مقابـل . توانست این کمبود را جبران کند
  . ضدانقالب نیز دوام نخواهد آورد

اگـر مـن یـک درس از ایـن  کـه بگـویماین بحـث بندی  جمع برای تلخیص واما 
حـزب  تـوان نمـی بدون تئوری انقالبـی که بودنین ل ۀانقالب گرفتم اثبات این گفت

اگـر تئـوری انقالبـی  .مھم نیست چقـدر بـزرگ باشـیدعاقبت این . انقالبی ساخت
تـان از اوضـاع مشـخص  تحلیـل استراتژی و برنامـه سیاسـی شـما و نداشته باشید

ایـن جـا اتفاقـا هـر چـه  .را به مسیر شکست خواهـد کشـانید عاقبت شماسیاسی 

بـه لطمـات بیشـتری هـم  که بل نخواهید کردنه تنھا کمکی  باشید "مطرح"بیشتر
  . دمی زنیانقالب 
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بـرای اینکـه بـه بـاقی مباحـث برسـیم اتفاقـا . نم به حد کافی به ایـن موضـوع پـرداختیمک می فکر: س
 مسـئله ایآنجا که گفتید به ایران بازگشته بودید و اولـین . که اشاره کردید آغاز کنمچیزی خواهم از  می

از آن . شهر و تغییرات آن بود تا اصال بشود فعالیتی انجـام داد دیدید شناخت که قبل از هر چیز الزم می
بهمن به ایـران برگشـتید ؛ حـس و حـال آن دوران و انقـالب  ٢٢کنم پیش از قیام  فکر می .ایام بگویید

  چگونه بود؟ 

  

دو هفتـه بعـد از ایـن کـه بختیـار یکـی سـت حـدود همن تا جایی که یادم : ث.ت
بـه ایـران توانـد  مـی پوزیسـیون خـارج از کشـورااعالم کـرد   و نخست وزیر شد

دو هفتـه  حـدود. تصمیم گرفتیم کل گروه را به ایران منتقل کنیم هم ما .برگردد
منتشـر  چـه بایـد کـردای به اسـم  نشریهاکثریت ما در ایران بودیم و  قبل از قیام

شماره اول را هـم در خـارج  و اسم نشریه را قبل از آمدن انتخاب کردیم. کردیم
  .شدچاپ داخل در  بعدی  هشمار دو. آوردیمچاپ کردیم و با خودمان به ایران 

  

  قبل از قیام؟: س

  

در حـال قیـام بـود کـه  قبـل ازدرست  .از قیامدو هفته قبل نزدیک به بله : ث.ت
هـای  گـروهبودیم و در همان موقع هم مباحثات وحدت بـا  ٣آماده کردن شماره 

  .ادامه داشت چھارم الملل بیندیگر طرفدار 

  

  ؟چند نسخهدر : س
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 سـومی. هـزار ١٠هزار و سوم  ٣دوم . هزارتاشماره اول کنم ن اگر اشتباه: ث.ت
شـاید یـک یـا دوبـار هـم و  پخـش مـی شـدبه سرعت  که بعد از قیام منتشر شد

  . تجدید چاپ کردیم

  

  در تهران؟: س

  

هـم  هایی کـه در ارتبـاط بـودیم شـھر برخـیولی به . در تھرانعمدتا بله : ث.ت
 مـاکـه بـرای نکتـه یـک . شـد مـی ها هم به سرعت تمام همۀ نسخه. فرستادیم می

تصـور  در خـارج حال و هوای شھر خیلی از آنچههم که بود جالب بود این  بسیار

شـد مـذهبی  می و هم مردم بسیار کمتر از آن چه وانمود تر بود م رزمندهیکرد می
ا عمـدتا تـدارکاتی کار م ورود به ایران همانطور که گفتم  در چند روز اول .بودند
بـه . ایـن ور و آن ور رفـتن و ایـن و آن را دیـدن بـودکـار عمـده خـود مـن . بود

که اکنون فرصت دیـدار پیـدا  هایی هم در ایران داشتیم ماسکه از قبل تخصوص 
سـابق مصـطفی گـروه  از رفقـای چنـد نفـرقبلی گفتم که  بخشدر مثال . شده بود
حسـابی  بسیاری از مادر نتیجه . شده بودند نزدیکما  بهپیش از انقالب  شعاییان

گونـه های تشکیالتی و سـازماندهی و از ایـن  و بحث رفقای مختلفسرگرم دیدن 

و بخصـوص در جریـان پخـش همین کارهـا  طیولی به هر حال در . میکارها بود
و  .شـھر بـود ۀجـو رزمنـدجالب آمد  ما بسیاری ازای که به نظر اولین نکتهنشریه 

اسـالمی  اصـال ی شھرد حال و هواش پیروز" انقالب اسالمی" بعد با اینکه دو هفته
. وجود نداشـتند یـا فعـال نبودنـداللھی  حزبهای اسالمی و  نه این که گروه. نبود

 مشـاهدهچـه آن. غالب نبـود ۀبه هیچ وجه جنباین اما  یدیدد می ها را  گھگاهی این
بـود  علیه استبداد و شاه و امپریالیسمای  گسترده ای جنبش اعتراضی توده شد می

کـه  و خشـکه مـذهبیایـدئولوژیک شکل نه به آن  .جنبش مذهبییک صرفا و نه 
کننـد از چنـدین  می که ادعا حاکم آخوندهایتحریفات برخالف . شدبعد چند ماه 

در  انـد، بوده" انقالب اسالمی"جنبش برای حضرات مشغول سازماندهی قبل  ۀده
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یعنی مردمی کـه در  .شد نمی چنین چیزی مشاهدهحتی دو هفته قبل از قیام واقع 
  . ها مذهبی خود ، حتینداشتند را یاحساس چنینبودند  ھا خیابان

  

خواهـد  کـه مـیکرد خمینی پس از بازگشت از پاریس و استقبال عظیم مردمی که از او شد، اعالم : س
یعنـی دولتـی بـه رهبـری . ای که به آن اشـاره کـردیم دولتی انقالبی تشکیل بدهد؛ همان قدرت دوگانه

از عواملی که این انقـالب را پـیش از قیـام بـدل بـه انقالبـی بـا گـرایش . بازرگان در مقابل دولت بختیار
پس چطور یک . شدو دیگری دولتی که به دستور خمینی تشکیل بود یکی رهبری خمینی کرد اسالمی 

 اسـتقبال بـه ایـن شـکلای  ای که شما توصـیف کردیـد از چنـین رهبـری مـذهبی شهر و جنبشی توده
دهـد؟ ایـن مسـئله را در آن وقـت چطـور  ند و به تشکیل دولتی که این رهبری تعیین کرده تن مـیک می
  دیدید؟ می

  

بـا نقشـه هـا  باالییکـه  شتحقیقت دااین . نخست از واقعیات شروع کنیم: ث.ت
ها  مـدتاز یافته بـود و  سازمان بسیار تدارک دیده ونقشه به اصطالح این آمدند و 

ایـن  که خمینی را به فرانسه بردنـدی کم از زمان دست. کار شده بود آن روی قبل
پرده هم نبـود و کـم و بـیش بـه صـورتی علنـی و بـا  تپشدر حتی  دیگر تدارک
اشـاره . در جریـان بـودی جمعی جھانی ها رسانهاخته شده در جلوی نهای ش مھره

مـردم عـادی؛  بـرای. بـود یا تـوده ات عمـومیروحیـ من به وضعیت در پـایین و
شعار انقالب اسالمی یا حکومـت اسـالمی . یدیدد می مردمی که در کوچه و خیابان

 یکـی از. طوری فرعی و تصـادفی بـوده شد ب می اگر هم گفته. بسیار کمرنگ بود
اپوزیسیون همین جا بود کـه شـعار حکـومتی دیگـری بـین مـردم رواج  تمشکال

نه جمھوری دموکراتیک و نه هیچ شعار دیگـری مثـل حکومـت کـارگران و . دندا
ه شـدن ی بحـثیحتی اینکه باید مجلس موسسانی تشکیل شود در جـا. زحمتکشان

تـا . بود و بسیاری معنای آن را هم درست نمی فھمیدند تاچـه رسـد بـه تبلیـغ آن
کـه از آبکـی و بـورژوائی ی که من یادم هست جز جبھه ملی آن هم به شـکلی یجا

مجلس موسسان با تفسیر قانون اساسی یـک دولـت معقـول بـورژوایی دفـاع مـی 
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درواقـع بـه . ندکرد نمی حد حرف هم از این شعار دفاعدر دیگران که حتی  ،کرد
اما اینکـه بعـد از آن . برودکه فعال شاه باید اند  رسید اغلب مردم پذیرفته می نظر

اغلب جریانـات  حتی برای و نه بودها  در مرکز توجه تودهنه چه خواهد شد هنوز 
عمال تنھا شعاری بود که و شعار حکومت اسالمی . چندان مھم وحیاتی بود سیاسی

 مـافراموش نکنید آن موقع که . کردند مییی به جد آن را مطرح ها گروهآدم ها و 
در گوشـه و کنـار شـھر در  روز اعتراضات و زد و خورد با پلـیسم هر یوارد شد
و بـود  نظامینیروهای  ۀتحت محاصرساعته  ٢٤عمال تھران دانشگاه  .بود جریان

نیـز هـر روز و در اغلـب محـالت  .درسی می گوشه بها  هر روز صدای تیراندازی
نیـز  ای بود که هنوز اعتصـابات عمـومی دوره. به هر حال یک خبری بود هر شب

های  شـھر عمـال دسـت کمیتـه و جنـوبی یشـرقمحـالت بسـیاری از . ادامه داشت
. ل با یکی از رفقا به محالت شرق تھران رفتـیمییادم هست همان اوامحالت بود، 

 بـه نظـر و شـد مـی های مبارزاتی دیـده فعالیتعلنی عالئم  هدر گوشه و کنار محل
روی خودشـان را نشـان  داشـتندجـرات نـه ی انتظـامی هـاپلیس و نیرورسید  می
  !  کاری بکنندمی توانستندو نه در صورت حضور دهندب

 یینیروهـای بـورژوا ی ازروشن بود که ائتالفـکشور در خارج قبل از قیام ها  مدت
بود ن در کار بدیل دیگریها  ییاز نظر باال .است شکل گرفتهرهبری خمینی  پشت

از همـان موقـع . و تاجایی که مشھود بود بدیل دیگری هم در دست تدارک نبـود

امـا از  !بی بی سیآیت الله ، منجمله "انقالب اسالمی"گفتند  در خارج میاینھا  ۀهم
خمینی رهبـر  شعارآمدند و  می هایی که مذهبی به نظر ها و حتی آن نظر خود توده

و  ، ماجرا آن چنان قطعی نشده بـودداشتندرا قبول  ماست و از این دست شعارها
. اصـال شـباهتی بـه آن چـه شـد نداشـت بعـدی شـان از حکومـت اسـالمی درکیا 

 هایشـان خواسـتبسـیاری از  دکردیـ و بحـث مـی دنشسـتی می ها با آنهنگامی که 
ها بعدتر تحت  طور که این خواهم بگویم این می .و شما بودهای من  خواستهمان 

هنـوز است کـه  روندی ،قرار گرفتند و مذهبی ِشبه فاشیستی کنترل این مجموعۀ

پذیرفته نیز تر  را از شش ماه قبل خمینی "رهبری"ها  ولی توده. ه بودگرفتنشکل 
 از یـک او. بـه پـاریس منتقـل کردنـداصال خمینی را دقیقا به همین دلیـل . بودند
را مھـار  ردمم اتاعتراضتواند  داد تنھا کسی است که می نشان میبه غرب طرف 
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مکن بـرای نجـات دولـت بدیل متنھا  و شرکاایاالت متحده  از دیدبنابراین  و کند
محسـوب مـی  و پیشگیری از یک انقالب رادیکال و سوسیالیستی در ایرانبورژوا 

داشـت بـه  اعتراضـات در ایـنکـه  نفـوذی همـان ۀسطاوه از طرف دیگر ب و شد
بـه ایـن  نیز راو خارج  در داخل طلب فرصت و جریانات سیاستمداران ۀتدریج هم

. انـد افتادهدور قدرت بعدی  ۀافلقاز را نپذیرند اگر این رهبری  که  انداختفکر 
 ۀهـا کنتـرل عملـی همـ ایـن در نتیجه حتی از همان شش هفـت مـاه قبـل از قیـام

سیاسی آن دوره هم یکی  "لارج". دست داشتند داخل در را دربزرگ تظاهرات 

کنم در بخش  فکر. شاتو بودندلو امام در نوفل  یپس از دیگری مشغول دستبوس
در به بعـد  ٥٧از تابستان  کم دستائتالف اسالمی پشت خمینی . قبل اشاره کردم

. گرفـت مـی یـا گـروه غیـر خـودی را ، پـرچم وهر شعارجلوی خیابانی تظاهرات 
اتحـاد،  "دانشـجویان یعنـی  کنفدراسـیونکه با شـعار تابستان همان سال رفقایی 

یعنی میـزان دند، ش مواجهبا خشونت وارد تظاهرات شده بودند "مبارزه، پیروزی
توانسـتند حتـی  مـی کـهبه قـدری بودای  بر اعتراضات تودهها  کنترل سازمانی این

یافتـه  سـازمان جریـانیتـر  و از آن مھم. را بگیرنـد ی با این عمومیـتشعار جلوی

گرفتـه ها  این گونه شـعارهای چپی و  گروهباید جلوی  ستدان می کهشت وجود دا
بزننـد ای  تـودهجنـبش که توانسته بودنـد بـر  را یعنی درست همین مھاری !شود
واگـذاری قـدرت بـه  داری داخلی و خارجی قراردادند کـه سرمایهالمعامله با  وجه

  .شان را بپذیرد انقالبشورای 

  

 ینگاه چندانکردند  ای که می ها به مبارزه گویید این توده طرف می ین است که از یکسوال من ا: س
پس چطور ایـن . داشتدر دست گویید خمینی مهار این جنبش را  نداشتند و از طرف دیگر می  اسالمی

کردنـد چنـین برداشـتی نداشـتند چطـور جنـبش و  ای کـه مـی ؟ اگـر مـردم از مبـارزهوضعیت حاکم شد
 وضـعیت گیـرد؟ منطـق ایـن جنبش پیش از انقالب کامال در دست نیروهای مذهبی قرار مـیهژمونی 

چیزهـایی اسـت  موارد این. ی ندارمسوال اقداماتی انجام شدراجع به این که از باال چه  فعالچیست؟ من 
بـه  عـدا حتما ب و اند تر با توجه به اسنادی که اخیرا بیرون آمده تایید شده که بعدا به طور خیلی مشخص

کنم که نیروهایی که چنـین قرائتـی از  ولی اکنون راجع به این صحبت می ..خواهیم پرداختبیشتر آنها 
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به یغما رفـتن و ربـوده شـدن جنـبش بـه نـام یـک چنین کردند نداشتند چگونه به این  ای که می مبارزه
  جریان خاص تن دادند؟

  

هنـوز . ق ایـن وضـعیت پیچیـده نبـود کسـی بـه آن اعتراضـی نداشـتطمن: ث.ت
ــیون  ــات اپوزیس ــیاری از جریان ــربس ــی فک ــد این نم ــا  کردن ــانه ــجم، ی جری منس

متفـاوت بـا سـایر یعنـی چیـزی و یا معرف خطر خاصـی باشـند،  سازماندهی شده
برداشـت بسـیاری از نیروهـای بـه  . بورژوایی ملی ـ مـذهبی آن دوران های بدیل
در  کم دسـتاینھـا کـه  آن دوره این بودای  طرفدار انقالب مرحله "چپ"ح اصطال

تــرین  رادیکـل در میــان نیروهـای ضــد امپریالیسـت معــرفیعنـی  "جبھـه خلــق"
 .جـنس همـاناما از ها  ییاز مثال مجاهدین و فداتر  قدری سنتی جریانی. ندا جریان

بـر پیشـانی زده دائـم یکی از محسناتی کـه ها  خود این .امپریالیزمضد ضد شاه و 

 ۀدر دهـآمریکـا  شاه و باخمینی  مخالفت ۀپروند کشیدند می و به رخ مردم بودند
شاه به کنار چرا مخالفتشان با  کهبدون آنکه کسی بپردازد به این مسئله . بود ٤٠
فراموش نکنیـد در تمـام ایـن د؟ نمخالف تقسیم اراضی و حق رای زنان بو یانآقا

در . دندخمینی نکرده بو" قیام خرداد" برنقدی زیادی  افراددوره در اپوزیسیون 
تمام شش ماه قبل از قیام از به اصطالح جامعه روشنفکری و سیاسـی ضـد شـاه و 

ایشـان منازعـه " رهبـری"همه احزاب عریض و طویل اپوزیسیون کسـی بـا مقـام 
جمعی توده ها نیز که هر روز از طریق بی بی سی و سایر رسانه های . نکرده بود

 سـازمان نیافتـه مبارز ۀتود انید کهد میو  .می شنیدند که ایشان رهبر بعدی است
مبـارزه بیشـتر  ۀبا داشتن رهبر اعتماد به نفس توده ها برای ادام. رهبر می طلبد

آن رهبر نیز بیشتر کنند بیشتر و هر چه توده ها تحت نام رهبر مبارزه .  می شود
سرو  بی داوطلبانه وهمه که  بودکافی امل وعهمین واقعا  بنابراین. واقعی می شود

باالیی ها گفتند ایشان رهبر است پـایینی هـا  .روانه شوند صدا دنبال این حضرات
  .هم پذیرفتند

ماجرای سیاسـی  ، در میان باالیی ها،از طرف دیگراگر از پایین ساده انگاری بود 
 و نظـامی رهبران سیاسیمتشکل و سازمان یافته بود و از  بسیار پشت این رهبری
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 در بــرنیــز را دربــار حتــی و ی از خــود ســاواک یهــا بخــشو مــذهبی گرفتــه تــا 
به عنوان  خمینیدادن به  ایران با مشروعیت" دولت"خود  اخلیعنی د. گرفت می

هیچ تصـمیم  .بعدی بود ضد انقالبمشغول تدارک " ائتالف اسالمی" ،بعدی رهبر
بـوده و یـا بـرای امـام مھمی در ایران گرفته نمی شد کـه نگوینـد یـا بـه دسـتور 

  !کابینه تعیین می کردشاه  برایایشان از پاریس . است رضایت ایشان اتخاذ شده

. کردنـد مـی مبـارزههـا  توده. سیاسـی دیـدای  یعنی مسـئله را بیشـتر بایـد مسـئله
امـا . قـدرت دوگانـه وجـود داشـتنوعی در محالت . اعتصاب عمومی برقرار بود

شـد، زیـر پـرچم ایـن رهبـری  مـی سیاسـت ۀهنگامی که این مبارزات وارده حوز
جـا  بھمـاناگر ائتالف اسالمی می گفت در فـالن تظـاهرات در . گرفت می صورت

در حتـی نه وجـود داشـت و نـه بدیل سیاسی دیگری . شرکت کنید همه می رفتند
، بـا سیاسـت و برنامـه و یافتـه سـازمان نیرویـیان در آن زم .بود گیری شکلحال 

را هـا  بتوانـد توده بخواهد یا وجود نداشت که تا اندازه ای موثرنیرویی دست کم 
این درست است که تئوری زمانی که ذهـن تـوده  .متوجه افق سیاسی دیگری کند

 تئـوریخود ها را تسخیر کند تبدیل به نیرویی مادی می شود اما برای همین کار 
خود ایـن بسیاری از بویژه اینکه تازه . ز داردابه ابزار و امکانات مادی بسیاری نی

  .تئوریسین ها از اول نخواهند چنین کاری بکنند

خـود را  حکومتیشعارهای  ،مثال مائوئیست ها ،ایدئولوژیک ترین بخش چپحتی 
بسـیاری از . دشـوخلـق حفـظ  ۀبـه اصـطالح وحـدت جبھـکه  کردند نمی برجسته

نشـان دهنـد بـا کردنـد کـه  مـی تالشجریانات کامال آگاهانه و با نقشه و تاکتیک 

 دهستنانقالب اسالمی  مدافعاینکه ممکن است چپی باشند یا غیر مذهبی اما واقعا 
کـه  کردنـد مـی ـ و حتی اگر الزم بود حجاب اسالمی هم بر سـر رفقـای زن خـود

قبـل از قیـام  ۀهمـان دور در. رکت کننـدشـ ائـتالف اسـالمیبتوانند در تظاهرات 
ی که زندانی نبودند و یها آن کم دست ،و مجاهدین فدائیانبود که رهبری  روشن 

 ،کردند میداخله م مردم مبارزاتدر ادند و د می هاعالمی چه  از داخل چه از خارج
مشـترک بـا جریانـات مـذهبی و اقـدامات نه تنھا هواداران خود را بـه تظـاهرات 
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ن دآتـش ز از قبیـل آنـان ۀبه اصطالح ویژدر برخی اقدامات کردند که  می تشویق
   .مشارکت داشتندهم ها  فروشی مشروب

مـوج ی ییعنـی در جـا. دیگـری نبـودسیاسـی به عبارت ساده تر در شھر نمـایش 
ارائه  رهبری مذهبیدر مقابل دیگری را  اعتراضاتی دیگری نبود که بدیل سیاسی

توانسـت  مـی مثـل مجلـس موسسـانبرخی خواست های کلیـدی حتی طرح . دهد
امـا خیـر . به پذیرفتن حق رای مردم مقیـد کنـدکم شورای مخفی خمینی را  دست
نیـز کسـی آن چنـان  و غـرب زده ایرانـی بورژوایی ۀجامعدر جناح ضد شاه حتی 

و مـردم را دلـداری  اناشت و هر چه بیشتر خودشـد میمخالفتی با رهبری ابراز ن
این رهبری آن قدر هم که همه شـاید ممکـن اسـت فکـر کننـد رهبـری  ندادد می

از اینھا  هیچکدامادعا می کند اما آن روزها  انامروزه هر کسی هزار. بدی نیست
   . نگران انتخابات آزاد نبود

بـه ایـن خـاطر نبـود کـه  این رهبری رفت به دنبالها  بخش عظیمی از تودهاینکه 

والیـت باید اسالمی شود، قوانین بایـد اسـالمی شـود،  کردند انقالب فکر میمردم 
هم هنـوز زیـاد حرفـی ها  خود آخوند. دکنحاکم را استبداد دینی  و باید بیایدفقیه 

مـردم ضـعف در شش مـاه آخـر  .زدند نمی خود و باطنی واقعیاز این گونه امیال 
ند و به طرح مطالبات خود و مبارزات علنی بـرای ه بودرا مشاهده کرد شاه رژیم
و تصورشان این بود که رهبری خمینی آن چتر عمـومی دادند  می شدتشان  تحقق

جریانات سیاسی مـورد .  متحد کنددر این مبارزات الزمی است که بتواند همه را 
  . گفتند می نیز عین همین را و تمام رسانه های بین المللی اعتماد آنان

  

آیا آن دوره این تصور وجود داشـت کـه مـثال . به هر حال  امروز به روحانیت نگاه منفی وجود دارد: س
معنـوی . دیگراند  مذهبی. های سالمی هستند ها آدم نیستند، به هر حال این فاسدیهای  ها انسان این
  کرد؟ چنین چیزهایی هم به قدرت گرفتن رهبری مذهبی کمک میآیا . اند
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این دیـد انتقـادی . اولیه که من چنان چیزی ندیدم ۀحداقل در آن دور. نه: ث.ت
از مردم عادی بسیاری داشتیم فقط منحصر به ما نبود، در  هاما به آخوند  ۀکه هم

 برخالف تصـورمردم آور بود که  برای خود من تعجب. یدیدد می این تردید رانیز 
 انولـی همـانطور کـه خودتـ. انـد نخـوردهها را  آخونـدفریب این هم چنان  آنمن 
واضـح . رفتنـدلیـون نفـر بـه اسـتقبالش یدو مبه ایران برگشت خمینی که ید، گفت

ــا آن موقــع هژمــونی ــا در دســت را  سیاســی اســت کــه خمینــی ت ــود ام گرفتــه ب
یعنـی . ی خودشـان روشـن بـودهنوز برا لیونیبسیاری از همان دومهای  خواست

که  هنوز آنطور گیج نبودند اجتماعی اقتصادی خودی ها در رابطه با خواستمردم 
گفت نیـز در  می از همان که خمینیغیر اما خواست سیاسی دیگری  .بعدها شدند

  . ما به طور جدی طرح نشده بود ۀجامع

  

دهد دولت موقتی در برابر دولت بختیار سـاخته شـود، چـرا نیروهـای  موقعی که خمینی دستور می: س
ها و در  های قـدرت مردمـی خودشـان را بـه وجـود بیاورنـد، مـثال در کارخانـه رگانروند ا اپوزیسیون نمی

محالتی باالخره پتانسیل پذیرش و جـذب شـدن بـه شـعارهای رادیکـال و چـپ و سوسیالیسـتی وجـود 
به . هایی که در ادامه شکل بدتری به خودش گرفت چرا چنین اتفاقی نیافتاد روی به جای دنباله. داشت

هایی کـه بالفاصـله بعـد از قیـام تشـکیل شـد و در خـدمت  ر برابر دولـت موقـت و کمیتـهعبارت دیگر د
  نیروهای مذهبی قرار گرفت، چرا بدیلی شکل نگرفت؟ چرا نیروهای چپ چنین کاری نکردند؟

  

. حزب توده به هر حال وابسـته بـود بـه دولـت شـوروی. ستسوال جالبی: ث.ت
بـه امـا  ،جاسوس شوروی بودنـدمنظور من این نیست که پس همه اعضای حزب 

دولـت . شـد مـی تعیـین دولـت شـوروی ازسـویهای اصلی حزب  سیاستوضوح 

یعنـی . داشـتدر این گونـه روابـط تاریخی  ۀشوروی هم به هر حال سنت و سابق
دادند و این  می تحلیل مسائلگونه هایی آنجا نشسته بودند که در رابطه با این  آدم

متفاوت در حزب کمونیست ن زمان دو تحلیل ماهدر . کردند می احزاب هم اجرا
ضـد جنـبش "حمایت از  یعنی :اصل و بنیاد هر دو یکی بود .شوروی وجود داشت
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اما شاید بتوان گفت بـا دو تاکتیـک . ، یعنی حمایت از رهبری خمینی"امپریالیستی
 را پیشـنھاد "تقیـه"دیگری سرکردگی همـراه بـا  ،یکی سرکردگی کامل.  متفاوت

بود،   مذهبیملی رهبری   چون و چرا از بی فرض هر دو حمایت پیشیعنی  .داد می
اما یکی به ضرورت در نظر گرفتن منافع درازمدت حزب و ایجاد پایگـاه مسـتقل 

آیـا بایـد . بختیار برجسته شد ۀاین اختالف در دور. تاکید بیشتری داشتای  توده
با کش دادن این   در حمایت از خمینی کامل و آشکار پشت بختیار را خالی کرد یا

ایـن و جالـب اسـت کـه  ؟سـازی بدسـت آورد حـزبدوره فرصت بیشتری برای 

پـس از انقـالب و چند سـال های حزب کمونیست شوروی  سینیتئور دومیتحلیل 
بـه . شـدعلنـی دوبـاره را اعدام کـرد،  ن حزب چند تن از سرابعد از آنکه رژیم 

بختیـار  ۀدر دورکـه  که حزب توده اشتباه کـردیعنی این. صورت انتقاد از گذشته
هـای آن دوره بـرای  فرصـتاز  باید درعوض. رای بازگشت خمینی عجله داشتب

بـه جـای ایجـاد تشـکیالتی  امـا .کـرد مـی اسـتفادههای مستقل خـود  پایهبازسازی 
قربـانی هـوا بعدی تبدیل کنـد،  ۀاو را بتواند به آلترناتیوی برای دورکه تر  بزرگ

  . وهوس خمینی شد

، عنصری از حقیقت در این تحلیل ای کردم در بخش قبلی هم اشاره که طور همان
و خـود را سـر و سـامان کنـد اسـتفاده  به جای آنکه از فرصت چپ. شتوجود دا

به و  شاه رفته بود .زدند گردنش رادهد به دنبال بازی در بساط کسانی رفت که 

از آزادی وجـود داشــت و ای  درجـه خــاطر تناسـب قـوای مســاعدتره بـهـر حـال 
امکـان  اکنـون ،نمـی توانسـتندرا کـه قـبال هایی از فعالیت بسیاری  نیروهای چپ
و بـه فکـر  ما به جای آنکه خودمان را سازمان بدهیما .ندانجام ده یافته بودند که
بی  بختیـار، نـوکر: "کـردیم مـی را تکـرارها  همان شعار خمینیست آلترناتیو باشیم

توانستند  نمی ندشد می هم کامال پشتیبان بختیارها  ای  البته حتی اگر توده". اختیار
لبیک گفتن سران جبھه ملـی  از بویژه آن که پس .از آمدن خمینی جلوگیری کنند

بـه هـر اما واقعیت این است کـه  . به رهبری خمینی سرنوشت بختیار روشن بود

 فرامـوشدر ضـمن مـذکور تحلیـل .  یمترمی کـرد سریعنباید تحقق آن را ما  حال
هـای  سیاستخمینی ابزار بھتری برای آن دوران در دولت شوروی در  که کند می

چه بسـا بعـدها اسـناد تـاریخی . کرد تا در حزب توده می خارجی خود را مشاهده
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خود دولت شـوروی بـود کـه بـرای نزدیکـی بیشـتر بـه  نشان دهند که این شاید
  . حزب توده را فدا کرد ،رژیم

ضـدانقالب جدیـد  "ۀقدرت دوگانـ"بحث اصلی این است که در حالتی که نوعی  
بـدیل نـه در حـال شـکل گیـری بـود چـپ در ایـران در مقابل ضد انقالب قـدیم 

چپ در عمـل . کرد میتالش نه آگاهانه برای ارائه چنین بدیلی مستقلی داشت و 
کـه از آن ای  دوره. تبـدیل شـده بـود رهبری مـذهبی سیاسی بازیدر ای  به مھره
هـای  کمیتـهاست که در اغلب محالت کارگری و مردمی ای  کنیم دوره می صحبت

هـای  کمیتـهرات در دسـت او کم و بـیش تمـام صـنایع و اد محل شکل گرفته بود
فـرض کنـیم  ی؟برای ایجاد آلترناتیو سیاسـچه پایگاهی بھتر از این . صاب بوداعت

خاطر سرنگونی سلطنت و مبـارزه بـا ه های حزب توده درست بود و باید ب تحلیل
ــظ ــه را حف ــدت کلم ــا وح ــالیزم آمریک ــی امپری ــی را م ــری خمین ــردیم و رهب  ک

. حتی فرض کنیم که قدرت ایجاد آلترناتیو دیگری را هـم نداشـتیم. پذیرفتیم می
کردیم خواست مجلس موسسان دموکراتیـک  می سعی کم دستبایست  نمی اما آیا

  و انقالبی را بین مردم محبوب کنیم و یا آقایان را وادار به پذیرش آن کنیم؟  

  

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

  

امـا نرفتنـد  ،فعـال بودنـدها  نیروهای چپ هم در همین کمیته. رفتندچرا : ث.ت
رفتند به تظاهراتی تحت رهبری کسـانی کـه  می همه باهم. دنبال آلترناتیو سیاسی

. کردند می را هم سرکوب "پیروزی ،مبارزه ،اتحاد"ماه قبل شعار  ٦گفتم حتی از 
کـه قـبال اشـاره  و سیاسـی اسـتای  برنامـهبه نظر من علتش همان اشـتباه و این 
خطر داد  نمی جازهانه تنھا ها  این استراتژی. بوداز ریشه غلط ها  استراتژی .کردم

 نیـزکـه آلترنـاتیو سـازی در برابـر آن را بلضـد انقالبـی درک شـود این رهبـری 
انقالب ما انقالبی خلقی بـود  ،از دیدگاه این دوستان .ساخت میو ناممکن  معنی بی
. شـد مـی بخشـی از خلـق محسـوب و ،آمریکاضد ضد شاه و  ،"روحانیت مبارز"و 



)١٣٥٧ـ  ٦١(تاريخ مسکوت، بخش دوم   34  

Kandokav.com  ١٣٩٦، بھمن ٥کندو کاو   

خلق باید اول مرحله سرنگونی را به نتیجه برساند تا بعدتر بتوانیم  ۀبنابراین جبھ
  .های خلق بحث کنیم خواست ۀدربار

  

به شـکل غلطـی از الگوهـای  برای فهم وضعیت خاصبینیم که نیروهای چپ  خیلی از مواقع می: س
عنی یـک انقـالب بـا یـک انقـالب ی. های بسیاری در تاریخ داریم نمونه. بهره گرفته اندپیشین در تاریخ 

جـایی بـود کـه اتفاقـا شـاید بـد وضـعیت  ایـن. از آن الگـو بگیرنـدانـد  مقایسه شده و سعی کرده دیگری
شـود  یعنی اگر به انقالب اکتبر نگاه کنیم چیزی که باعث می. اتفاق می افتادشد اگر الگو برداری  نمی

ها قدرت را به دست بگیرند و اصال به عنـوان  منشویکها در مقابل دولت کرنسکی و در مقابل  بلشویک
بـدل بـه و آنجـا  یابنـد مـیحضـور روند و در شوراهای کارگری  یک قدرت مطرح بشوند این است که می

میخـواهم . ها را تکـرار کننـد نه اینکه صرفا بریزند در خیابان و همان شعار. می شوندهژمونیک نیروی 
کردند خیلی بهتر بود تا  ها کپی می های بلشویک ی چپ مثال از فعالیتها بگویم حتا اگر افراد وسازمان

هـا بـه نـام  خودشـان را در دل توده بیـان مـی کـرداینکه با دادن همان شعارهایی که رهبـری مـذهبی 
اگـر همـان الگـو را هـم . تر همان شـعارها نشـان بدهنـد انقالبی جا بزنند یا خودشان را نسخۀ رادیکال

اش را خودتـان  خواهنـد در مقابـل ایـن جریـانی کـه نمونـه شدند که اگر می متوجه می گرفتند قاعدتا می
غالـب  بـه حـرف دادند، کسانی باشند که حرفشان را بتواننـد گفتید که حتی شما را در تظاهرات راه نمی

ر بـر دیگر اینکه مثال اگر ما به انقـالب اکتبـ ۀنکت. کنند، باید ارگان قدرت خودشان را داشته باشندبدل 
دهـد و  بینند بلشویسم قدیم جواب نمی وقتی میو علی الخصوص لنین  ها بینیم که بلشویک گردیم می

رونـد و بـه قـولی در نظـام  ای را کنـار گذاشـت مـی بایست شعار انقالب دموکراتیک و انقالب مرحلـه می
کـانیکی تکـاملی و که ایـن نگـاه ماند  چون به این نتیجه رسیده. کنند شان بازبینی می فکری و فلسفی

چون هدف زدن دیکتاتوری شاه  رود و  این دیدگاه که حاال انقالب دارد به جلو می. ای غلط است مرحله
هـای خیلـی بـدیهی مارکسیسـتی در  آن آموزه آیا این با. شود است مهم نیست از چه روشی استفاده می

خواهد بود؟ اینکه شما بـا همـان  گذاربه هر حال در نتیجه تأثیر و روش گوید جنبش  تضاد نیست که می
بریـد، اینطـور نیسـت کـه ایـن  روش رهبری مذهبی در جریان این جنبش دارید انقالب را به پیش مـی
گـویم  به این علت است که مـی. انقالب تا یک جایی جلو برود و حاال بعد شما نظرات خود را پیاده کنید

های دیگـر کـه  به نظر من بر خالف خیلی از کپیاگر حتی مثال از انقالب اکتبر کپی برداری هم میشد 
  .توانست برای نیروهای چپ خیلی راه گشا باشد آمد می  بد از آب در
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موقـع  ولی واقعیت این است که در آن. درست است نکات کامالبله،  این : ث.ت

چیزی . بودتر  سادهخیلی ها  از این حرفچپ از ماجرا  ۀجریانات عمد ۀتفسیر هم
 ؛ریالیســتی اســتپام ۀنشــاند دســتایــن کــه بختیــار معــرف یــک حکومــت شــبیه 

که اند  را گذاشته بختیاردر نتیجه  ،را حفظ کند سلطنتی خواهد رژیم امپریالیزم می
انقـالب  ضـد امپریالیسـتی رزمنده و ۀآن جنب سمبلخمینی اما ، شاه را نجات دهد

دفـاع  شی اامپریـالیزم و ایـاددر مقابـل  خمینیدر نتیجه ما باید از  و است ایران
بسـیاری از جریانـات حـاال هرکسـی بـا هـر خطـی، حتـی . به همین سـادگی. کنیم

همین کم و بیش  آن دوره  چھارم در الملل بینمنجمله جناح راست  تروتسکیست

ای کـاش کنیـد؟  می برداری از انقالب اکتبر یکپشما صحبت از . موضع را داشتند
گـاهی هـم بـا چشـمان طبقـاتی  کـم  دسـتیالیسـتی در کنار این عینـک ضـد امپر

طبقـاتی بایـد بـه دوسـتان  ۀحتـی غرایـز سـاد. کردند می خودشان به انقالب نگاه
" امپریـالیزم"بـه همـان  و آخونـدها داد کـه زمینـداران بـزرگ و تجـار مـی نشان

و  های طبقـاتی خودمـان را بسـازیم ارگانبنابراین ما باید . ترند تا به مردم نزدیک
  . آلترناتیو سیاسی خودمان را طرح کنیم

  بـه ایـران، نقـدا ایـن خـط و خطکشـی اقبل از آمدن محتی خواهم بگویم  یعنی می
از ایـن  چـین و شـورویجریانات طرفـدار نه تنھا روشن بود که . شده بود روشن

انقــالب  ۀهــم تحــت همــان بھانــتر  کننــد کــه جریانــات چــپ مــی رهبــری دفــاع
بنــابراین ضــرورت . انــد رفتــهیالیســتی بــه زیــر پــرچم آن دموکراتیــک ضــد امپر

سازماندهی بدیل سیاسی دیگری در مقابل آن، حتی در شرایطی که اوضـاع هنـوز 
بـاز ایـن جـا اگـر مـن  .بـوده داد، به فکر کسی خطـور نکـرد می اجازه این کار را

ی ایـن رهبـری را یبگویم جز ما کسی در آن دوره حتی درحـرف ماهیـت بـورژوا
بیـان  بیشـترایـن  امـا در حقیقـت .خـود سـتایی مـی شـودکرد حمل بـر  نمی افشا

  .استچپ در آن زمان  وضعیت اسفناک

 جنبهداد دقیقا  می عملی ۀدر صحناسالمی برتری عجیبی  رهبریچیزی که به این 
ای  گسترده ۀامکان سازماندهی شبکها  مساجد به آن. استسازمانی قضیه  مادی و
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هــای محــالت و حتــی اغلــب  کمیتــه. داده بــود راای  بــرای کنتــرل جنــبش تــوده
فعالی در جایی  و مبارزق یاگر هم رف. های اعتصاب در دست این شبکه بود کمیته

وجـود  طبقاتی گاهدید هنگامی که. کرد می وجود داشت داخل همین شبکه فعالیت
 اینکـه یکـی از دالیـل. نخواهد شـد حسنباشد بیگانه بودن این شبکه هم  نداشته

نـه با هم اینھا همه تر  چپ را مغلوب کرد همین بود که قبلبا سھولت ضد انقالب 
 هنگـامیو ایـن دوره دقیقـا . ندبود نیز هم سنگر کهداشتند  "وحدت کلمه"فقط 

  . می کردیمبایست صف مستقل خودمان را سازماندهی  می بود که ما

 بـود و دیگـر شـدهتر  ابعاد کار بسیار گستردهکه ما وارد عمل شدیم ای  در دوره
یعنی . دست بزندموثری  اقدامتوانست به  نمی با یک گروه صرفا تبلیغاتینیرویی 

مـوثر بـرای ای  شـبکه انقالبی نتواندنیروی اگر  به پا می خیزندها  موقعی که توده
نیـز در  تـاثیرینخواهـد توانسـت  دیگـرفراهم کنـد ای  مداخله در مبارزات توده

حقیقت تلـخ ایـن  د،درستی هم بزنبسیار های  حرف و اینکهول. اوضاع داشته باشد
هـا  توانند به این گونـه کارآن کادرهای کمونیستی که بنه است که وسط این قیام، 

ای  چنـین برنامـهیا بتوانـد بخواهد اصال جریانی که دست بزنند وجود داشت و نه 
اگر هم مثال جریاناتی بودند نظیر گروه ما که بسیاری از این مسـائل . داشته باشد

را در همان دوره درک کرده بودند به حـد کـافی منسـجم و متشـکل نبودنـد کـه 
   .ندتقویت کنبتوانند بدیل دیگری را 

نـه فقـط در  .است ی مھم انقالبها اتفاقا این یکی دیگر از درس شاره کردماقبال 
نتوانـد   اگر حزب انقالبی ایم، دیدهانقالب ایران بلکه بارها در انقالبات پیشین هم 

امکانــات  وای  تــوده از نفــوذالزمــی  حــداقلانقالبــی بــه  قبــل از بحــران ۀدر دور
 مـوثربـه یـک حـزب  خـود راوسـط انقـالب  بتواند محال است برسد سازماندهی
 رخسرنوشـت سـاز ای  حادثـهایطی که هر روز در شر بودنتاثیر  بیو . دتبدیل کن

بـه ــ  د بـودنـخواهکننـده  تعیـینانقالب  ۀبرای آیند که هر یک ـ حوادثیدهد  می
انقـالب چنـدین بـار جنـبش را بـا . استاز اوضاع  روز افزون عقب افتادن معنای
انقـالب را  طبقاتی مواجه ساخت که عدم واکنش به آن ضـد ۀهایی در مبارز تندپیچ

در  کوچکیهر تغییرشتابان تاریخ،  ی دورهآن در  .کردتر  مستحکمچندان صد دو 
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را غیـر هـا  امکان بازگشت آن بـه طـرف توده ،به نفع ارتجاع ی طبقاتیتناسب قوا
  .  ساخت می تر ممکن

 چـپ میـاندر از خصوصیات باال برخوردار باشد که ی ینیروواقعیت این است که 
توانسـت  می ملی بود که شاید ۀاین فقط جبھجریانات بورژوائی در . وجود نداشت

آنھا هم در آن شـرایط حسـاس  اما. دست و پا کند در مقابل رهبری خمینی بدیلی
آن را  ۀنتیجـ. در کابینه بعدی بودنـد مقامیمشغول معامله با خمینی برای گرفتن 

د، که از خمینی سھمی بگیـر زیر پای بختیار را خالی کردملی  ۀجبھ. میدیدتر  بعد
  . ساختتر  و با همین کار یکسره کردن کار خودش توسط خمینی را ساده

توانسـت  مـی اگر چپ. سیاسیگشایش   ۀدر این یک ماه، در این دور. خالصه کنم
جدا کـردن سیاسـت خـود از سیاسـت  های زمینهبه تدارک مستقلی دست بزند و 

توانست در مسـیر بعـدی  می ،کارگری و محلی فراهم سازدهای  خمینی را در نھاد
چـپ مـا  ۀنیروی عمـدبه جای آن . تاثیری به مراتب بیشتر از آن چه شد، بگذارد

ار بختیار بایـد بـرود بـه را با شعمترقی آن دوره و انرژی  دنبال خمینی افتاده بود
  . باد داد

  

رهبـری  ۀکنم که به لحاظ عینـی سـیادت و سـیطر  هایی که مطرح کردی استنباط می من از بحث: س
دهـد کـه  نشـان مـی آیا استنباطم درست اسـت؟ و دوم اینکـه مـارکس. ناپذیر بود چالشجریان خمینی 
آیا هیچ کدام از جریانـات سیاسـی، بـه ویـژه چـپ، ایـن . داری شکل ارتجاعی نیز دارد ضدیت با سرمایه

فراشـد  در ادبیات و این درک خاص را که ممکن اسـت یـک جـور ضـدیت ارتجـاعی بـا امپریـالیزم هـم
نیروهایی بودند که به چنین مفهومی اشاره  در آن مقطع ؟ آیادارا نبودندوجود داشته باشد  انقالب ایران

  کنند؟

  

کـه اشـاره  طور همان. دگویی اول بگویم که درست می ۀدر رابطه با آن نکت: ث.ت
پیرامـون ای  مبـارزات جـدی تـودهدر کنـار اعتراضـات جریانـات مـذهبی، کردم 
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در جنـبش ضدشـاه سیاسـی هژمـونِی امـا  ،داشـتجریان نیز های طبقاتی  خواست
 تمبارز هم هنگامی که پا به صحنه سیاس ۀحتی آن تود. دست رهبری خمینی بود

 ، یعنی آن جا که ضدیت با رژیم موجود و بدیل حکومتی بعـدی مطـرحگذاشت می
مســئله بــرای افــراد  .رفــت مــی و شــعارهای آن پشــت ســر ایــن رهبــری ،شــد می

حکـومتی های  تظـاهرات سیاسـی دیگـری بـا شـعار. کننده بسیار ساده بود شرکت
دیگری وجود نداشت، پس حتی اگر به رهبری مذهبی کـامال اعتقـاد نداشـتند بـه 

در واقـع آنان و قبول شعارهای آنـان  اهراِت ظت به پیوستن باقبوالندند که  می خود

البته این که چـرا خواسـت حکـومتی عمـومی . کنند می را تقویت سلطنت صف ضد
خـود بیـانی از ضـعف اپوزیسـیون غیـر  و یـا محبـوب نبـود دیگری وجود نداشت

ــذهبی  ــای م ــس از کودت ــن دوران پ ــام ای ــود در تم ــته ب ــه نتوانس ــت ک  ٢٨اس
جـا هـا  مردادخواست عمومی دیگـری را در مقابـل رژیـم سـلطنتی در میـان توده

توضـیح  مـذهب نفـوذتوان بـر اسـاس  می را فضعفقط یک جنبه از این . بیندازد
بحـران انقالبـی  ۀآن ایـن اسـت کـه حتـی در ایـن دور و مھمتـر دیگـر ۀجنب داد،

و چـه هـا  اپوزیسـیون بـه اصـطالح مترقـی، چـه دموکراتاکثریت قریب به اتفـاق 

رهبـری مـذهبی ها، آگاهانه نخواستند که آلترناتیو دیگری در مقابل  سوسیالیست
یا به  ،رسیدند نمی کردند به جایی میایجاد  توان ادعا کرد حتی اگر می .ایجاد کنند

همـین مخـرب امـا تـاثیر قول شما شاید رهبری جریان خمینی چالش ناپذیر بود، 
. توان انکـار کـرد نمی بعد رخ داد نیز ۀکه در دورای  را در فاجعهها  نکردناقدام 

 اوال بـه ایـن زودی شکسـتکردنـد  مـی اگر آلترناتیوی هـر چنـد کوچـک ایجـاد
بـدون اینکه خوردند و نه  می کم جنگیده بودند و شکست دستثانیا  ،خوردند نمی

هنگـامی بـه خـود آینـد کـه نقـدا شکسـت تقال و تالش شکست خـورده باشـند و 
  . اند خورده

رهبـری داد که  می باید به ما نشاندر دوران امپریالیزم  انقالبات قبلی ۀهم ۀتجرب
مبـارزة  منطـق خـود چـرا کـهشـکننده اسـت ر طول انقالب همواره طبقات دارا د

را  "خلـق"صـفوف  همبه سرعت شود  می همتر  طبقاتی که در بحران انقالبی حاد
قبـل از . دکنـ می نمایانرا  بورژوائی رهبریماهیت طبقاتی د و هم ساز می منشعب

. نشـده بـود در صـحنه سیاسـت مطـرح به شکلی جدیطبقاتی  ۀمبارزهنوز  قیام 
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شـاه "کلـی  مـردم و خواسـت ۀمثابـ بیشتر بهامیال سیاسی خود را  "مردم"هنوز 
حکـومتی پـس از سـرنگونی شـاه اگـر  ،وضـوحه اما بـ. کردند می بیان "باید برود
. شـد میشـروع نیـز سـرکوب طبقـات پـایین ، حتمـا آمـد میبر سر کـار بورژوایی 

 را بـرای مـا روشـنبعـدی بنابراین خـود ماهیـت طبقـاتی ایـن رهبـری بایـد راه 
اگر تحلیل ما درست بود که دلیل تجمـع نیروهـای مختلـف بـورژوائی  ،ساخت می

پس به قدرت رسیدن این  ،پشت رهبری خمینی برای حفظ دولت بورژوائی است
ه کنـیم ایـن از نظـر زمـانی کـه بـه قضـایا نگـا. رهبری یعنی آغاز سرکوب انقالب

قیام یعنی پایان دوره بحران انقالبـی، . شود می تر برجستهنیز ویژگی انقالب ایران 
چـه از نظـر . طـور بـود همـیندر همان شب قیام نیز واقعـا . یعنی پیروزی انقالب

اما صـبح روز . کمر رژیم شاه واقعا آن شب شکسته شد. و چه در واقعیتها  توده
قیـام بنابراین . بر سر کار آمد تری بود که افتاده عقب ضد انقالباین بعد در واقع 

چـپ نـه تنھـا چنـین . نه پیروزی انقالب که سرکوب آن را ممکن ساخت عملدر 
گاهانـه آیعنی تا جایی که (آگاهانه آن   ۀبرداشتی از اوضاع نداشت که بخش عمد

را بـر تاکید داشتند و آگاهانه عمل خـود  روسی و چینی های عاریتی ایدئولوژیبر 

شـعارهای ارتجـاعی ضـد اسـتکباری و مـردم  کمک کرد تـا )ساختند می آن متکی
داری  سـرمایهضـد امپریالیسـتی و ضدهای  شعاردر مقام را  دانقالبض ضدطاغوتی

 بـاتواند  می اینکه نیرویی ۀکه شما گفتید زیاد در بار طور همانو دقیقا . دنتلقی کن
 بـه شـدت هـم ارتجـاعی باشـد ولی، ورزدمخالفت ی و خارج یداران داخل سرمایه

   .  ندنیندیشید

ی رفقـا بـرایموقـع  کـه مـا آن هـایی مثـالیکی از که  من این را خوب یادم است
را بــه مبحــث هــا  آنین بــود کــه همــ کــردیم مــی تکــرار برخــی از ایــن جریانــات

و انـد  طرح کرده مانیفست کمونیستدر  و انگلس ِم فئودالی که مارکسزسوسیالی
 کـه بـودوضوح نشـان داده ه مانیفست ب. آشنا سازیموضعیت ایران  اآن بشباهت 

شعار داد داری  سرمایهبر علیه ها  از حتی سوسیالیستتر  بسیار با حرارتتوان  می

در واقـع امـا  ،و این گونـه عقایـد هـم دفـاع کـرد اشتراک اجتماعیاز عدالت و  و
به بعد همواره بـا  ١٩ما از قرن . بودنهمان فئودالیزم ارتجاعی چیزی جز طرفدار 

ــرو  ــده روب ــن پدی ــودهای ــم ب ــا ،ای ــی در اروپ ــورهای . حت ــب در کش ــادهعق تر  افت
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یـر غ های  ترکیبـی از الیـهره انظـام امپریالیسـتی همـو ۀبه شـکرانداری که  سرمایه
یعنـی الیـه هـائی کـه تـاریخ (ی یبـورژوا های  و عقـب افتـاده تـرین الیـهبورژوایی 
ایـن  دنـده مـی طبقـات حـاکم را تشـکیل) دو قرن است سپری شـدهشان  مصرف

توانند در نزاعشـان  می طبقات حاکمتر  ارتجاعی های  الیه. استتر  پدیده حتی رایج
عـدالت شـوند بلکـه حتـی از  حاکم کل دستگاهنه تنھا به شدت ضد برای قدرت 
. کاهـد نمـیشـان  اما این چیزی از ماهیـت ارتجاعی .نیز سخن بگویند برای مردم

زمینـداران و آن بخـش از اصلی رهبری خمینی چیزی نبود جـز ائتالفـی از  ۀهست

یعنـی . که پس از انقالب سـفید از هیـات حاکمـه حـذف شـده بودنـد تجار بزرگ
ارتجـاعی از مستضـعفین  های  دفاع این الیه! نوعی اعتراض طبقات حاکم درجه دو

بـا هـا  فئودال مخالفـتهمـان  نیـز چیـزی از قمـاش و حمله به استکبار و طاغوت
نـه اما همین مسئله سـاده . بوداجتماعی  عدالتاز شان  و دفاع قالبی داری سرمایه

امثـال  هـای  اخطارگونه  تازگی داشت که برخی این جریاناتتنھا برای بسیاری از 
رایج بسـیاری از ایـن  های  یکی از دشنام. نامیدند می امپریالیستی پرومواضع  راما 

 ۀباعث تضعیف جبھـها  بحثگونه این  طرح با حتیکه ما  علیه ما این بودها  گروه
  .  یمشو می خلق علیه امپریالیزم

ها  این.  ی بیش نبودندیوابسته به چین و شوروی عاقبت فرقه ها  جریاناتاین اما 
 واقعی بسیاری از جریاناتدر میان  عمل ، درمعرف نبض اجتماعی انقالب نبودند

بـا رهبـری  شـاید حتـیو  بدون حضور چـپ خود انگیخته و اغلبطبقاتی،  ۀمبارز
مــدعی  های  تـا ســازمان شـده بــودبھتــر درک ها  آخونــد، ماهیــت رهبـری مـذهبی

پایینی برخـی از ایـن جریانـات مـذهبی حتـی در  های  در الیه. سوسیالیزم مارکسی
رهبـری در نتیجـه و  قبل از قیام روند انتقاد طبقاتی از سلسله مراتب شیعه  ۀدور

" مارکسیستی"فراموش نکنیم که ما در آن دوران اسالم  .خمینی شکل گرفته بود
در بـویژه قبل از قیام فرقان  شبیهی اتجریان . نیز داشتیم" سوسیالیستی"و اسالم 
ی تجریـان سوسیالیسـدو حتـی  .در حال شـکل گیـری بـودها  شھرتر  فقیر محالت

 کمونیسـتی از نیمی از چپهمان زمان وجود داشت که نیز  با اسم و رسم اسالمی
بعد از قیام به این جریانات اسالمی طبقات پایینی  پرواضح است که !بودتر  چپ ما

  . ندشد تاروماراسالمی دست رژیم 
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در آن  طور کلی صحبت کنیم باید گفـته بخواهیم در باره چپ بتا آنجایی که  اما
 ۀمقولـ. وجـود نداشـتارتجاعی ایـن رهبـری ماهیت  هشداری در بارههیچ  دوره

بـق طکاشـف ایـن الیـه جدیـد،  ،حـزب تـوده. بـودها  ورد زبان" روحانیت مبارز"
وصـل کـردن  بـا تحلیلی که. بود بستهدهان همه را  جامع" تئوری"معمول با یک 

تمام تالشـش مخفـی کـردن ماهیـت واقعـی طبقـاتی خرده بورژوازی به آخوند ها 
دارند آن  حتی امروز هنوز بسیاریکه تحلیلی  . بودسلسله مراتب شیعه در ایران 

از قبیـل  و مـدعی تروتسـکیزم اروپایی های  "تئوریسین"کنند منجمله  می را تکرار

ب سال پیش انقـال ٤٠ های  و مائوئیستها  که هنوز همانند استالینیست کالینکوس
امـا همـه ایـن  .نامـد مـی "لیسـتیاضد امپری"و  "انقالبی خرده بورژوائی"ایران را 
کردند کـه دسـتگاه  می مخفیها  در واقع یک امر ساده را از خود و تودهها  تئوری

 طور همـان. مذهبی شیعه مثل ارتش بخشی از دستگاه دولتی طبقات حـاکم اسـت
 که ارتش بورژوائی با سرباز گیری از کارگران و دهقانان بـه ارتـش خلـق تبـدیل

شود، پرشدن صفوف دستگاه مذهبی از خرده بورژوازی نیـز آن را بخشـی از  نمی
انقـالب  هـای  تئوری ات اصـلیایـراد یکی از حال از این بگذریم که. کند نمی خلق

. داننـد مـی ی را جـزو خلـقدر واقع همین جاست که کل خرده بورژوازای  مرحله
 ،بـودنیـز معرف منـافع خـرده بـورژوازی " روحانیت مبارز"یعنی حتی اگر واقعا 

 داری سـرمایههنگـامی کـه دولـت نقـدا در دسـت . شد می حساب جزو خلقنباید 
فوقانی خرده بـورژوائی نـه تنھـا جـزو خلـق نیسـتند کـه بـه  های  افتاده است الیه

  . یل خواهند شدضربت ضد انقالب تبد های  گروه

روحانیـت "از حزب تـوده تحلیل  ،و جریانات مختلفخطوط تفاسیر و علیرغم اما 
 حتی جریانات طرفـدار پکـن هـم کـم و بـیش همـین را. غالب بود تحلیل" مبارز
آخوندی خلقی بود که هم ضد شاه باشـد و  ها  گفتند، با این تفاوت که برای آن می

). حتی آمریکائی بودن آن قدر مھم نبود که ضد شـوروی بـودن(هم ضد شوروی 
کردند در همان چارچوب تحلیل جدیدی ارائه دهند از حـد  می جریاناتی که سعی

بـه مثابـه  را فراتر نرفتند و مجـددا ماهیـت واقعـی ارتجـاعی آن" کاست"تئوری 
  . در ایران پوشیده ساختند داری سرمایهتی دستگاه قدرت دول
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 "خلـق ۀجبھـ"دوره سیاسـت معـروف بـه  شوروی در دوران سیاست حزب توده
کمینترن  ششمکنگره قبل از واحد کارگری که تا  ۀبه جای جبھ. تاسیس شده بود

که شوروی وارد جنگ بـا فاشـیزم شـده بـود و  آن هنگامشعار محوری چپ بود 
 ۀکم رنگ کـردن مبـارز، خواهان وحدت با بورژوازی به اصطالح دموکراتیک بود

اصلی سیاسـت خـارجی دولـت شـوروی را  ۀانگیزمتحد خلق  ۀحفظ جبھ طبقاتی و
نبـود کـه اکنـون  ای احزاب کمونیست قدیمی درزمرهحزب توده . داد می تشکیل

از اول بـه مثابـه حزبـی  در همـین دوره و رفتـه باشـد، بلکـهسیاست خلقی را پذی

جالب اسـت . در همین جاستتوده  اساسا ریشه انتخاب نام. خلقی بنیاد نھاده شد
یکی از اختالفات درون جریانات مائوئیستی بعد از انشعاب از حزب تـوده همـین 

گفت حزب طبقه کارگر باید احیا شود در صورتی که بخـش دیگـر  می بخشی. بود
در ایـن دوره . حزبی کارگری بـوده اسـتنیز قبول نداشت که حزب توده از اول 

کـه  یک مرحله سوم نیـز اضـافه کـردقبلی ای  انقالب دو مرحله به دولت شوروی
از و بسـیاری  در ایـران. سـاخت مـی کامال ماهیت طبقاتی هر انقالبـی را مخـدوش

آمریکـا و  طرفـداریعنـی (بـه امپریـالیزم " وابسـته" های  مشابه با رژیم های  کشور

جدیـد ایـن بـود کـه فعـال مبـارزه بـا رژیـم از هـر  ۀمعنی مرحلـ )مخالف شوروی
ــر  خواســت دیگــری مھم ــران حتــی . اســتت ــیعنــی در ای انقــالب  ۀقبــل از مرحل

 . کـردعبـور  "شـاه محمد رضادیکتاتوری ضد " ۀاز مرحل نخست دموکراتیک باید
 وابسته و نه حتی به ایـن دلیـل کـه داری سرمایهفئودال است یا  خاطر اینکهه نه ب

. و نه شوروی کند می یکتاتوریآمریکا د برایدیکتاتور است بلکه به این دلیل که 
بـا دیکتـاتوری عقـب رژیـم شـاه جـایگزینی تعجبی نداشت که حزب توده اکنون 

و هر روز هم آخوند جدیدی  . بگویدبه مردم ایران تبریک  را  از شاه افتاده تری
کـه  ای ارتجاعیبه وضوح هر عمل و . دکر می اضافه "مبارز" ۀالیاین لیست به را 

 وابسـته بـه امپریـالیزم گذاشـته های  دیگر قابل انکار نبود بـه حسـاب نفـوذ الیـه
اهـداف و  افشـایماهیت طبقاتی این رهبـری و  ۀدربار حرفی کوچکترین. شد می

باسـابقه تـرین و " روحانیـت"دسـتگاه همـین اینکه . درکارنبود امیال ارتجاعی آن
 کامال به طاق نسیان سپردهاست  در ایران بوده کمپرادوریزمترین دستگاه روفادا

. مسبب اصلی شکست مصدق بودند فرامـوش شـده بـودها  اینکه همین. شده بود
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و امپریـالیزم شـاه قاجـار  علـی محمـددر به توپ بستن مجلس با ها  این که همین
جیـد متبه ها  اکنون همه تجزیه و تحلیل. همکاری کردند فراموش شده بودروس 

مطـابق . شد می و برجسته کردن محسنات آن خالصه "روحانیت مبارز" و ستایش
این الیه با آخوندهای سابق ما که همواره از عاملین استبداد دولتی و ها  این تحلیل

بـا هـا  این. شـت، تفـاوت دااند هتجار کمپرادور و زمینداران مفت خور بودحامیان 
همـان هـا  این. نـدبودمرداد همکاری کردنـد یکـی ن ٢٨همان هایی که با کودتای 

اسـت ای  این الیه. هایی که مخالف حق رای زنان و اصالحات ارضی بودند نیستند

رادیکـال و ار هـم به خرده بـورژوازی شـھری بسـی" نزدیکی"جدید که به خاطر 
هر کسی زحمتی به خود بدهد و ادبیات این جریانات . است شده ضدامپریالیست

مسلط بـر چـپ مـا نگاه  فوقبه راحتی خواهد دید که نگاه  در آن دوره بخواندرا 
بیشـتر از طـرف خـود چـپ هـا  در اوائل انقالب مخالفت با این گونه ارزیابی. بود

لیبـرال یـا نیروهـای حتـی وابسـته بـه رژیـم  شد تا نیروهـای می محکوم و مطرود
  . جدید

  

کـه مشخصـا میشـود بـا انقـالب  بپردازم ای به بحث قدرت دوگانه و آن مقایسه مایلم اندکی بیشتر: س
آیا به نظر شما می  کارگیری مقایسه های تاریخی،ه سوای لزوم حساسیت و دقت در ب. اکتبر روسیه کرد

آیا کوتاه بودن این دوره برخالف فاصله فوریه  برای این مقطع به کار برد؟توان مفهوم حاکمیت دوگانه را 
 در ادامه تا اکتبر در انقالب روسیه باعث نشد فرصت افشای آلترناتیوهای ارتجاعی وجود نداشته باشد؟

ای کـه خمینـی در داخـل ایـران تشـکیل داد  میشود راجع به نقش شـورای انقـالب، آن شـورای سـری
های محالت و ایـن شـورای  ارۀ کارهایی که این شورا کرد، نوع ارتباطی که بین کمیتهدرب. صحبت کرد

از ایران بود وجود داشت، و این که این ارتباطات در نهایت چـه امکانـات  خارجای که  انقالب و رهبری
  .یبرای پیروزی رهبری مذهبی ایجاد کرد

  

مـن تجربـۀ مسـتقیمی از شـھرهای دیگـر  ـ آنطور که من در تھران دیـدم: ث.ت
بزرگ صنایع اغلب  در ،برخی استثنائاتبه جز  ـهای دیگران  گزارش جزم شتندا
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بودنـد کـه بعـد از قیـام هـا  اعتصاب شکل گرفتـه بـود و همین های  کمیته ،تھران
به جـز شـاید فقـط  ،ها هیچ یک از شھراما در . تبدیل به شوراهای محل کار شدند

و یا شوراهای بعدی به وضعیت قدرت دوگانـه ها  وجود این کمیته مسجد سلیمان
نه غـرض قـدرت . معنی قدرت در قدرت دوگانه قدرت سیاسی است. منجر نشد

وضـعیت قـدرت دوگانـه یعنـی وجـود ، بلکـه اقتصادی است و نه پتانسیل قـدرت
قـدرت اجرائـی و عملیـاتی از که در آن مقطـع زمـانی ، یعنی قدرتی واقعی قدرتی

پـس قـدرتی  .قـرار بگیـرد در مقابـل قـدرت دولتـی برخوردار است و می توانـد

گیـرد بدر یک یـا چنـد کارخانـه شـکل تواند  نمیقدرت سیاسی اما . استسیاسی 
اگـر شـما نتوانیـد بـر . سـازمان یابـدبلکه باید بر اساس یـک منطقـه جغرافیـائی 

 )سـی و نظـامینیروهـای پلی و انتقـال نقـلمـثال (قـه طعملکرد حکومت در یک من
شـورا بـه مفھـوم پـس . کنترلی داشته باشید پس در آن منطقه قدرتی هم نداریـد

نـه شـوراهای کارخانـه و یـا  و ی شـھرهاانقـالب روسـیه یعنـی شـوراهای  سویت
در ای  تـوان گفـت در هـیچ دوره نمـی براسـاس ایـن تعریـف. محـالتهای  کمیته

. بـود، امـا شـکل نگرفـتامکـان آن . انقالب ایران قـدرت دوگانـه شـکل گرفـت

د، نمنجـر شـو هاشـھر کارگری در سطح به شورای ندتوانست می شوراهای کارخانه
در برخی محالت حالت قدرت دوگانه شکل گرفتـه بـود امـا . این امر رخ نداد اما

ی یبـورژوا خـردهمحالت عمدتا تشکیالتی های  کمیته. این هم قدرتی کارگری نبود
زندگی شان در چارچوب آنھا به فعالیـت مشـغول  کارگران نیز در محلکه  ندبود

تـا ها  کمیتـهایـن . دیگر ای محله هماما نه به عنوان کارگران بلکه مثل هر  ،بودند
. نـدبود و رهبری مـذهبی قشی سیاسی ایفا کردند تحت کنترل مساجدنآن جا که 
حالتی از قدرت دوگانه در محـالت را شـکل دادنـد ها  کمیته اگر هم اینبنابراین 

در ضـمن اضـافه کـنم شـرکت مبـارزین . به نفع رهبری مذهبی بود تا طبقه کارگر

به نیروی سرکوب رژیـم جدیـد تر  در کنار کسانی که بعدها  محالت در این کمیته
شـان در محـالت و سـرکوب  شناسـائیتبدیل شدند خود یکی از عـواملی بـود کـه 

هـای  تـوان گفـت ارگان نمـی بنابراین نـه تنھـا بـه اینھـا .تسھیل کردرا شان  بعدی
  .بودهم اشتباه  از ابتدا قدرت دوگانه که شرکت کارگران در آنھا
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بعدی از همـه جـا  اسالمی اب و شوراهایصاعتهای  که تعداد این کمیتهدر تھران 
محـالت . کـرد نمـی به این مسـئله کمـکچندان بیشتر بود وضعیت خود شھر نیز 

کارگران فعال در اعتصـابات . بودندمسکونی کارگری غالبا از محالت صنعتی جدا 
محلــه بــه دو نــوع مبــارزه متفــاوت و دو نــوع در عمــومی در محــیط کارخانــه و 

کارخانه فقط پایگاه مبـارزه اقتصـادی علیـه . سازماندهی متفاوت دست زده بودند
اصـوال چـرا  قـدرت .  ارخانـه نداشـترژیم بود و قدرت در محالت ارتباطی با  ک

وارد بحران انقالبی  کارگر طبقهکه هنگامی گیرد؟ به خاطر اینکه  دوگانه شکل می

کنترل امـوری  دوش ، به خصوص زمانی که وارد مرحلۀ اعتصاب عمومی میدشو می
دیگر به دست ضروری  و بسیاری مسائل، رسانی آذوقهو  حمل و نقل، سوختمثل 

  . گیرند های قدرت دوگانه شکل می اینجاست که ارگان. فتدا یم کارگری مبارزین

در  نـیم کـارگر و کارمنـدرسیم چیزی حـدود سـه ملیـون و  زمانی که به قیام می
شـکل  توانسـت مـی در نتیجه در آن دوره بود که قـدرت دوگانـه. اعتصاب بودند

در  قـدرتیدر حـد یعنـی های اعتصـاب،  کمیتـههمـان متأسفانه در حد  اما. بگیرد
بود کـه بعـد از  مھمیبه نظر من این از مشکالت . چھاردیواری کارخانه باقی ماند

ارگان قدرتی بـرای خـود گونه هیچ  نتوانستکارگر  ۀطبق .قیام با آن مواجه بودیم
واحـد قـدرت دوگانـه اعتصاب یا شورای کارخانه  ۀکمیتباز تکرار کنم . ایجاد کند

های  در بسیاری از واحد. بسیار هم رادیکال بودندها  بسیاری از این کمیته، نیست

کـرده  اخـراجنیـز  را شان  دست نشاندهداران که مدیران سرمایه نه تنھا تولیدی 
ی سیاسی نبودند و نتوانستند در پیوند و همـاهنگی بـا یکـدیگر بـه قدرتاما  بودند

  . تبدیل شوند ای  شوراهای شھری و منطقه

بـه مراتـب مھمتـر ها  کمیته  این هدیگری که به نظر من از هم ۀگذشته از این، نکت
. گرفـت ای بود که در پشت پرده داشت شکل می نظامی ـ پلیسیهای  است، کمیته

در تمـام ایـن  مخفـیشـورای ایـن کـار . خمینی اشاره کردید "شورای انقالب" به
ی بـا یعنـ( دولتـیدسـتگاه بخشـی از خـود همکاری این شورا با . دوره همین بود

اســاس . بــودهای نظــامی  ایــن کمیتــه مشــغول ســاختن!) ســاواکهمکــاری ســیا و 
در تھـران گرفتنـد از کـه شـب بعـد از قیـام قـدرت را ای  گانه چھاردههای  کمیته
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ه بـود آزاد کـرد یی کـه سـاواک از زنـدانآخونـدها کم یک سال قبل توسط دست
را از بـه اصـطالح مخـالفین  مگر ممکن اسـت کـه سـاواک ایـن. شده بود ریزی پی

یعنـی شـواهد کننـد؟  هـا چـه مـی زندان آزاد کند و بعد هم مواظب نباشد کـه این
در واقـع از یک سال قبل از قیام ساواک خود که بخشی از  دهد می بسیاری نشان

 .بود کـه پـس از قیـام قـدرت را گرفتنـدای  نظامیهای  در حال سازماندهی کمیته
این پدیده در واقع خود نوعی اثبات این تئوری مارکسیسـتی اسـت کـه بایـد بـین 

رژیم شاه در حال فروپاشی بود اما بخشـی . رژیم سیاسی و دولت تفاوت قائل شد

ببینیـد  .فعاالنه مشغول تدارک انتقال قدرت به رژیـم بعـدی بـودبورژوا از دولت 
عـین . شـد عد اصال بـاورم نمـیصبح روز ب. ها بودم قیام در خیابان شبمن خودم 

در همـان شـب چیـزی در  دنـدز حدس می! این که آب از آب تکان نخورده است
فـردا . ه بـوداسلحه بین مردم تھران پخش شـدقبضه حدود دویست سیصد هزار 

عـوض ای  عمـدههیچ چیز نظم برقرار بود و . همه چیز سر جایش بوداما صبحش 
های چھـارده  و کمیتـه شده اند وزیر نخست آقای بازرگان اعالم شد که. نشده بود

هایی کـه هـر غلطـی  ھیلهمین حزب ال. اند امنیتنظامی تھران مسئول تامین  ۀگان

را هـا  طاغوتیهای  نیامدند خانـهمثال ند روز بعد از قیام ردک میست خوا دلشان می
 بـه نظـرحسـاب شـده  انتقـال قـدرت بسـیار. هدف قـرار بدهنـدمیدان ونک در 
بایــد  دســتور داد کــه انقــالب پیــروز شــده وخمینــی هــم همــان روز  .رســید مــی

  . شان زندگیاعتصابات تمام شوند و همه برگردند سر کار و 

اول . کنـد مـی چند مسـئله را برجسـتهشکل پیروزی انقالب و انتقال قدرت همین 
یـک این تصـور کـه . دست کم گرفته بودیمرا در ایران  ئیدولت بورژواما اینکه 

بسـاطش ک اردنگی همه و با مثال ی وابسته به آمریکاستو افتاده  عقب مطبقه حاک
امـا در مـورد کـل  ،کـرد مـی شـاید در مـورد رژیـم سیاسـی صـدق پاشد می از هم

 ۀپرداختـسـاخته و  و نشـانده تدسـ سلطنت. بودتر  دستگاه دولتی مسئله پیچیده
دولت یـا  .امپریالیزم واقعا هم با یک اردنگی از هم پاشید،  اما نه دولت بورژوائی

نقشی که . نقش داشتند به بازرگان نھادهایی از همان دولت خود در انتقال قدرت
 در انتقال قدرت ایفا کرد نشانبوروکراسی و تکنوکراسی دولتی و ساواک  ،ارتش

در سطح دسـتگاه  مالت و مذاکراتیامع یالقبل برای چنین انتقها  دهد از مدت می
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کـه  ردنـدک می ادعاها  ور که مثال غربیطبنابراین این . صورت گرفته است دولتی
 ،بـه خمینـی رضـایت دادیـم باالجبـار لترناتیوی نبود ماآما غافلگیر شدیم یا چون 

اقداماتی برای حفـظ ها قبل از قیام  از مدت . باشدادعای درستی تواند چندان  نمی
پشـت ایـن اقـدامات  و .در حال اجرا بود تغییر رژیمدولت بورژوائی در وضعیت 

ایـن بیشـتر  و در واقـع هم حضور داشتی بود که در شورای انقالب خمینی ائتالف
  . گرداندند تا خمینی آنھا را می آنھا بودند که خمینی را

امنیتـی آمریکـایی رو شـد های  سازمانبا  و ارتباطات او بعدها که ماجرای بھشتی 
قبـل  در تمـام تصـمیمات ایـن شـورای ها  دهد که خود آمریکـا از مـدت می نشان

قطـب  ،فقـط بھشـتی نبـودایـن دانیم که  می البته. خمینی نقش داشته استمخفی 

زاده و یزدی هم از چندین سال قبل از انقـالب عینـا همـین ارتباطـات را بـا سـیا 
سـیا و  در واقع همکـار غربه نماینده خمینی برای مذاکره با یعنی هر س. داشتند
 خــودش را حکومــت اســالمیابتــدا از همــان  امــا خمینــی. آمریکــا بودنــد دولــت

هـم کـه بـا سـیا یـا ای  هـر معاملـه و .بـودهمین او در  "یزمرادیکال" .خواست می
. و منتظـر فرصـت بـود نمـی کـردساواک کرده بـود نقشـه خـودش را فرامـوش 

 بود هتوطئکال یک منظورم این است که صحبت من این نیست که ماجرای خمینی 
نیروهای مختلفی با منافعی گاه متضـاد در ایـن ائـتالف . یا خود خمینی آلت دست

توافـق و شـکل انتقـال قـدرت حضور داشتند اما بر سر حراست از دولت بـورژوا 
  .   بود

  

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

  

 ه بودندیک سال پیش از قیام تدارک دیدبیش از به نظر من این را از . بله: ث.ت
 دیگر که برای من خیلی جالب بـود ۀ، یک پدیدریزی کرده بودند برنامهو برایش 

 نـه در تـاریخ هرج و مرجاز  میزان این ااوال تا به حال قیامی ب. روز قیام بود خود
 مـن. سـراغ دارمدر جـایی یـا و  بـودم خوانـدهی یرخداده است و نـه مـن در جـا
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هیچ عنصـری از سـازماندهی یـا رهبـری بـه . دانم این دیگر چطور قیامی بود نمی
کـه از  ریختنـدهـا  مـردم بـه خیابانکـه قیـام راه افتـاد و  زمـانی. خورد نمی شمچ

د، این طرف و آن طرف شھر سر چھـار ان در برابر گارد سلطنتی دفاع کننهمافر
امـام هنـوز دادنـد  مـی با پالکارد ایستاده بودنـد و بـه مـردم اخطـارای  عدهها  راه

 تانیها گفت برگردیـد خانـه یعنی خود رهبری اسالمی می. دستور قیام نداده است
 و ای کرده بودنـد واضح بود آن پشت با هم یک معامله. خواست قیام بشود نمی و

چیز حرکت گارد سلطنتی  یعنی از نظر آنھا .دانستند این ماجرا هم تمام میشود می

انسـتند عاقبـت سـتاد کـل د می .به آن معنا که منجر به قیام بشـود نه. مھمی نبود
اشـاره  مسـئله بعدها اگر بدانید قطب زاده هم به این. ارتش آن را کنترل خواهد

اشتباهی که رخ داد این  بزرگترین گفت میخطاب به دولت مردان  او .کرده است
  . اسلحه بین مردم پخش شد شد وبود که قیام 

ریخته فتگی بدون کوچکترین سازمان یا. کردند نمی گوش مردم به این اوامرولی 
مامور خبرگیری و خبـر خود را ای  مھم عدههای  سر چھارراه.  ها خیابانبودند در 

 درگیریگفتند بروید فالن جا یا االن  میها  مثال به همه ماشین. بودندکرده رسانی 
هرج و مـرج کامـل . داشتنو مرکزیتی وجود هیچ حساب و کتابی . ن جاستابھم
  . بود

شـب بـه ایـن  اواخـریکـی اینکـه از . شدخص دیگر هم در خود قیام مش دو نکته
 .ندظـاهر شـددر صحنه اند  و نظامی ی که کامال واضح بود کارکشتههای گروهطرف 

بعدی بلکه بیشتر مثل جریانـات تعلـیم مسلح  اللھی حزبجوان های این  شبیهنه 

هـا  کننـد کـه این هـا تبلیـغ مـی طلب سـلطنتایـن کـه  -دیده توسـط خـود دولـت 
همین جنس از  -د مزخرف است ه بواز فلسطین آوردخمینی گاردهایی بودند که 

مـن بـه شخصـه  .رژیم سـابقهای  اللھی حزباز اما  بودند داخلیهای  حزب اللھی
 از طریق همـان بخـش اسـالمی سـاواک یعنـی انجمـن حجتیـهاینھا اطمینان دارم 

رژیـم های نظـامی  که برای کمیتـهبودند هایی  ناهمقاعدتا  اینھا. هدایت می شدند
از  بعدی به هـیچ وجـههای  و برخالف برخی ادعا، داده شده بودندسازمان بعدی 

حضـور اساسـا آن شـب جریانـات  ایـن .نبودنـد ینیا مجاهـد وها  طرفداران فدائی
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بـرای مـن همـان . نه در حد گروهی سازمان یافته کم دست. نداشتندچشم گیری 
در اختیـار نیـز دیـده  تعلـیمی نظـامی و یـرهبری مـذهبی نیروبود که  نشب روش

  . دارد

در شـب  نیـزکـارگران  سـیاری ازب کرد این بود که می لب توجهدومی که ج ۀجنب
ن طریـق مسـلح یهمـاز  بسـیاری از کـارگراناتفاقا  .فعال بودندها  خیاباندر قیام 
ی شـکل کارگر مسلحهای  گروهتھران بعد از قیام در چندین کارخانه روز . ندشد

هایی اسـت  حضور کارگران در قیام به نظر من باز یکی از جنبه مسئله. بود گرفته
نفر ین دو ماه بعد که با چند یکیدر اتفاقا . که خیلی به آن کم بھا داده شده است

شـب کردند که بلـه  می تأییدمسئله را ها هم این  م آنین کارگری آشنا شدیاز فعال

از از کارگران بسیج شده بودند و در قیام شـرکت داشـتند، امـا عمـدتا   خیلیقیام 
  ، اعتصابهای  از طریق کمیته ونه های محالت طریق کمیته

کـه در ای  بروز کرد که شاید به نحـوی از فاجعـه دیگری نیز ۀدر طول قیام پدید

کردند یا اموالی  می که اگر کسی را دستگیر، آن هم این کرد می پیش بود حکایت
 هـیچ مرجـع وکـه  بـودواقعیت این  .دادند می کردند به مساجد تحویل می را پیدا

خـوبی ه قیـام بـبـار را همـان شـب  تاسـفاین وضـع . مرکز دیگری وجود نداشت
  .   بر سر ما بیاید ترهمان بالیی که قرار بود بعد. نستید ببینیدتوا می

  

  کردند؟ نیروهای چپی این کار می باید یعنی: س

  

حتـی اگـر یـک جریـان . داشـت وجـود مـی طرح آلترناتیویک باید حداقل : ث.ت
یـا بـه  .تحویل بدهیـد مردمها را ببرید به  گفت این مثال میمردمی حاضر بود باید 

تحویـل  بـه کمیتـة محـل حتـییـا . تحویل بدهیـدیا بھمان جا کمیتة اعتصاب فالن 
یافتـه بـا  سـازمانیعنی حتی اگر یـک حزبـی  !نه اینکه ببرید بدهید مسجد، بدهید
جـدی . افتـاد نمـی وجود داشت چنین اتفاقـاتی در تھران عضوهزار نفر فقط حتی 



)١٣٥٧ـ  ٦١(تاريخ مسکوت، بخش دوم   50  

Kandokav.com  ١٣٩٦، بھمن ٥کندو کاو   

ولی . شدیم ما پیروز میالزاما نه اینکه . شد کرد میگویم، خیلی کارهای دیگری می
اسـالمی بـا سـازماندهی از پـایین  رهبـریدر مقابله بـا  حداقل در همان شب قیام

  . کردیم می آمادهرا بعدی ی هامقدمات نبرد

اشـاره کـردم ناتوانی ما در دورة بختیـار به . مسئله آماتوریزم چپ بودجنبة دیگر 
رفتـیم انقـالب وقتی دو هفتـه قبـل از  .امکانات هم خبری نبودترین  ییابتدااما از 

نشـریه  کـهباشیم ما تنھا کسانی  که کردم نمی من اصال باورجلوی دانشگاه تھران 
یـا نتوانسـته بـود ایـن کـار را  و نخواسته بودهیچ کس دیگری یا . کنیم میپخش 
کرده بـودیم  خارج از کشور چاپدر  را اول حاال درست است که ما شماره. بکند

. منتشـر کـردیمدر تھـران  وم راو با خودمان آوردیم، ولی هفتة بعدش شـمارۀ د

کـه  ندجایی را پیدا کدر عرض یک هفته حتی گروه کوچکی مثل ما توانست یعنی 
پخـش را نیـز   و همه منتشر کندهزار نسخه چند  و کندچاپ  نشریهدر آن بتواند 

با ما گروه دانشجویی یعنی . پیدا کردیمهم  تریبزرگتا شمارۀ سوم چاپخانه . دکن
  ایـن توانسـت مـدتی کوتـاهپرس و جو کـردن در رفتن و یک ذره این ور آن ور 

داخل ایران سازمان یافته بـود، اگـر حزبـی  جریانیاگر  پس. دنرا پیدا کامکانات 
ها دو  فـدایی حتـی. کردنـد میاز قبـل این کارها را  باید خوب بود، تشکیالتی بود،

ایـن حـد در خواهم بگـویم چـپ مـا  می. منتشر شودشان  اه طول کشید تا نشریهم
  .منتشر کنند نشریهبختیار نتوانستند یک  هحتی در دور. برای قیام آماده بود

  

ای اشاره کنم که شاید خیلی با مسیر بحـث مـا هماهنـگ نباشـد، ولـی اکنـون  خواهم به نکته می: س
های دیرینه  هایی از پیوند گوشه سال گذشتهدر  بی بی سی به ویژههای جریان اصلی  شاهدیم که رسانه

هایی از روحانیت با نیروهـای امپریـالیزم وجـود داشـته، بـا مقاصـد خـاص  ای را که بین جناح و تاریخی
هایی هم در این زمینه در گرفته  دهد و بحث کند و نشان می سیاسی و بر اساس نیازهای روز منتشر می

مسـئله از جملـه خـود شـما در رابطـه بـا ایـن  کسـانیی است که از خیلی وقـت پـیش این در حال. است
علمی و  ۀتوهم توطئه یا بحثی که خیلی پای به سادگیها را  تر همین تحلیل اما قبل. صحبت کرده بودید

بعـد از ایـن قضـایا ایـن نـوع  به نظرم .کردند میمی گرفتند و نفی تاریخی عمیقی ندارد در نظر  ۀپشتوان
  .بیشتری مطرح بشود سندیتبا جدیت و می تواند ها  تحلیل
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کـه خودشـان مجبورنـد  گرفتـهآنقدر گند کار باال . بله، کامال درست است: ث.ت

غـرب  بـه رژیـم هـر از چنـدگاهی برخـی عمـال. بگوینـدی از حقایق را یها گوشه
کامال آشکار شده که دیگر  اکنون. دهند را لو می اطالعاتکلی و شوند  می پناهنده

قبـل از انقـالب تـا کنـون ها  از مدت ایاالت متحدهرابطه بین سران رژیم ایران و 
هـا هسـت،  باند بازی هست، گروهیطرف اختالفات دو در هر . ادامه داشته است

جدیـد زند، امـا در مجمـوع رژیـم  چاقو می با هر روز هم یکی دیگری را از پشت
و  ایــراندولتــی  دســتگاهبــین قبلــی و همکــاری  ۀبــدون نقشــخمینــی در ایــران 

هنوز هـم . توانست نه بر سر کار بیاید و نه در قدرت بماند امپریالیزم آمریکا نمی

در دل خـود رژیـم علیرغم هرگونه دعوای زرگری یـا واقعـی بـا اسـتکبار جھـانی 
  . رت دارندداری جھانی فعالند و قد سرمایه" عوامل"اسالمی 

سـاواک و مـدارس و  ۀبسیاری از گردانندگان اصلی رژیم فعلی از انجمـن حجتیـ

 ریشه درکسانی که  ۀگویم هم نمی .اند آمدهتشکیالت مذهبی وابسته به آن بیرون 
طرفداران شریعتی و مجاهدین هـم از همـین . ساواکی بودند دارندانجمن حجتیه 

از و حتـی شـخص شـاه امپریالیزم  ۀاستفادخواهم بگویم  می اما. جا نشات گرفتند
. جدیـدی نیسـت ۀمـا پدیـد ۀدر مقابل نیروهای مترقی و چـپ در جامعـ آخوندها

آغاز اعتراضـات علیـه بعد از از چه زمانی بنابراین مسئله این نیست که پیدا کنیم 
ایـن تمـاس هـا قبـل از آغـاز ایـن . کنـد شاه آمریکا با خمینی تمـاس برقـرار مـی

. روشـن اسـتهـا  همکـاری اکنون دیگر اسناد ایـن. ز وجود داشتنداعتراضات نی

به رهبری آقای یـزدی کـه کـار چـاق کـن (مثال انجمن اسالمی ایرانیان در آمریکا 
از ابتـدا تـا آخـر زیـر ) اصلی در روابط بین رهبری خمینـی و دولـت آمریکـا بـود

م دوران در تمـاو گرفـت  و از هردو هم کمک مـالی می نظارت سیا و ساواک بود
و چـپ  یـکعلیه کنفدراسیون و نیروهـای دموکراتای  وزنه ۀقبل از انقالب به مثاب

 و مـذاکرهاند  شـتهدارابطـه ها تمـام ایـن مـدت بـا هـم  این بنابراین. دکر می عمل
ور ضـسـاواک و سـیا نیـز ح بیـت امـامدر شـک نبایـد کـرد کـه  پس. ندا کرده می

" رهبـر"حتی می توان گفت خود امر . ندندا این را دیگر همه می. ندمستقیم داشت
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 بـی بـی سـیاما ایـن کـار . شدن خمینی زیر نظارت حضرات صورت گرفته است
همچنـین  و  اخیردر تدارک دعوای انتخاباتی . دارددیگری دلیل مشخص سیاسی 

بـه آقـای روحـانی یـاری  سـتخوا مـی امپریـالیزم انگلـیس ،جانشین رهبـرمسئله 
هـوای  خود خمینـی هـم همیشـه ح اصول گرا می گویدبه جناح به اصطال. رساندب

 نبودنـد کـههـا  بینیـد؟ مگـر همین می را تاریخیحقه بازی . را داشت غربمنافع 
هـا  این انقالب اسالمی همه را غافلگیر کرد؟ اکنون که روشن شده استگفتند  می

در  بلکـه خـود نـده بوددنبـال کـرداسـالمی را جریـان نه تنھا این ها پیش  از سال

خـود . چند سند سطحی را علنی کرده است بی بی سی، اند هتقویت آن نقش داشت
خواهید من را  می دهد که چرا می کارتر پیغامشاه بیش از یک سال قبل از قیام به 

بـی بـی بنـابراین  .ارتجاع سرخ و سـیاه از ماجرای انتشار مقالهقبل ؟ عوض کنید
بـا یـک تیـر دو سـخنگوی وزارت خارجـه امپریـالیزم انگلـیس یعنی  ،سی فارسی

فھمیـده جنگجو و ضد آمریکائی  خمینی حتیهم نشان بدهند که . است زده نشان
بـه مـا اگـر کـه  توجیـه کننـداز طرف دیگر و . خارج شود "نظام"بود که نباید از 
  . برای نجات ایران بودکمک کردیم فاشیزم مذهبی 

  

ای در پایـان یکـی از  کـه در رابطـه بـا نظـام کردیـد مـن را یـاد یـک جملـهراستش همین صحبتی : س
کـه آنجا کنم آنقدری کـه بایـد بهـش توجـه نشـده اسـت  های خمینی انداخت که احساس می سخنرانی

  .این خیلی جالب است ".قصد ما بر هم زدن نظام نیست، ما میخواهیم نظام را حفظ کنیم"میگوید 

  

روز  ین است کـه چـراانقالب ایران در هم آورِ  تعجب ۀقبال گفتم مسئلبله، : ث.ت
شما قبال در کجای دنیا چنـین . نخورده باقی ماند دستبعد از قیام دستگاه دولتی 

 چھـار مـاه اعتصـاب عمـومی. کوچکی نبود ۀواقعانقالب ما قیامی را دیده بودید؟ 
شـاید قیام مسـلحانه و پخـش ها،  در خیابان شھروند معترضلیون یده م کارگری،

ه آب از آب تکان نخـورد روز بعداما  ،هزار قبضه اسلحه بین مردم ٣٠٠بیش از 
    .ظ کردندحفرا" نظام"ایشان به حرف خودشان عمل کردند  .است
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ای انجـام  هـای تبلیغـاتی های اول چه فعالیت ، در هفته"حزب کارگران سوسیالیست"جریان شما، : س
هـای  ها و بحث کردید و افشـاگری بیشتر چه شعارهایی را مطرح میداد؟ چه مواضعی گرفته بودید و  می

  تان بر روی چه مسائلی متمرکز بود؟ سیاسی

  

اول ایـن کـه از نظـر تـاریخی بایـد در نظـر . این موضوع چنـد جنبـه دارد: ث.ت
پیـام "گـروه قبـل از قیـام مـذاکرات وحـدت را بـا  ۀبگیرید، که مـا درسـت هفتـ

خود مذاکرات یک هفته طول کشید و ما تازه شـب . یمبوده شروع کرد "دانشجو
 ههمـگـروه را برگـزار کنـیم و کنفـرانس  بتـوانیمتـا  و. قبل از قیام توافق کردیم

. طـول کشـیددیگـر هـم موقع ایران بودند جمع کنـیم، دو هفتـه  که آن را رفقایی
. اســت و بعـد از قیـام منتشـر شـدهبعـد از وحـدت  چـه بایـد کـرد سـوم ۀشـمار

بینم اگـر مـا خودمـان  کنم می حاال که نگاه می. شد می چپ شامل ما همآماتوریزم 
ایـن مـاجرای وحـدت  و توانستیم واکـنش نشـان بـدهیم بھتر می شایدتنھا بودیم 

. سـاختکنـد بـه لحـاظ سـرعت عملنیز ما را عاقبت نه تنھا کمکی به ما نکرد که 
 بالفاصـله پـس از آن های  نه در دوره قبل از قیام و نه در خود قیام و روزیعنی ما 

دیگـر  ۀامـا جنبـ. داشـته باشـیم موثری نتوانستیم آنچنان که باید و شاید تبلیغات
منتشـر شـد و مواضـع اصـلی مـا  وحدت ما ۀبیانی قضیه این جاست که هنگامی که

و تا چه اندازه با دیگـران تفـاوت  روشن بود که خط مشی ما چیست ،مشخص شد
 ی کـهاعالم کردیم و گفتیم هـیچ حکـومت داری رمایهسماهیت حکومت را ما . دارد

آورد و بایـد مجلـس موسسـانی  نمـیبـه ایـران  باشـد آزادی را  شـده تعیـیناز باال 

را انتخاب کنند که بتواند تکالیف  حکومتشکلی از تشکیل شود که مردم بتوانند 
 "حکومت کارگران و زحمتکشان"و حکومت پیشنھادی ما نیز . انقالب را حل کند

شـعار طور مسـتقیم ه بما آنموقع . بودها  خودسازماندهی تودههای  متکی بر ارگان
امـا خواسـت . از لحـاظ تـاکتیکی در آن دوره صـحیح نبـود. دادیـم نمی سرنگونی

شعار سیاسی مرکزی مـا . مجلس موسسان در واقع همان خواست سرنگونی است
  !ردم آریحاکمیت روحانیت خیر، حاکمیت م: برای این دوره این بود
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. شما قبل از قیام هم این شعار را مطرح کرده بودید که حاکمیت مردم آری حاکمیت روحانیت خیر: س
  درست است؟

  

 آن. ما مخالفت با رهبری مذهبی را از لندن شروع کرده بودیم. بله، دقیقا: ث.ت
هـم کـه خیلـی  )آن دوره "تروتسکیست" یکی از جریانات( ها موقع اسپارتاکیست

 Down with the Shah, Down with the : دادنـد مـی سکتاریست بودنـد شـعار
Mullas   .گفتیم آخوندها هنوز در قـدرت نیسـتند کـه هـم  می ما موافق نبودیم و

مرگ بر شاه، مـرگ "یعنی  در ایران چنین شعاریو سنگ رژیم قرار داده بشوند 
 جنـبش ضـد شـاه ما در آن زمان این بود که رهبری مذهبی استدالل "!بر انقالب

یـک دسـت  را بـرای سـرنگونی شـاهای  تـودهجنـبش توان  نمی ارتجاعی است اما
. انقالبانقالب بگوییم مرگ بر  یک وسطدر توانیم  ما نمی. ارتجاعی نامید جنبشی

شـاه قـرار تـراز همتوانیم آن را  نمیکنیم ولی  افشاکنیم،  نقدرهبری اش را باید 
  . بدهیم

بــرای حفــظ دولــت داری جھــانی  ســرمایهتحلیــل مــا همــان موقــع ایــن بــود کــه 
جنـبش را مھـار  تـادر ایران با نیروهای ارتجاعی معامله کرده است  داری سرمایه

بنـابراین شـعار . داری دیگری را از باال بر مردم تحمیل کنند سرمایهکنند و رژیم 
البتـه  . تـری اسـت صـحیح، شـعار "روحانیت خیـرحاکمیت مردم آری، حاکمیت "

روی از رهبری مذهبی  دنبالهو ی این نبود الملل بینبگویم تحلیل دیگران در سطح 
گروه پیام . شد می ضد امپریالیستی توجیهای  با کمابیش همان مفاهیم جنبش توده

  .دانشجو نیز بیشتر به این موضع نزدیک بود تا به موضع ما

  

شد ایـن  ان بابک زهرایی از مفهوم انقالب مداوم تروتسکی داشت به نوعی باعث میدرکی که جری: س
  .خط سیاسی از درونش بیرون بیاید
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در  د کـه انقـالببـواز انقـالب مـداوم ایـن هـا  این درک. بله درست است: ث.ت

ایـن انقـالب  سـپس. شـود با انقالب دموکراتیک شروع مـی افتاده عقبکشورهای 
نیـز بشـود و همـین طـور اگـر دموکراتیک در منطق خودش باید ضدامپریالیست 

هـا  حقـوق زن. نیز بدهدها را  اید حقوق ملیتپس بد وبخواهد ضدامپریالیست بش
اگــر بخواهــد ایــن کارهــا را بکنــد بایــد  و .حقــوق کــارگران را بدهــد. را بدهــد
های  یگیـری در همـان خواسـتپس به شـرط پ .نیز سرنگون کندداری را  سرمایه
ــه ــک اولی ــن خواســت ،و دموکراتی ــق ای ــود منط ــالب راها  خ ــالب  انق ــوی انق بس

ایـن اسـت، ایـن یعنـی منطق انقالب مداوم اما اگر  .دداسوسیالیستی سوق خواهد 
  . غیر پرولتری  از رهبری مداوم روی دنباله

 او هرگز نگفت. نبود رویدنبالهتوجیه از انقالب مداوم تروتسکی اوال منظور خود 
را تحمـل  بـورژواییباید رهبری دموکراتیک عمده بودن تکالیف  ۀمرحل درکه ما 

دقیقـا برعکس بلکه  ،بنا به منطق خود انقالب بھتر خواهد شدبعدها که  چراکنیم 
نخواهد توانست حتی بورژوایی دانیم رهبری  می یعنی از آن جا که ما ؛بود ضد آن

ماهیـت آن را دموکراتیک را تحقق دهد پس باید از همان اول های  همان خواست
را در مقابـل آن قـرار  رهبـری پرولتـریو از همـان اول  نـیمک افشاها  برای توده

کـه حـل تکـالیف دموکراتیـک خـود بـه یعنی آگاهی به این منطق تـاریخی . هیمد
بـرد کـه  نمی نه تنھا نقش عامل ذهنی را از بینانقالب سوسیالیستی نیازمند است 

 جریـانبعـد از انقـالب ایـران  ۀدر دورالبته  .کند یچندان مصد اهمیت آن را دو 

حتـی کـه  ه استبه قدری منحط شدی نیز الملل بینح طدر ساین گروه  بخش الھام
 و. ندستدان نمی از آن هم دیگر اینھا را تروتسکیستتر  تروتسکیستی بدهای  فرقه

. امکانـات دارنـد البته هنـوز. یردگ می  جدی اینھا راکمتر کسی در جھان  االن هم
انتشارات دارنـد و بـه نسـبت آمریکـا کـه چـپ در آن . چاپخانه دارند. پول دارند

حرکـت بـه دارنـد بنـابراین فعـال . به شمار مـی رونـدضعیف است، حزب بزرگی 
  ! دهند می ادامه تا انحطاط کامل راست را آزادانه
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بـه ایـن جریـان وابسـته  ایرانـیگـروه  اقبل از انقالب نتوانستیم ب یلدالبه همین 
بـه قبـل از انقـالب  همـا هشـت ُنـه مـاقـبال گفتـه بـودم همانطور کـه . توافق کنیم

مـن بـه منـدل نامـه دادم کـه بـا هـم موقع مذاکرات وحدت خاتمه دادیم و همان 
مـا جـدی و ت اختالفـا !رود نمی یآب ما در یک جو . وحدت کرد توان نمی ها این

اس دبلیـو از طریـق  الملـل بینم، یفھمید ام هاتا آنجایی که بعد. استراتژیک است
 مـا تحلیـلو کنند خود را تعدیل ها فشار آورده بود که خط  آمریکا بر روی این پی
تجربـه اما . بپذیرندانست د میداری  سرمایهرهبری رهبری ملی ـ مذهبی را که را 

 قبلـی هـایتحلیـلتصنعی بود و بعد از دو سه مـاه بـه  پذیرشاین اثبات کرد که 
  . کردند رجوعخودشان 

  

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

  

در  .جـوابم را داددر جایی شـفاهی اما . نشان نداد و کتبی واکنش مستقیم: ث.ت
ادامـه امـا بایـد مـذاکرات وحـدت را  اسـت شما درسـتهای  حرفهمین حد که 

او همیشـه . دبـا دو حـزب وارد انقـالب ایـران بشـو توانـد نمـی الملل بینبدهید و 
شـما نـه خیلـی بزرگیـد و نـه خیلـی محبـوب، حـاال اگـر کـه  نصیحتش همین بود

نخواهیـد هـیچ کـاری  قادر بـهدیگر در انقالب مداخله کنید بخواهید با دو گروه 
ایـن اسـت  حقیقـتش. برسید توافق بهبا هم  باید ر شکلی شدهدر نتیجه به ه .بود

ایـن م کـه یکلـی هـم تـالش کـرد و یمهم این روحیه را قبول داشت ما که اکثریت
رفقـای مـا  بسیاری ازاین را هم برایتان بگویم که . ولی نشد. بشودوحدت عملی 

مـن بـودم کـه این تـازه یعنی . بودند بیشتر مخالف این وحدتاز من  خیلی واقعا
. شـدوارد مـذاکرات وحـدت گـروه ایـن با باید کردم که  می متقاعدها را  باید آن

بـه دقیقـا از رفقـا  چنـد نفـر صورت گرفـتواقعا که در ایران این وحدت ها  بعد
  . خاطر از ما جدا شدندهمین 
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کـردیم ماهیـت طبقـاتی  مـی ما سـوال. پیچیده نبود ها اینسیاسی اصلی ما با بحث 
همـین انقالبـی کـه به اصطالح حکومت موقت چیست؟ ماهیت طبقاتی  ریاین رهب

؟ خیـرداری اسـت یـا  چیسـت؟ سـرمایه منصوب کردهاعضایش را رهبری از قبل 
اگـر ، یعنـی سـرنگون شـودخـودش هـم پس عاقبت باید داری است  اگر سرمایه

بالفاصـله پـس از کسـب قـدرت حملـه بـه طبقـه کـارگر و رژیمی بورژوایی است 
دارد معنـی  چـهآن حمایت انتقادی کردن از پس . شان را آغاز خواهد کردکزحمت
بین مـا  را روشن نکنیم وحدتمسئله تا این  ؟بعدی روی از ضد انقالب دنبالهجز 

امـا . کردنـد نمـی موافقـتاصـال هـای مـا  ها تا دو سه روز با بحث این. محال است
 هاگـر شـما اعالمیـ. این خط کلی را پذیرفتنـد الملل بینباالخره تحت فشار رفقای 

اما واقعیت ایـن . در آن جا آمده استبینید همین خط  انده باشید می وحدت را خو
ــه در آوردن ــود کــه از دو هفتــه بعــد از همــین امضــا، دب و ها  روی راســتو هــا  ب

ایــن گــروه در مــذاکرات وحــدت تر  عبــارت ســادهبــه  .شــروع شــدها  خودســری
مخفـی بـازی  حقـهکه این هم کمک کردند الملل  بینو رفقای  بود هبازی کرد حقه
ظـاهرا فھمیـدم ها  بعـد مـنی کـه یتـا جـا. شود  بندی سرهم و وحدتی قالبی بماند

بخـاطر فعـال  ه بـود کـهآمریکـا را راضـی کـرد پی دبلیو اسرهبری مندل شخص 
توانسـتیم  نمـی دیگر واقعا کـاریما هم یعنی . دنرضایت بدهوحدت به فرمول ما 

  !اند پذیرفتهبرنامه شما را  ایرادی داریدچه  ردیگ :گفتند می عمال به ما. بکنیم

ای بـود کـه مـا  حول آن برنامـهدر هر حال این توافق  این هم درست است که اما
همـین کـه . کـنم مـی من به شخصه امروز هم از همان برنامـه دفـاع. خواستیم می

بسیاری از مواضع دیگر را بـه  داری است سرمایهجدید ماهیت رژیم  کردندقبول 
رژیـم گفتیم  مـا مـی. بـودتعیین این حکومـت  ۀاول خود نحو ۀمسئل. داشتدنبال 
. داری در ایران قادر نخواهد بود خود را به شکل دموکراتیک مستقر کنـد سرمایه

کـه سـرنگونی اسـتبداد و اسـتقرار ای  در مرحلـه مـا تیـز حملـه سیاسـی ۀلبـپس 
تعیـین  ۀخـود نحـو بایـد متوجـهحکومتی دموکراتیک در مرکز توجه توده هاست 

از  ی کـهمرکزی ما این بود که هـیچ حکـومت شعاربنابراین  . شودبحکومت از باال 
تعیـین د و بـرای آورنخواهـد  به همـراهایران آزادی را برای  باشد شدهتعیینباال 

مجلس موسسانی دموکراتیک  باید قانون اساسی جدیدتدوین شکل رژیم جدید و 
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ایـن در . تشـکیل شـودای  خـود سـازماندهی تـودههای  و متکی بر ارگانو انقالبی 
بنابراین ما از همان روز بعد از قیام . واقع شکل قانونی بیان شعار سرنگونی است

ارتباط با جنگ ایران و عـراق و  بعدها مثال در. خواهان سرنگونی این رژیم بودیم
ضـرورت دفـاع از رژیـم در  ۀیا مانورهای نظامی ایاالت متحده علیه ایـران مسـئل

اول روشـن کـرده بـودیم کـه  ۀاما مـا از همـان بیانیـ ،مقابل امپریالیزم مطرح شد
انقالب ایران برآورده نخواهد شد، های  بدون سرنگونی رژیم هیچ یک از خواست

دقیقـا تبـدیل بـه یک سال بعـد همین نکته . ضد امپریالیستیی ها منجمله خواست

چھـارم  الملـل بینی ما از مواضع مندل و یتوان گفت آغاز جدا می شد کهای  مسئله
مـادی و " (دفاع مـادی"رورت ضدر رابطه با مسئله جنگ به  الملل بینبیانیه . بود

کـه کـامال مخـالف مواضـع  از رژیم در برابر امپریالیزم اشاره داشـت ) نه سیاسی
 ،جریـان وابسـته بـه اس دبلیـو پـی آمریکـا هـم. اعالم شده در بیانیه وحدت بـود

خواست سرنگونی رژیم در شـرایط محاصـره امپریالیسـتی را  ،مطابق همین منطق
خواسـت تشـکیل مجلـس  ،بـرای ایـن جریـان ،تر به عبارت ساده. دانست می خطا

فقط ای  انقالبیون مرحله ۀموسسان خواستی عملی و مبارزاتی نبود بلکه همانند هم
  .  شعاری بود برای آینده

تنھا راه  و بودیم گفتهاز طرف دیگر ما در همان بیانیه برنامه کلی خودمان را نیز 
ایین و از پـهـا  خودسـازماندهی تودههـای  گسترش ارگانتحقق تکالیف انقالب را 

همـین . اعـالم کـرده بـودیم مبارزه برای استقرار حکومت کارگران و زحمتکشان
و در . بـود شـدهذکـر نیـز وحـدت  به صورت شعار در پایین اعالمیه مفاهیم کلی 

. کـردیم مـیتکـرار را به صورت شعارهای اصـلی ها  نشریات حزبی همیشه همین
تری  از آن چـه مـا در آن  روشنتوان خط مشی  می بسیار مایلم بدانم چگونهواقعا 

درک  بھتـر آخونـدیزمارتجـاعی ماهیـت امروزه که شاید . بیانیه گفتیم اعالم کرد
 همـان کلـی بایـدچـارچوب امـا   نوشـتیم مـی تر و افشاگرانهتر  شده اعالمیه را تند

  . بود می

همـان  توانسـت انقـالب را قـدمی بـه جلـو ببـرد مـی که شـایدعملی  تنھا خواست
بـه اصـطالح سیاسـی ـ  شـعارتنھـا این در آن زمان . س موسسان بودخواست مجل
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 ضـدانقالبرهبری آخوندی ـ بـازاری را علیه ها  توانست توده می بود که حکومتی
 بـه نیروهـای چـپ فرصـتیخود مبارزه پیرامون ایـن شـعار در ضمن . بسیج کند

ایجاد نھادهای قدرت دوگانه  برایداد که بتوانند قبل از استحکام رژیم جدید  می
را ببینیـد عمـال  "کـارگر"نشـریه مشـترک مـا،اول  ۀشـمار اگر چند . دمبارزه کنن
در تبلیغات را سیاسی محور اصلی ما دو سه . ه استدنبال کردرا مشی همین خط 

   :کردیم می دنبالحزبی 

حمله به حقوق جدید که رژیم که قبال گفتم متکی بر این درک بود  طور همان اولی
هـا  انقالبی توده ۀبه خوبی خود دورای  هیچ دوره. خواهد کرد آغازدموکراتیک را 

در طول مبارزاتی که بحران انقالبی ها  توده. سازد نمی را به قدرت خودشان واقف

به بسـیاری از و در کف خیابان قدرت خودشان  ۀزند به واسط می جامعه را نشانه
) مثـل آزادی بیـان و تشـکل(انـد  بـرای آن جنگیدهها  حقوق دموکراتیکی که سـال

داری بایـد امـر اسـتحکام مجـدد  سرمایهبنابراین رژیم جدید . کنند می دست پیدا
مـا  بـراین اسـاس .آغاز کند دموکراتیک دولت را نخست با سرکوب همین حقوق

ضـد روی از شعارهای توخالی ضد طاغوت و  دنبالهچپ به جای که اعتقاد داشتیم 
 حقـوق دموکراتیـک فعالیت خـود را پیرامـون دفـاع از ۀتکبار جھانی باید عمداس

 مجلـس مؤسسـانشعار مرکزی سیاسی ایـن دوران دوم اینکه . متمرکز کندمردم 
عملکـرد آن افشـای شـده و تحمیل انقالب به از باال  که یحکومتمخالفت با . است

اصلی مخالفت سیاسی مـا بـا  محورباید انقالب های  در جلوگیری از تحقق خواست
کـه  بـودمجلس مؤسسان تنھا راهـی  مبارزه برای. رهبری خمینی را تشکیل دهد

بـه درازا موجـود را  گشـایش سیاسـید و انـرا بـه عقـب بر توطئهاین  ستان تو می
 ما را هـم همـان مسـئله کـه قـبال گفـتم تشـکیلهای  محور دیگر فعالیت. بکشاند

و ایجـاد ای  سـازماندهی تـودهـ ترش نھادهای خودیعنی تالش در راه گس. داد می
های  کمیتـه جودو ، یعنی در شرایطموجود ۀدر زمین باید ما.  شرایط قدرت دوگانه

بـرای گسـترش ارتبـاط و ) و اکنون شوراهای اسالمی(های اعتصاب  محله و کمیته

ایجـاد و ایجـاد شـرایط مناسـب بـرای و مردمـی  ایتـودهنھادهای هماهنگی بین 
 ۀبخـش عمـدرا بخوانیـد  نشریات آن دوران ما اگر. شوراهای شھری تالش کنیم

  . حول همین سه محور اصلی بودنیز تبلیغات ما 
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در بایـد را  ایـران چـپدر غالـب  تدر مقایسـه بـا برداشـباال نتایج آشکار تحلیل 
در مـثال . کـرد جسـتجودادنـد  مـی سیاسی و مسائلی که مورد توجه قرار نشریات

ای بود که بـه  نشریه و شاید تنھا اولین "کارگر"نشریه  ،ماه اول پس از قیامهمان 
آغـاز حجـاب بـه  ،کـرد اعتـراض سـران رژیـم سـابقی و اعدام یمحاکمات صحرا

مثـل (احـزاب سیاسـی خوانـدن غیرقـانونی کـرد،  حملهاجباری در ادارات دولتی 
ملـی های  به اقلیتو آغاز حمالت  را ضد انقالبی نامید،) حزب دموکرات کردستان

بـه محـض اسـتحکام واضح بود کـه برای ما . را محکوم کردبویژه بھاییان مذهبی 

شـادی برخـی از جریانـات چـپ در . هم خواهد رسیدسرکوب چپ نوبت قدرت 
  .رژیم جدید مشمئزکننده بود" انقالبی" هایخشونتاعمال 

و هواداران بالنسـبه  قیت آمیز بودفگروه متحد بسیار مو  فعالیتاول  ۀدر چند هفت
فراموش نکنید ما نخستین گروهی بـودیم کـه . فراوانی نیز دور ما گرد آمده بود

رفقای ما بنی صدر را که بـه . در تلویزیون سراسری با سران رژیم مناظره کردیم
 ،گرفـت مـی ژست دفاع از آزادی بیـان را "انقالب اسالمی" ۀسردبیر نشری ۀمنزل

اگـر اهـل شـنیدن بحـث   اردهـایی بـا ایـن مضـمون کـهرفت با پالک می هر جا که
خود او عاقبت ! کردند دنبال می یکن نمی ما مناظره ۀبا سردبیر نشریچرا دیگرانی 

تلویزیونی  ۀاگر اشتباه نکنم این اولین مناظر. این مناظره را ترتیب دادپذیرفت و 
 بـازیمسـخرهو ما های  بعد از انقالب بود و علیرغم همه اشتباهات و آماتور بازی

از  "کـارگر" ۀبابک زهرائی که به عنوان سردبیر نشری. اثر خوبی داشتمخالفین 
 همـان منـاظره در انتخابـات  ۀطرف ما در این مناظره شـرکت داشـت بـه پشـتوان

هفته سه برابـر  ٦ما در عرض  ! هزار رای آورد ١٥چندماه بعد در تھران نزدیک 
و ها  روی راستابتدای کار که گفتم کم و بیش از همان  طور هماناما . شده بودیم

  .شروع شد دوستان نیزاین  هایکاریمحافظه

  

. انـدوم دوازده فـروردین برسـیم یک مـاه طـول کشـید و یـک مـاه هـم داریـم تـا بـه رفر این قضایا :س
  .صحبت کنیدخواهم قبل از آن در رابطه با ماجرای هشت مارس  می
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. تاکیـد کـنمدوبـاره دو سـه نکتـه را  اجازه دهیدمارس  ٨از ماجرای  قبل: ث.ت

قـدرت  ۀمسـئل اساسـی هـر انقـالب ۀلئلنین میگوید مسـ. است قدرت هلئیکی مس
 در خـود انقـالبفقـط را واقعـا  همـین مسـئلهاهمیـت او  ۀو باز هم به گفت. است
صـورت  بـههم ایـن درسـت بـود، امـا شـاید در انقالب ایران . توان درک کرد می

نظامی ـ نظامی قدرت چھارده گانۀ  هایکمیتهروز بعد از قیام اعالم شد که . سلبی
از کجـا ها  و هیچ روشن نبـود ایـن کمیتـه. اندگرفتهدر دست را در تھران امنیتی 
اعـالم در نخستین بولتن خبری حتی  دارم یادبه ی که یتا جا! هستندکه و اند  آمده
. اند هحضرات داد به دستزمام امور را  یا حقوقیمطابق کدام دستور شرعی  نشد

صـورت گرفتـه  تحت فرمان شورای انقالب خمینیاین اقدام که  دبوروشن  البته 
از سـوی  نـه اعتراضـیجاست که  در همین سلبیاز جنبه  نظریه لنین اثبات. است

 همین شـکل. بلند شدها  از میان تودهو نه هیچ صدایی از جایی  شدمطرح جریانی 
 که حتی زحمت توضیح و توجیه خود را هم نداده بود ی انتقال قدرتسرو صدا بی

دهـد کـه  مـی اسـناد بعـدی نشـان. پشت پـرده داشـتوسیع حکایت از معامالت 
زیـر نظـر خـود یعنـی (نظـامی در واقـع از یـک سـال قبـل های  هاین کمیتساختار 
شدند که یک ها  هکمیتاین بعدها از سران کسانی . ه بودتدارک دیده شد )ساواک

 مگـر اشـاره کـرده امقـبال . آزاد شده بودنـد آنھا را خود ساواکسال قبل از قیام 

مخفـی نظـامی   ۀساواک و نیروهای نظامی شاه کمیتنظاره گر توان زیر چشمان  می
یـک  کم دستیعنی بخشی از دولت شاه از برای تصرف قدرت در آینده ساخت؟ 

در یعنی از همان زمان . همکاری داشته است اسالمیجریانات سال قبل از قیام با 
بسـیج شـده در آینده انتقال قدرت  مدیریتی برای ینیرودل خود دستگاه دولتی 

 تازه بـه تـدریج امنیتی غربهای  خمینی با سازماننمایندگان اسناد ارتباطات . بود
ه شوند و همگی داللت بـر همـین تحلیـل دارنـد کـ می و بطور قطره چکانی منتشر

و . شـده اسـت بنـدیسرهم در ایران داری سرمایهاین رهبری برای نجات دولت 

ی از خـود دسـتگاه یها بخشزم آمریکا و هم همکاری با توافق امپریالیاین امر هم 
ایـن  وضوح نشـان داد کـهه شکل انتقال قدرت ب .صورت گرفته است دولتی شاه

بـا دفتـر و طبقـات حاکمـه بخشـی از . و نـه خـود انگیختـه تصادفی بـود نه ماجرا
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ماهیـت ایـن . کـه قـدرت را منتقـل کننـد ندبوددستک و افراد و تجھیزات آماده 
چگـونگی  مسـئلهکشیده بودنـد بـا همـین ایران ی که برای مردم یها نقشهرژیم و 
  . خوبی آشکار شده ب قدرت انتقال

را بـه شـدت افـزایش ها  از طرف دیگر خود امر قیام نه تنھا اعتماد به نفس توده
نیـز داده بود بلکه بسیاری از کسانی که در قیام شرکت کرده بودند اکنون مسلح 

مـوازی  دستگاه هـای سـرکوبقبیل  های پاسدار و بسیج و این کمیته. شده بودند
زیـر کنتـرل قبال گفـتم که  ،تهای محال کمیتهدر حتی  هنوز شکل نگرفته بودند و

اما افـراد مسـلح فـراوان . نظامی منسجمی وجود نداشتنیروی  هنوز ،بود  جدامس
های  از همـین کمیتـه قیـام شـرکت کردنـد خـود کـه در کسانی بسیاری از. ندبود

بعد از قیام در خیلی . زیاد بود نیز عناصر کارگری شان بینو . محالت آمده بودند
های  وضـعیت کارخانـهو . سالح داشتندهای تھران تعدادی از کارگران  از کارخانه

ایران طوری بود که اغلب رؤسا و مدیران یـا فـرار کـرده بودنـد یـا مخفـی شـده 
که روز بعـد از قیـام کـارگران کارخانـه دیده شده در تھران  چندین نمونه. بودند
. دسـتگیر کننـداند که طرف را   به خانه صاحب کارخانه فرستاده را مسلح یگروه

سـرقت شـده  و امـوال اند هشداش  هوارد خاندر چند مورد به دنبال اموال شرکت 
تا این حد رادیکال روزهای بعد از قیام کارگری در  فضای یعنی. اند هگرفت پس را

ی کـه یانگیختـه بـود و همـان کارگرهـاخود گونـه اقـدامات کـامالایـن . شده بـود

 فعالیت هاییگرفتند دست به چنین  می از مسجدشاید هنوز هم  راها  دستورالعمل
شوراهای  های تھران کارخانه بسیاری ازدر  اول انقالب ۀیکی دو هفتدر . زدند می

انتخابــات و مع عمــومی امجــ. را کــامال در دســت داشــتند تولیــد کنتــرلکارخانــه 
 انتخـاب حتـی مـدیران را نیـز از بـین خودشـان ها  شرکتو در بسیاری  .داشتند

 امـا عمـال همـان "ای اسـالمیاهشـور"نـد بود گذاشـتهرا  هـا  ایـن اسم. ندردک می
تبـدیل شـده شـوراهای کارخانـه اعتصاب سابق بودنـد کـه اکنـون بـه های  کمیته
  . است یاری انقالبات دیگر هم دیده شدهکه در بس تحولی. بودند

ماهیت طبقاتی رژیم به سـرعت ایـن واضح بود که  توضیح دادمکه قبال  طور همان
 .و عینـا همـین طـور شـد .دادخواهـدرا در تقابل با حکومت اسالمی قرار ها  شورا



)١٣٥٧ـ  ٦١(تاريخ مسکوت، بخش دوم   63  

Kandokav.com  ١٣٩٦، بھمن ٥کندو کاو   

این بود کـه اصلی ال وس. بودها  مدیریت کارخانه ۀمسئلدر این شکاف  عطف ۀنقط
 ،فروهـرها را تعیین کند، دولـت یـا خـود کـارگران؟  چه کسی حق دارد این مدیر
را انی مـدیر برای در دست گرفتن کنتـرل صـنایع  ،وزیر کار در حکومت بازرگان

تقریبا همه جا ایـن کـار بـا اعتـراض . فرستاد می کارخانجاتکرد و به  می منصوب
از طرفداران سابق ها  این مدیربسیاری از جالب است بدانید . کارگران مواجه شد

 کسـانی از. بودنـدجبھه ملی از طرفداران نیز تعداد کمتری و حزب توده وقت یا 
حکم دادسـتانی  این مدیران با. کار کرده بودندشاه نیز که زمان شاه در دستگاه 

کـه رفتنـد  مـی ها مسـلح بـه کارخانـهو همراه با گروهی  وزیر کاررسمی فرمان و 
والبته در هـر جـا . و مدیریت خود را مستقر کنند کنترل امور را در دست بگیرند

اما وجه مشترک همان  ،متفاوت بود کرد می ی که بروزنوع برخوردها و یا اختالفات
علیـرغم  "شـوراهای اسـالمی"اغلـب روشـن بـود کـه  یعنـیبنیادی باال بود  نکته

قـرار  "اسـالمی داری سـرمایه"اسالمی بودنشـان بـه سـرعت در مقابـل حکومـت 
  . اند هگرفت

وحـدت همـین تالش برای مبارزاتی  ۀترین وظیف اکنون مبرمتحلیل ما این بود که 
و بـه رهبـری  دشـتنندا مستقلی درست است رهبری. است شھرشوراها در سطح 

شـدند  مـی متحـد شـھریدر سـطح هـا  همـین نھاداگـر  امـا اسالمی توهم داشتند
را بـه قـدرتی در مقابـل قـدرت هـا  آنتوانسـت  مـی طبقاتی ۀمبارزعینی تناقضات 

ی سراسـری یاسـالمی هـم صـدا زیـر رهبـریرگر حتی اطبقه ک. دکنتبدیل  یدولت
 هنـوزرژیـم جدیـد . سـاخت مـی وحدت امکان ایجـاد آن را فـراهم اینو  نداشت

را سـرکوب کنـد و یـا تحـت کنتـرل  کـارگریهای  ست به راحتی این نھادان تو نمی
 مـی داری ضدسرمایهبیشتر تر و  رادیکال را شوراها ،خود همین تناقضو  .آورددر

ما هنوز از جاهای دیگر اطالع دقیقـی . اصلی ما در تھران بود شعارالبته این . کرد
اتفاقـا . را امتحان کردیمشعار بعدتر در اهواز و مسجد سلیمان هم این . نداشتیم

و تنھـا ی بـود آن کـارگراکثریت عظیم جمعیت . بودای  ویژه ۀمسجدسلیمان پدید

مـا هـم در . ادشھری تشـکیل دکارگری شھر ایران بود که بعد از انقالب شورای 
منتشـر  آنپشـتیبانی از ضـرورت و  باره اهمیت ایـن پدیـدهدر ای  آن دوره جزوه

  . کردیم
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 .خشونت علیه چپ شـروع شـده بـودسوم اینکه درست از همان روز بعد از قیام 
بـه هـم تھـران را ها میزهای کتاب جلوی دانشـگاه  همان روز دوم حزب اللھی از
ای شـروع  های خیلـی اولیـه و نطفـه یعنی حمالت به مبارزین به شـکل. ریختند می

آمدنـد  مـی حـزب اللھـی ۀچھارده پـانزده سـال جواننومثال پنج شش تا . شده بود
 .زد نمـی هیچ کس هم حرفی .ریختند میبه هم ها را  جلوی دانشگاه یکی یکی میز

کنید؟ مثال میخواستند  ا میچرا این کار ر. برادر این کار زشت است :فقط میگفتند
رفتنـد و فـردایش بیسـت نفـر  هـا هـم مـی این. کننـدب اقناعی بحثبا این اوباش 

اللھـی حـزببسـیج نیروهـای . شدند، پس فردا پنجاه نفر، روز بعدش صد نفر می
  .کرد طور تصاعدی رشد میه طور ب برای حمله به جریانات چپ همین

  

باعـث  وجـود داشـتهـا  و سکوتی که در مقابـل ایـن رفتار کنشیبی منظورتان این است که همین: س
  های مذهبی شد؟ تقویت این شبه نظامی

  

 آخونـدیـک  . نـدطورهمـه جـا همـین های فاشیستی  گروه. به نظر من بله: ث.ت
 فـرداو چـپ حملـه کننـد نیروهـای ه بـکـه فرستاد  می چھار تا مزدور را مرتجعی

شـدند  می گرفتند که تشویق می پاداش" قھرمانی"این  و نه تنھا به خاطرند فتر می

را بایـد در نطفـه خفـه ها  روندگونه این . دیگر را هم با خود ببرندمزدور نفر  ٢٠
هیچ کس هـم هـیچ کـاری  شوند و می تر دیدید که اینھا گنده می اما هر روز. کرد
مقابـل ایـن کـردیم کـه بایـد در  مـیعنوان موقع ما مدام این بحث را   آن. کند نمی

. شـود دفعات بعدی بـدتر و بـدتر مـی م و اگر نکنیمن دفاع کنیماحمالت از خود
جریانات دیگـر دنبـالش متأسفانه  حتی یکی دو بار خودمان هم پیشقدم شدیم اما

در همـین  توان می هم شدتر  یکی از اشکاالت چپ را که بعد برجسته. را نگرفتند
دفاع از خود از پایین های  دادن کمیته به جای سازمان. دکرعدم واکنش مشاهده 

و . گویـد می همه منتظر بودند ببینند سازمان و حزبشان چه ،مبارزهای  و بین توده
ایـن جریانـات . یزم به جنبش نیز همـین جاسـتئیکی از لطمات استالینیزم و مائو
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اعتقاد ندارند و همـواره سـعی دارنـد هـر ای  مستقل تودههای  در واقع به سازمان
 بـه همـین خـاطر بارهـا دیـده. شود اول زیر کنترل خودشـان باشـد می ساخته چه
مشــخص هــر روزه ضــرورت اتحــاد عمــل و هــای  شــد کــه هــر چنــد موقعیت مــی

. چپ پراکنـده و منفعـل بـوداما کرد،  می را طلبو فراسازمانی ای  تشکیالت توده
ده مشکوک یا آن بخش از چـپ کـه طرفـدار رژیـم شـهای  همین شرایط به گروه

. شـندخرژیـم را شـدت ببود اجازه داد که در واقع حمالت علیه جریانات مخالف 
کتـکما هم که البته مھمان . چپ به اسم چپ اکنون به جان خود چپ افتاده بود

    .ضدانقالبی "چپ"و هم ها  اللھی حزبهم زیر حمله . هر دو بودیم های

  

یعنـی . شـدند های مـذهبی یـک حریمـی قائـل مـی گروهافتادند چرا برای  می اگر به جان همدیگر: س
  ترسیدند؟ ازشان می

  

ای از عوامـل نقـش  مجموعـه. سـخت اسـت غریـب توضیح علل این رفتار: ث.ت
رو رژیـم  دنبالـهاز چـپ رسـما ای  از همه اینکه بخش عمـده ترمھماول و . داشت

در صورتی که  ،کرد می به چشم خلق نگاهها  اللھی حزببه همین شده بود و هنوز 
. تدانسـ مـی و ضـد انقالبـیدشمنان ایدئولوژیک خود در چپ را دشـمن طبقـاتی 

کردنـد  نمـی با رژیم همکاریاین جریانات . بودتر  دیگر مسئله ساده بخشیبرای 
 ۀو در نتیجـه بـه پدیـد بعدی را حـس نکـرده بودنـدهای  اما هنوز خطر سرکوب
و یا صرفا متعلق به بخـش کـوچکی موقتی و گذرا  جریانی ۀچماق بدستان به مثاب

هـا  دانسـتند و قبـول داشـتند کـه این مـی یعنـی. کردند می نگاهاز دستگاه مذهبی 
ی مرتجع به این اقدامات آخوندها طور حتم تحت فرماندهیه بو  اند هسازمان یافت

و  ندهسـت ای  زنند، اما باورشان این بود که این جریانات ارتجاعی حاشیه می دست
دین ترتیب در ب. عاقبت خود جلوی این اعمال را خواهد گرفت" روحانیت مبارز"

مشـغول  را بایـد آگـاه کـردهـا  کـه این ایـن اسـتداللحالی که برخی از رفقـا بـا  
و امـا  .نـدکوبید مـی را بر سـر مـاها  چماقها  ضد امپریالیستی بودند اینهای  بحث
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امکـان فـراهم شـدن بعـد از قیـام و . که در باال اشاره کردم هم مھم بودای  نکته
نکردند ای  فعالیت علنی، بسیاری از جریانات سیاسی مدعی چپ نه تنھا کار عمده

اول ابتکـار  ۀدر وهلـ. شـدندنیز ها  سازماندهی تودهـ خودراه  سد عوضکه در بل
هـر هـا  افتاد و سپس اینمبارز به دست جریانات سیاسی های  عمل از دست توده

مـثال بـه جـای اینکـه . کدام رفتند دنبال سازماندهی تشکیالت وابسته به خودشان
ه همه برای وحدت شوراها مبارزه کنند یکی رفت دنبال ایجاد شوراهای وابسته بـ

خودش دیگری دنبال بیـرون کشـیدن کـارگران از کارخانجـات و سـازمان دادن 

یکـی داد و  مـی شـعار سـندیکاهای سـرخ دیگـر جریـانیتظاهرات برای بیکاران، 
  . کرد سابق را احیاهای  اتحادیه بایدمی گفت دیگر 

. ی سیاسی است کـه سـر دراز داردیاما ماجرای زدو خورد درون خود چپ ماجرا
قبـل از انقـالب علیـه مخـالفین سیاسـی ها  سالها  جریاناتی مثل اتحادیه کمونیست

را در آن زمـان  اقدامات شـنیعگونه  که این و آن چپی. دندبو دسته خود چماق ب
اجـازه کـه دقیقـا  ،شد می محکوم نکرد نه تنھا امروز خود قربانی حمالت مشابھی

جاسوسـی و امنیتـی نیـز در های  جریانات ضدانقالبی و مـرتبط بـا سـازمان داد می
  . ده کنندابرای سرکوب همان خلق استفدرونشان رخنه کنند و از خلق 

دیگری هم بایـد بـه قضـیه نگـاه کـرد و آن اینکـه اساسـا بسـیاری از اما از لحاظ 
دفـاعی در مقابـل ارتجـاع را درک های  جریانات چپ مفھوم ضرورت ایجاد کمیته

عملـی آن را  ۀکردنـد تجربـ مـی نکرده بودند و یا اگر هم در سطح تئوریک قبول
تـرین   اسـفناکز این واقعا یکـی ا. دادند نمی ی به اجرای آن نشانمیل یاداشتند و ن

بـه هـم ریخـتن . شـد مـی مشـاهدهآن چند روز اول انقالب  درهایی بود که  پدیده
 و ایـن در شـرایطی رخ. رایجـی بـود ۀپدیـد اللھی حزبتجمعات چپی توسط چند 

داد که خود رژیم هنوز در موقعیتی نبود که یورش به چپ را آغاز کند و دقیقا  می
  . دکر می ادهاستف باید از همین نیروهای موازی 
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ها شما به طـور مشـخص ایـن تحلیـل را داشـتید کـه  در رابطه با همین بحث اوباش و حزب اللهی: س
  ؟ اند هدهی مشخصی دارند یا بیشتر یک جریان خود انگیخت سازمانها از طرف جریاناتی  این

  

میـدان انقـالب آن در در خیلی از گفـت و گوهـا، مـثال . هر دو نوعش بود: ث.ت
از جلـوی دانشـگاه  در واقـع. کردنـد جمع شده بودند و بحـث مـیبسیاری روزها 
ی یجا در گوشه و کنار تجمع و بحث و گفتگـو بگیرید تا میدان انقالب همهتھران 

ند شـتقرار دا مذهبی که تحت تأثیر رهبری کسانیها  در این بحث. در جریان بود
ط بـرای فقـای  عـده وضوح روشـن بـود کـهه بها  فراوان بودند اما در میان همین

یعنی برای یـک . اند هیافت سازمانمعلوم بود  و کامال اند هتخریب و به هم زدن آمد
کسـانی کـه . کنند می و با شگردهای مشابھی عملبا نقشه  واند هآمد یکار مشخص

فرستادند و از  نمی خود را مزدورانۀ دادند از اول هم می این جریانات را سازمان

چنـد  باکردند و  می جو را آزمایش نخست. کردند نمی آشکار راها  چماق ۀهماول 
ایـن روش  .دادنـد مـی میـدانیاوباش زیر نظر خود را تعلیمـات  ،عملیات کوچک

اولیه نیـروی  ۀدر آن دور. در همه جای دنیا بوده استهای فاشیستی  گروه اغلب
از همین اوباش تشـکیل شـده  مردم رژیم برای سرکوب حقوق دموکراتیک ۀعمد
نظامی و پلیسی رسمی رژیم هنوز آن چنـان شـکل نگرفتـه بـود و های  ارگان. بود

هر روز کارشان همین بـود کـه دستگاه تر  آخوندهای ارتجاعی .منسجم نشده بود
و به هر قیمتی که شده جلوی فعالیت چپ را در مقابـل این اوباش را بسیج کنند 

ی از جوانب فاشیستی یکشبه های  قاومت در مقابل گروهمسئلۀ م. دانشگاه بگیرند
طرفـدار ایـن همـه چریـک و آور اسـت  حیـرتو واقعـا  .طبقاتی است ۀمھم مبارز

جلـوی که بایـد  هیچ ایده و طرحی برای این عرضه نکردندهیچکدام ارتش خلق 
 نیـزهای دیگـر  این را بعـدتر در خیلـی از پدیـده. ردمقاومت ک هااللھیحزب این
ایـن بـدترین نـوع شکسـت  و ما شکست خوردیم بـدون آنکـه بجنگـیم،. بینید می

  .است
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ناپـذیری است که این جریانات علیرغم هیاهو و ادعاهای فراوانـی کـه راجـع بـه سـازش این جالب: س
دهد خطـر را کنند، گویی نوعی خط قرمز ذهنی دارند؛ یعنی مانعی فکری که به آنها اجازه نمیخود می
اگر به تجاربی که در همان دوره خارج از تهـران، مثـل سـنندج، وجـود داشـته نگـاه کنـیم . ددرک کنن
در سـنندج . شویم که نوع برخورد نیروهای چپ با نیروهای وابسته به حکومت متفاوت استمتوجه می

هـای دهنـد بلکـه مـردم را نیـز علیـه پـروژهنیروهای چپ نه تنها نیروهای رزمندٔه خـود را سـازمان مـی
سـوال . در نتیجـه ایـن چیـزی نبـود کـه در ایـران اتفـاق نیافتـاده باشـد. کنندحکومتی سازماندهی می

رود هـای شـما مـیاینجاست که چرا چنین رفتاری در تهران دیده نشد؟ من بیشتر فکرم سمت صحبت
کـه ایـن که گفتید این رفتار نه ناشی از ترس یا نفهمیدن خطر بلکه ناشی از تحلیل بنیادی غلطـی بـود 

اند و باالخره نیروهای وابسته به حکومت نیز به سمت تصور را به وجود آورده بود که همه در یک جبهه
در کردسـتان از همـان اول ایـن برداشـت و ایـن امیـد بـه . آنها خواهند آمد و این مسئله حل خواهد شد

ل گرفـت و تـا برخـورد ائتالف وجود نداشت و در نتیجه از همان ابتدا مبارزه شـکل گرفـت، بسـیج شـک
  .مسلحانه هم پیش رفت و نیروهای مذهبی را عقب راند

  

  باید در نظـر بگیریـد در ایـران آن. مھمی اشاره کردیدواقعا  ۀبه مسئلبله : ث.ت
در مقایسـه بـا میـزان . بودنـد و مجاهـدین نافـداییاصلی  مخالف های موقع گروه

آن  مجاهـدین. شـدند نمـی هواداران این دو گروه مابقی روی هم چیزی محسوب
. جدیدنـد ی از حکومـتیجز خودشانکه کردند  می روزهای اولیه این طور وانمود

به نقش خود در دائم به انقالب اسالمی نداشتند که  انتقادی جدینه تنھا بنابراین 
مثل امروز که در باره نقش خود در مبارزه علیـه آن . کردند می رهبری آن افتخار
زیاده روی کنند به خمینی ها  دانستند که اگر در این ادعا می لبتها. اغراق می کنند

 بـا او بر خواهد خورد بنابراین نه کامال آشکار و مستقیم اما و بر و آخوندهای دور
هر چند این تـوهم واقعیـت . کردند می خود تعریفایما و اشاره دائم از این نقش 

هـواداران در شـرایطی کـه رهبـران بود برای سرگرم کردن ای  سیلهواما نداشت 
بـه همکـاری بـا ضـد  جریانبه عبارت ساده تر این  .سرگرم معامله در باال بودند

 واقعیـت. بجنگنـد اللـهحـزبتا چه رسد به اینکه در مقابل  کرد میانقالب افتخار 
شریک و  مجاهدینبسیاری از سال اول قدرت  در یک کم دستکه  بوداین  عملی
در کنـار جدیـد هـای  بسـیاری از نھادو در بودند و در همه سطوح  امور در سھیم
امـل وهـا ع کـه این بـودشـان ایـن  توجیه البته بعـدتر. کردند می کارها  اللھی حزب

بودند و در این  همکارها  این. است کاری محضاما این یک فریب. نده انفوذی بود
تا به حال عوامل نفـوذی آیا  .کردند مینمخفی که ما مجاهدیم امر را  اینهمکاری 



)١٣٥٧ـ  ٦١(تاريخ مسکوت، بخش دوم   69  

Kandokav.com  ١٣٩٦، بھمن ٥کندو کاو   

همکاران از یکـدیگر دلگیری  ۀاز زاوی رژیم امجاهدین ب ید؟ مخالفتا علنی دیده
بـود کـه چـرا جـنس ایـن از اعتراضـات اولیـه مجاهـدین عمـدتا . شـود می شروع

 مـا ظلـم بـهت ما به انقـالب اسـالمی او این همه خدمها  همکاریهمه علیرغم این 
   !کنید می

قـبال : من یک داستانی را برای شما بگویمبرای توضیح بیشتر این مسئله بگذارید 
رفقـای . تحت حمله رژیم قرار گرفتها بودیم که  ما یکی از اولین گروهگفتم که 

  .بودندرژیم جدید سیاسی یان اولین گروه زندانما در اهواز شاید 

  

  همان بهمن و اسفند؟ ؟چه موقعی: س

  

خلـق مـاجرای  اینکـه ۀبـه بھانـ نیروهای نظامی رژیمبله، همان موقعی که : ث.ت
ما  رفقایاز  نفردو سه ، ندبه اهواز حمله کرد استعربستان و صدام  ۀتوطئعرب 

 بعـد کـه. شـدند دسـتگیرفرهنگـی خلـق عـرب  و در دفتـر سیاسـی شـبان هم
مـا  رفقـایتمام و کم و بیش ریزند  می به چه گروهی تعلق دارندها  فھمند  این می

نـد رفیـق از تھـران بـرای دفـاع از دسـتگیر چ .کننـد مـی دستگیرنیز را در شھر 
بگویم کـه این را خواستم  می .آنھا هم همگی دستگیر شدند اما ،شدگان فرستادیم

 هکـرد می رفقای ما در زندان بازجویی همین از یکی از کسانی که بعدها فھمیدیم 
کرده  "نفوذ"یعنی مجاهدین تا این درجه درون رژیم . است بوده مجاهد اصل در

   !کردند میهمکاری هم ها  بازجوییدر بودند که 

اسـتقبال  ورود خمینـی ازبـه همـراه ملـت هـا هـم  این. بودنـد ها فداییگروه دوم 

را " نان، کـار، آزادی"برخی از رهبرانشان شعار قبل از ورود رهبر حتی و  کردند
کوچکترین هشـداری اینھا هم . تبدیل کرده بودند " انقالب اسالمینان، کار، "به 
و قـبال اشـاره تا جایی که یـادم هسـت . در باره ماهیت این رهبری ندادند خلقبه 

بعـدها کـه اقلیـت و . منتشـر شـود کـارحتی یک ماه طول کشید تا نشـریه کردم 
از   یبزرگـ بخش فدائیانروشن شد که درون البته اکثریت از هم انشعاب کردند 
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عنوان یک گروه ه بکم  دستل، یاما در اوا. است بوده مخالف این رژیمهمان اول 
رهبـری خمینـی را پذیرفتـه  فـدائیان ،و حاضـر در صـحنهسیاسی با نـام و نشـان 

انقالب وارد آمد نخست بـه ای که به کل  بزرگترین ضربهشاید بتوان گفت  .بودند
رهبـری  ۀاولیـو دنبالـه روی هـای  ویر راستهمین . دست همین دو جریان بود

حال از مجاهدین بـه  .این دو جریان مھم انقالب را در اوج پیروزی اش خفه کرد
فرامـوش نکنـیم در بورژوایی تـوقعی نمـی رفـت امـا از اساس یک سازمان  ۀمثاب

نداشـت، ای  شرایطی که هیچ حزب و جریان سیاسی چپ هنـوز شـھرت و سـابقه

ه ی جمـع شـدیدور نـام فـداآن زمـان ن و انقالبیون امبارزاکثریت قریب به اتفاق 
که ایـن نـام را غصـب ای  خود ساخته" رهبری"اما شما فقط به اپورتونیزم . ندبود

 طـرف فراخواندنـد بـه یتظـاهرات فـدائیانروز بعد از قیـام . کرده بود نگاه کنید
 ۀشــدنــه بــرای اعتــراض بــه حکومــت از بــاال تعیــین دقــت کنیــد . "امــام هخانــ"

داران و نه برای اعتراض به فرمان خمینی به کـارگران بـرای پایـان دادن  سرمایه
، بلکه برای دادخواهی از خمینـی در برابـر شان مطالباتبه اعتصابات بدون تحقق 

 امـا .خود را پس دهندهای  نظامی تھران که از مردم خواسته بود سالحهای  کمیته

قصـد گفتنـد ببخشـید  هـم فـوراهـا  ایـن و ها نیاینـد گفـت کمونیسـت شان"امام"
 !کردنـدرا برگزار سیاهکل  مراسم بزرگداشت دانشگاهجسارت نداشتیم و رفتند 

 وضع اسفناک چپ بالفاصله پـس از قیـام را بـه خـوبی نشـانحادثه به تنھائی این 
تـا چـه انـدازه  فقط ببینید جریان مدعی رهبری بزرگتـرین نیـروی چـپ. دهد می
جـواز مسـلح بـودن  کـه از خمینـی  از اوضاع داشته باشددرستی نادرک تواند  می

بـا اولـین تشـر خمینـی انگیـز بگـذریم،  شـگفتتازه از این توهم . خلق را بخواهد
  !عوض کردندهم تظاهرات را بلکه هدف مسیر نه تنھا نشینی کردند و  عقب

از دیگـران کردند  بودند و چنان عمل چنین ما" خواهترقی" ۀاگر دو نیروی عمد
مھمـی  نیـرویروی هـم حتـی بقیـه رفت؟ در مقایسـه بـا ایـن دو  می انتظاریچه 

سیاسـی چـپ بقی جریانـات مـاو تازه باز هم بگذریم کـه حتـی در میـان . نبودند

 ریاکـمهرژیم  باکه رسما  ندشان چندجریان به اصطالح مائوئیستی بود بزرگترین
 یـک نشـان دادن ایـن کـه کـدامبـرای  با حزب تـوده مسابقهکردند و در حال  می
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و اول  چنـد روزدر  همـین نکـات روشـن مـی سـازد کـه. خدمتکار بھتری هستند
   .حاکم بود "چپ"بر  یچه وضعیتپس از قیام  ۀکنند تعیین

. کلیـدی بـودمسـئله ای  ماجرای پایان دادن به اعتصابات که در باال اشاره کـردم
آمـادگی  ۀدرجـ انـدازه گیـرِی یعنی مھمترین معیـار طبقاتی و تشکل آگاهی  سطح

توان در همین حادثه  میبالفاصله پس از سرنگونی رژیم شاه  ۀپرولتاریا را در دور
 پیـروز انقـالب دهد می ماه اعتصاب عمومی خمینی دستور ٤پس از . مشاهده کرد

و . شتندرگب کن های خوب و حرف گوش مثل بچههم شد برگردید سر کار و همه 
بلکـه مثـل  نـددری نکضـاعترانـه تنھـا م جریانات چپ هـاکثریت قریب به اتفاق 

ی کـه مـن یـادم یتـا جـا. حتی اهمیت ندادند که چنین اتفاقی افتاده اسـت فدائیان

 ۀآن هـم کمیتـ و کـردعتـراض ای از نھادهـای کـارگری آن زمـان تنھا یکـست ه
بـه  اینھـا هـم .این کمیتـه هـم آبکـی بـود  تازه اعتراض. اعتصاب شرکت نفت بود

حتی و یا  .دهید می هستید که فرمان اتمام اعتصاب یشما ککه نگفتند مثال خمینی 
شـورای انقـالب  بـهد؟ بلکـه وشمی مطالبات ما چه اما  تمام می کنیمباشد نگفتند 

 بـه تنھـایی ینهمبه نظر من . نیست ی انقالبدرشوراکارگران  ۀنمایندگفتند چرا 
کـارگر هـم  ۀگذشته از وضعیت جریانات سیاسی وضعیت خود طبقهد د می نشان

کـه بود طبقاتی نرسیده به آن درجه از تشکل و آگاهی هنوز این طبقه . بودوخیم 
 ۀطبقـ. قـرار دهـدانقـالب  را در مقابـلدر آن شرایط مساعد مطالبات خـود حتی 

و نه اهدافی روشن که بتواند شت ی سراسری دایکارگر ایران در آن زمان نه صدا
انستند د میخود را سخنگوی آن یا روح آن  ایعدهاینکه . نقش مستقلی بازی کند

ی طبقـاتی پـس از تناسب قواهمین پدیده . کردنمیدر واقعیت امر تغییری ایجاد 
  . ادد می را کامال نشان تغییر حکومت

واقعـا  !بـودخـراب اول  روز از همـاناوضـاع باید در نظر داشت که خالصه اینکه 
 یتراحـت وضـع بسیاربالنسبه جدید اگر به انقالب ایران نگاه کنید میبینید رژیم 

چھـل سـال هـم هسـت کـه ایـن . سـاختو نظـم سـرمایه را مسـتقر   کرد را آرام
به عالوه در همین شرایطی که چپ ما  مجذوب خمینی . اند هرا حفظ کرد وضعیت
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بازسـازی دسـتگاه دولتـی و شت پـرده در حـال پ نیز از باال و زیشده بود بورژوا
  . تغییر رژیم بود مھندسی

  

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

  

های  بـا تمـام دسـتگاه. چیـزی بـیش از رژیـم سیاسـی ۀبه مثابـبله، دولت : ث.ت
و  ،و مخفی آن نھادهای موازی و در ایران با تمام  ،ایدئولوژیک و سرکوبامنیتی، 

  .جھانی داری سرمایهبا تمام ارتباطات آن با نھادهای قدرت 

  

  .داری را از بین برد با یک دگرگونی اوضاع میشود دولت سرمایه کردیدمیتصور  که گفتیدپیشتر : س

  

ی در یم کـه دولـت بـورژواردکـ مـی کلی در چپ اشـاره مشکلمن به یک : ث.ت
کرد با افتادن شاه و یا قطع شـدن دسـت  می گرفته بود و تصور کم دستایران را 

ی قائـل یبرخی البته تفاوتی بین رژیم شاه و دولت بورژوا. امپریالیزم از هم بپاشد
 کنـد مـی سقوط است کهدولت در واقع این کردند با افتادن شاه  می و فکر نبودند

از  مشخصـیدرک جملـه مـا  اما حتی جریاناتی که به این تفاوت توجه داشتند مـن
  . نداشتند دولتیواقعی قدرت 

  

یدید، همچنـان معتقـد بودیـد کـه د می سوال من این است که وقتی شما چنین مسائلی از فدائیان: س
این یک جریان مارکسیستی است یا گیج شده بودید؟ این نوع تاکتیکی که آنموقـع فـدائیان بـه عنـوان 

تحلیلتان از این نوع تاکتیـک کـه فـدائیان در یک جریان چپ اتخاذ میکرد خیلی عجیب نبود؟ آنموقع 
  پیش گرفته بود دقیقا چه بود؟
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از ایـن گونـه  هم قبالانستیم، ثانیا د میمارکسیست نقبال هم اوال ما اینھا را : ث.ت

ی که اکنـون یـا از خمینـی این جریانات ۀفراموش نکنید هم. وردها دیده بودیمرخب
بـه حقـوق دموکراتیـک مـردم سـکوت ند یا در برابـر حمـالت آن کرد میحمایت 

کنفدراسـیون در  بـه نحـوی از انحـا وفعال بودند  نیزدر خارج کشور ند ه بوکرد
شـان  تکلیفکـه پکـن و جریانـات وابسـته بـه مسـکو . حضور داشـتنددانشجویان 
جـرا ابـدون آنکـه حتـی خودشـان بفھمنـد سیاسـت خـارجی آنھـا را . روشن بـود

رفقای طرفـدار ایـن  ۀهماین به آن معنی نبود که  باز هم تاکید کنماما . کردند می
را بایـد از  ها سـازمانتکلیف این گونـه . جریانات نیز همگی تکلیفشان روشن بود

حتی برخی از رهبران این جریانات نیز با بند ایدئولوژیک بـه دام . جدا کرد اعضا
. افتاده بودند و الزامـا خـود خبـر نداشـتند کـه در خـدمت چـه مـاجرایی هسـتند

همـان ی از طالتقـا براسـاس یـر وابسـته نیـز کـم و بـیشغی هـا گروهبسیاری از 
بودنـد و  تشـکیل شـده قطب دو یکی از این ۀهای سازشکارانایدئولوژی و برنامه 

طبقاتی نمی توان گفت تفـاوتی بـا  ۀمبارز ۀدر نتیجه در عمل و در واقعیت روزمر
 یـدیبگوو بعـد تـر قـرن بیسـتم همین کـه شـما در  مثال. جریانات وابسته داشتند

در انقالب ما دموکراتیک است یعنی راه را برای سازش با جناحی از بـورژوازی و 
بنابراین می توانیـد آلـت دسـت . یدا گذاشتهی باز یبرای حفظ دولت بورژوانتیجه 

بـه تحت نام کمونیزم اما  خودشان در دفاع از منافع ملیکه  بشوید هاییدولتآن 
  . بورژوایی مشغولند هایدولتهمین زدوبند با 

امـا در ضـمن بـه ایـن معنـی هـم  ،بنابراین برای ما اینگونه مواضع تعجبی نداشت
مـا در تـاریخ از ایـن گونـه جریانـات زیـاد . یمناارتجـاعی بـد را فـدائیاننبود که 

. معروفنـد به سنتریست ی کهجریاناتبین المللی در جنبش کارگری مثال . ایم دیده
. اند هاما به مواضع انقالبی هم نرسید اند هیعنی جریاناتی که از رفرمیزم برش کرد

 بـه. کنـد مـی در باره احزاب کـارگری صـدقفقط  در واقع بندی دستهاما این نوع 
غیرکـارگری های  ی مثل رفرمیزم و سنتریزم بـه سـازمانیها واژهاعتقاد من اطالق 

 بـورژوایی  خردهجریانـاتی  در اسـاس فـدائیانمثـل هـایی  سازمان . معنی است بی
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و ایـن . کردنـد می روشن خود را طبقاتینخست باید جایگاه  کهروشنفکری بودند 
و یـا  یکایـدئولوژ تحـوالت و نـه در گرفت صورت خواهدطبقاتی در خود مبارزه 

جریانـاتی بـه طـرف . به کار مـی برنـدخودشان که  هایی پردازی عباراتدر تغییر 
مـا . ی خواهند رفت و جریاناتی به طرف کارگران و زحمتکشانیضدانقالب بورژوا

حقیقـتش را امـا  .انتظـار داشـتیم فـدائیانرا در سـازمانی مثـل  شدن دو قطبیاین 
ی مثـل یها گروهبسیاری از رفقای ما هم برای تشریح  ،علیرغم این بحثبخواهید 
این  اما نه به این معنی که .کردند می از مقوله سنتریست استفاده ،فدائیانپیکار یا 
  . انقالب بلکه بین بورژوازی و طبقه کارگر گیر کرده اند بین رفرم و  جریانات

  

کـه دیگـر در مسـئله  این از جانب اینها چطور؟  خمینیپیروی از اطاعت و این نوع  مشاهدهبعد از : س
  .گنجد نمی الب سنتریزمق

  

هـا و یـا  و تـوده ای فـدائیانبـین  بایـد گفـت زولـی بـا. بله درسـت اسـت: ث.ت
هـا  آنموقـع فقـط در حـال سـتایش  تـوده ای ،بودخیلی فرق  بالنسبه ها مائوئیست

خمینی از  ایراِن دن شدور بزرگترین آرزوی حزب توده . بودند "روحانیت مبارز"
اتفاقـا در اگر به نتایج کار نگاه کنید  و. دن آن به شوروی بودشآمریکا و نزدیک 

 ییمافیـا داری سـرمایهیـا  ایـدئولوژیکاسـتبداد برای آنھا . نده ااین کار موفق شد
 کوتاهآمریکا  تبه شرط آن که دس) مگر خود شوروی چه بود؟( استقابل تحمل 

بنابراین برای جلب اعتماد رهبری خمینی از هیچ گونه کمکی بـرای تثبیـت  .شود
دستگاه تبلیغاتی و اداری رژیم جدید با حمایـت  فعـال . رژیم جدید دریغ نکردند
فقط تا این حد ها  تودههای  از خواست این حزبحمایت . حزب توده شکل گرفت

المصـالحه تاکتیـک جلـب اعتمـاد قـرار  وجـهرا نیـز ای  بود که بتوانند پایگاه توده
 بایـد هـر کـار کـه. امـا بـه شـکلی بـرعکسطـور  همـینهـم ها  مائوئیسـت .دهند

 روسـی" امپریـالیزم سوسـیال"از رفـتن ایـران بـه سـمت  کـه بکننـدتوانستند  می
در مدار آمریکا ماندن آن قـدر مھـم نبـود کـه در دام ها  برای آن. جلوگیری کنند
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ای  به همین دلیل تـوده) کرد؟ می ر خود چین در آن زمان چهمگ( .افتادنشوروی 
در صورتی کـه  ،را گرفتند "غربی"ترین جناح آخوندهای ضد دهاافت عقبدنبال ها  

 "رفرمیـزم"ایـن البتـه بـا . به دنبال جناح لیبرال و آمریکـائی رفتنـدها  مائوئیست
 ۀطبقــ یرفرمیزمــ چنــینوجــود  ۀالزمــ. تفــاوت دارداز زمــین تــا آســمان  ییاروپــا
یافتـه  سـازمانکـارگری کـه  ۀاست که بتواند رفرم را تحمل کنـد و طبقـای  حاکمه
چیـزی بـیش رفرمیزم هم عاقبت اما  .یمشتکه ما هیچ کدام را در ایران ندا ؛باشد

توان گفـت  می در نتیجه در یک مفھوم کلی به همه اینھا .ستنیسازش طبقاتی  از
   .مبلغین سازش طبقاتی

که بـه طرفشـان  افرادیکه بخاطر به این معنی . اما قدری متفاوت بودندها  ییفدا

، بودنـدتر  نزدیـکهـا  تودهخواسـت هـا و مبـارزات بالنسـبه بـه جلب شده بودند 
فشـارهای از پـایین بـر  تشکیالت و رهبری و عقاید منسجمی نداشتند و بنـابراین

انشعاب چند سال بعد بین اقلیت و اکثریت نیـز در همـین پدیـده . آنھا اثر داشت
یعنی حتی هنگامی که رهبـری سـازمان دسـت  از همان اول فدائیان. ریشه داشت

بـه  انتقـاداتی سـری هر حـال یـک درعمدتا اکثریتی شدند،  ترکسانی بود که بعد
علیـه آن هـا  از مبـارزات توده ندبود چرا که مجبور کردند میطرح رژیم جدید را 

و ها  بقیه استالینیست باای  ماهویتفاوت اما  از انقالب فدائیانارزیابی . کننددفاع 
پیـروز بود که اکنون  "جبھة خلق"این این بود که  و آن هم. نداشتها  مائوئیست

خلـق متحـد و یـک پارچـه رژیـم " اعـالم کردنـد کاردر اولین شماره . ه استشد
این بـود کـه از طریـق ها  اکنون تاکتیک اصلی آنپس  ".سلطنتی را سرنگون کرد

" مستشاران خارجی را اخـراج کنیـد"مثل " وابسته داری سرمایه"شعارهایی علیه 
بـه هـم خلـق را یکپارچـه و متحـد نگـه دارنـد و هـم " را ملی کنیدها  بانک"و یا 

 "خیـر نیـت"مطابق همـین . آن را تقویت کنندتر  جوانب مترقیاصطالح خودشان 
" ارتـش خلـق"در آن دوره این بود که بایـد  فدائیاناصلی های  شعاریکی از مثال 

طرف ایجـاد قـدرت دوگانـه ه مثل اینکه باید ب سائلیبنابراین اساسا م! ایجاد شود

هرگــز هــم روشــن نکردنــد کــه ایــن . شــد نمــیهــم  آنھــا وارد ۀدر مخیلــ رفــت
 تقریبـا تمـام کـهدر شـرایطی . داران وابسـته کدامنـد و غیروابسـته کـدام سرمایه
نقـدا ها  شـرکت این کنم اغلب یادآوریو  ـ خارجی فراری شده بودندهای  شرکت
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 مشخصی از دولت ایران گرفته بودندهای  هنگفتی را برای اجرای پروژههای  پول
هـا  پول نو باال کشیدها  کاره ول کردن پروژه نیمهاکنون نه تنھا فرصت را برای  و

در  ـ ادعـای خسـارت کردنـدبعدتر چندین برابر هـم ه بودند بلکه غنیمت شمرد
 فـراری شـده بودنـدهم ها  شرکتاین بسیاری از ایرانی حتی مدیران شرایطی که 

. دیـنکملـی  راهـا  انکب کنیـد،اخراج  را دادند مستشاران خارجی شعار می فدائیان
 اعـالمهـر روز را تر  رادیکـالها  دانید خود خمینـی از ایـن شـعار می که طور همان
در واقـع  بسـازید ارتـش خلـق هایی مثـل مـردم را مسـلح کنیـد یـاشعار. کرد می

و اخـراج هـا  هـا ملـی کـردنو  .بسیج و سـپاه پاسـداران ایجاد پوششی شد برای
  ! کشور بسیاری از اموال دنشبرای مال خور  شدای  وسیله

اوباش حزب الله به میزهای کتـاب  ۀروزان بعد از یک ماه حمالت کار نشریه اگر
بزرگتـرین  این بـدان معنـی اسـت کـه ،پیروز شد "خلق یک پارچه" کند می اعالم

. کند نمی حتی تفاوت بین انقالب و ضد انقالب را درک در ایران هنوز نیروی چپ
ضــربت ارتجــاع نقــدا تظــاهرات هــای  فرامــوش نکنــیم در همــان مــاه اول گروه

 .نده بودکشیدخون خاک و ان شھر صنعتی البرز را به کشاورزان ترکمن و کارگر
رژیـم  عناصـر و عوامـل" حسـابیـا بایـد بـه بنابراین اقدامات ضد انقالب حاکم 

های  چریکوظیفه  . "خلق یکپارچه" ازتر  ناآگاه بخشو یا شد  می گذاشته "سابق
هــای  "توطئــه"های  فــدائی خلــق هــم در عمــل چیــزی جــز ایــن گونــه افشــاگری

بـرای " خلـق"از  نـا آگـاه کار کردن روی این بخشامپریالیزم و رژیم سابق و یا 
ایـن  شـد مـی روشـنحتی هنگامی که . نبود "پارچه یک" ۀجبھدر  شان داشتننگه 

نماینـدگان "آنھـا را  فدائیاناند هشـد فرسـتاده "امـامهای  کمیته"طرف  اوباش از
گتـرین ررنجبـران، بزجدید التاسیس حزب  !خواندند می "امامهای  دروغین کمیته

بـرای خمینـی بـه  زحتی یـک سـال بعـد از قیـام هنـو، یستی آن زمانئجریان مائو
  . فرستاد می تبریک" رهبر عالیقدر ملت"عنوان 

خمینـی از  "اجتمـاعی"به اصـطالح های  خواستواقعیت این است که در رابطه با 
تر  دیکـالراای  مرحلـهطرفدار انقـالب  مائوئیست و استالینیسِت این جریانات  ۀهم
و  ". همـه بایـد برونـد"وت و استکبار جھـانی غگفت طا می خود خمینی دائم. بود
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علیـه  آخونـدی بـازاری ضـد انقـالِب های  ما به جای افشـای توطئـهی یفدادوستان 
ی نمحتوای خمینی را بـا بیـا بیتوخالی و های  همان شعار ،حقوق دموکراتیک مردم

سنتریست خواندن ایـن جریانـات در  ؛قبول دارمبنابراین . کردند می دیگر تکرار
 .معنـی تـاریخی آن اسـت یماورا آن زمان در واقع نوعی کش دادن این مقوله به

ها  حتـی بعـد این مقولـه به اعتقاد من .ارتجاع شدند کن صافدر واقع جاده ها  این
 رتبـاط بـا آندر ا کم دسـتبرای تشـریح وضـعیت اقلیـت هـم مناسـب نبـود امـا 

اقلیـت از مواضـع سازشـکارانه اکثریـت  .جھت حرکت را نشـان دهـدتوانست  می
  . به طرف مواضع انقالبی هم نیامدهرگز اما کرد گسست 

  

گروه مهم دیگر در این مقطع جریانات ملـی مـذهبی نظیـر نهضـت آزادی بودنـد کـه در واقـع قـوه : س
  قائل به تمایزی میان اینها و جریان مذهبی حاکم بودید؟شما درآن مقطع  .اجرایی را در اختیار داشتند

  

نھضـت آزادی  با اینکـه. شد دقیقا از همان اول تفاوت بین این دو دیده می: ث.ت
امـا در قبوالندن رهبری خمینی به بوژوازی داخلی و خارجی نقشی کلیدی داشت 

ــه هــر حــال  ــودب  از اپوزیســیون بخشــیو درواقــع  از ســنت جبھــه ملــی آمــده ب
کـه مـثال ! دموکراتیک به معنای ایرانی آن( شد می محسوب ییبورژوا دموکراتیک

نـوعی لیبرالیـزم  هـر حـال بـه بـهیعنـی  )!گرفت می را هم در برها  پان ایرانیست
 شـان  مـذهبیحتـی در بیـان اعالم شده این جریان  ۀبرنام. ی اعتقاد داشتیبورژوا
 ۀبرنامـاز تـر  توان گفت حتـی لیبرال می .لیبرال بود و نه آخوندی حکومتی ۀبرنام

آخونـدی جریـان ب راقـم مجاهدین بیشترها از  این ابتداهمان اتفاقا از . مجاهدین
 اوخـود بینیـد کـه  می خاطرات بازرگان را بخوانیداگر. بودنددر جمھوری اسالمی 

  ۀنقشـ خمینـیبـرای او آشـکار بـود کـه . ندهسـتهـا  عمـده همینخطر دانسـت می
بـرای  نھضت آزادی بیشتر از همه اد منقبه اعت. در سر داردرا حکومت آخوندی 

از صـحنه بـه بیـرون عاقبـت  اینکـه. کـرد تالشوالیت فقیه استقرار جلوگیری از 
هـم بھتـر از  ـ چه خبر استدانستند  نمی رانده شدند به این دلیل نبود که از اول
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های  سـازمان ۀهمـکم و بـیش از و باید اقرار کرد هم بھتر دانستند  میمجاهدین 
. جریان آغـاز شـده بـود همان روز اول بعد از قیام کشمکش بین این دواز . چپ

در بخش قبلی اشاره کردم که بعـد از انقـالب سـفید . اما در واقع قدرتی نداشتند
ــ ،شــاه ــود ۀجبھ ــاریخی خــود را از دســت داده ب . ملــی در کلیــتش موضــوعیت ت
هـا بـرای تحمیـق  شد خمینی از این که بعدها در خاطرات کارتر روشن طور همان
غربی استفاده کـرده بـود و از اول هـم قصـد نداشـت حکومـت را بـه های  دولت

عقـب هـای  بـا آن تئوریاپوزیسـیون چـپ هـم . گونـه جریانـات بدهـد دست این

دانسـت  می بورژوازی وابسته ۀحکومت بازرگان را نمایند ،از امپریالیزم اش افتاده
کـامال طـرف در نتیجـه در دعـوای بـین آنھـا  ،بورژوازی ملـی ۀخمینی را نمایندو 

افتادنـد کـه خمینـی بـرای ای  یعنی کامال در دام همان تلـه .آخوندها را گرفته بود
توان مجـددا تفـاوت یـک جریـان واقعـا کـارگری  می همین جا .چیده بودبازرگان 

تفـاوت  مـارکس. مشـاهده کـردخوبی ه سوسیالیستی را با استالینیزم یا مائوئیزم ب
 دیسـنج میشان بودن دموکراتیکاساس میزان مختلف بورژوا را بر های  بین جناح

چرا که برای پرولتاریا هرچـه حقـوق دموکراتیـک  ،نه براساس میزان عوام فریبی

 بـرای در صـورتی کـه. بیشـتر اسـتنیـز طبقـاتی  ۀباشد امکان مبارز گسترده تر
نیا بر اسـاس د ،خارجی شوروی و چین سیاستبه  ایدئولوژیک و وابسته اتجریان

ــه نزدیکــی و دوری  ــدی  تقســیمچــین و شــوروی  ب ــودبن توانســتید  مــی .شــده ب
" اردوگـاه سوسیالیسـت"ترین فاشیست دنیا باشید اما به شرط اینکه بـه  کش آدم

گرفتیـد و اگـر از  مـی ها شـدید مـدال مترقـی بـودن را از استالینیسـت می نزدیک
  .دادند می به شماها  همان مدال را مائوئیستکردید  می انتقادشوروی 

نـوعی  ۀبـه منزلـرا حکومـت بازرگـان ابتدا از همان اغلب جریانات چپ بنابراین 
 کردنـد مـی معرفـی" وابسته داری سرمایه"رژیم  مغلوب یعنیضدانقالب  ۀبازماند

تمام ارکـان در پشت خمینی مشغول غصب که  را در صورتی که ضد انقالب واقعی
 اجتمـاعیبه نیروهـای اگر . دانستند می "ضد امپریالیستی"و  "خلقی" ،بودقدرت 

ای  آینـده هـماز اول جریـان نھضـت آزادی روشن است کـه  آن دوران نگاه کنیم
مستقل در عصـر  داری سرمایهرویای  .کنی برای آخوندیزم صافجز جاده  نداشت
دوران ماقبــل ســمت بــه واقعــی  گــردیعقــبشــدن جھــان یعنــی  داری ســرمایه
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پـس از . ی جز آخوندیزم و سلطه بازار نداشتیو در ایران این معنا. داری سرمایه
 کـرد بـا توسـل بـه مـذهب مـی تصـور ایران بورژوازی مفلوکمرداد  ٢٨کودتای 

خود را واقعیت بخشد در صـورتی کـه در واقـع شکسـت استقالل تواند رویای  می
جالـب . دکـر مـی اعـالم از حتی شاهتر  تاریخی خود را در مقابل نیروهای ارتجاعی

بورژوازی  "وابستگی"یا  "استقالل"این جاست که حتی برای خود امپریالیزم نیز 
 به همان سرعتی کـه. ییبومی دیگر آن قدر اهمیت نداشت که حفظ دولت بورژوا

از شاه به بازرگان و خمینی را هم تحمل  گذر از شاه به بختیار را رضایت داد گذر

تحویـل یـک  مـی توانـد آن را احتماال در دوره بعدی نیز به همین راحتی و . کرد
   .ددهفاشیست 

بدین ترتیب در شرایطی که حمالت ضد انقالب به حقوق دموکراتیـک آغـاز شـده 
مـا عمـدتا خـود  ۀجامعتر  فت نیروهای مترقیرگ می بود و هر روز شدت بیشتری

کـه بـه  یدر حـال. شـده بودنـدهمان ضد انقالب تبـدیل درون به اپوزیسیون چپ 
ــاعهــا  ظــاهر و حتــی در عمــل از مطالبــات توده  در برابــر حکومــت بازرگــان دف

نقـش  .دنـددا مـی افـزایشکردند در عین حال توهم به رهبری خمینی را نیـز  می
. توان در جنبش کـارگری مشـاهده کـرد می این ماجرا را به شکلی واقعی مخرب
بعـد از قیـام و حمالتش به طبقه کارگر رژیم  ییکه گفتم ماهیت بورژوا طور همان

ــاتی  ــارزه طبق ــه ســرعت و در خــود واقعیــت مب جــو سیاســی را در بســیاری از ب

به عنوان طبقه در صحنه نبود و اما طبقۀ کارگر . رادیکالیزه کرده بودکارخانجات 
پس از آن که خمینی گفت اعتصاب تمام و صدای اعتراضی بلند نشد روشـن بـود 

انقالب بـدون اعتصـاب عمـومی . فعال بدیلی در برابر حکومت نیست هکه این طبق
ماه دست به چنین اعتصابی زده بود اکنون بـدون  ٤که ای  شد اما طبقه نمی موفق

هر سـنت و تشـکلی هـم . داده شود دست از اعتصاب کشیدای  آن که حتی وعده
در ایـن شـرایط  که سابق داشته یا هنوز داشت اکنون به وضـوح روشـن بـود کـه

انـد در مقابـل ایـن  برخوردار نیست کـه حتـی بتو یاز صدای حساس جنگ طبقاتی

امـا بـه دنبـال اولـین اقـدامات حکومـت . زورگویی صـریح خمینـی اعتـراض کنـد
 کــه تــا دیــروز دســتورات خــود را از مســاجد همــان شــوراهای اســالمیبازرگــان 

و در شـرایطی کـه . ه بـوداکنون در مقابل حکومت اسالمی قـرار گرفتـ گرفتند می
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ول غشوراها را به خاطر اسالمی بودن رها کرده بود جنـاح آخونـدی مشـ اینچپ 
 شـعار. اسـالمی و کنتـرل جنـبش کـارگری بـودهـای  ارتجاعی انجمن ۀایجاد شبک

جریانات اسالمی به شکلی مسخ شـده چندی بعد را نه چپ بلکه  "شوراها اتحاد"
جنبش کارگری را بـه نفـع خـود و در توانستند  وسیلهو به این از آن خود کردند 

توانست در مقابل ضـد  می ی کهیمھمترین نیرو .سازمان دهندمقابل رژیم بازرگان 
طـول  انقالب تناسب قوای سیاسی را به هم بزند طبقه کارگر بود اما هـر چنـد در

 بـهادامه داشت امـا  جدیدنیز مبارزات کارگری علیه رژیم  بعد از قیام ۀتمام دور

در مقابـل  متحـد ییـنتوانسـت بـه نیرواستالینیست و مائوئیسـت  "رهبران" لطف
رهبــری مبــارزات  ه اســتو دقیقــا بــه همــین دلیــل نتوانســت. تبــدیل شــود رژیــم

را در نـاتوانی مسـئله اثبات این دلیل بھترین . در دست بگیردنیز دموکراتیک را 
پیـروزی ضـد  ۀعمـدعلـت . توان دید می طبقه کارگر در رهبری تھیدستان شھری

از دسـت را  طبقـه کـارگر نتوانسـت ایـن الیـه هـا. دقیقا در همین جا بـودانقالب 
چـرا کـه  .چرا که نتوانست قدرت طبقاتی خـود را نشـان دهـدارتجاع خارج کند 

  . خودش متحد شودهای  نتوانست حتی برای خواست

در آن زمان نیروهای اجتماعی دیگری هم وجود داشـتند کـه بـه در آن جامعه  اما
ــک را  ــوق دموکراتی ــت حق ــان اهمی ــاطر موقعیتش ــی درکخ ــد م ــورم . کردن منظ

بـه . زمین بیستمدیده و یا کشاورزان های  ملیت ،زنانی بود مثل جنبش یها جنبش

دار بـوده  سـابقهعالوه جنبش دموکراتیک طبقـات متوسـط شـھری نیـز در ایـران 
و شـیراز و تبریـز و  تھـرانبزرگ مثـل های  شھرکم در  دستو بعد از قیام است 

، به رغم ناتوانی مثل جبھه ملینیروهای بورژوا لیبرال . شد می هنوز دیده اصفھان
توقع مـا . ندداشتزیادی امع شھری نفوذ وجاین گونه در  هنوز شان، ذهنی و مادی

همـین  و. برابر ضد انقالب بایستنداین جریانات ناچارند در  کم دستکه  این بود
ایـن  . با رژیم آخوندی مبارزه کننـدبه شکلی مجبور شدند  کدامهر . طور هم شد

نـه در دفـاع از جبھـه ملـی در مقابـل . بـودتر  چپ متاسفانه از وقایع عقبهم  جا

در حتـی . رژیم کاری کرد و نه جنبش اعتراضـی زنـان را جـدی گرفـتسرکوب 
" خلق هـاحق تعیین سرنوشت "در حرف از  کم دستکه همگی ملی  ۀمورد مسئل

سکوت کردند و در مـورد   عربخلق در مورد حمله به  که دیدیمکردند  می دفاع
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خود منطقه نیروهـای رژیـم را بـه در کردها هم فقط پس از آنکه جنبش مقاومت 
   . عقب راند به فکر دفاع افتادند

از و چپ حتی در حرف هـم . مھمی بوددر ایران مسئله ها  ماجرای حمله به عرب
کـه در منتشر شد ها  از پیکاریای  یادم هست حتی اعالمیه. دفاع نکردحقوق آنھا 

ای  ویـژه ۀمنطقاستدالل این بود که جنوب  ! شود نفت ما چه میگفت پس  می عمل
بـدین . ایـران تعلـق دارد ۀو نفت بـه همـویژه است،  داردچون نفت یعنی . است

 توجیهرا عرب در ایران خلق حقوق ملی  مثل یک دالل بازار سرکوب، عینا ترتیب
  .دکر می

  

  از چنین واکنشی مطمئنید؟: س

  

امـا چنـین  .یـادم نیسـت یکـی از واحـدهارسمی بود و یـا موضـع آیا اینکه : ث.ت
دلیلی که یادم هست این است که . در تھران دیدمخودم و من  صادر شدای  بیانیه

ایـن را هـم البتـه . آن صحبت کـنم ۀشدم چندین جا در باردر همان زمان مجبور 
فعال آن زمـان های  اشاره کنم که یکی از نکات جالب تاریخ انقالب ایران و گروه

ها  خودشـان را هـم بعـد ۀبسیاری از این جریانات پرونـده و کارنامـاین است که 
بـه ها  اعالمیه وها  نشریاتشان و یا برخی بیانیههای  شمارهبعضی . اند هسانسور کرد

پس از ماجرای حمله  پیکار ۀنشریدر اما به هر حال . اند هز مفقود شدمرموطرزی 
به خلق عرب در رابطه با مسئله کردستان نیـز از ایـن نـوع نظـرات شووینیسـتی 

این بود که به جای افشای حمـالت  واکنش اینھا ترین رایج. زیاد پیدا خواهید کرد
امپریالیزم برای تجزیـه ایـران های  دائما به توطئهها  دولت مرکزی به حقوق ملیت
حملـه بـه ها که اصال حرفی در مـورد  ییفدا .شد می و ضربه زدن به انقالب اشاره

پـس از . سـکوت کردنـدکـامال تا جایی که یادم هسـت خلق عرب نزدند و دفاتر 
 و مجاهـدین رفـتم وها  ییدستگیری رفقای ما در اهواز مـن خـودم بـه دفتـر فـدا
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امـا کـوچکترین   ،بود جدی رفقای ما قتلاحتمال  همان موقع .تقاضای کمک کردم
  . کمکی نکردند

  

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

  

. بیشتر مسئلۀ نفت بـودکه گفتم از نظر پیکار  .ستیزی بود عربفکر نکنم  :ث.ت
در . نظـرات بـورژوازی حـاکم بـود تکـرارنگرانی بـرای نفـت نیـز خود این البته 

. شـد مـی صـدام حسـین تاکیـد ۀتوطئ ۀبیشتر به مسئلنیز البته تبلیغات خود رژیم 
همـان . ساختگی نبود و واقعـا وجـود داشـتای  چنین توطئهواقعیت این است که 

در  اسـلحهمقـادیری موقع با تشویق و کمک مالی عربستان سعودی رژیـم صـدام 
 هحتـی بـ. در کار اسـتای  چنین توطئهیم ستدان میهم ما . پخش کرده بود جنوب

ی که دلیل ها ایناما . رفقای خود ما هم پیشنھاد اسلحه و کمک مالی داده شده بود
دفـاع مـا از حـق تعیـین سرنوشـت . شـود نمـی سرکوب خلـق عـرب برای توجیه

هـا  ر و زحمـتکش ایـن ملیتکارگهای  دقیقا به همین خاطر است که تودهها  ملیت
 ۀخودشـان نشـوند و وحـدت جبھـ داران و زمینـداران سـرمایههای  قربانی توطئـه

چشـم بـه هـا  ارتجـاعی ایـن ملیتهای  بدیھی است که الیه. کارگری را حفظ کنند

همین طور که امروزه هـم بـورژوازی کـرد . اند هکشورهای دیگر دوختبورژوازی 
بـورژوازی . ایاالت متحده و اسرائیل در خاورمیانه شده استهای  همدست توطئه

و یا با رقبای خـارجی  با بورژازی کشور ستمگر معامله کندیا باید ستمدیده  ملیت
ایـران  ۀبرای هیات حاکمـ. دفاع نکردها  حقوق ملیت از توان نمیبه این بھانه  .آن

حساسی است دقیقا هم به خاطر منابع نفتی و هم رقابت بـا  ۀالبته خوزستان منطق
ی یهمـین مالحظـات بـورژواای تحـت تـأثیر  اندازه در نتیجه چپ هم تا . عربستان

  .شود نفت ما چه می پس گفت که می پیکار سازمان با ساده لوحیو  داشتقرار 
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 یکی از لحظات مهم این مقطع به شمار مـی آیـد این ماجرا به نظرم. ٥٧ مارس ٨بحث  برگردیم به: س
و گویا برخی برای پرهیز از اخالل در روند مبارزه ضد امپریالیستی خیلی موافـق برجسـته کـردن مبـارزه 

  .مایلیم کمی بیشتر به جزئیات این مسئله بپردازیم. زنان نبودند

  

چـپ کـه  تاسـ بالهـایی  ۀهای بسیار گویـا و برجسـت این یکی از نمونه بله: ث.ت
زنـان به ارتجاع آخوندی  ۀحمل. نازل کردندهمان اول بر سر انقالب ما از های  نما

گفتم در تظـاهرات ضـد شـاه کـه قبال . در واقع حتی قبل از قیام شکل گرفته بود
بعـد از . دادنـد نمـی حجـاب را  راه بیعمدتا تحت کنترل ائتالف اسالمی بود زنان 

در ادارات  نخسـت. حمالت به حقـوق زنـان از همـان روز اول آغـاز شـد نیزقیام 
و هـا  طلب فرصـتو  ه بـوددر هر جایی یـک انجمـن اسـالمی تشـکیل شـد .دولتی

 همـین عضـوانقالبیـون اسـالمی ضد در پناه سابق نیز همه های  و ساواکیها  لومپن
هـا  ایـن انجمنو در شرایطی که همه چیز به هم ریخته بـود . شده بودندها  انجمن
 ومتی در برابرشـان شـکلاو هر جا هـم کـه مقـ شده بودندادارات  ۀکار همهعمال 
. دنـدکرمی سـرکوباز خودشـان تر  توسل به نیروهای نظامی مرتجـعبا گرفت  می

 جدیـد یتـوان گفـت نظـم ارتجـاع مـی اما بطـور کلـی ،البته همه جا یکدست نبود
اجبـاری  حجـاب آن عواقـباولـین از  یکی و نخست در ادرات دولتی مستقر شد

بـود امـا  درجریـان بـوددر کارخانجات هـم  اقداماتجالب است عین همین . بود
یـک سـال طـول بـیش از و شـاید  بیشتر از ادارات بودبسیار ت ممقاومیزان  آنجا

دولتـی در ادارات امـا . تحمیل کننـد همه جا در حجاب اجباری را تا بتوانند کشید
  .دادند نمی ی مراجعین بدون حجاب را راهبه سرعت اجرا شد و حت

حمـالت رژیـم جدیـد بـه حقـوق دموکراتیـک دانسـتیم  مـی که از قبلما  بنابراین
یکـی از اولـین هـا  بویژه حملـه بـه حقـوق زنـان و ملیت ،بالفاصله آغاز خواهد شد

همان اوائـل در  ،بودمارس در راه  ٨با در نظر گرفتن اینکه  ،اقدامات خواهد بود
 فراخـوانی ه بـودشـد  به حقوق زنـان تا آن زمان با اشاره به حمالتی کهاسفند ماه 

از . منتشر کردیمروز زن در تھران برای برگزاری ای  کمیتهبرای تشکیل  عمومی
علیـه ای  سـت بـه یکـی از ابعـاد مھـم اعتراضـات تـودهان تو زنان می ۀمسئلنظر ما 
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تھران مـا های  واحد ۀهمکم و بیش در نتیجه . حمالت رژیم به انقالب تبدیل شود
 در تــدارک و تحقــق ایــن کمیتــه فعالیــتو  شــده بودنــدمــارس بســیج  ٨بــرای 

قبل از آن که در نتیجه رفقای زن ما از دعوت ما استقبال زیادی شد و . کردند می
دموکراتیک و متشـکل ای  جریانات دیگر برسد توانستند کمیته ذهنبه  هنوز حتی
و یـا در ارتبـاط بـا دیگری بودند  ۀعد ۀمستقل که هر کدام خود یا نماینداز افراد 

نه بخاطر مھـارت مـا . ایجادکننددیگری قرار داشتند و اجتماعی سیاسی جریانات 
 رفیق زناصوال ما . بلکه عمدتا به این دلیل که ما زودتر از همه اعالم کرده بودیم

زیـادی نیـز بـین زنـان هـای  زیاد داشتیم و همـین فعالیـت باعـث شـد تماس نیز
ه داشت مرتب جلس این کمیته.  دانشجو، معلم، پرستار، کارمند و کارگر پیدا کنیم

کـردن  مرکـزی بـرای هماهنـگبـه و در واقـع  و بزرگتـر شـد  تدریج بزرگه ب و
تر  بعـدالبتـه  .تبـدیل شـد مبارزات زنان تھران علیه حمالت رژیم به حقوق زنـان

بسـازند؛ برخـی کوچـک و  مشـابھیهای  کمیتـهنیز تـالش کردنـد گروهای دیگر 
امـا . تـرفراگیرو  تر دموکراتیکشبیه کمیته ما هم وابسته به همان گروه و برخی 

هـم در عمـل آنھا  اولیه نشد و برخی از ۀدر واقع هیچ کدام به وسعت همان کمیت

 ٨چند تا قبـل از هر . کردند مییا با آن همکاری و  اول پیوستند ۀبه همان کمیتیا 
اولیه و زنـانی کـه  ۀکمیتمواره همان هاما شکل گرفت بسیاری های  مارس ائتالف

تصـمیمات اصـلی و  ۀبود و کم و بیش همـتر  از همه مھم دور آن جمع شده بودند
بدون آن که قصد کوچـک بنابراین . شد می کمیته اتخاذهمان نیز در ی یاجرامھم 

مـارس منجملـه میتینـگ در  ٨اما کل مـاجرای  کردن کار دیگران را داشته باشم
سخنران اصـلی . بعدی در واقع توسط این کمیته رهبری شدپیمائی  راهدانشگاه و 

روز زنان در دانشگاه نیز یکی از رفقای مـا بـود کـه بـه نماینـدگی از طـرف ایـن 
بعد از ها  کنم این است که بعد می دلیلی که این نکته را تاکید. کمیته صحبت کرد

و هر یک بـه شـکلی متفـاوت سـعی ها  مارس برخی از گروه ٨وفقیت تظاهرات م
اولی را کم  ۀاین تاریخچه را جور دیگری بیان کنند که هم نقش آن کمیت اند هکرد

  . دنرا آب و تاب دهشان  رنگ کند و هم نقش خود

رشـد ایـن مھمترین عامـل در واقع  ضدانقالبخود رهبر اما واقعیت این است که 
درست چند روز پس از تاسیس این کمیته، خمینی برای خـط دادن بـه . دشکمیته 
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ر گـدیضربت ارتجاع در باب ضرورت حجاب افاضاتی ایـراد کـرد کـه های  گروه
برنامه رژیم جدید چیزی جز تحمیل حجـاب  نگذاشت کهباقی جای شک و شبھه 
هـای  گروهنـه اینجـا دیگـر . ت زنـان نیسـتمـهـر گونـه مقاو باجباری و سـرکو

 مسـئله زنـان که ی یها گروهآن طلبی که به دنبال خمینی افتاده بودند و نه  فرصت
فرعـی و  مسـئله ای وابسته داری سرمایهدر مقایسه با مبارزه علیه امپریالیزم و را 

توانسـتند مـانع رشـد اعتراضـی بشـوند کـه حتـی  نمـی کردند می انحرافی  قلمداد
ری وزنـان کاتـالیز ۀمسـئلبدین ترتیـب . در بر گرفته بودنیز اعضای خودشان را 

و مسـئله . رهبـران چـپمیـل و اهـداف نیروهـای چـپ علیـرغم برای اتحاد شد 
 تئوریک و ایـدئولوژیک ۀبقدری روشن و مشخص بود که دیگر هیچ گونه سفسط

شـاید تنھـا عقـب  بـهو همـین اتحـاد . اد از پائین را بگیـردتوانست جلوی اتح نمی
 خمینـی مارس بقدری علنی بود که ٨تو دهنی تظاهرات . شدمنجر " امام"نشینی 

د نـداریم صـاعـالم کـرد کـه خیـر مـا ق  اش همیشـگیمصلحتی های  گویی دروغبا 
       ! حجاب را اجباری کنیم

تمـام مسـیر از جلـوی دانشـگاه  ندتوانسـت هـزار نفـرچند  مارس  ٨تظاهرات در 
کم و بـیش تمـام حـزب اللـه تھـران . دند و برگردنتھران تا میدان انقالب را برو

بــرای حملــه بــه ایــن تظــاهرات بســیج شــده بــود و در تمــام طــول ایــن راه بــه 
در امـا چـپ . ترین شکلی تظاهر کنندگان را بزیـر ضـرب گرفتـه بودنـد وحشیانه

ایـن های  تمام پیاده روو بازو در بازو دو طرف  تظاهراتتھران نیز در حمایت از 
ضربت امام بتوانند تظـاهرات های  کرده بود و اجازه نداد گروهمحاصره مسیر را 

ما انقالب نکردیم تـا "اصلی آن های  این تظاهرات و یکی از شعار. را به هم بزنند
ماهیت واقعی  هم. بھترین نمودار وضعیت انقالب ایران است!" به عقب برگردیم

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

  

. اند آموزنـده باشـد تو خمینی می نشینیعقبکه   با توجه به نکاتی که توضیح دادید می توان گفت : س
چطور است کـه از ایـن . شود عقب نشینی به این وضوح اتفاق بیافتد اصرار بر سر آن خواست باعث می
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های لفاظانه بـر سـر ضـدیت بـا  و باز این بازینشد و به هیچ کنش دیگری ختم نشد هیچ درسی گرفته 
 ٨در همـین راه پیمـایی آیا سؤال بعدی من این است که  درضمن، ؟کردامپریالیسم و غیره اهمیت پیدا 

  به جبهه ملی هم بودند؟ های وابسته مارس گروه

  

 های طاغوتی زنما های نماچپکسانی که  در میان. بله، آنھا هم زیاد بودند: ث.ت
برخـی از ایـن البتـه . بودنـدنیـز زیـاد از طرفداران جبھه ملی  نامیدند در واقع می

 ،نـدبودتر  ما حتی مردم عادی را به صرف اینکه از ایشان آراسته" خلقی"دوستان 
وحتـی کـارگران  پرسـتار و کارمنـدستند، منجمله معلـم و اند می طاغوتی و بورژوا

  !  حجاب بی

  

ای دادنـد یـا پیگیـر ایـن  آیا در رابطه با این موضـوع بیانیـه. منظورم بیشتر به شکل سازمانی است: س
  مسئله بودند؟

  

ای  امـا از طرفـداران جبھـه ملـی چـرا عـده ،های ملی مذهبی کـه نـه گروه: ث.ت
در دفاع از این تظاهرات داد یا ای  اعالمیهبھه ملی ج آیا که من یادم نیست. بودند

کـه مـا فراخوانـدیم مـارس  ٨همـاهنگی  ۀکمیتـآن در افرادشـان  دانـم می اما ،نه
جبھه ملی نه تنھا در بـاره مسـئله زنـان بلکـه خواسـت طرفداران . شرکت داشتند

و اتفاقـا مـا از همـان اول بـه همـین دودلیـل  نـدمجلس موسسـان نیـز فعـال بود
مـثال مـا تنھـا گروهـی . برای کار مشترک ایجـاد کنـیمها  توانستیم روابطی در پایه

چــپ کــه از تظــاهراتی کــه جبھــه ملــی در دفــاع از مجلــس موسســان  بــودیم در
حزب اللـه حملـه کـرد و . البته تظاهرات برگزار نشد. فراخوانده بود حمایت کرد

ومت کنند و پراکنـده اکه از حمایت چپ برخوردار نبودند نتوانستند مقهم ها  این
  . چپ را پر کنیمخالی کل توانستیم جای  نمی ییما هم البته به تنھا. شدند
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  آن عامل ذهنی که باعث شد چپ از آن موفقیت درس نگیرد چه بود؟. سؤال اول را پاسخ ندادید: س

  

خـود ه ایـن دلیـل بـود کـه بـآمیز بود صرفا  موفقیتببینید اگر این حرکت : ث.ت
عین ایـن پدیـده را در رابطـه بـا مسـئله  دیگرما به شکلی . بسیار ویژه بودمسئله 

ای  کـه گفـتم هـم بـه خـاطر اینکـه مسـئله طور همـان. کنـیم مـی ملی نیز مشاهده
یعنـی از . کـرد مـی بطـوری غریـزی آن را درکای  دموکراتیک بود ذهنیـت تـوده

بـود کـه بـه بھتـرین ای  مسـئله هـمو . ا پتانسیل بسیج آن باال بودلحاظ تناسب قو
بـه . سـاخت مـی از قبل را عریـانتر  افتاده عقبشکلی ماهیت واقعی ارتجاع جدید 

ها  خاک در چشم توده توانست نمی لفاظانه ضد امپریالیستیهای  همین دالیل بازی
هـای  همـین گروهبـدون بسـیج کادرهـای . بحث من در باال هم همین بود. بریزد
ها نیز جـایی بسـیج شـدند و واقعـا رشد و این کاد نمی تظاهرات موفق یلفاظاهل 

زنـان توانـایی  ۀمسـئل. خود گوش ندادنـد انکاری موثر کردند که به حرف رهبر
. البته اضافه کنم همین هم باز به عنصر آگاه احتیاج داشـت. این کار را نشان داد

 ٨شـد و مـاجرای  نمـی دهم تظاهراتی نیز برگـزار یم اولیه نبود قول ابتکارآن اگر
 گروهـی تبـدیلهـای  فایده برای بـزرگ جلـوه دادن بیمراسم ها  به ده نیز مارس

اما تاثیر نقش ما هم به خاطر اهمیت ما و یا برجستگی تفکر ما نبود بلکـه . شد می
که جاست من هم همین تمام نکته . بود خود مسئله زنانشرایط و اهمیت به خاطر

های  پیرامـون خواسـترا هـا  انقالبـی توده ۀاگر عنصر آگـاه بتوانـد در خـود دور
تواند ضد انقالب را به عقب  می بسیج کندانقالب  واقعی انقالب و یا تکالیفواقعی 

، پیشـگامی کم نداشـتیمعنصر آگاه . براند و در نتیجه مسیر انقالب را تغییر دهد
وجـود داشـت و بـه تعـداد الزم منتقل کند نیـز ها  که بتواند این آگاهی را به توده

امـا بـه جـای حزبـی انقالبـی کـه . نیز آماده پذیرش آن بودندها  تودهمھمتر از آن 
آن را داشـتیم و نـه حتـی یـک  هایی ازکند ما کاریکاتوررا ایفا بتواند چنین نقشی 

م هـخلقـی هـای  بنـابراین حتـی در لفاظی. کاریکاتور واحد بلکه چندین کاریکاتور
مـارس همـه  ٨به آن نشانی کـه بعـد از مـاجرای  نشان. پراکنده و متشتت بودیم

ای  فرقـه های همیشـگیکارمارس و  ٨بزرگداشت نقش خودشان در رفتند دنبال 
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تـازه بعـد  .و مسئله جنبش علیه حجاب اجباری به فراموشی سپرده شد .خودشان
، یعنـی کـردیم مـی از این موفقیت باید تمام نبرد را متوجـه ادارات و کارخانجـات

و البته باز به  .واقعی علیه حجاب اجباری هر روزه در جریان بود ۀجایی که مبارز
ه مـارس نشـان داد ٨تظـاهرات . صورتی متحد و یکپارچه و دور یک شعار واحـد

جباری را سراسری کنیم و در همه جا رژیم توانیم جنبش علیه حجاب ا می بود که
  . را به عقب برانیم

به الک خـود برگشـتند ها  و فرقهمارس خوابید  ٨بنابراین هنگامی که تب و تاب 
ی نداشتیم که بتوانیم چنین جنبشی سراسری را سـازمان دهـیم یما به تنھایی نیرو

بعـد از  . رامیت آن اهداشتند و نه فھم  چنین کاری راکه داشتند نه قصد ها  و آن

از دیگـر بگـذریم . سـرکوب شـدتـدریج ه پراکنده شد و بـزنان جنبش مارس  ٨
خالصه اینکه چپ ما . دانستند می این مسئله را انحرافیتا آخر که از اول  جریاناتی

بعـد مراسـمات آئینـی و سـاالنۀ بـرای  دیگـرمارس یـک پـرچم نمایشـی   ٨یا از 
و در واقع صرفا بخش زنان  زنان ایکس و ایگرکهای  و یا به قدری کمیته ساخت
. دادیـم ادامـه البته ما. که کل مسئله لوث شد ندهوا کرد خودشان راهای  سازمان

تظاهرات به شکل یا و  شده بود محلیمنزوی و اما در این دوره بیشتر اعتراضات 
و ایـن . وزیـر و سـایر مراکـز دولتـی در آمـده بـود نخستدر مقابل کاخ ایستاده 

 نددیگـر نتوانسـتزنان . پیکت ها هم عاقبت در غیاب حمایت چپ سرکوب شدند
  .  ندبه حرکتی سراسری دست بزن

  

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

  

میکـده سـاختمان دور  وبسـته بودنـد بـه کمـر شان را  یها ها اسلحه ییفدا: ث.ت
 ای برای کـار نه برنامه. کردند می جای تسبیح با اسلحه بازی اما به. ندشد می جمع

همـواره منتظرنـد  هـا گروهاین گونه . ردندک می داشتند و نه کار خاصیو فعالیتی 
البتـه کارهـای روتـین همیشـگی در . حمایـت کننـد هـا اینکاری بکند که  "خلق"
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 و. و مبادلـه شـایعات کارپخش نشریه  وطرفداران جریان بود مثل سازمان دادن 
انقالب سؤال که  دادند اما در باره این می نظرهم مسائل جھان  ۀهمراجع به  البته

کنـد  مـی کـه آن را تھدیـدای  و یا چگونه باید با خطر عمـده رود می به کدام طرف
. داشـتندرهنمـودی بـرای دیگـران  کردند و نه می کاریخودشان نه  ،مبارزه کرد

بقدری همـه ضد انقالب . انقالب را جلوتر ببرندها  تودهخود منتظر بودند که همه 
های  یکـی از پدیـده. بودنـد انقالبیمنتظر غافلگیری همه را غافلگیر کرده بود که 

عـریض و  گونه اغلب جریانات سیاسیچجالب انقالب اتفاقا همین مسئله است که 

 ببیننـد چـه بودنـد  در چنـدماه اول انقـالب در واقـع هـاج و واج نشسـتهطویل ما 
 چـپ") مـثال در مـاجرای تـرکمن صـحرا(هـا  حتی هنگامی که خـود توده .شود می

ایـن . بکنـدمبارزاتشـان توانسـت کمکـی بـه پیشـرفت  نمی چپ ،ندکرد می "روی
   .ضربه بزرگی به انقالب زد ،کاری اولیه ندانمگیجی و 

مارکسیسـت هـر چنـد علیـرغم بـه اصـطالح  .بـودتر  از برخی لحـاظ جالـبیکار پ
برای دائم و  به رهبری مذهبی توهم داشتدیگران بیشتر از  به مراتبشان  شدن

 خـود راانقالبـی  رهبـرو نقـل قـول مـی آورد امام " حضرت"از خود  ۀتایید برنام
بـه وضـوح درست در آن مـاه اول بعـد از قیـام  اما ،انستد میطالقانی " حضرت"

پایگـاه کـارگری بزرگتـری و یا حتـی مجاهـدین چپ های  سایر گروه درمقایسه با
ه گرفتـ تصـمیمدر مجاهـدین " تغییر مواضع ایدئولوژیک"که بعد از  چرا . داشت

 بنـابراین. کـارگر ۀدرون طبقـبرونـد باید  پساند  شدهحاال که مارکسیست بودند 
در در نتیجـه نـد و ه بودفرسـتادها  کارخانـه بـهاز انقالب رفقایشـان را  مدتی قبل

تعـداد زیـادی اینھـا  دور بـود  زه شـدهیرادیکـال یکارگر جنبشانقالب که  ۀدور
اولیه ضرورت ایـن چـرخش بـه طبقـه را  ۀدر آن دور ما که. ده بوجمع شدکارگر 
در بسـیاری  ،دانسـتیم می خود را عملی ساختن آن ۀعمد ۀکردیم و وظیف می درک

مـثال در همـان مبـارزات . میدید یشدیم رفقای پیکاری را م می از جاهایی که وارد
در آغاز . با بسیاری از این رفقا بحث داشتیم "اتحاد شوراها"اولیه پیرامون شعار 

. موافق ایـن شـعار بودنـد امـا بـه سـرعت آن را کنـار گذاشـتندشان  فعاالناتفاقا 
یعنـی . ده بـوسـازماندهی جنـبش بیکـاران را عمـده کـرد مسئله سازمان رهبری

تـرین  کلیـدیسرنوشـت شـوراها  بر سررزه در محل کار درست در زمانی که مبا
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ه علیـه بیکـاری مـی آورد کـ  بـه خیابـانرا  طرفـدارانشپیکـار بود  انقالب ۀمسئل
تفـاوت دو دیـدگاه خلقـی و کـارگری از های  یکـی دیگـر از نمونـه. اعتراض کنند

 تظـاهراتخلقـی بـه جـای سـازماندهی طبقـه دیـدگاه  .استجهمین نیز  مبارزات
ایـن  .مـی کنـدکارگری واقعی جنبش برگزار می کند و این تظاهرات را جایگزین 

نتوانـد اگـر  نیسـت وای  مسـتقل تـودههای  قـادر بـه درک مقولـه تشـکل  گاهدید
: بـرد مـی خود نھاد را زیر سؤالپس  بگیرددر دست را  توده ایی هانھادرهبری 

در در آن زمـان  بـود کـه تمحـاالجـزو و البته ایـن ! "این شورای واقعی نیست"

و یـا اکثریـت . مختلف وجود نداشته باشدهای  شورای یک کارخانه بزرگ گرایش
 فـدائیانطـور  همینبدین ترتیب این رفقا و . در دست به اصطالح اسالمیون نباشد

نسـاجی و آجـر کارگـاه هـای مـثال های کوچـک  سری واحد رفته بودند سراغ یک
نفـر کـارگر وجـود  ١٠بـیش از شـان   بزرگتریندر حواشی شھر که شاید در  پزی

. بزرگتـر طبقـه داشـته باشـندهـای  توانستند تاثیری بـر بخش نمی و واقعا نداشت
تحـت  روی کاغذ اسامی پر طمطراقی مثل شوراهای جنوب تھران یا شرق تھران 

ــی ــات انقالب ــری جریان ــود داشــت رهب ــزی جــز تشــکیالتی  وج ــع چی ــا در واق ام
  . نداین جریانات نبودهای  یه اعالمیهدرآوردی برای توج من

 ۀمسـئل مشکل اصـلی انقـالب. موقع این چیزها نبود اساسی آن ۀمسئلبه وضوح اما 
باید بـه سـرعت یـک  قدرت رژیم جدیدیعنی اینکه در مقابل . دوگانه بودقدرت 

توانسـت چیـزی جـز شـوراهای متحـد  نمـی و آن هـم شـد مـی نھاد دیگری ایجاد
طبقـاتی در  ۀبا شـدت گـرفتن مبـارز .ن رهبری موجوداحتی با هم .کارگری باشد

در این نھاد تبدیل شود امـا ای  توانست به نیروی عمده می چپ ،مقابل رژیم جدید
بـرای آن کـه  فـدائیانمـثال  .شد نمی درک اساساً متاسفانه کلیدی بودن این مسئله 

ــئل ــای مس ــه ج ــد چــپ نیســتند ب ــالی  ۀکســی نگوی ــعار توخ ــوراها ش وحــدت ش
 حتی یک گزارش شما در یکی از نشریات اینان. دادند می را" سندیکاهای سرخ"

نـد پیـدا ساختند یا در گیرش بودخودشان سندیکاهای سرخی که یکی از  ۀدر بار
    .نخواهید کرد
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بـه هـم ی موجود را شوراهاکرد و  می بایست از تھران آغاز می چپواضح بود که 
شـورای فعـال در کارخانجـات بـزرگ تھـران  ٥٠٠شـاید بـیش از . کرد می وصل

نه تنھا چـپ ایـن کـار را نکـرد بلکـه جـا را جالب این است که . شکل گرفته بود
معـروف " دانشجویان پیـرو خـط امـام"تحت نام تر  که بعدها  خالی کرد که همان

ه فھمیـدهـا  این. مبتکـر ایـن کـار بشـود ،انجمن اسالمی پلـی تکنیـکشدند، یعنی 
کــه در مقابلــه بــا جنــاح لیبــرال حکــومتی بایــد ایــن شــوراها را در دســت  نــدبود

های  مسـلح بـه کارخانـهها با یک جواز دادستانی و یک تـیم  ، اینخودشان بگیرند

. ردنـدک می خودشان تعـویضهای  با آدمشورا را  مبارز اعضایو  رفتند می مختلف
بـا  در عـرض دو سـالرا به هم وصل کردنـد و  نشانده دستی شوراها سپس این

. انداختنـد راه بـه شـورای متحـد تھـران را کارخانه جلسات  ٢٠٠حمایت بیش از 
ه بود که بھترین راه کنتـرل جنـبش کـارگری در دسـت فھمیدهم الله  حزبیعنی 

طـور کـه  همـان. کرد نمی درکرا ها  اهمیت آنچپ ما اما  ،گرفتن این شوراهاست
سـاخت سندیکاهای سرخ  باید و این شوراها اسالمی است گفتند ها می فدائیگفتم 

کارخانجــات را رهــا کــرده بودنـد و ســرگرم ســازماندهی تظــاهرات هـا  و پیکاری
  . بیکاران بودند

  

  ؟چگونه سندیکایی است سندیکای سرخ اما واقعا :س

  

ای  در دوره ،دکـر مـی تبلیـغ  ١٩٢٠ــ١٩٢١در این شعاری بود که کمینترن : ث.ت
انشـــعابات درون جریانـــات  رونـــد دوم و ســـوم و الملـــل بین میـــانکـــه نبـــرد 

در همـین  .احزاب کمونیست بسـیار حـاد شـده بـود ایجادو  یکدموکرات سوسیال
نیـز در مرکـز احزاب رفرمیسـتی این کارگری وابسته به های  اتحادیه ۀمسئلدوره 

بـود بـرای ایجـاد  معرف سیاسـتیشعار سندیکاهای سرخ . توجه قرار گرفته بود
تحـت نفـوذ های  دوم و ایجاد اتحادیه الملل بینوابسته به های  انشعاب در اتحادیه

بـین الملـل اتحادیـه هـای "این سیاسـت بـه ایجـاد . و کمینترن احزاب کمونیست
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 اسـتالین بعـدها توسـطانجامیـد کـه  ١٩٢١در سـال ) پروفینتـرن( "سرخ کارگری
در آن  سیاسـتایـن به اعتقـاد بسـیاری از کمونیسـت هـای آن دوران . منحل شد

قـرار داشـت،  واحد کـارگری  ۀو در تناقض با سیاست جبھ زمان هم صحیح نبود
بایـد پرسـید چـه ارتبـاطی بـا شـرایط ایـران آن دوره  ،اما فعال این بحث بـه کنـار

یه شـب .بخواهـد رفرمیسـت باشـد یـا سـرخداشت؟ اتحادیه ای وجود نداشت که 
ایـن   بسیاری دیگر از شعار های به ظاهر رادیکال اما توخالی چپ خـرده بـورژوا

روی از  دنبالـهمعنایی جز پس از انقالب در عمل و در واقعیت  در ایراِن نیز شعار 

جز اینکه به جای نداشت این شعار معنایی . را نداشتو رفرمیست ها حزب توده 
درون طبقـه تالش برای وحدت شوراها و تضـعیف نیروهـای اسـالمی ـ ارتجـاعی 

ایـن بـود کـه حزب توده در آن زمان ارزیابی . اتحادیه بسازیم تازه برویم کارگر 
تحـت نفـوذ  و سـنتِی های سـابق  اتحادیـه بـرای احیـایفرصت خوبی است اکنون 
چـاپ و  کـارگران ۀاتحادیـمـثال . فیدیعنی در صنایع قبـل از انقـالب سـ. شانخود
نیـز روی کاغـذ ها را  اتحادیـهو بسیاری از اینگونه  و رفتند. از این قبیلآهن و  راه

در شرایطی کـه کـارگران . به هیچ جایی نرسیدعاقبت هیچ کدام نیز . احیا کردند

شـعار  ایـنهم بـا ها  فدایی. اتحادیه ساختن نبود ۀشورا ها را ایجاد کرده اند دور
حـزب  ۀنمـای برنامـ چـپسندیکاهای سرخ در واقع به پوشـش " سوپر رادیکال"

هـم شـکل کـارگری مسـتقل  ۀیک اتحادی نه تنھانتیجه این که . دیل شدندبتوده ت
تحـت  را تمـام شـوراهاعاقبـت و ابسته به رژیـم های اسالمی  انجمن بلکهنگرفت 

  . کردند جنبش مستقل کارگری را نابود آوردند وکنترل خود در 

اگـر نگـویم (غیرکـارگری های  دیگری اشاره کـنم کـه سیاسـت ۀبگذارید به پدید
 را بسـیار روش بـورژواییخردهاین جریانات به اصطالح رادیکال اما ) ضدکارگری

آنھـا  ۀنشـاند دسـتو مدیران صاحبان قبال گفتم بعد از انقالب بسیاری از . کند می
کرد  می مدیرانی را تعیین) با ریاست آقای فروهر(فرار کرده بودند و وزارت کار 

کـارگران زیـر بـار ها  امـا در بسـیاری کارخانـه. فرسـتاد مـی و به این کارخانجات

تحت  کردند که می رفتند و از بین خودشان مدیرانی را انتخاب نمی مدیران دولتی
واحدها محصوالت کارخانـه توسـط گونه این  در بسیاری از. بودند هاشورا کنترل

خود مـن از  .شھری ها ه؛ یا بیرون کارخانه و یا در جادشد می خود کارگران توزیع
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کـه مسـتقیما کـارگران را چرا  بسیار مھم بود هاین پدید. آن اطالع دارم ۀسه نمون
اگـر بنـدم  شرط میاما . داد می در کنار مردم و در مقابل دولت و تجار بازار قرار

بـه ایـن پدیـده پیـدا ای  بگردید حتی اشارهها  تک تک این گروه ۀشما در تاریخچ
سـازی  بـاطریکارخانـه یـک مثال شـورای . نخواهید کرد تا چه رسد حمایت از آن

تبلیغات وزارت کار مبنـی  خنثی کردنمدیران دولتی را بیرون کرده بود و برای 
بر اینکه بدون این مدیران تولید به هرج و مرج کشیده شده و کیفیت محصوالت 

جدید محصوالت کارخانه را برای تایید کیفیـت بـه های  مستقال نمونه ،خراب شده

همین شورا . گرفته بودندرا ها  شرکت ژاپنی مادر فرستاده بودند و تایید کتبی آن
بازار را هم کوتاه های  تصمیم گرفته بود که دست دالل") میاسال"همین شورای (

فـروش مسـتقیم ایـن محصـوالت را ایجـاد  هـای تھران دکه ۀکند و در چند منطق
این شورا به شدت زیر ضرب بود و هر روز هم با وزارت کار و هم با . کرده بود

درگیـری و آخونـدهای وابسـته بـه آن بـازار ارسالی از طرف  اللھی حزبهای  باند
که در باال شد و عاقبت نیز در این نبرد شکست خورد و تسلیم نیروهایی . داشت
اما آیا یکی از این مدعیان . ندهی شوراهای متحد تھران بودندمشغول سازماگفتم 

  !شتافت؟ خیرشان  به کمک طبقه کارگر

  

های حزبی به نظرم یکی از نکـاتی  فعالیت بعد از قیام و شروعاگر به موضوع حیات حزب برگردیم، : س
نـوع  .حزب در آن مقطـع اسـت ۀجالب باشد حیات روزمر  مصاحبهکه ممکن است برای خوانندگان این 
یتـان ها رفاقت ،این دو گروهی که با هم متحد شـدند روابط شکل تقسیم کار؛ روابطی که با هم داشتید؛

نوع تقسیم کاری که بـین ایـن دو گـروه وجـود داشـت های قبلی در مورد  در بخش. یتانها تیو صمیم
ردنـد؛ شـما دبیـر ک می کارگر را منتشـر ۀتئوریک را داشتید و آنها نشری ۀاینکه شما نشری. صحبت کردیم

  . حزب نشریهدبیر سر سراسری حزب بودید و بابک زهرایی 

  

تــر  ت اجرایــی موقــت حــزب قبــلانم در رابطــه بــا ترکیــب هیــک مــی فکــر: ث.ت
م حـالتی ایجـاد شـود کـه یکـی از یخواسـت نمـی امالحظاتم را توضیح دادم؛ اینکه م



)١٣٥٧ـ  ٦١(تاريخ مسکوت، بخش دوم   94  

Kandokav.com  ١٣٩٦، بھمن ٥کندو کاو   

دانسـتیم کـه  چـون مـی. اش را بـه طـرف دیگـر تحمیـل کنـد طرفین بتوانـد رأی
در . مـدیمآ می الملل بینبه هر حال ما از دو جناح ضد هم در . اند اختالفات عمیق

 یعنـی. کشـیده بـود) faction(ی جنـاح اختالفـاتبـه حـد  شـکافالملـل  بینخود 
جنـاح بـا . نـدبود کـردهجنـاح  اعـالم آمریکـا در حزب اس دبلیـو پـیطرفداران 

اختالفات شما از حـد یعنی  ،جناح ساختن. تفاوت کیفی دارد) tendency(گرایش 
اعتقـاد داریـد  کـه شـمارسـیده ای  مرحلهاختالفات تاکتیکی فراتر رفته است و به 

بگویم خواهم  می یعنیمنحرف شده است،  صحیح طبقاتیاز مواضع رهبری حزب 

بنابراین علیرغم توافق بر سـر خـط مشـی سیاسـی در . بود و عمیق اختالف شدید
در  در ضـمن. عاقبت بیـرون خواهـد زداختالفات  که انستیمد می را ما این ،ایران

بعـد از حتـی  تعداد ما، .تعداد آنھا از ما بیشتر بود نیزاز نظر عددی  زمان وحدت
 .٪٥٥٪ بـه ٤٥شاید . کمتر بود ها از آن وحدت با گروه طرفداران سابق شعاییان

م که اوال هیئت اجرائیه بایـد یدر این مذاکرات خیلی اصرار داشت ما به همین علت
و رای نصـف نصـف  بسـت برخـوردیم بـنجایی به  درثانیا اگر . نصف نصف باشد

گیـریم و مسـئله را بـه بحـث  نمـی اییاجر در رابطه با آن مسئله اصال تصمیم ،شد

بـاز بھتـر از ایـن بـود کـه در اثـر اولـین  این به اعتقاد ما .کنیم می واگذاردرونی 
همین وحدت در مذاکرات  مایکی از مالحظات جدی . اختالف حزب از هم بپاشد

در رابطه با تعداد هیـات اجرایـی . میادد مینرضایت  توافق بر سر آنبود و بدون 
نباشد که از سرعت واکنش مـا نکاهـد و هم توافق کردیم که بیش از دوازده نفر 

ایـن در واقـع نـوعی دفتـر . بتواند به راحتی جلسه برگـزار کنـد و تصـمیم بگیـرد
بتوانـد زمـام امـور را در دسـت  مرکزی که تا کنگره بعـدی  ۀسیاسی بود تا کمیت

اعضای گروه پیام دانشـجو و پنج نفر از  بود و پنج نفر از ما ،نفر ١٢از این . بگیرد
اران سابق شعاییان دادیم و یکی به گروه ددو نفر بعدی را نیز یکی به گروه طرف

کـه رفقـای ) هـا المبرتیسـت(طرفدار حزب کمونیسـت انترناسیونالیسـت فرانسـه 
  . ودگروه پیام دانشجو نزدیک شده ببه شان در آن زمان  ایرانی

بیرونی حزب نیز تصمیم گرفتیم که سـردبیر نشـریه و سـخنگوی  ۀاز لحاظ چھر
به ایـن ترتیـب مـن . یم شودسبودند بین دو گروه تق می بایست علنی می حزب که

و بابـک زهرایـی  ) national secretary:دبیـر سراسـری( شدم سخنگوی حـزب
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نیـز بـه صـورت ضـمیمه  چـه بایـد کـردو قرار شد انتشار . کارگرسردبیر نشریه 
 هیـات اجرایـی تعیـینها در تـیم  مسـئولیتمابقی . ادامه یابد کارگرنشریه  ۀماهان
ایـن شـکل شـکننده م یانسـتد می مـاکـه  اسـت حقیقتش این .دیچرخ میشد و  می

دیگری نداشتیم و امیدوار بودیم که بعد از مـدتی کنگـره حزبـی  ۀاما گزین ،است
  . تری را انتخاب کند منسجمبرگزار شود و رهبری 

مخفی شـده بـود کـه در تشکیالتی بینی در واقع نوعی اپورتونیزم  خوشپشت این 
اپورتـونیزم . ریشه داشت و در آن زمان ما هم از آن مصون نبودیم الملل بینخود 

در هـر حـال بـا  !برای مطرح شدن به هـر قیمـتدائمی جریانات کوچک و فشار 
وحـدت کـردیم و بـر اسـاس نبـود همـراه ین کار ا بامان  قلبوجود اینکه عقل و 

چنـد در جالب ایـن اسـت کـه . همین شکل شکننده فعالیت حزبی را آغاز کردیم
راسـاس تـا جـایی کـه ب. پیـدا نشـداول واقعا کوچکترین جایی برای نگرانی  ۀهفت

خوب و عـالی جلـو امـور بسـیار ۀهمـکـردیم  می مورد توافق عمل همان خط مشِی 
 افتـاد مـی اتفـاقای  تازه ۀحادثهر روز درگیر بودند و آنقدر  ههمآنقدر  و. رفت می

در تھـران . چه رسد یادآوری اختالفـات که اصال فرصت سر خاراندن هم نداشتیم
و هر چند واحدهای مسـتقل . شھر داشتیم که مثل مرکز ما بود طوسیک جایی را 

همان مرکز سـر  توانست مستقیم به می گانه در تھران داشتیم اما هر رفیقی هم ٥
یـه هـم تـا یهیئت اجرابسیاری از اعضای . بزند و گزارش بدهد و گزارش بگیرد

 شـد مـی گـاهی هـم کـه الزم. ه همـان جـا بودنـدسـاعت ٢٤آنجایی که ممکن بـود 
پـیش  درسـتکارهـا  .انیمورسـمی آن را فرابخـ ۀتوانسـتیم بـه سـرعت جلسـ می
و تیـراژ مـا بـه سـرعت آمیـز بـود  موفقیـتهـم بسـیار  کـارگرو نشـریه رفـت  می
از اول آن شـاید  ۀچنـد شـمار هـم هنـوزو بـه نظـر مـن  .هـزار رسـید ٤٠ـ٥٠به

ــرین  درخشــان ــران محســوباســنات ــی د چــپ در انقــالب ای ــوق . ندشــو م از حق
را حفـظ کـرده بـود، مبـارزات ضدامپریالیسـتی  ۀرد، جنبـکـ می دموکراتیک دفاع

به  دموکراسیتواند  نمی روحانیتو اینکه حاکمیت  رژیم جدیدداری بودن  سرمایه

مرکـزی مجلـس مؤسسـان را شـعار رد، ک می تأکید دائمی بطور ارمغان بیاورد را 
آن  ۀهمــاز خالصــه کــم و بــیش . ردکــ می اتحــاد شــوراها دفــاعکــرده بــود و از 

  . کرد می برجسته کرده بودیم پیگیرانه دفاعاول انقالب  از هایی که ما خواست
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و  نـدبود فتـهشـکل گرها  نیز در تھران و شھرسـتانهای ما  و مھمتر این که واحد
تقریبا از همان ماه اول به بعد دیگر هیچ کدام صرفا چند اسم روی کاغـذ نبودنـد 

ما هم . کردند می فعالیتاند  و به صورت واحدهایی که روی پای خودشان ایستاده
و موثر زنده خیلی  ما به سرعت های درون حزبی فعالیتسریع رشد کردیم و هم 

جوانـان و . بـود حزببود رشد کارگری  جالبما خیلی  ۀکه برای همای  نکته. شد
شدند اما بالنسبه بیشـترین تـاثیر مـا درون خـود جریان ما زنان زیادی نیز  جلب 

در چنـد . برابر شـدیم ٦شاید در تھران درهمان دو سه ماه اول . کارگر بود ۀبقط

، در مشھد، اصـفھان، شـیراز، اهـواز، تبریـزثال، م. داشتیم فعالهای  شھر هم واحد
  .مسجد سلیمان و مھاباد

خـود هـر روزه  مساعدتوازن قوای ناکوچک بودن ما و  ۀمسئل ،از همان موقع اما 
 رفتید ماجرا همواره به زدو خـورد و درگیـری خـتم می کهبیرون  .ادد می نشانرا 
یم کـه آنقدر نیرو داشـت و نه یمداشتفیزیکی با آن را  ۀتوانایی مقابلنه  شد و ما می
 ۀسـطح تجربـ. یمحـوادث مقابلـه کنـگونه و با این  یمبسیج کندیگران را  یمبتوان

در نتیجـه رفقا نیز بسـیار پـایین بـود و همیشـه بـه بسـیاری مشـکالت بیرونـی و 
در این  مشکالت شخص خود منیکی از بزرگترین . شد می درونی منجراختالفات 

بـه ایـن یـا آن . ه بـودگرفتـ یداخل رتق وفتق اموروقتم را  ۀاین بود که عمد دوره
 انـرژی از آن شرایط حاد کلیدر .واحد سر زدن و یا به این شھر و آن شھر رفتن

   .ستیک می شدجصرف مسائل درونی و لمرکزی ما  کادرهای

 عالئـمحتـی و  روی راسـتی ها کم کم نغمه مثبت و پر شورهمین جو  کناردر  اما

مـارس دیگـر بـرای همـه روشـن بـود کـه  ٨بعـد از مـاجرای . شـد مـی ظاهر آن
بـر خـالف . شـوند مـی و از باال رهبـریاند  ارتجاع سازمان یافته ضربِت های  گروه
در کـه بلامام نبودنـد " نمایندگان دروغین"باوری رفقای چپ، اینھا نه تنھا  خوش

. ندمعرفی مـی شـد اطمینان ایشاننھاد مورد سخنرانی ها و امور دیگر به عنوان  
صـرفا بـا چنـد گـروه چـپ  ۀمبـارزکه مارس روشن بود  ٨دیگر بعد از بنابراین 

پـیش روی سازمان یافته  بلکه نبردی جدی با ضد انقالِب نیست پراکنده و نا آگاه 
این دوستان را  ۀز اپورتونیستی و سازشکارانیغراتدریج ه البته ب درک این. ماست
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اینھـا بیشـتر بـه  توجـهشد کـه  می مشاهدهها  تدریج در بحثه ب. کردتحریک نیز 
مسـتقیم بـا هـای  جلب شده و از درگیریمقامات رژیم گفتگو با و ها  باالییمسائل 

 رئال پالیتیـکبخصوص پس از دستگیری رفقای ما در اهواز . جویند می آن دوری
ایگزین سـازماندهی استفاده از شرایط جهای  این دوستان گل کرده بود و تاکتیک

عملـی  ۀجنب و این اما هنوز فقط در سطح تمایالت بود. مبارزات از پایین شده بود
ها  روی راستدر آن زمان هنوز برای ما هم روشن نبود که . و بیرونی نگرفته بود

کردیم روشن بود کـه برخـی تاکیـدات که به عقب نگاه  بعدهاولی . اند هآغاز شد

مختلف رژیم و اهمیت مبارزات ضد امپریالیسـتی های  جناحبر دعوای ها  جدید آن
ایـن جنـاح از تئـوری  ۀطلبان فرصتهای  البته برداشت .است بوده دار معنیبسیار 

روی انتقـادی از وضـعیت موجـود  دنبالـهانقالب مداوم که نقش عنصر آگاه را بـه 
ــی خالصــه ــد م ــن  ،کن ــه راســتهــم ای ــی روی را توجی ــین  م ــر تعی ــرد و هــم ام ک
  . کرد می سادهبرای این دوستان روز را های  العمل دستور

  

ای از تـاریخ  فهمم بر اساس این دیدگاه گویی نوعی تلقی و برداشت جبرگرایانـه طور که من می این: س
وجود دارد که معتقد است برای یک نیرو وظایف و تکالیفی وجود دارد که در فرایند پیش بردن و انجـام 

شود و گویا اصال چیزی به اسم بازگشت و ارتجاع وجـود  تری تبدیل می مترقیروی دادن آن الجرم به نی
هـای چـپ  هـای گروه آیا این تحلیل فقط در این گرایش مشخص وجود داشت یا اینکه در تحلیل. ندارد

دیگر اینکه چطور جریانات چپ در آن وقت هر نوع  ۀشد؟ نکت دیگر به عنوان یک تحلیل کلی دیده می
توانـد در تحـوالت بعـدی بـه سـمت سوسـیالیزم  انستند که مـید می ا با امپریالیزم یک چیزیمخالفتی ر 

سوسیالیسـم  توانـد در آن مـتن مبتـدی مانیفسـت کمونیسـت هـم مـی ۀبرود، در حالی که یـک خواننـد
در متنی که صد و سی چهل سال قبل از ایـن انقـالب نوشـته . ارتجاعی و سوسیالیسم فئودالی را ببیند

های عالقـه  انسـان ۀاز متون سخت و نظری مارکس هم نیست، بلکه متنی است که تقریبا همشده و 
و باورکردنی نیست که در آن وقت این عده چنین متنی را خوانـده اند  سیاست آن را خوانده ۀمند به حوز 

اتفاقـا خیلـی  هـم داری مخـالف بـود و بـا سـرمایه هـم شـود مـینباشند اما همچنـان تصـور کننـد، کـه 
سؤال دیگرم ایـن اسـت کـه اولـین شـکاف در ایـن . داری بود از خود سرمایهتر  و عقب ماندهتر  رتجاعیا

  حزب تازه متولد شده از کجا شروع شد؟
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ــا مســئل: ث.ت هــای  بینی خــوشایــن گونــه  اول ایــن را بگــویم کــه ۀدر رابطــه ب

قـبال . روی در تـاریخ دنبالـهدترمینیستی در واقع فقط پوششی هستند برای توجیه 
از  الملـل بینجنـاح راسـت  بـه برداشـتبرای دوستان مـا ایـن نگـاه  اشاره کردم

، یعنـی در که در عصر مـا بودتز تروتسکی این . گشت می تئوری انقالب مداوم بر
یـا جنـبش انقالبـی پیرامـون ( انقـالب دموکراتیـک اگر در جـایی ،عصر امپریالیزم

پرولتاریـا و  از سویبه کسب قدرت  باید یا جرمآغاز شود ال) تکالیف دموکراتیک
و یا در همان سطح تکالیف دموکراتیـک نیـز منجر شود سوسیالیستی  آغاز انقالب

اما در دست رهبری اس دبلیو . این تفسیر ما بود کم دست. شکست خواهد خورد

اسـتالینی شـده ای  دیگری از انقالب مرحله شکلپی آمریکا این در واقع تبدیل به 
غیـر هـای  تحت فشار جنبش انقالبی از پایین حتـی رهبریمطابق این تفسیر، . بود

توانند بدون آن که خود بخواهند و یا حتی بفھمند بـه طـور عینـی  می پرولتری نیز
این مثال تفسیری بود که ایـن جریـان از . دهندبوظایف رهبری پرولتری را انجام 

از حـزب  کـه الملـل بیندر  جریـانهبـران اصـلی ایـن ر. داد می انقالب کوبا ارائه
همـان چـارچوب فکـری  بیـرون آمـده بودنـد هنـوز عمـدتا بـهکمونیست آمریکا 

ماتریــالیزم "هـا طرفـداران سرسـخت  مـثال ایـن. مقیـد بودنـدکمینتـرن اسـتالینی 
 از مفھـوم حـزب انقالبـی نیـزشـان  برداشت و بودنـد) روسی(رسمی " دیالکتیک

با همان آداب و رسـوم و کـیش  همان مفھوم حزب پیشگام استالینیشباهت به  بی
پذیرفته بودنـد امـا روی کاغذ را درون حزب حق گرایش و جناح . نبود شخصیت

در واقــع  .انــد ههــیچ گــرایش مخــالفی را تحمــل نکرددر طــول حیاتشــان عاقبــت 
بـه اپوزیسـیون چـپ هـا  برداشت من قبـل از انقـالب ایـن بـود کـه هـر چنـد این

انقــالب ایــران ایــن  ۀتجربــ. انــد هامــا هنــوز از اســتالینیزم بــرش نکرداند  وســتهپی
  .برداشت را اثبات کرد

  

واقعـا طبـق تعریـف  دانم شاید این موضـوع بحـث مـا نباشـد، امـا جالـب اسـت کـه بپرسـم آیـا می: س
  ؟ستی رانده شدسوسیالیسمت انقالب به  کوبا تروتسکیستی
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 کوبـا سوسیالیسـت شـده امـا اعتقـاد داشـتند کـهگفتنـد  نمی همها  آن. نه: ث.ت

در کوبـا  یعنـی. و در حال گذار به سوسیالیزم اسـت دولتی کارگری است شدولت
این امر واقف  بهخود پرولتاریا  حتی اگر. استشده  حاکم یارااز لحاظ عینی پرولت

طـور ذهنـی تحـت رهبـری سوسـیالیزم انقـالب کوبـا بـه یعنی هرچند کـه  !باشدن
کشـیده شـده  آغـاز انقـالب سوسیالیسـتینبوده است اما به طور عینی بـه انقالبی 
یعنی رهبری بورژا ـ دموکراتیک و غیر پرولتری به خـاطر منطـق مبـارزات . است

مجبــور بــه ســرنگونی بــدون آنکــه خــود بدانــد و یــا بخواهــد ضــد امپریالیســتی 
در عـا قوااسـت از آن چـه ای  سـاده نگـاههـم این البتـه . ه استشد داری سرمایه

آگاهانه این رهبری در حمایـت از انقـالب  بسیار ۀبرنامهم انقالب کوبا رخ داد و 
بودند  زمینداران بزرگ پایگاه اصلی اجتماعی رژیم قبلی. گیرد می ارضی را نادیده

 دهقـانی دیگـرهـای  و حمایـت از جنبشهـا  و با برش رهبری فیدل کاسترو از آن
حتی قبل از تسـخیر قـدرت در  .موکراتیک نامیدتوان این رهبری را بورژوا د نمی

آمریکـایی و شـرکای کوبـایی آن پـس از تسـخیر های  ملی کـردن سـرمایه. هاوانا
و سـپس نزدیکـی . حاکم را درهم شکستبورژوایی قدرت  دیگر قدرت نیز رکن

 در آخـر ایـن مـاجرا. آمریکا این مسیر را تکمیل کـردهای  به شوروی تحت فشار
سـیر  ۀسـاد ۀبنابراین این جا هم با یک مسـئل. حزب کمونیست کوبا شکل گرفت

ناپذیر تاریخ مواجه نیستیم بلکـه بـا شـرایطی متغیـر و تحـولی تـدریجی و  اجتناب
نـه این بود که ایـن رهبـری کلیدی مسئله  در هر حال. تحت تاثیر عوامل مختلف

طـرف انقـالب را  و کـرد را سرکوب نکرد بلکه از آن حمایتای  تودهجنبش تنھا 
اش حفظ دولت موجـود در مقابـل  اصلیتالش که برخالف رهبری خمینی . گرفت

   .خود راه نداده تردید بای  و در کشتن تمام انقالبیون ذرهانقالب بود 

ای الزم  خواهم وارد فرایند انقالب کوبا بشوم چون بحث مفصل جداگانـه نمی االن
 مرتجعـی مثـلرهبـری  کنیمفکر باال  ۀتاریخچ اینکه بر اساساما . خواهیم داشت

 فقـطمتقاعد شود  داری سرمایهتواند تحت فشار تاریخ به سرنگونی  می نیز خمینی
. کنـد تـراوش )معتـرف یـا منکـر آن(از مغزی در حد نوابغ استالینیست تواند  می
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های  روی های خودبه خـودی کـه همیشـه پشـت سـر انـواع دنبالـه توهم به حرکت
 آراماپورتونیزم را دردهای است که نوع داروهایی همان از شود،  سیاسی دیده می

کننـد همـین تـاریخ چنـدین بـار درسـت عکـس  مـی اینھا همـه فرامـوش. کند می
ون حضـور خـود توانـد بـد نمـی دولت کـارگری. برداشت باال را اثبات کرده است

د عاقبت جـز وهر چیزی که جانشین آن ش. کارگران در قدرت معنی داشته باشد
داران و ارتش  سرمایهزمینداران و به صرف اینکه . دنخواهد بوضد انقالب چیزی 

، قدرت اند هنیز ملی شدها  و کل اراضی و سرمایهاند  همه فراری شدهشان  و پلیس

آن چیــزی کــه منظــور مــارکس بــود از ایــن نیســت . شــود نمــی کــارگری مســتقر
  .دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا

کــه ورشکســته بــه هــا  آن، واقعیــتش را بخواهیــد هــا گروه ۀامــا در رابطــه بــا بقیــ
سیاست طبقاتی دست و بال خود را بسته  ۀحتی قبل از ورود به صحن! تقصیربودند

ب ایـران داشـتند از انقالای  طرفداران رنگارنگ انقالب مرحلهمفھومی که . بودند
نگاه این  در. معاصر داری سرمایهزمان قاجار نزدیک بود تا دنیای  بیشتر به ایراِن 

یـک در مـا اردوی کار علیه سرمایه نیسـت بلکـه مبارزات  عصرعصر ما  ،دوستان
بزرگـی از آن فعـال بـرای رهـایی از های  بریم که بخش می بسرجھان تحت سلطه 

بـه اصـطالح ناسیونالیسـتی در  ۀدر نتیجـه مبـارز. کننـد مـی این وابستگی مبـارزه
. جھـانی اسـت امپریـالیزمجھـانی علیـه  ۀخودش یک جبھ ،تحت سلطهکشورهای 

  . خلق علیه امپریالیزم ۀهم

ملـت  ناسـیونالیزم وونالیزم ملـت سـتمدیده یناسـمفھوم لنینی ضرورت تمایز بین 

ــه  درک استالینیســتی درســتمگر  ــهتبــدیل شــده اســت ب ــورژوازی  دنبال روی از ب
هست به نام امپریالیزم  "خارجی"موجودی در این دیدگاه همواره  ".غیروابسته"

شـویم  مـی ها را اخراج کنـیم به شرط آن که این. در داخل با مشتی عناصر وابسته
مـثال  قـبال عـرض کـردم ! لـوحی سـادهیا شاید به همین . به همین سادگی. مستقل
باد مبارزات انقالبـی خلـق قھرمـان ایـران علیـه رژیـم زنده "گفتند  می ما فدائیان
تــا  دادبایــد ادامــه کــه ایــن مبــارزات پیــروز شــده  حــاالپــس . "ســلطنتی تهوابســ

سـخت  فـدائیاندر چنـد مـاه اول انقـالب . نـابود شـودنیـز داری وابسـته  سرمایه
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. وابسته و افشای آن در گوشه و کنار مملکـت بـود داری سرمایهسرگرم مبارزه با 
سـال بعـد عاقبـت بـرای تـاریخ  ٤٠سیدنی است این دوستان اکنون نزدیک به پر

واقعا چند سـرمایه دار وابسـته را افشـا یـا  اولیه روشن کنند در این چند ماهنباید 
نـه فقـط در حـال افشـا کـه نیـز خمینـی خـود رژیـم ؟ در همان زمان !طردکردند

و بـا  نـدبود جدیـدآن بخش از وابستگان بود که بـه ضـرر قـدرت مشغول اعدام 
ضـد انقـالب جدیـد اکنـون بـا از همـان وابسـتگان کـه دیگـری  استفاده از بخش

  . ندکرد همکاری می

امپریالیزم آمریکا کل ارتش و ساواک را تحویل آقایان داده بود اما رفقـای فـدایی 
خواستند اثبات کنند که سـرتیپ فـالن و سـرهنگ بھمـان وابسـته بـه  می ما هنوز

  ! آمریکاست

  

هـای اول بعـد از انقـالب اولـین حملـه بـه سـفارت توسـط  بر اساس همین درک اسـت کـه در ماه :س
  درست است؟. شود ها انجام می فدایی

  

فقـط . و بالفاصله هم با یـک تشـر خمینـی پـس دادنـد و رفتنـد. بله، دقیقا: ث.ت
کردند که با این کار شاید مـورد تشـویق  می یعنی فکر. توهم را تصور کنید ۀدرج

توسط طرفـداران بعد هم که امام از اشغال سفارت  دفعه! خمینی هم قرار بگیرند
دفاع کرد نه به دلیل عالقه ایشان به مبارزات ضد امپریالیستی بلکه برای خودش 

نشـان  فـدائیانتنھا افتخار تاریخی این حرکـت . قبضه کردن قدرت در داخل بود
در بنـدر . دیگری را برایتان تعریف کنم تر  مضحک حملۀ !به خمینی بوده رادادن 

ها  ژاپنیشاه با  انقبال در دوراند  اتمی ساخته راکتورها  نجایی که روساهمبوشھر، 
 میلیارد ٣یا  ٢بسته شده بود و ظاهرا تا زمان انقالب  در همین ارتباط یقرار داد

خارجی اینھا دو سه ماه های  مثل بقیه سرمایهالبته . از ایران گرفته بودندهم دالر 
. کاره ول کـرده بودنـد نصفهو کار را هم البته . بودند فرار کردههمه  قیامقبل از 

 ۀجزییات یادم نیست و ممکن است در ارقام اشتباه بکـنم امـا پـروژ ۀهماالن من 
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بـه . دالر پرداخت ایران به شـرکت ژاپنـی بـود میلیارد ٤ اشاید جمعو بزرگی بود 
هر حال دوستان فدایی در محل به عنوان مبـارزه بـا سـرمایه وابسـته لطمـاتی بـه 
تاسیسات این پایگاه تمام نشده زدند که به شرکت ژاپنی اجـازه داد نـه تنھـا زیـر 

     .دریافتی را باال بکشد که تازه ادعای غرامت هم بکندهای  قرارداد بزند و پول

  

دیگر جدای از این عدم شـناخت مفـاهیم و نظریـات مارکسیسـتی کـه بـرای مـن خیلـی  ۀیک نکت: س
هـا از  عجیب است و در این اشتباهات نقـش مهمـی دارد، ایـن کـه گیـریم درک خیلـی از افـراد و گروه

نیستی استالی ۀمارکسیزم و مفاهیم مربوط به آن، درکی خیلی ساده و همان درک مبتذل و پیش پا افتاد
مـرداد بـه  ٢٨چطور این افراد راجع به تاریخ ایـران، نـه تـاریخ هـزار سـاله، بلکـه از کودتـای . بوده باشد

 آینـد و آن نقـش را بـازی مـی مـرداد ٢٨اینطرف شناختی نداشتند؟ راجـع بـه نیروهـای لـومپنی کـه در 
 آمریکـا دارد در ایـران انجـامیی که شاه به نماینـدگی از ها با برنامه ١٣٤٢نند و بعدتر هم در خرداد ک می
یعنی حتی اگر شناختی از بیست سال اخیر ایران هم وجود داشت ایـن تصـور . نندک می اد مخالفتد می

اینکـه . توانست به دست بیایـد ها افرادی نفوذی هستند یا مثال آدم کش هستند خیلی راحت می که این
قبل از انقالب نقش مخرب و ویـران گـری ها همان نیروهای لومپنی هستند که در ده بیست سال  این

اگـر . رسـید به آن دوره میشان  ها هم شاید سن بیشتر این کنشگر. بازی کردند. .در جریان ملی شدن و
توانستند شناخت بهتری به دست بیاورند تا اینکه ضربه بخورند و بعد متوجه  گرفتند می این را در نظر می

  .بشوند

  

به انقالب سفید  ی این اشتباهات بزرگکل ماجرا هم به نظر من. بله کامال: ث.ت
 ۀپـس گرایانـواماهیـت عمیقـا انقالب سفید  بخاطر درک نادرست از. گردد بر می

تمام ایـن مسـیر را ها  این گروهبسیاری از اپوزیسیون آخوندی هرگز درک نشد و 
 ایـن معنـای فھمیـدنن .دبینیـ مـی نتـایجش کـه سـال ٤٠ و ایـن اسـت .ندکج رفت

و رهبـری مـذهبی  "خمینـی"و نقـش جھانی دارى سـرمایهدر چارچوب  اصالحات
چـپ ایـران  بعـدی تـرین دالیـل بـدبختی عمـدهیکی از  زمان  در آنضداصالحات 

واقعـا ما  !دنضدانقالب را اشتباه گرفتماهیت  و به این فاحشی طور اینیعنی . است

بحران د در بزرگترین نتوانی که چپآن . یکی از بزرگترین فجایع را مرتکب شدیم
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درسـت قـالب و ضـد انقـالب را حتـی فـرق بـین انکشورش تاریخ معاصر  انقالبی
و ها  تحلیلبسیاری از اگر االن د؟ نک هرا توجی خود دتوان می چگونه، تشخیص دهد

بـین  واقـعاگـر . خنـدد مـی ، به شمایدبگذاره جلوی یک بچرا ن دوران توجیھات آ
چیـزی جـز واقعـا در این انقالب  چپ آگاهیسطح باشیم باید بگوئیم در کلیتش 

هر جایش را که نگـاه . فاجعه است بگذاریدهر جایش را که دست و . بودنفاجعه 
چپ ایران شکستی تـاریخی خـورد . دنشین می تان  کنید عرق سرد شرم بر پیشانی

بسیاری فقط هنگامی حـس کردنـد کـه بایـد علیـه ایـن . بدون آن که حتی بجنگد

سـال  ٤پـس از و از آن بـدتر، . ه کرد که سر خودشان باالی دار رفترژیم مبارز
 فـدائیانهنـوز  قـدرت، ضـد انقـالب درکشتار و سرکوب دائمی و استیالی کامـل 

کـه خودشـان  ست در حالیاین و . "کشد می انقالب شعله" ،دادند می شعار اقلیت
  !  به کردستان فرار کرده بودندتر  از دوسال قبل

ضدو نقیضـی های  طور کلی معنائی ندارد و گرایشه بایران درست است که چپ 
برخــی ، امــا بــه هــر دوران از نبــرد طبقــاتی کــه نگــاه کنیــد فــتگر مــی را در بــر

بـه نظـر . را نیز مشاهده خواهیـد کـرد و ویژه آن دورانکلی سیاسی  خصوصیات
بخـش پرتـی و گیجـی به طـور کلـی یکـی ما رادیکال کلی چپ  من دو خصوصیت

از  .آور اغلـب کادرهـای آن شـگفتبود و دیگری آمـاتوریزم  آن" رهبران" ۀعمد
که حتی  نداعتقاد داشتو امپریالیزم  داری سرمایهاز  لحاظ نظری هنوز به تفاسیری

کـل آن هـم  ننـاقالحتـی اگـر و  ه باشـنداگر در دوران خودشان هم درست بود
تر  عقـب مادنیای از  نزدیک به یک قرنبه هر حال  ،فھمیده بودندماجرا را کامل 

شـده بـا زمـان لنـین متفـاوت دنیا چقدر  نشان داد کم دستانقالب ایران  . بودند
، هنگامی کـه برداشـت چنین انقالبی به این پیچیدگی و دردر چنین دنیایی، . است

نتیجـه  ،این باشد که خلق علیـه امپریـالیزم انقـالب کـرده اسـت استراتژیک چپ
آیا تعجبـی دارد کـه در ضـدیت بـا امپریـالیزم پشـت . همان خواهد شد که دیدیم

دار درک کردند کـه خیـر ایـن های  خمینی بروند؟ و یا هنگامی که در باالی چوبه

پناه ببرند؟ یا نوکرانش به همان امپریالیزم خمینی در ضدیت با  ،ضد انقالب است
و در ! یا دوم و یا هـردو بـاهماکثریت عظیم چپ یا مرتکب اشتباه اول شده است 

در جریـان حتـی . ایـن اشـتباهات دیـده شـد درجاتی از هم مختلف جریانات ۀهم
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نــد از ایــن ه بودعمــال نتوانســتهــایی کــه  گــرایشبودنــد هنــوز چھــارم  الملــل بین
کنـیم  مـی و اضافه کنم فعال در باره اشتباهات چپ صحبت. فراتر بروندچارچوب 

بـه اسـم خـارجی  دولهای  آلـت دسـت ۀه و آگاهانـبا نقشهای  و نه غرض ورزی
  . چپ

  

یی که مطرح شد، بحـث خلـق و اینکـه در ها این بحث. اینجا بحثی هست که به نظرم جالب باشد: س
هـا را  با یکدیگر رودررو بودند، اما جریان چـپ این آن مقطع نیروهای مرتجع و نیروهای به ظاهر مترقی

مفهـومی . اندازد های امروز می گرفتند، من را یاد حال و هوا و بحث به عنوان بخشی از خلق در نظر می
کرده  مطرح» مردم«تحت عنوان  که این روزها جریان چپ پسامارکسیستی یا چپ به اصطالح رادیکال

نند اما بین مفهوم خلق ک می ها را انکار گرایش این دستاستالینیزم و  این جریانعلیرغم این که . است
بـاز  ،خواهم بگویم علیرغم این همـه سـال می. همپوشانی وجود دارد تا حدودیو مفهوم مردم به نظرم 

  .نیمک می انگار چنین چیزهایی وجود دارد و قضایا را داریم بر اساس این نوع مفاهیم تحلیل

و عمیقی هستند  قدر اشتباهات تاریخی آنها  ایرانیبله، دقیقا، اشتباهات ما : ث.ت
فرهنـگ غالـب تا زمانی کـه باید گفت تر  اما جدی !کنیم نمی که به راحتی رهاشان

خواهنـد ین اشـتباهات تکـرار عـین همـسـت ای یخرده بورژوادر چپ ما فرهنگ 
در صورتی که تئوری غلـط  استتئوری درست مستلزم  سوسیالیستی آگاهی .شد

   .یک را به دنبال دارداسارت ایدئولوژ

  

  ..واژگان عوض شده است ولی محتوا: س

  

را بـا اسـالم  "خلـق"خمینی نیز  ،جالب این جاست که برخالف تصور رایج: ث.ت
که چپ نیز به کار  ییبورژوا خردهکلی دو پھلو و  ن مفاهیمافریب نداد بلکه با هم

هنـوز هـم . جھانیاستکبار  مستضعفین و تبدیل شد به  خلق و امپریالیزم. می برد
 .مـد روزجدیـد و  البته در قالـب واژگـان. کند می چپ همینطور فکر ۀبخش عمد
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امپریـالیزم شـده انقـالب شـده رخـداد و یـا و انبوهـه شـماران  بـی ال خلق شدهثم
  . همان استچارچوب اما  طلبی هژمونی

  

برای من جالـب اسـت بـدانم کـه منـابع اگر به بحث های سازمانی پیشین بازگشتی داشته باشیم، : س
  شد؟ جریان نو پایی مثل جریان شما که تازه از خارج کشور آمده چطور تأمین میمالی 

  

اکثریـت بایـد بـرای . ما پولدار نبودند ی و خانوادگی رفقایصاز لحاظ شخ: ث.ت
 منـابع خصوصـی مـا از یدو سـه نفـرشـاید . کردند می تامین مخارج خودشان کار

. گـرفتیم نمـی جـایی نیـز کمکـییعنـی از . منبع مالی دیگری هم نداشتیم. ندداشت
  . شد می تامین هوادارانهای مالی اعضا و  از کمکتقریبا تمام مخارج ما 

  

  .کارهای جمعی منظورم بود: س

  

که تقریبا تماما از کمـک مـالی  حزب منابع مالیباید از ما کارها همه برای : ث.ت
  . ردیمک می شد خرج می رفقا تامین

  

  کرد ؟ نمی کمک مالی کارگران سوسیالیستحزب الملل چهارم به  بین: س

  

  . ند به ما کمک کنندنواتب که در شرایطی نبودندنه، آنھا هم  :ث.ت
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شما با کل نکـاتی کـه در ایـن . شود در نشریه کارگر منتشر می انقالبی حزب مدر همین مقطع برنا: س
هـای حـزب را در بـر داشـت؟  بخشای بود که وحدت نظر کل  برنامه منتشر شد موافق بودید؟ آیا برنامه

کنم این شعار نامناسبی  فکرمی. شعار مرکزی حزب در آن مقطع بر پایة حکومت کارگران و دهقانان بود
و بیشتر به برداشتی کپی شده از تجربه انقالب روسیه شبیه اسـت تـا مسـئله ای جـدی در فضـای بوده 

محلی از اعـراب  چندانافتاد  که در ایران می و مسئلۀ دهقانی در فضای اتفاقاتی سیاسی آن دوره ایران
  .نداشت

  

. سراسری داشته باشیمنشست  نتوانستیم بیش از دوما در تمام این دوره : ث.ت

و دومی سه چھار ماه بعد برای بود،  به اعضا وحدت گزارشیکی همان اول برای 
 امـا داشـتیمنیـز نشست دیگـری  حدودا یک ماه بعد از انقالب. انشعابگزارش 

کـه مـورد فھـم و قبـول ای  برنامه نداشتیمفرصتی  بنابراین. تھرانرفقای از فقط 
ی پیرامـون شـکل یها بحثقبل از انقالب در خارج . همه باشد به موقع تنظیم کنیم

سـر بسـیاری بر توافقاتی  نیز و بین دو گروه صورت گرفته بودو محتوای برنامه 
متنی مشترک تحـت نـام  ر نوشتنحتی بر س. وجود داشت نکات کلیدی برنامهاز 
نوشتن این متن به نقد  و کرده بودیم توافق "عمل کارگران و زحمتکشان ۀبرنام"

، یکی از طرف ما و آماده شده بود نیز طرح اولیه )و شاید سه(و دو  آغاز شده بود

 چـاپ شـد متنـی بـود کـه کـارگرکـه در ای  اما برنامه. یکی و نصفی از طرف آنھا
از فرصــت تر  بــه عبــارت ســاده. شــده بــود نوشــتهتوســط گــروه پیــام دانشــجو 

در عمـل انجـام  ند و ما راکنخودشان را منتشر  ۀنسخند که ه بودسواستفاده کرد
و همـان  از آن جا که اختالفات عمده نبود ما هـم حرفـی نـزدیم .ندهشده قرار د

یکی . ی وجود داشتاختالفاتها  پیشنھادی ما و آن ۀبین دو برناماما  پخش شدهم 
حکومـت "تر  تفـاوت بـین شـعار دقیـق .همان بود کـه شـما اشـاره کـرده بودیـد

نکـات دیگـری . "حکومت کارگران و دهقانـان"شعار با  "کارگران و زحمتکشان

. مثل برخوردهای متفاوت به مسئله مجلـس موسسـان و کنتـرل کـارگری هم بود
منتشـر را که توسط مـا ویراسـت شـده بـود ن ومتیکی دیگر از آن  ،ییبعد از جدا
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آن قبـل از قیـام  ۀو بخـش عمـدهم کامال مـورد قبـول مـا نبـود  متناین  .کردیم
  .تربود دقیقاولی  ۀنسخاما در هر حال از نوشته شده بود 

های عمـل  بـود از برنامـه اقتباسـی در واقـع هر دو برنامه  بخش عمدهاضافه کنم 
یـک  "عمـل ۀبرنامـ". الملل وجود داشت بینآرشیو در مختلفی که در همان زمان 

بـا دو  به مفھوم سنتی سوسیال دموکراسـی و یـا کمینتـرن اسـتالینی حزبی ۀبرنام
 ۀبرنامـ"بلشـویکی در سـنت نیسـت بلکـه  و حـداکثر بخش خواست های حداقل

البته تفاسـیر . و در دوره های مختلف می تواند تغییر کند شود می نامیده "انتقالی
مجموعـه ای یعنـی  "برنامه انتقالی" در برداشت ما از این مفھوم هست اما زیادی

انتقـال از وضـعیت موجـود و سـطح آگـاهی موجـود بـه برای عمل  ه هایبرناماز 

عملـی و مبـارزاتی براسـاس  اسـت ای یعنی برنامـه .وضعیتی انقالبی سوسیالیستی
 در خـوددر عمل و  )از قیاممثال دوره بعد ( دوره  خاص یککه در خواست هایی 

 انقـالبیعنی سطح آگاهی و مطالبات موجود، و  ،بین شرایط موجودد نبتوانمبارزه 
و  دنـپلـی بزنفعلیـت دارد،  ان وضـعیتسوسیالیستی، یعنی انقالبی که در بطن هم

سـبک اوال  کـارگرنشریه منتشر شده در  ۀدر برنام .دنقال دهتاولی را به دومی ان
یعنی کپی برداری کامل از برنامـه مشـابه اس دبلیـو (برنامه خیلی آمریکایی است 

هـا  روی راسـتاین  .مشاهده کرددر آن توان  را می روی راست ۀروحیو ثانیا ). پی
کـرد ایـن عملدر  از قیـام دوم بعـد مـاههمـان  از، یعنـی به سرعت. نبودتصادفی 

سیسـتماتیک  زیطـره روز بـ و واکنش هایشان به مسائل مختلـف سیاسـیجریان 
هـا قبـل از  کـه ایـن نخست پیرامون مسئله زنان ،شد و باکمال تعجب ما می ظاهر

درگیـری مـارس  ٨بعـد از موفقیـت  .زدنـد می سینهبه  بسیارانقالب سنگ آن را 
علیـه حجـاب ای  کمتـر مبـارزه. شده بودتر بیشبسیار در مبارزات زنان رفقای ما 

که رفقـای مـا در گیـر  گرفت می تھران صورتهای  کارخانهاجباری در ادارات و 
ایـن هـای  امـا در بحث . خبـر داشـتیممـا دسـت کـم از آن هـایی کـه  .آن نباشند
خورد که ما نباید بیش  می استالینیستی به چشمهای  به تدریج همان بھانه دوستان

نبایـد تحـت الشـعاع  تـر" مھم"مبارزات یا از حد سر این مسئله وقت بگذاریم و 
اولین باری که متوجـه  نیادم هست که خود ممشخصا . مسائل فرعی قرار بگیرند

بـرای اعتـراض بـه حجـاب اجبـاری در کـه  هـایی بـود پیکـتدر این مسئله شدم 
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بـا اینکـه . شد می برگزاروزیری  نخستجلوی هر چند روز یک بار ادارات دولتی 
تصمیم حزبی بود این دوسـتان تـو ها  شرکت ما در آنضرورت حمایت و درنتیجه 

 اثبـاتنجـا همامـن از  خود برای در واقع .کردند نمی شرکت قبلیگویی با تصمیم 
، یعنـی خـارج از کننـد می کارپیام دانشجو هم هنوز به صورت باند  ،ها که اینشد 

ــد ــیتشــکیالت واح ــد، های حزب ــی گیرن ــرای خودشــان تصــمیم م ــل  ب ــم فی و ه
" اسـالمی"و برای الس زدن با رژیـم مجددا یاد هندوستان کرده شان  روی راست

  . کنند طرح جدی مسئله زنان پرهیزکه بھتر است از اند  دادهتشخیص 

  

های اختالف با گروه بابک زهرایی از همین ماجرای مخالفت بـا حجـاب اجبـاری  پس اولین نطفه: س
  ؟شدشروع 

  

بـه تر  اما ایـن جـا مشـخص شدآغاز عمل  ۀبرنامان همنخست از برای من : ث.ت
  .  کرد می خود را برجسته رژیمصورت عدم تمایل به رودررویی با 

  

نـد و از جانـب یـک ک می حزب شما در همین مقاطع در دانشگاه پلی تکنینک یک نشستی برگـزار: س
. نـدک می اگر اشتباه نکرده باشم یکی از جریانـات چـپ اینکـار را. شود ای به این نشست حمله می عده
بازتاب زیادی داشته نیز این قضیه در آن دوره در نشریه کارگر شود راجع به این کمی توضیح بدهید،  می
  .است

  

موقـع از گروهـی اسـم نبـردیم و گفتـیم ایـن کـار اوبـاش  بله، ما البته آن: ث.ت
گزارش دادنـد ما  رفقایاما خود من آن زمان تھران نبودم . بوده است ضدانقالب

اتحادیـۀ مشخصـا از اعضـای  مائوئیسـت هـا و بودنـد و هـمهـا  لھیال حزبکه هم 
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و مـاق بـا چرا  حاضـرانو ریخته بودند ها  این. )بعدی" سربداران("ها  کمونیست
  .زدند می بطریچاقو و 

  

  ها با جریان شما دلیل خاصی داشت؟ این دشمنی اتحادیۀ کمونیست: س

  

در لنـدن حضـور هـا  این ،گیری ما شکل ۀدر دوره اولی. ما نه زیادبا جریان : ث.ت
. درگیـری مسـتقیمی نداشـتیم ۀسـابقها  با این هم مامستقلی نداشتند و در نتیجه 

پیـام دانشـجو بـا گـروه  آنھـا  ۀبـا مـا بـه دشـمنی دیرینـشـان  دشمنی بعدی ۀریش
عمال دست  در آمریکاکنفدراسیون . گشت می بر )بابک زهرائیمعروف به گروه (

 هـا مـثال این. و کلـی امکانـات طرفدار داشتندهزار نفر  دود دوشاید ح. ها بود این
در با هواپیمـا  توانستند مثل مجاهدین امروزه هزار نفر را از گوشه کنار آمریکا می

گـروه بابـک زهرایـی از ایـن جریـان در واقـع مسـبب اخـراج . یک جا جمع کنند
بـه  ٦٧ی سال مرگ آخوندها ۀهم چیزی شبیه کمیتها  این. دبوفدراسیون آمریکا 

دانسـتند  مـی ی با علـم بـه اینکـهیصحراای  راه انداخته بودند و بر اساس محاکمه
ترتیب اخراج تک تک افـراد  ،جواب شما به سه سوال ایدئولوژیک چه خواهد بود

مـثال آیـا قبـول . این گروه را از کنفدراسیون آمریکـا فـراهم کردنـد ۀشناخته شد
  !؟ اخراج!؟ خیرنقالب خلق ویتنام استی مین رهبر اشداری هو

کنفدراسـیون  ۀیکـی از رفقـای آن دور آمریکـا بـای به در سفرهمین اواخر اتفاقا 
شـاهد ایـن محاکمـات ایـدئولوژیک بـوده و بـا که خـودش برخورد کردم آمریکا 

ی از آن دوران که ییعنی هنوز هستند رفقا. کرد می شرمندگی و تعجب از آنان یاد
در خـارج . ماجرا به صرف اخراج هم پایان نگرفـت. به این کارنامه شھادت دهند

از کنفدراسیون هم حمالت فیزیکی به جلسات هواداران پیـام دانشـجو گسـترش 
هـوادار  کـرد و بـه اتکـای نیروهـای مـی طرف مقابل هم البته از خود دفاع. یافت

حتی در تالفی ضـربات شـدیدتری هـم  حزب کارگران سوسیالیست آمریکا گاهی
 ۀاتحادیـ. ده بـودکـرجریان ما هم بـه شـکلی وسـط ایـن مـاجرا گیر. کرد می وارد
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انشـعاب در واحـد  ایجاد ما و در واقع برایبا "حساب تسویه"برای ها  کمونیست
روش این چترباز از آمریکا پیاده کرده بودند و  نفر ٣٠لندن حدود کنفدراسیون 

در امـا . سرایت کـردقبل از انقالب به لندن هم با مخالفین سیاسی  فیزیکی ۀمقابل
ایـن جریـان را در بـین  انگلـیسدانشـجویان  ۀآن جا ما توانستیم به کمک اتحادی

های  سـاختمانرا در ای  جلسـه قـادر بودنـده نـ دیگـرکنـیم و  تحریمدانشجویان 
در ایـران حـاال امـا . به هم بزنند و نه خودشان اطاقی بگیرنددر لندن دانشگاهی 

   .کردند می تالفیشان  اللھی حزبان به کمک دوست

. چـاقو زدنـددر لنـدن بـا به قصد کشت نیز من را شخص چند ماه قبل از انقالب 
در . اند هفرستاد" دوستان"همین را  چاقوکشانکه بوداین در آن زمان حدس من 

نیـز جریـان  چـپ در انگلـیسهـای  آن زمان حمالت جریانات فاشیستی بـه گروه
یکـی  ،انترناسیونالیستهای  و من هم در آن زمان عضو گروه مارکسیست. داشت
ضـاربین در خیابـانی نزدیـک مقـر  و ،بـودماصلی جنبش ضدفاشیست های  از پایه

اما این  .انگلیسی بودندهای  بنابراین شاید هم از فاشیست .آنھا کمین کرده بودند
دنی نبودنـد و بیشـتر شـما را بـه یـاد لنـهای  راسـتی دسـتضاربین چنـدان شـبیه 

 در آن زمان مـاجرا از لحـاظدر هر حال . ندانداخت می جریانات خلقی جھان سومی
وزیر کشور وقـت در  ،حتی در مجلس عوام انگلیس متوجه ساواک شد و تبلیغاتی

من چندماه بعد از این ماجرا به تھران آمدم و . این ارتباط مورد سوال قرار گرفت

دانم که عاقبت پشـت ایـن  نمی کنم و هنوز هم درست دنبال رامحاکمه نتوانستم 
چه امروز همـان اسـت کـه  و ماجرا چه کسی بود، اما احساس خودم چه آن زمان

بودم که ساواک در آن زمان همه ای  نه من کاره !یعنی کار این دوستان بود. گفتم
جنـبش ضـد فاشیسـت ار نامدو نه از فعالین  ،را کنار بگذارد که من را چاقو بزند

و هـیچ یـک از دیگـر . روی من متمرکـز بشـوندها  راستی دستدر لندن بودم که 
. نـدنیز این چنین مورد ضرب و شتم قـرار نگرفتـه بودانگلیسی آن گروه  اعضای
  . بوده باشدجریان که کار این دو  یدآی نم اصال با عقل جور در بنابراین

  

  به کجا رسید ؟ کارشان آن سی نفری که فرستادند: س
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در آن . سـاختنددر لنـدن  خودشان راقالبی یک کنفدراسیون  ۀشعبآمدند : ث.ت

آن " رنجبـر"طرفـداران هم  و دوره انشعابات درون کنفدراسیون رایج شده بود
  .  مشغول ایجاد کنفدراسیون خودشان بودند "کمونیست ها ۀاتحادی"هم  دوره 

  

  در تضاد نیست؟خب این با خود مفهوم کنفدراسیون : س

  

بله قطعا با تمام اصول بدیھی و مرسوم و معمول انسانی در تضاد است چه : ث.ت
  !برسد با مفھوم کنفدراسیون

  

ــز جریان: س ــه ج ــ ب ــت و اتحادی ــای مائوئیس ــت ۀه ــورد  ۀها در دور کمونیس ــالب برخ ــد از انق اول بع
گیریـد  مارس که موضـعی کـه شـما مـی ٨های دیگر با شما چه بود؟ به خصوص بعد از جریان  سازمان

های  برخورد سازمان. نند به شما نزدیک شوندک می ای به نوعی سعی موضع متفاوتی است و بعدها عده
  بود؟ گونهمهمتر مثل فدائیان و پیکار چ

  

تعداد ما . برقرار شده بودها  ارتباطات و رفاقت اعضای پایه خیلی سطح در: ث.ت
نستیم در مسائل عمده روز فعـال بـودیم و در نتیجـه اتو می ی کهیکم بود اما تا جا

خیلـی از ارتباطـاتی کـه . گـرفتیم می در ارتباط با رفقای فعال جریانات دیگر قرار
دل از  کمـک کـرد گـرایش سوسـیالیزم انقالبـیگیـری  شـکلبه  ٦٠در سال  بعد

در ضـمن خـود مـا هـم بـه سـرعت طرفـداران . آمد بیرونها  نوع همکاری همین
چنـد . هزار رسـید ٣٠به  چه باید کردتیراژ شماره سوم . پیدا کرده بودیم زیادی
با رفقای  ما بیشتر  ارتباطات اما. هزار داشت ٥٠اول کارگر تیراژی حدود  ۀشمار
که اصـال ها  یستئبا مائو. ها پیکاریتا ها  ییشاید بیشتر با فدا. ی یا پیکاری بودیفدا
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در همان زمـان . توفانتر  جز برخی از رفقای چپ ،رفت نمی مان در یک جوی آب
. از رفقای توفان در ایران طرفـدار تـز انقـالب سوسیالیسـتی شـده بودنـدای  عده

بـود کـه پایگـاه  جریانـاتیاز یـک طـرف یکـی از . بـود یجریان متناقض همپیکار 
بـه اوضـاع هنوز نگاهی مذهبی ، اما از طرف دیگر بود زرگتراش از بقیه ب کارگری
هم مخالفت با کل رژیم و هم توسل به بخشی از همان رژیم علیـه بخـش . داشت
بـه نظـر مـی رسـید سـازمان منسـجمی نیسـت و رهبـری آن تحـت نفـوذ  . دیگر

خارج از روابطی که از خارج کشـور بـا ما . داردجریانات متفاوت و متناقضی قرار 

بـه اصـطالح  ۀهـیچ رابطـ، داشتیم، مثال سازمان وحدت کمونیسـتی ها گروهبرخی 
دیگر برقرار نکردیم، جـز بـا  اتجریان یک از دیگری با هیچ غیر رسمیرسمی و 

  .کردند می کومله فعالیتباط ضانرفقای ما در مناطق کرد نشین تحت . کومله

  

قبــل از قیــام یکــی از  ۀخواســت در دورایــن . اشــاره کردیــد "مجلــس موسســان"قــبال بــه مســئله  :س
دکی ولانـد  های مطرح سیاسی است که حتی خمینـی و سـایر جریانـات آن را تأییـد کرده خواست  ان

چـرا . گیـرد نمـی شود هیچ نوع اعتراضی صـورت این خواست کنار گذاشته میکه  اميق از بعدی زمان
  تشکیل داد؟ اعتراضی ۀجمع شد و جبهبعد از قیام این خواستی نیست که بشود حول آن 

  

های  پدیـدهیکـی از و  ایـران چـپبله این دقیقا یکـی از تناقضـات عجیـب : ث.ت
انقـالب  دموکراتیـکترین خواست  اصلیاین  گونهاست که چ ٥٧ناِک انقالب ددر

انقالب ایران را انقالب ای  مرحلهی که خود به پیروی از تز انقالب توسط چپایران 
فھمیده شـود کنـار گذاشـته این خواست دانست، بدون آنکه حتی  می دموکراتیک
ار آن چـد چـپ ایـرانکـه  یبـار فالکتگویایی است از وضعیت  ۀنمون. شده است

! تعجبی نـدارد جواب شما ر ا بدهم،اگر بخواهم در یک جمله بنابراین . بودشده 

ه و بـوددموکراتیـک ضد عمدتا استالینیست و مائوئیست ایران در واقع چپی  چِپ 
خواهـد  مـی آن چـهمذهبی آن را که کنار بگذارید  شبهروبنای رومانتیک و  .هست

 متکـی نظامی پلیسـی وبوروکراتیک سیستم یک در عمل و در واقعیت چیزی جز 
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بـه والیـت فقیـه هـردو اتفاقـا انقـالب ایـران نشـان داد . پیشوا پرسـتی نیسـتبر 
 ۀبـه مرحلـهنـوز هـم ایـن جریانـات  ۀهمـ. تا به سوسـیالیزم انقالبـی ندتر نزدیک

نه بـه معنـای تاکیـد بـر وجـوه دمکراتیـک خورند اما  می دموکراتیک انقالب قسم
 هنگـامی کـهیعنـی  !بـودنشغیرسوسیالیسـتی  رتاکیـد بـ برایصرفا  انقالب بلکه

از آن چیـزی کـه هـر ای  ذره ،رهبری طبقه کارگر بهگویند انقالب دموکراتیک  می
منظورشـان . کنـد در آن پیـدا نخواهیـد کـرد مـی درکاز دموکراسی آدم معمولی 

رهبـری ! به خاطر رهبری پرولتاریا در واقع دموکراتیک نیستدقیقا این است که 

کـارگر  ۀگروهـی بـه اسـم طبقـ یعنـی. طبقه کارگر یعنی رهبری حزب کمونیست
ت فقیه متکی بر نوعی والیتک حزبی  دیکتاتوریاستقرار  باو و دگیر می قدرت را
و این وضعیت ادامه دارد تا آن روز موعود کـه بـه بھشـت  .دکن می حفظرا  قدرت

هم البته با انواع و اقسام دموکراسی را  پرستی پیشوا این نام و. کمونیستی برسیم
امـا همـه بـه ... مشـارکتی و شـورایینـوین، ، دموکراسی تـوده ای: اند همزین کرد

یک مثال پیدا کنید که یکی . شما را به رسمیت بشناسد حزبی شرطی که ولی فقیه
تـرین شـکلی از  ابتـداییحتـی جریانات طرفـدار پکـن یـا مسـکو در جـایی  این از

از دموکراسـی  در واقـع این گونه جریانـات! دنبه ارمغان آورده باشرا دموکراسی 
ه بنـابراین واقعـا جـای تعجبـی نـدارد کـ !دیو هفت سـربیشتر هراس دارند تا از 

انقـالب دموکراتیـک  هـرای  پایه نی انقالب دموکراتیک از اصلیطرفداران این چن
سـایر مسـائل هـا  اگر خاطرتان باشد گفتم این. یعنی مجلس موسسان دفاع نکنند

 را نیـز فرعـی... دموکراتیک مثـل آزادی زنـان، آزادی احـزاب، آزادی مطبوعـات
 ،این بود به مسئله دموکراسی ما به اصطالح مترقِی  چِپ برخورد اگر .  دانستند می

ملـی  ۀجبھـ. معلوم اسـت مفلوک و دست دهم ما که دیگر حساب بورژوازیپس 
فقـط زمـانی یـاد  ،رفـتن شـاتو لو خمینی در نوفل روزانه یبوس دستها  بعد از ماه

مجاهدین  .ندارددر رژیم جدید ای  وزارتخانهمعلوم شد مجلس موسسان افتاد که 
بھتــر اسـت در بــاره مــابقی . اند نقــدا در قـدرت ســھیم کردنــد مـی هـم کــه فکــر

آیا بـا ایـن همـه ادعاهـای  باید از ایشان پرسیدفقط  .یمان حرفی نزنمها دموکرات
در دفـاع از  تانخود ۀکارنامنخست که  یستبه جا ن بودن آزادی خواهی و مدرن

مجلـس کنکـرت یعنـی خواسـت  ،آخونـدیحق حاکمیت مردم در برابر اسـتبداد 
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از  کـدامسال، آیا هیچ  ٤٠، بعد از نزدیک به هحتی امروز د؟یکنبازگو را موسسان
جریاناتی که خواهان تغییرات دموکراتیـک در جامعـه ایـران هسـتند بـه مرکـزی 

؟ آیا این تنھا شعار ممکن اتحـاد عمـل اند هبودن خواست مجلس موسسان پی برد
  در مقابل استبداد نیست؟

وران برگردید مسائل پیچیده نبود کـه بـه ایـن سـادگی اگر به اتفاقات اصلی آن د
آخونـدها از همان شب اول بعد از قیام کامال روشـن بـود کـه . همه فریب بخورند

کــوچکترین بــدون  وقتــی. مجلــس مؤسســان تشــکیل شــوداجــازه نخواهنــد داد 
 ،نـدتعیـین کردرا موقـت حکومـت  از بـاال خودشـان مجلس مؤسسانبه ای  اشاره

رهبـری خمینـی بـه عنـوان . نخواهـد بـوداز حاکمیت مردم خبـری که  بودواضح 

زمـام نیـز رهبری انقالب اعالم کرد که دولت سر جایش هست و حکومت جدیـد 
اره بـدو در مواقع نیـاز تا منشان  و مردم هم بروند منزل امور را در دست گرفته

بایـد بنـابراین درس مسـلم ایـن اسـت کـه از همـان روز اول !  دا کـنمص ارها  آن
بایسـت بـه شـعار  مـی ایـن .گرفت می مجلس مؤسسان شکل مبارزه برای تشکیل

ملت بایـد از همـان روز اول . شد می ارتجاع تبدیلهای  اتحاد عمومی علیه دسیسه
حکومـت شـکل و محتـوای گفت شما به چـه حقـی  می ضدانقالببه با صدای بلند 

جنبشی به راه نیفتاد که حتـی اما متاسفانه نه تنھا چنین ید؟ ا کردهتعیین بعدی را 
ملی تازه دو ماه دیرتر مـردم تھـران را  ۀجبھ. صدای اعتراض مھمی نیز بلند نشد

آید کسـی جـز  نمی من یادم. به تظاهرات در دفاع از مجلس موسسان دعوت کرد
نیروهـای سوسیالیسـت و  ۀاز همـمـا بیانیـه دادیـم و . ما از آن دفاع کـرده باشـد

شـعار مجلـس با حفظ استقالل خود در حمایت از دموکرات هم دعوت کردیم که 
 توانسـتدر روز مقرر اما این تظـاهرات ن. در این تظاهرات شرکت کنندمؤسسان 

نیـروی چـپ . اوباش حزب الله توانستند مانع برگزاری آن بشوند. بگیردصورت 
از . نبـود رژیـمبـا در دفاع از تظاهرات کم بود و جبھه ملی هم اهـل رودررویـی 

جراید که بگذرید این شاید تنھا اقدامی بود که صورت مطالبی در مقاالت و برخی 
   .گرفت
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حتی زمانی که قبل از روشن شـدن تکلیـف مجلـس موسسـان مـاجرای برگـزاری 
. ربـط بـی یـا نـاچیز بـود یـا بـه آن اعتراض ،رفراندوم جمھوری اسالمی اعالم شد

کـه بـه محـدود بـودن لیسـت بلبه نفس رفراندوم  بسیاری از جریانات آن روز نه
 ،در کنار شعار جمھـوری اسـالمیدر لیست که چرا مثال . اعتراض داشتندها  گزینه

اما گفتم ما از همان روز اول در واقع این رژیم ! جمھوری دموکراتیک خلق نیست
دانسـتیم و خواسـتار تشـکیل مجلـس  مـی غیر قـانونیبه دلیل همان رفراندوم را 

   . موسسان بودیم

بسـیاری از هـا  میلیـون از توده ١٠بـیش از . جا بـود نانقالب ایران هم همی ۀفاجع
، در عـرض سال رژیم سلطنتی سرکوب کرده بـودها  که ده را حقوق دموکراتیکی

 اما نیروهای چپ و .دست آورده بودنده بها  در مبارزه و در کف خیابان یک سال
ایـن قـدرت بـه دسـت آمـده را  این توده کمـک کننـد کـهبه مترقی ما نتوانستند 

از این بـدتر، نـه تنھـا  و .نخورد راها  آخوندهای  فریبی عوامد و فریب مستحکم کن
دفاع از مستضعفین و حملـه های  فریبی عوامنیز همان شان  که خود ندکمکی نکرد

   . نددانست می مردماز حقوق دموکراتیک تر  به طاغوت را مھم

  

مجلــس مؤسســان، بــه عنــوان یکــی از  ۀیکــی از جریانــاتی کــه خیلــی بــر روی مســئلمطــرح شــد : س
خـواهم بگوییـد  مـی. ها برای دموکراتیک بودن انقالب، تأکید کرد جریان شما بـود ترین تضمین کلیدی

دیگر اینکه برداشتی که شـما از  ۀپافشاری شما ناشی از چه درک تئوریک و ضرورت سیاسی بود؟ مسئل
  مجلس مؤسسان داشتید چه تفاوتی با برداشت سایر جریانات داشت؟

  

آمـده ما از سنتی . بودای  برنامهخواست بخشی از مسائل مھم این  برای ما :ث.ت
در تفسـیر مـا از ایـن خواسـت . حزبی اش بود جزو برنامهخواست که این  بودیم

عـین همـین . گـردد مـی آلمان بر ١٨٤٨و انقالب  مارکسهای  به نوشتهوهله اول 
سوســیال هــای  مربــوط بــه تاکتیکهــای  در بحثنیــز لنــین را برداشــت مــارکس 

 انتقـالی ۀبرنامـدر . ده اسـتکـرتشـریح  به تفصـیل دموکراسی در انقالب روسیه
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بــرای  خواسـتد، ایـن بـوچھـارم  الملـل بین یبنیـاد سـندکـه )١٩٣٨(تروتسـکی 
مطـرح انـد  نکرده انقالب دموکراتیک را تجربهکه هنوز ای  های عقب افتاده کشور
 محســوبتکــالیف دموکراتیـک انقــالب  ایــن خواسـت جــزوبـرای مــا . بــود شـده
یعنی جزیی از مجموعه تکالیف دموکراتیک به تعویق افتـاده کـه مبـارزه . دوش می

  .توسط پرولتاریا فراهم سازدتسخیر قدرت  برایشرایط را تواند  می ها  برای آن

هـای  در بحثچنـدین بـار  نیز مچھارسوم و الملل  بینمجلس مؤسسان در  مسئله
خصوص در رابطـه بـا  به چھارم الملل بیندر اسناد داخلی . شده بود مطرحدرونی 
مجلـس  خواسـتمثال در انقالب بولیوی  .مثال زیاد بود های آمریکای التین انقالب

پیرامـون ایـن  ییها نیـز جـدلالملـل چھـارم  بـیندر  ه بـود ومؤسسان مطرح شـد

ایـن مسـئله  .شـد می پیداهنوز و برخی اسناد داخلی آن  بود شکل گرفته خواست
حتـی در دوره و نیـز در تـاریخ بـه بحـث گذاشـته شـده  دیگـردر چندین انقالب 

مطـرح شـده تغییـر رژیـم اعتراضـی بـرای هـای  بسیاری از جنبشمعاصر هم در 
تجربه انقالب اکتبر و نظرات لنین و تروتسـکی در رابطـه  ۀبه عالوه در بار. است

نیـز مطلـب فـراوان  بـرای بسـتن آنها  به بلشویک رزابا انحالل آن و یا انتقادات 
سخت دنبالش بودم همـین  الملل بینیکی از مسائلی که من در اسناد اتفاقا  و. بود

از مجلــس  الملــل بیناز نظریــات آن زمــان درک مــن بــدین ترتیــب . مســئله بــود
و فقط برای کشورهایی که انقالب  مؤسسان این بود که شعاری دموکراتیک است

یعنی هنوز به مجلس مؤسسـان صـرفا . دارد ییاکاراند  خود ندیدهه دموکراتیک ب
نقـش  و در رابطـه بـا .شـد مـی به عنوان یک نھاد انقالب بورژوا دموکراتیک نگاه

امـروزه بـه . نبودبحث و نظری ی سوسیالیستمجلس مؤسسان در انقالب کارگری 
کـه اتفاقـا جنبـه دوم مھمتـر اسـت و یکـی از ایـرادات خـود ام  این نتیجه رسـیده

ــدم درک نقــش مجلــس موسســان در دورها  بلشــویک ــا در ع ــه  ۀدقیق ــال ب انتق
در درک مـا از ایـن خواسـت در آن دوره ایـن بـود کـه  اما. سوسیالیزم نھفته بود

تشـکیل  ازما  ،قبل از شکل گرفتن شوراهاتا  ،موجودمبارزه برای سرنگونی رژیم 

 به عنوان یک خواست دموکراتیـک دفـاعی دموکراتیک و انقالبی مجلس موسسان
تشـکیل دوره بحران انقالبـی شـوراها شـکل گرفتنـد  خودکنیم و چنان چه در  می

: مـا ایـن بـودای  برنامهبنابراین فرمول . کنیم می طلبشوراها  ازچنین مجلسی را 
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ــر نھادم ــی ب ــی و متک ــک و انقالب ــا دموکراتی ــانی واقع ــس موسس ــای  جل ــود ه خ
   . ها تودهسازماندهی 

 خواستاین از تنھا جریانی بودیم که شاید ما چپ ایران  دردر آن زمان متاسفانه 
کـه گفـتم  طور همـانچـون ! طـور اسـت همینفکر کنم هنوز هم . کردیم می دفاع

دموکراتیـک هـای  مجلس ی ازبه هـیچ نـوع در اصلها  ها و استالینیست مائوئیست
استالینی یاد  تحریفاتو همه هم در مکتب ایدئولوژیک . شته و ندارندی ندااعتقاد
و  ایی اسـتوبـورژچیزی  مجلس موسسانگفته است نین که ادعاکنند لاند  گرفته

تـرین شـکل دموکراسـی  عـالیکـه شـورا  ندده می اول تزیعنی . ترند عالیشوراها 
هنـوز هـم ! پس دیگر احتیاجی به مجلس موسسان نیسـت ندکن می ادعااست بعد 

خودشـان را از شـر  ،هنـدد میکه به لنین نسـبت  معنی بی حرفجمله با همین دو 
هر چیزی را که شما در مقابل شـوراها . کنند می هرگونه بحثی در این باره خالص

فکـر امـا اشـتباه خواهـد بـود اگـر . محکوم است باال البته بنا به تعریف یدقرارده
قداست بخشی به شوراها و ایجاد تقابل کاذب با مجلس موسسـان کنید پشت این 

 .وجـود داشـته باشـد هـا تـودهکم ترین احترام و توجھی به اصل خودسـازماندهی 
حــزب همــان هــم شــورای فرمایشــی اســت یعنــی شــورای شــورا  از منظــور اینھــا

زی به خرده بورژوا ۀویژبا یک تردستی  بنابراین. و طرفداران خودشان خودشان
، استالینی ، والیت فقیهمجلس موسسان درواقع پیشوا پرستی بودن ییبورژوا ۀبھان

  . ندنک می و دیکتاتوری تک حزبی را توجیه استبداد ایدئولوژیک

و ها  استالینیسـتیعنـی (و رادیکال حتی امروزه برای چپ مدرن بگذریم از اینکه 

چیـزی بیشـتر از شـان  تـرین شکل عالیشوراها در  )سابقخجالتی های  مائوییست
بیاد داریـد کـه "! شوراهای مردمی"یعنی . نیستبورژوایی موجود های  شھرداری

چگونه قدرت نظامی پ ک ک در های مختلفی از اینھا  طیفهمین چند سال پیش 
دموکراسـی دوسـتان از ایـن دموکرات بـودن ! نامیدند می "کمون دوم"کوبانی را 

 .امروزه بحران اعتبار اسـتبحران چپ . استتر  قالبیهم ها  قالبی بورژوا لیبرال
در کشـورهای بـه اصـطالح  بنـدی فقـر جیـرهو  خشـونت پلیسـی ،اسـتبداد توجیه

از  مھـم ۀیک جنبـ. آبرویی برای ما به جا نگذاشته است سوسیالیست و کمونیست
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اگـر . دموکراسـی اسـت ۀبه مسئلها  سوسیالیستاعتبار همین برخورد  این بحراِن 
کنـار گذاشـتن مجلـس موسسـان توسـط آور است کـه چـرا بـه  شگفتبرای شما 

هـم  این است که حتـی امـروزهتر  آور شگفتاعتراضی نشد، از آن رهبری خمینی 
مھمـی  مسـئله مـاهای  ٪ سوسیالیسـت٩٠شـاید بـیش از بـرای ایـن مسـئله هنوز 
  . استجهمین در چپ اعتباری بی  اصلی این ۀاصال ریش. نیست

البتـه بـورژوازی  که اضافه کرداز شعار مجلس مؤسسان باید  مادر رابطه با درک 
خاصیت همـه تکـالیف دموکراتیـک  این .نیز ممکن است از این شعار استفاده کند

اتفاقا یکـی از مشـکالت  ،آمریکای التین که اشاره کردمهای  در همان بحث. است
مجلـس مؤسسـان  خواهـانبـود کـه بـورژوازی و پرولتاریـا هـر دو  همین مطلب 

هـر جـا کـه بـورژوازی ایـن بطور کلی می توان گفت ها چیست؟  فرق این .بودند
و یـا  هخوانـد فـرا غیردموکراتیـک نحـویهمـواره یـا بـه عملی کـرده، خواست را 
لشـویکی و بـر اسـاس سـنت دموکراتیـک ب. خته اسـتسا آن را محدود اختیارات
آن  یحـداکثرشـکل دموکراتیـک از  با تکالیف برخورددر ما  ،ود مارکسروش خ

بایـد مجلـس  یعنـی .یعنی مجلس موسسان دموکراتیـک و انقالبـی. نیمک می دفاع
را بـاالی سـر  قـدرتیهیچ و را منعکس کند مردم  ۀارادکه واقعا  باشدمؤسسانی 

شـعار بـه بعـد  آلمـان ١٨٤٨انقـالب از  "مارکسـیزم" .خود به رسـمیت نشناسـد
. منجمله بلشـویک هـا .ه استبه این شکل مطرح کرد همواره رامجلس مؤسسان 

یعنی سرنگونی رژیم موجود، تشکیل حکومت موقت انقالبی، و فراخواندن مجلس 
موسسان به مثابه تریبون مردم برای الیروبی بقایای رژیم گذشته و برای بحـث و 

 ۀاز تجربـه انقـالب اکتبـر بایـد رابطـ امـا پـس. تصمیم گیری پیرامون رژیم آینده
 بنابراین باید به شـعار بـاال ایـن بنـد هـم اضـافهشد  میشوراها با آن نیز مشخص 

خــود هــای  و متکــی بــر ارگانمجلــس موسســان دموکراتیــک و انقالبــی : شــد مــی
  .ای تودهسازماندهی 

اکتبـر تـا خـود انقـالب  ١٩١٧که از سـپتامبر (انقالب اکتبر مرکزی در واقع شعار 
این بود که شوراها قدرت را بگیرید کـه ) شد می محسوبها  شعار اصلی بلشویک
حکومـت کرنسـکی در سـپتامبر بـرای بـار دوم . فرابخوانیـدمجلس موسسـان را 
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ا بـ. مـی انـدازدانتخابات مجلس موسسانی را که در فوریه قول داده بود به عقب 
عـد از را که بدرت به شوراها شعار همه قدر واقع توانستند ها  بلشویکاین شعار 

  .  کننددوباره احیا سرکوب شورش ژوئیه موضوعیت خود را از دست داده بود 

در طـول یـا . ردسـناریوی ممکـن را بررسـی کـتوان دو  می انقالبیهای  در بحران
کـه  کنند، می تسخیرشوند و قدرت را  می شوراهای کارگری تشکیلبحرانی  ۀدور

مجلس موسسان برای تدوین قـانون هنوز به شکلی از در این صورت رژیم جدید 
و یـا . احتیـاج دارد و بایـد آن را فـرا بخوانـدانتقال بـه سوسـیالیزم  ۀاساسی دور

 یو قـدرت بـه دسـت بـورژوازی مـ و رهبران آن سازشکار ها هنوز ضعیفنداشور
چـرا مخالفت خواهـد کـرد مجلس موسسان یا با قدرت حاکم  طبعادر اینجا . افتد

یـا  و .سـازد حکمخـودش را مسـت ۀشد باال اخذقدرت از که باید هر چه سریعتر 
فرا خواهد خواند که نتواند این قـدرت را  فرمایشی محدود و صرفا یمجلساینکه 

خواست مجلس موسسانی واقعـا دموکراتیـک و  برایپس ما باید . زیر سوال ببرد
در  برای چنـین مجلسـی ق مبارزهکنیم و از طری مبارزهانقالبی و متکی بر شوراها 

شوراها و آمـاده کـردن شـرایط بـرای تسـخیر خود واقع و در عمل برای ساختن 
   . قدرت تالش کنیم

ی مفھــوم مجلــس موسســان و نقــش آن در تبنــابراین از لحــاظ تئــوری مارکسیســ
تجربـه انقـالب . روشـن بـوده اسـت ،مرکب چه بورژوایی و چه انقالباِت  ،انقالبات

فرمـول  همـانبـه در دست اسـتالینیزم ها  روسیه مباحثی را عنوان ساخت که بعد
ول گردن لنـین عمتقصیر هم البته طبق م. تبدیل شده استمذهبی باال  دگم و شبه 

ترین نظام پارلمانی به اندازه نظـام شـوراها  یلنین گفته است عال. شود می گذاشته
 وار تکـرار طـوطیو دوسـتان مـا هـم ! پس مجلس موسسان بد است ،عالی نیست

تواننـد نماینـده  مـی به گفته همین دوستان شـوراها که جالب این جاست. کنند می
امـا  کننـد خـود را حفـظ ویـژه شـوراییشـکل در عین حال باشند و " مردم" ۀهم

  ! دشو می بورژواییپارلمان مجلس موسسان که آن هم نماینده همان مردم است 

اول درک اســتالینیزم اســت از . ایــن جــا البتــه دو بحــث را بایــد از هــم تمیــز داد
در جای دیگر . ها بلشویکدوم درست یا نادرست بودن سیاست . لنینهای  حرف
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لنین هرگـز مجلـس موسسـان را بـا  که این اوال .ام کردهباز تر  این مسئله را مفصل
لنین گفته است نظام . ممکن است قیاس ینتر ابلھانه. شوراها مقایسه نکرده است

تـرین شـکل نظـام  یعـال و .اسـتتـر بھترین شکل نظام پارلمـانی  یشورایی از عال
پارلمانی چیست؟ شکلی که توسط مجلس موسسان دموکراتیـک و انقالبـی تعیـین 

یعنـی لنـین مـی گویـد . نھادنه دو  بودمقایسه دو نظام لنین بنابراین منظور . شود
تی از جمھوری دموکراتیکی که توسـط مجلـس موسسـان انتخـاب نظام شورایی ح

امـا نـه اینکـه شـورا از مجلـس . که البته کـالم درسـتی اسـت. شود عالی تر است

 یژه اینکـه مجلـس موسسـان اساسـا ارگـان قـدرت دائمـیبو! موسسان بھتر است
و پیشـنھاد صرفا برای تدوین بنا به تعریف مجلسی است موقتی که . نیست دولتی

  . شود می تشکیلجدید ون اساسی قان

در آن زمان سه مسئله را برای توجیه بستن مجلـس موسسـان ها  لنین و بلشویک
بـه . مـردم نیسـت ۀاراد ۀکنند منعکساول اینکه این مجلس واقعا . مطرح کردند

این دلیل که لیست انتخاباتی آن قبل از انقالب اکتبر تعیین شده و به همین دلیـل 
 رزا. اسـتبعد از انقـالب اکتبـر واقعی آنان  ۀنمایندگان راست بیشتر از وزن ۀوزن

خـوب چـرا شـما کـه برگـزار ایـن درسـت امـا  :نقدا پاسخ این ایراد را داده است
آن بودید لیست بھتری تھیه نکردید؟ و یا چرا دوبـاره انتخابـات  اتانتخاب ۀکنند
مجلـس این بود که دیگر دوران  کنید؟ ایراد دوم نمی برگزار با لیست بھتر آن را

و اگــر مجلــس نظــام شــورایی نقــدا شــکل گرفتــه . شــده اســتموسســان ســپری 
) حتی عالیترین شکل پارلمـانی(موسسان بخواهد چیزی غیر از این را توصیه کند 

 :تـوان گفـت مـی اما دادناین یکی را  پاسخ رزا. تواند امری ارتجاعی باشد می فقط
این هم درست اما بازهم برگزار کننده خود شما بودید چرا قبل از فراخواندن آن 

نـه گفتیـد نقـش ایـن مجلـس موسسـان  مـی دیـد؟ از اولدان غییرمحتوای آن را ت
تدوین قانون اساسـی بلکه  ،انتخاب بین سلطنت مشروطه یا جمھوری دموکراتیک

دی که بیشتر در اسناد داخلـی ایرا(ایراد سوم این بود . انتقال به سوسیالیزم است

که مجلـس موسسـان تبـدیل بـه کـانون ) ترین دلیل بود مھمشد و شاید  می مطرح
کـه دقیقـا بسـتن مجلـس نشـان دادامـا واقعیـت تـاریخی . ضدانقالب خواهد شـد

توجیـه . منجر به جنـگ داخلـی شـدخود که  تبدیل گشت مستمسکیبه موسسان 
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ــتمــام نیروهــای خــارجی بــرای مداخقــانونی  نظــامی در شــوروی در دفــاع از  ۀل
سفید دقیقا همین بود که بـا بسـتن مجلـس موسسـان رژیـم بلشـویکی های  روس

داند کـه  می ایراد دیگری هم به بستن مجلس موسسان وارد رزا. غیرقانونی است
دموکراسی برای خـود طبقـه اهمیت و آن هم مسئله  بودبه نظر من از همه مھمتر 

بستن مجلـس موسسـان تنھـا نھـادی کـه در آن زمـان  باها  بلشویک. کارگر است
توانست مبارزه برای دموکراسی سوسیالیسـتی را در چـارچوب آن  می طبقه کارگر

تجربه و تمرین کند تعطیل کردند و بدین وسیله خود قدرت شورایی را به تبـاهی 
  .  کشیدند

ات ظـمالحنیز کم و بیش متکی بـر همـین قبل از انقالب بگویم موضع ما  متوان می

کـه  طور همـانیکـی . شاید دو نکته را به تدریج به آن اضافه کردیمها  بعدما . بود
در باال گفتم نقش مجلس موسسان است نـه بـه عنـوان تکلیفـی بـه جـا مانـده از 

. دوره انتقـال بـه سوسـیالیزممشـخص بلکه به مثابه یک نھـاد  ،انقالبات بورژوایی
و . گـذار بـه سوسـیالیزم تدوین قانون اساسِی یعنی نھادی برای مشارکت همه در 
ــی شــکل انتخــاب آن اســت ــا . دوم ــرای م ــه ب ــن ســوال ک ــه ای ــی پاســخی ب یعن

در آن زمـان هنـوز چیسـت؟ " مردم ۀاراد"بھترین شکل انعکاس ها  سوسیالیست
. نبـود نکردیم و یا برای خودمان هم زیاد روش نمی در باره این دو نکته پافشاری

اول اینکــه درس تمــام تجربیــات انتقــال بــه . انــد کــنم مھم مــی امــا امــروزه فکــر

هـای  توده ۀداوطلبان سوسیالیزم بر این واقعیت داللت دارد که بدون درگیر شدِن 
و . دولـت کـارگری دوام نخواهـد آورد ،غیرپرولتری به امر انتقال به سوسـیالیزم

امـر انتقـال و تـدوین قـانون  بھترین شکل این کـار مشـارکت دادن آنھـا در خـود
ای  زمینـهتشـکیل مجلـس موسسـان بـه ایـن مشـارکت . اساسی ناظر بر آن اسـت

کردن امـر انتقـال تر  تواند در هر چه دموکراتیک می بخشد که می واقعی و قانونی
انتخابـات از توانـد  نمـی یمجلسـ چنـینانتخابـات  دیگـر اینکـه ۀنکتـ. کمک کند

مردم انتخابـات  ۀاوال تنھا شکل انعکاس اراد. ی کندبردار پارلمانی بورژوایی الگو

ثانیا این شکل در اساس غیـر دموکراتیـک ) ییجغرافیاهای  حوزه(نیست ای  حوزه
. دهـد مـی کاهشساکن در یک مکان و منطقه مردم را به افراد هویت است چون 

از شـان  مردم فقط هویت یا منافعی بر اسـاس محـل زیسـت ندارنـد بلکـه پیروی
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مختلف در تولیـد اجتمـاعی های  به نقششان  سیاسی مختلف و یا تعلقهای  برنامه
بنـابراین انتخابـات . در حیـات اجتمـاعی آنـان دارد یتر حتی نقش تعیـین کننـده

مجلسی برای مشارکت مردم در تدوین قانون اساسی باید در واقع متکـی بـه سـه 
مـثال اگـر کسـی . هـا فهحراحزاب سیاسی و  ،برحسب محالت. نوع انتخابات باشد

انـدازد یکـی بـرای انتخـاب نماینـده حـوزه  مـی معلم اسـت سـه رای در صـندوق
بـرای انتخـاب حـزب مـورد  سـومییکی بـرای نماینـده معلمـان و  اش، انتخاباتی
بـه  باید نـه بـر اسـاس اکثریـت مطلـق امـا و نمایندگان هر سه حوزه هم. قبولش

نھـایی را های  روی هـم نسـبتهـا  هآرا همـه حوزیعنـی . نسبت آرا انتخاب شـوند
   . کند می تعیین

  

البتـه مـایلم .لطفا قدری بیشتردرباره برخورد بلشویک ها با مسئله مجلس موسسان توضـیح دهیـد :س
تفاوت نحوه صورتبندی مجلس موسسان در مقطع قیام و درک امروزی شما از مجلـس موسسـان رانیـز 

پیامـدهای منفـی فقـدان ایـن شـعار درچـپ امـروز ایـران براساس این بحث ها می شـود نتـایج و .بدانم
  .رابررسی کرد و البته بیراه نیست به کم رنگ بودن این شعار در سطح چپ  جهانی هم اشاره داشت

  

به نظر من هم چپ جھـانی بـه ایـن مسـئله کـم تـوجھی  .بله درست است: ث.ت
چھارم  الملل بینخود  آشنائیعدم لحاظ از  نخست این مسئله ابرای م .کرده است

گفتم در اسناد داخلی مطالبی بود اما بسیار کـم و عمـدتا . با این مبحث مطرح شد
نـه در رابطـه بـا تجربـه  بـه عـالوه. مختص یک تجربه محدود در آمریکای التـین

انقالب اکتبر مطلب جدیـدی بـود و نـه در رابطـه بـا نقـش مجلـس موسسـان در 
موجود هم دقیقا در همین جاست که فقـط  و ایراد اصلی تئوری. انقالبات کارگری

دوم، هـم  الملـل بینیعنی هـم  . شود می به عنوان یک خواست دموکراتیک مطرح

 مجلـس موسسـان را صـرفا متعلـق بـه انقالبـات دموکراتیـکسوم و هـم چھـارم 
نیازی به تحقـق دیگر یعنی اینکه با سوسیالیستی شدن انقالب نه تنھا . دانستند می

  .وبال گردن دولت کارگری شود دتوان می حتیبلکه  نیستاین خواست 
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. هم تجربه و بحث زیادی در این رابطه وجود نداشـت الملل بین احزابدر داخل 
و در نتیجـه  معنی بـود بی برای کشورهای پیشرفتهاین خواست مطابق تئوری باال 

 .اضـافه نکـرده بودنـدایـن مبحـث  ۀتاریخچـبـه ها چیـزی ی یآمریکاو ها  ییاروپا
گفته و در برنامه آمده  رهبرچون این بود که  الملل بیناولیه خود من در احساس 

 نـه درسـتمعنی آن چیسـت و  دفھم می درستکسی کنیم واال نه  می ما هم تکرار
بـود شـعاری  بنـابراین! چه کنیمبا این خواست باید ها  سوسیالیستکه ما  ددان می
از آن اسـتفاده مبـادا شاید در روز  که بودنده شتگذاطاقچه  دربا کمال احترام  که

پیدا نکردم کـه در ایـن مـورد مطلـب  را  جریانییا  فردیمن اینکه خالصه . ندکن
. جز همین نکاتی که اشاره کردم چیز بیشتری گفتـه باشـدجدیدی نوشته باشد و 

تقریبا هیچ مطلبـی  و در مورد نقش آن در انقالب کارگری و شکل انتخاب آن نیز
  . شود نمی پیدا

کردنـد انقـالب  مـی نخست تصـورها  مشکل اساسی تاریخی اینجاست که بلشویک
بعدی روسیه انقالبی دموکراتیک است بنابراین مجلس موسسان را نیز عمال فقـط 

کردند و آن چه بعد از اکتبر فراخواندند نیز  می به همان شکل بورژوایی آن درک
تسکی که از تز انقالب مـداوم حتی ترو. بودمجلس موسسان ی یهمین نوع بورژوا

کرد و معتقد بود انقالب دموکراتیک در روسیه بـه دیکتـاتوری پرولتاریـا  می دفاع
 خواست مجلـس موسسـان را فقـط خواسـتی دموکراتیـک تلقـی ،منجر خواهد شد

بورژوا بـر اسـاس های  انکه مثل پارلم فراخواندند عمال مجلسیبنابراین . کرد می
سـر شـکل بـر انتخاباتی تشکیل شـده بـود و قـرار بـود ی ها آرا اکثریت در حوزه

بـه عبـارت . نظـر دهـد) یا سلطنت مشروطهدموکراتیک جمھوری (حکومت آینده 
 ۀحتـی پـس از آن کـه انقـالب روسـیه دیگـر از محـدودها  خود بلشـویکتر  ساده

آغاز شده اسـت نقدا انقالب بورژوا دموکراتیک فراتر رفته و انقالب سوسیالیستی 
ها  بلشـویک انتقـاد بـهبنـابراین . فراخواندنـد "بـورژوایی"مجلس موسسانی تازه 
فراخوانـدن آن  ۀبستن مجلـس موسسـان باشـد در نحـو مربوط بهاز آن که  پیش

انتخـاب مجلـس موسسـان توسـط حکومـت کرنسـکی  ۀدر واقع قانون ویژ. است
 کردنـد بـا همـان لیسـت اجـراهـم عینـا همـان را ها  نوشته شده بـود و بلشـویک

که یک ماه قبـل از انقـالب اکتبـر بـه حکومـت کرنسـکی داده حزبی های  کاندیدا
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کرنسـکی  طـرحقابل عزل بودن نمایندگان را بـه  اصلحتی ها  بلشویک. شده بود
  . اضافه نکردند

بینیـد خـود  مـی درونـی آن دوره مراجعـه کنیـدهـای  اگر به اسناد داخلـی و بحث
داخلـی هـای  در بحثخـود لنـین . هم به شکلی به این تناقض واقفنـدها  بلشویک

توانسـتند  نمی طرفی اما از. حتی به بیھوده بودن تشکیل آن نیز اشاره کرده است
ی شـورامعـروف این خواست در همـان قطعنامـه (بزنند  ندداده بودزیر قولی که 

بـود وجـود  تصویب کردهرا و تسخیر قدرت رورت قیام مسلحانه ض که پتروگراد
و از طرف دیگر تئـوری و یـا درک جدیـدی در بـاره نقـش و اهمیـت آن ) داشت

تا جایی که مبحث قانون اساسـی . نداشتندنیز برای خود امر انتقال به سوسیالیزم 

در دولت شوروی مطرح شده است، حتی چندین سال بعد از انقالب اکتبر، هنـوز 
 دانـیم کـه ایـن مـی اما. کنند می یینشوراها تعاین قانون را برداشت این است که 

توانست طرحی عملی باشد چرا که نقدا شـوراهای دهقـانی برنامـه شـوراهای  نمی
از ملـی کـردن اراضـی ها  بلشویک. کارگری برای مسئله ارضی را رد کرده بودند

کردند و شوراهای کارگری نیز به همین رای دادند اما شوراهای دهقانی  می دفاع
بنـابراین شـوراهای کـارگری . و تقسیم اراضی را تصویب کردنـد آن را رد کردند

توانستند خود را سخنگوی آنـان نیـز بداننـد تـا چـه  نمی حتی در رابطه با دهقانان
قانون اساسـی شـوروی یعنـی قـانون . و طبقات غیر پرولتریها  رسد به سایر الیه

بایـد از  نـدحـاال خلـع یـد شـده بودمردم، حتی بورژواهایی کـه  ۀاساسی برای هم
نھـادی غیـر از شـوراهای برای این کـار بنابراین . حقوقی قانونی برخوردار باشند
  .کارگران یا دهقانان الزم است

انتقـال نرسـیده  ۀهنوز به چنـین درکـی از مفھـوم قـانون اساسـی دورها  بلشویک
بـه نظـر از درک بورژوایی مجلس موسسان فراتر نرفتـه بودنـد و بنابراین بودند 
کـه دقیقـا بعـد  میلی همان طرح کرنسـکی را بـه اجـرا در آوردنـد بی کمالمن با 

آن اولتیماتوم دادند که یـا نمایندگان به عمال در همان نشست اول . تعطیلش کنند
قـدرت با ایـن تفکـر کـه مـا نقـدا  !خواهید شد یا منحل یدرا بپذیرها  قدرت شورا

بگویـد جمھـوری تازه خواهد  حاال مجلس مؤسسان میایم  را مستقر کردهشورایی 
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 نایـ. سترفته ااز این گزینه نقدا جلوتر انقالب  دموکراتیک تشکیل بدهیم؟ خود
دیگری  نھادهیچ کوچکترین نقشی برای البته تفکر درستی بود اما از طرف دیگر 

در  نیـز را تـدوین کنـد جدیـدکه بتواند قانون اساسی دولـت غیر از خود شوراها 
نیـز  کـرد در آن زمـان مطـرح رزاایـرادی کـه شـاره کـردم ا. نظر نگرفته بودنـد

توانسـت از لحـاظ  می حتی حفظ همان مجلس موسسان بورژوایی هم. درست بود
هـم وارد  رزاامـا نقـد . تجربه و تمرین دموکراسی برای خود پرولتاریا مھم باشـد

فـرق مجلـس موسسـان بـورژوایی و پرولتـری در کـه  شد نمی این جنبه از مسئله

به سوسـیالیزم قانون اساسی دوره انتقال مردم در تدوین  ۀمداخلمسئله چیست و 
    ؟شود می چه

. بینـیم مـی همامروزه را ی به این مسئله الملل بینتوجھی چپ  بی ایننتایج مخرب 
بھار عربی هـم . مشاهده کردیمو تونس در انقالب مصر اخیرا آن را  مثالبھترین 

طـور  هـای اخیـر اغلـب ایـن انقالب. بـود "انقالبی کـور" درست مثل انقالب ایران
 کـارگر سـازمان یافتـه نیسـت و مسـئله رهبـری هنـوز ۀطبق از آن جا که. اند هبود
گونـه در ایـن . طور خواهند بود همیناغلب  ی معاصرها انقالبده است مانحل الین

که قـدرت  گیرد میشکل  پشت پرده و دراز باال  یجدید ائتالفها همیشه  انقالب
های  ایـن حالـت حتـی در کشـور ،در شرایط فقدان رهبری انقالبی .کندرا تسخیر 
شـعار مجلـس مؤسسـان  حـالتیدر چنین  .خواهد بوداجتناب ناپذیر  نیز پیشرفته

بحـران انقالبـی  ۀدر طـی خـود دوردر شـرایطی کـه . کند می پیداای  اهمیت ویژه
روشـن هـا  از تودهای  سوسیالیستی شدن انقالب هنوز برای بخش عمـدهضرورت 

 توانـد مـی نـه تنھـاو ضرورت مداخله از پـایین حکومت آینده مسئله شکل  ،نشده
بلکه خود راهی به طـرف سوسیالیسـتی شـدن انقـالب را  باشد تربسیار توده گیر

ائتالفـی از  میرنگـذا باید این باشد کهدر چنین شرایطی ما  ۀعمد تاکتیک .بگشاید
بـا طـرح شـعار . مسـتقر کنـدبـه سـرعت طبقات حاکم از باال قـدرت جدیـدی را 

 ۀمبـارزقـدرت قـرار داد و  ایـن مقابـلهـا را در  تودهتـوان  مـی مجلس موسسـان

هـا را بـه  بایـد تودهآیـا ؟ توان کـرد می غیر از این چه. بردجلوتر  یقدم راطبقاتی 
دقیقا کاری که ما  انقالبی داد؟و شعار  نشستو به جایش  ردضد انقالب تسلیم ک

 بـا رادیکـالیزِم منفعـل صـورت خودمـان را سـرخ نگـه. در انقالب ایـران کـردیم
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بـا آغـاز از سـطح آگـاهی موجـود  در عمل و مبتوانیمھم این است که . اشتیمد می
 پـیشدر جھت طـرح مسـئله قـدرت بـه را توان مبارزه طبقاتی  می چگونهم بفھمی
 کم دسـتای  دورهتوانـد در چنـین  مـی جـز مجلـس موسسـان چـه خواسـتی. برد

ضــد انقــالب  بــویژه اینکــه را بــه تعویــق بینــدازد؟ضــد انقــالب  ۀجبھــ پیــروزی
بـرای  آن اصـلی ۀسرسختانه با این خواست مخالفت خواهـد کـرد چـرا کـه توطئـ

در تعیـین قـدرت جدیـد هـا  توده ۀدقیقا جلوگیری کردن از مداخلـها  فریب توده
درازا بکشد ه تواند چندین ماه ب می خود مبارزه برای مجلس موسسان روند. است

یعنی شوراها ها  خودسازماندهی تودههای  توان دقیقا نھاد می و در طول این مبارزه
بـه انقـالب  کم دسـتاما  ن هستشکست خورد امکان البته بازهم. را تقویت کرد

. )درمصر و تـونس" بھار عربی"یا (که در ایران شد  دوش نمی این راحتی سرکوب
. نه بدین شکل فجیع که تا چندین دهه بعد هم هنوز نتوانیم سرمان را بلند کنـیم

خواسـت سـطح کارگر ایران بعد از نزدیک به چھل سال هنوز بـه  ۀطبقرزمندگی 
بنابراین حتی فقط به عنـوان یـک خواسـت  .نرسیده است ١٣٥٨اول ماه مِه  های

بایــد در مقابــل . داردای  هنــوز مجلــس موسســان موضــوعیت ویــژه ،موکراتیــکد

ممکـن . هنوز هم ایـن شـعار را مطـرح کـرد ،ها دموکراتحتی بورژوا  ،بورژوازی
است برخی از این جریانات بورژوا هنوز در حرف از خواسـت مجلـس موسسـان 

ا عـواقبـورژوازی ایـد کـه  دیـدهکجا فرانسه  ١٨انقالب قرن  در جزدفاع کنند اما 
دموکراسـی  در مقابـل ،بنابراین اگر بخواهم خالصـه کـنم موافق تحقق آن باشد؟

تـاکتیکی اسـت  مجلـس موسسـان در واقـع مبارزه برای خواست ،ییقالبی بورژوا
  .قدرت دوگانهبرای رسیدن به حالت 

ی المللـ بینحقـوق عـرف  اهمیـت آن از لحـاظ نیـز مھم دیگر این شعار ۀیک جنب
جھانی در دفـاع دروغـین از دموکراسـی بـا  داری سرمایهتمام فریب کاری . است

توجیـه قـانونی  ،بـاز هـم تکـرار کـنم. شـود می خواست مجلس موسسان دود هوا
پیـروزی . بسـتن مجلـس موسسـان بـود ،امپریالیستی به شورویهای   رکشیکلش

کـه  طور همـان. انقالب در یک کشور مثل پیروزی اعتصاب در یک کارخانه اسـت
دار  سـرمایهتوانیـد کارخانـه را از دسـت  نمی اعتصاب شما در یک بعد از پیروزی
توانیـد تصـور  نمـی نیـز جھـانی انقـالب تسخیر اولین سنگرپس از  ،بیرون بکشید
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کنتـرل کـارگری بـر تولیـد و . کنید نبرد برای دموکراسی به پایـان رسـیده اسـت
ــه سوســیالیزم  ــال ب ــه اصــل مرکــزی دوره انتق ــع ک ــدون گســترش توزی اســت ب

طبقه کارگری که نتواند نشان دهد کنتـرلش بـر تولیـد و . دموکراسی معنی ندارد
تری از دموکراسی بورژوایی را به ارمغان خواهـد آورد  گستردهدموکراسی  ،توزیع

   .عاقبت شکست خواهد خورد

خواسـت ایـن . تری است که امروزه باید تاکیـد کـرد مھمجنبه آن به نظر من این 
ک سوسـیالیزم دموکراتیـمـا بـرای بازگشـت بـه اصـول هـای  تالش در مرکـزباید 

بنابراین مجلس موسسان صرفا یک تکلیف دموکراتیـک . مارکسیستی قرار بگیرد
ارگـان مشـارکت جمعـی در امـر  ۀبـه مثابـ باید نیزدر دولت کارگری نیست بلکه 

  .تحقق پیدا کند دیکتاتوری پرولتاریا ۀانتقال به سوسیالیزم در دور

  

  شود؟ا  نمی دیده یبرخوردچنین  ی هم هنوز الملل بینچرا در چپ : س

  

هـای  گروه. نـداریمی المللـ بینچـپ در واقع ما چیزی به اسـم برای اینکه : ث.ت
امـا چپـی . ی اعتقاد دارندالملل بینبسیار داریم و تقریبا همه هم به همبستگی  چپ
ی المللـ بین واقعـابتوانـد در وضعیتی باشد کـه و  بیندیشدی الملل بینی که الملل بین

چنـین ایم  ز بعـد از انحطـاط کمینتـرن تـا کنـون نیـز نتوانسـتها. فکر کند نـداریم
اثبات کرد که  من خودبه انقالب ایران  ۀاز لحاظ شخصی تجرب. ی بسازیمالملل بین
رفته پیشــی کــه از کشــورهای یرفقــا. چھــارم نیــز چنــین چیــزی نبــود الملــل بین

دارنـد و نـه از از شـرق خبـری تـر  واقعا نه از لھسـتان دوراند  آمده داری یهسرما
 و تـایمز لومونـدمقـاالت  مابقی دنیا را اغلب بر اساس و جنوبی تر ایاالت متحده 

کـه اصل و قطعنامه نیسـت فقط چھار تا ی الملل بینجنبش انقالبی . شناخته اند ...و
انقالبی از اول متکی بـر پراکسیس  خودِ باید  . با تکرار آن انترناسیونالیست شویم

ی بنا نشده الملل بینتئوری ما اگر از اول بر اساس شناختی . ی باشدالملل بیناصول 
 "شـان جمـع جبری"خورد و نه بـا  می باشد نه به درد حزب انقالبی در یک کشور
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واقعـا  ،ی موجـودالمللـ بینهای  در سطح فعلی فعالیت. خواهد انجامید الملل بینبه 
جمعبنـدی  هـیچ گونـه ،ام ٢١یعنـی در قـرن  ،هنـوزحتی توان گفت  می به جرات

در دسـت  داری سـرمایهافتـاده  عقباز انقالب در کشورهای تئوریک مورد قبولی 
بنـابراین در بـاره نقـش مجلـس موسسـان در ایـن انقالبـات هـم تئـوری . نیست

. اسـت پیشیک قرن مربوط به  کم دستآن چه که هست . وجود نداردمشخصی 
هم از لحاظ شـکل دولـت و هـم (به عالوه در رابطه با شکل انتقال به سوسیالیزم 

در انقالب سوسیالیستی در غرب پیشرفته هم عینا همین مشکل ) برنامه اقتصادی

 یکــی از دالیــل بحــران اعتبــار سوســیالیزم کــه انــد پذیرفتهبســیاری . وجــود دارد
هـای  در دوره انتقال بوده است اما هنـوز درستوجھی آن به مساله دموکراسی  بی

 ۀهنوز حتی در رابطه با اینکه مفھوم خـود دور. از آن استنتاج نشده الزم تئوریک
نھـادی  ،سـوم الملل بینبا از هم پاشیدن . انتقال چیست تئوری کاملی وجود ندارد

 الملـل بینوجـود نداشـته اسـت، و ها  ی برای رسـیدن بـه ایـن جمعبنـدیالملل بین
البته بـه معنـای . چھارم نیز اثبات کرد که نتوانسته است این جای خالی را پر کند

از ایـن جملـه . کلمه کار تئوریک در مارکسیزم زیاد بوده و هست وسطحی بازاری

اما مسئله استراتژی و تاکتیـک انقالبـی . به اصطالح آکادمیکهای  کاراند بسیاری 
! دارد الملـل بینیک برای تئوریزه شدن احتیاج به  و دانشگاهی نیست یکارالبته 

اساسا به نقش مجلـس موسسـان در انقالبـات کـارگری بنابراین تعجبی ندارد که 
  . ده باشدهم توجھی نش

 مسائلدر رابطه با خیلی  .مجلس مؤسسان نیستمسئله فقط تئوری  باز تاکید کنم
 کـه فکـر یجریانـاتانقـالب ایـران نشـان داد همـه . همـین اسـتایـراد دیگر هم 

در واقعیت و در عمل تفاوت چنـدانی بـا  ،خیلی با دیگران تفاوت دارندکردند  می
مـا همـان گرایشـات رفرمیسـتی و اپورتونیسـتی  ۀاز درون همـ. یکدیگر نداشتند

کــردیم از آن جــا کــه از ســنت  مــی خــود مــا فکــر. کــه در بقیــه بــود بیــرون زد
لنینیزم اسـت بلشویزم ما تداوم واقعی های  وتئوریایم  کرده گسستاستالینیستی 

مائوئیستی استالینیستی یا بورژوا دمـوکرات تفـاوت های  با گرایش به همین خاطر
در اکثر زمینـه اما از درون خودما هم گرایش بابک زهرایی بیرون زد که . داریم
  .ی سبقت را از آنھا ربوده بودها گو
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هار عربی صحبت کردید خیلی امروزی و مطـرح اسـت ب ۀطور که در رابطه با تجرب این بحث همان: س
  .با وجود اینکه از این ماجرا حدودا چهل سال میگذرد

  

بـرای شما ببینید مثال زمانی که بحث رفراندوم . بله امروز هم مطرح است: ث.ت
های اغلـب جریانـات بـورژوا  ترمیم قانون اساسی مطرح شـد اگـر برویـد برنامـه

دانسـتند  مـی تر طلبـان داخلـی دمـوکرات اصـالحکه مثال خود را از دموکرات ما را 
در . کننـد مـی تکـرارجمھـوری اسـالمی را  روشبینیـد دقیقـا همـان  مـی ،بخوانید

نخسـت بایـد  می گفتند ترمیم قانون اساسی جمھوری اسالمی مخالفت با خواست 
ؤسسـان مجلـس مبرای اینھا هم بنابراین  .شکل حکومتی را به رفراندوم گذاشت
برای تدوین قانون اساسی شکلی از حکومت  فقط نھادی فرمایشی و تکنیکی است

بـرای اعمـال حـق  ای نـه نھـادی انقالبـی و تـوده و که از قبل تعیـین شـده اسـت
یعنـی . انقالبـی و تـوده ای بـرای گسـترش دموکراسـی نه نھادی. حاکمیت مردم

از مجلـس موسسـان نـوع  فھـم اپوزیسـیون دموکراتیـک ایرانـیسـطح ترین  عالی
اما با انتخابات بھتر و آزاد تر و دنیا پسـند  !است همان مجلس خبرگاندیگری از 

مجلـس  ۀاولیـوانسـت شـعار نت حتـیجنـبش سـبز . اول به داخـل نگـاه کنیـد .تر
رژیـم ایـن در مقابـل مـا  ۀهمـد؟ آیـا نبایـد مطرح کنها  میان توده دررا موسسان 
در هر انتخاباتی تبلیـغ شـعار مجلـس ای کنیم؟  را توده خواست همین غیرقانونی
و این که رژیم والیت فقیه براساس حذف حاکمیت مـردم شـکل گرفتـه  موسسان

ای  سیاسی علنی و تـوده ۀاست و در بنیادش غیر قانونی است بھترین محور مبارز
رای انـداختن یـا  سـطحیهـای  امـا همـه سـرگرم بحث ،دهد می لیبا رژیم را تشک

  .  شویم می ها داختن در صندوقنین

  

نامگـذاری نظـام پسـا انقالبـی  ۀبینیم که نحو نیم میک می گردیم و به گذشته نگاه امروزه که بر می: س
این اسِم متناقض و ابـداعی و عجیبـی کـه بـرای نظـام پسـا . برخالف تصور معمول اهمیت زیادی دارد
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همین اسالمی بودِن این نظام پسـا انقالبـی . ندک می با خود مفاهیم زیادی را حملشد انقالبی انتخاب 
سؤال من این است که اگر این فرض من درست است چرا بحـث . تعیین کنندة بسیاری از مسائل است

ید که به طور کلی در رابطه با آ نمی اگر هم درست نیست یادم. و جدلی در رابطه با پذیرش این اسم نشد
خواست لفظ دموکراتیک را به آن اضافه  نم آقای بازرگان بود که میک می فکر. این اسم بحثی شده باشد

بایست در این  خواهم بگویم به نظر من می می. کند که خمینی گفت نباید یک کلمه کمتر یا بیشتر باشد
گـذاری عامـل توجیـه بسـیاری از حـق نامشد، با توجه به اینکـه خـود ایـن  رابطه بحث و جدل ایجاد می

  .شدها  کشی

  

به همـان انـدازه مسـخره اسـت کـه بگـوییم جمھـوری  این نام گذاری بله: ث.ت
اگــر . جمھوریــت اینجــا صــرفا ترفنــدی اســت بــرای پوشــاندن اســتبداد! ســلطنتی

هـم بخواهیم از نظر به اصطالح حقوقی به قضـیه نگـاه کنـیم، ایـن اسـم در واقـع 
و ضد انقـالب را وهم تناقض انقالب  هدد می ماهیت غیر قانونی این رژیم را نشان

ند که سرنوشت خودشان را در دسـت یعنی مردم انقالب کرد. برجسته می سازد
ایـن آخونـد،  امـا آقایـاِن و این در تحلیل نھایی یعنـی جمھوریـت  خودشان بگیرند

دموکراتیـک بـودن  ،چسباندن اسـالمی بـه جمھـوریبا عوام فریبی، های  پروفسور

اسـتبداد  وهـا  و آقازاده بـرای مالیـاندموکراسـی . کردنـدمالخور را  این خواست
که در بیش از یک سـوم مملکـت اساسـا یک رفراندوم قالبی  و با. برای خلق الله

نستند در واقع خرگـوش والیـت اتو ،ادعا کرد را ٪ آرا٩٨برگزار نشد اما کماکان 
حتـی مطبوعـات غربـی هـم بـا بـوق و کرنـا ایـن  .فقیه را از کاله بیرون بیاورنـد

   .را اعالم کردنددرصدی  ٩٨استقبال 

این نام معـرف تناقضـی . ب ماستالبودن انق یاین شکل تظاهر بیرونی ضد انقالب
در آن . واقعی است که از بدو پیـدایش ایـن رژیـم تـا کنـون وجـود داشـته اسـت

تناسـبی کـه . داد مـی تناسب قوای بین انقالب و ضدانقالب را نشاناین نام دوران 
همـین واقعیـت کـه ضـد . توانست تغییر کند می ب بود اماهرچند به نفع ضد انقال

انقالب هنوز باید به جمھوری متوسل می شد نشان می دهد که هنـوز بـر انقـالب 

ماهیـت بـین  یتضـادامـروزه امـا پـس از شکسـت انقـالب بـه . چیره نشـده بـود
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این تضـاد بطـور  .تبدیل شده است رژیم سیاسیشکل آخوندی  بورژوایی دولت و
  . بوده است در گشت و گذاراوضاع سیاسی ایران  فراز برهمچون شبحی دائمی 

بیـاد  یعنـی. نشـد ایـن مسـائل موقع کسـی زیـاد ملتفـت آن واقعیت این است که
اعتراضـی جـدی موضعی گرفتـه باشـد و یـا یکی  از جریانات سیاسی آورم که نمی

 ۀمسـئل دسـت کـم در حـرف ملـی ۀجبھ . شاید به استثنای جبھه ملی. باشدکرده 
 مطـرحجدی گرفتـه بـود، مجلس مؤسسان را شکل دموکراتیک رژیم و ضرورت 

و حتی در تھران مردم را دعوت بـه . ه بودکرد و در مقابل رفراندوم قرار داد می
نفـر  ١٠٠تظاهرات کرد که در باال گفتم در فقدان دفاع نیروهای مترقی با حملـه 

ت آزادی و یـا ضـی دیگر مثل نھنیروها. اللھی از برگزاری آن جلوگیری شد حزب

آن  روشحتی جریانات چپ به جای اعتراض به کل توطئه رفرانـدوم  بـه مسـئله 
یا جمھوری شورایی در لیست  اسالمیچرا مثال جمھوری دموکراتیک که  پرداختند

شب بازی دستگاه قدرت شدند و واضح است که  خیمهیعنی وارد . نیستها  گزینه
بـه آقـای خمینـی جواب  با. گونه اعتراضات نکرد اینقدرت موجود هم توجھی به 

جمھـوری اسـالمی نـه یـک کلمـه بیشـتر نـه : "بازرگان جواب همه داده شده بود
  !"کمتر

مجلـس موسسـان را بـه مضـحکه مخـوف مجلـس بدین ترتیب آخوندها توانستند 
 ١٠٠دانستند کـه در آن زمـان حتـی  می خودشان هم. خبرگان اسالمی تبدیل کنند

بنـابراین تعـداد نماینـدگان آن را کـم  ،بـه مـردم ندارنـد نمـایشقابل  وندآخنفر 
ل آقایـان رد ااز زیـر غربـبا پشتیبانی محلی  بتواند کردند که نه اجازه دهند کسی

آشـکار بیش از حـد افتادگی خبرگان اسالمی را  عقبشود و نه اینکه مجبور شوند 
امـروزه . بـودنیـز  جمھوری اسالمیحکم غیرقانونی بودن  ،در ضمناما این . کنند

غیـر  ۀهمـین جنبـبـر دقیقـا بایـد سـرنگونی هم به جای فحاشی و شعارهای داغ 
در مبــارزه بــرای یعنــی بــاز هــم . تاکیــد گذاشــتحکومــت آقایــان قــانونی بــودن 

، و نه هـیچ نـوعی خواست مرکزی ما مجلس موسسان استسرنگونی رژیم فعلی 
  . از تغییر رژیم از باال
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حتـی . شـود مـی تر نگـاه کنـیم مسـئله روشـن تـاریخی مسـئله دولـت ۀجنببه اگر 
هم دیگر این واقعیت را قبول دارند که ای  بسیاری از طرفداران تز انقالب مرحله

 ٥٧انقالب . از انقالب سفید به بعد دولت در ایران بورژوایی شده است کم دست
ی در آن از دسـت امـا قـدرت حکـومت. تغییری در ماهیت طبقاتی این دولت نـداد

بـازاری و آخونـدی  داری سـرمایهاز به دست الیه دیگـری  داری سرمایهاز ای  الیه
بـورژوازی تجـاری . از قبلتر  عقب افتادهای  الیه تاریخی از لحاظ یعنی. منتقل شد

یا باید اسباب والیـت کند که  می منطق تاریخ حکمپس  .به جای بورژوازی صنعتی

هر چه حـل . والیت فقیه به چیزی غیر از خودش تبدیل شودفقیه برچیده شود یا 
بینیم  می امروزه. شود می آن بیشتر آشکار وجودکشد  می درازاه این تضاد بیشتر ب

امـا قـدرت  ،هرچه بیشتر بورژوایی شده است دولت دستگاه اداری و تکوکراتیک
کنندگی بنـابراین اتفاقـا محـور شـ. بدادی و آخونـدیتسیاسی هر چه آشکاراتر اس

دقیقا در تعیین شکل حکومت است و شعار مجلس موسسـان نیز وضعیت موجود 
  . هنوز مرکزیت دارد

بـه صـورت تضـاد بـین ماهیـت طبقـاتی دولـت وشـکل حکـومتی ما این تناقض را 
رژیـم ماهیت بورژوایی دولت و شکل آخوندی  یعنی تناقض بین. دادیم می توضیح
از  ایـران قـانون ارزش داری سرمایهدر توان گفت  نمی در چنین وضعیتی. سیاسی

دو  ،داری ســرمایهدر یــک جامعــه عــادی . معمــولی برخــوردار اســت عملکــردی

. توانند توقع سود متوسطی نیز داشـته باشـند می مساویهای  دار با سرمایه سرمایه
بـه را از خـودش  ریالیک تواند بدون آنکه حتی  می اما در جمھوری اسالمی یکی 

در صــورتی کــه  ،برابــر نــرخ متوســط ســود بــه جیــب بزنــد ١٠مخــاطره بینــدازد 
بـه  نیز خود را سرنه تنھا سرمایه که جھت  بی خود و بی تواند می دار دیگر سرمایه

  .  بدهدباد 

در آن دولـت هـم . دولت مـدرن بـورژوایی بـود ،سلطنت ۀنه اینکه دولت در دور
بـه هـر . بـودافتـاده به دست اطرافیان دربار  داری سرمایهتیول انحصارات بزرگ 

اسـتبداد حفـظ حال از صفویه به بعد سلطنت و سلسله مراتب شیعه دو نھاد اصلی 
ماهیــت بخــاطر و حــاکم  داری ســرمایههای  امــا از نظــر الیــه. انــد هدر ایــران بود
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بعد چھل سال  آیا .به عقب استبازگشت جمھوری اسالمی نوعی  ،دولتبورژوایی 
بورژوایی  ۀجنبتغییر داده است یا  بورژوایی را بیشتر ۀاسالمی جنب ۀجنبانقالب  از
هنـوز هـم با اینکـه سیسـتم کماکـان همـان اسـت و  ؟ به نظر من اسالمی را ۀجنب

بیشتر بورژوایی شـده اسـت تـا  دستگاه اجرایی قدرتوالیت فقیه حاکم است اما 
بیشـتر آخونـدی شـده تـا  در صورتی که دسـتگاه قضـایی امنیتـی قـدرت. اسالمی

تـا برتـری سیاسـی  اسـتنیرومنـدتری   ۀدولت پدیـدبورژوا بودن اما . بورژوایی
مراتـب شـیعه بـا چنـگ و دنـدان بـه قـدرت  سلسلهبنابراین با اینکه  .والیت فقیه

اندازی بیشـتری نیـز بـه  و مجبورند برای حفظ چیزی که دارند دستاند  چسبیده
هـر جمھوری بورژوایی بنیادهای  ،اما در زیرساخت دولت ،دیگر بکنندهای  عرصه
  . شوند می تر قویروزه 

  

داریــم کــه همچنــان ای  مــا جمهــوری اســالمی ،بعــد از رفرانــدوم و بعــد از ایــن انتخابــات کــذایی: س
یـک : گیرد از جانـب خـود دولـت موقـت اسـت اولین تالشی که صورت می. نامشخص و نامتعین است

نویس قانون اساسی کـه در آن جایگـاهی کـه روحانیـت بعـدتر در  نند به نام پیشک می نویسی ارائه پیش
اما در همین مقطع برخـی از جریانـات چـپ از جملـه فـدائیان و . ند وجود نداردک می قانون اساسی پیدا

بـه عنـوان مثـال فـدائیان . ننـدک می نویس به  شـدت شـروع بـه مخالفـت مجاهدین و غیره با این پیش
گوینـد کـه  انـد و یـا مـثال مجاهـدین مـی داری و امپریـالیزم اشـاره نکرده ها به سـرمایه د که اینگوین می

نویس نیست، یا لغو تمامی معاهدات امپریالیستی در ایـن  پیشنهاد انحالل نیروهای مسلح در این پیش
از جانـب  نـویس شما در آن مقطع زمانی که این پـیش. نندک می هایی نویس وجود ندارد؛ چنین نقد پیش

دولت موقت ارائه شد چه نقدی داشتید؟ در رابطه بـا رفرانـدوم چـه کردیـد و بعـد از آن در رابطـه بـا ایـن 
  نویس؟ پیش

  

بـود هـم نیرنگی رفراندوم  .تحریم کردیمرفراندوم را ا م که اشاره کردم: ث.ت
بر این  .آن" قانونی"و هم برای توجیه  از مردم برای مخفی کردن سلب حاکمیت

چیزی جـز قـدم دیگـری در راه سـلب  نیز قانون اساسی نویس پیش طرح ،اساس
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بـرخالف بسـیاری از دیگـر  مـا. ی نبودیحاکمیت از مردم و استقرار دولت بورژوا
بـازی  ،شـدن قـانون اساسـی طـرح اعتقاد داشـتیم وارد بحـث جزییـاِت  جریانات

کردن در بساط رژیم جدید است و باید تاکید را بـه غیرقـانونی بـودن کـل رونـد 
در شـرایطی کـه حـق مـردم بـرای تعیـین . تعیین قـانون اساسـی جدیـد گذاشـت

را بـه عنـوان  مانیفسـت کمونیسـتحتـی اگـر  ،سرنوشت بعدی جامعه سلب شده
. قانون اساسی بعدی پیشنھاد کنند چیزی جز توطئه دیگری از ضد انقالب نیسـت

ی یبورژواقبلی دولت قانون همان نویس  جز همین که بگوییم که این پیش پس ما

از جـو سیاسـی وارد جزییات آن نشدیم و  ،تر است اما به شکلی بدتر و استبدادی
  . کردیم استفاده خواست مجلس موسسان ناشی از انتشار آن برای تبلیغ مجدد

 ی داخلـیهـاه دعواآغاز دورانی کـبا  استدر نظر بگیرید این درست مصادف  اما
از یکـدیگر انقـالب و ضـد انقـالب  تفکیـکهرچـه . افتاده بـودراه هم به ما خود 
بـویژه . گرفـت مـی درونی احزاب سیاسی نیـز شـدتهای  شد شکاف می تر روشن

این تنش وجود داشت و مبنای تمام مذاکرات وحدت را اول درون ما که از همان 
همـین ما که گروه بزرگی نبودیم اکنون مقدار زیادی از در نتیجه . تشکیل می داد

 بنــابراین در حقیقــت. ه بــودمســائل درونــی خودمــان شــدصــرف  مــان کــم وقــت
در همان حد افشای م، جز دهنشان ی حتی در حد توان خودمان واکنشنتوانستیم 

. داران سـرمایهبـرای تثبیـت دولـت  و قانون اساسی ضد انقـالب ۀکلی آن به منزل

ولـی از لحـاظ سیاسـی . را نیـز تحـریم کـردیمانتخابات مجلس خبرگان  بنابراین
در . کـردیم مـی فعال بودیم و خواست مجلـس موسسـان را در مقابـل آن مطـرح

 ۀجبھـ" بـه صـورت یـک نـه بـه اسـم خودمـان بلکـه اولین انتخابات مجلس امـا 
عمــدتا مرکــب از نیروهــای خودمــان و . شــرکت کــردیم "کــارگری سوسیالیســتی
   . گردهم آمده بودکارگری که تا آن زمان  ارتباطات و پیوندهای

  

 ۀاگر بخواهیم برداشتی که شما از مجلس مؤسسان داشتید را با مجلـس خبرگـانی کـه دار و دسـت: س
؟ در ادامـه هـم اگـر ممکـن می تـوان اشـاره کـردهایی  چه تفاوت بهخمینی مطرح کردند مقایسه کنیم 

  .بحث کنیدجریانات چپ دیگر مواضع قدری بیشتر در باره است 
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بـاال توضـیح کـه در ای  برنامـه ۀببینید مجلس مؤسسان، گذشته از آن جنبـ: ث.ت

بـه ایـن . برخـوردار بـودتاکتیکی هـم مھم  ۀیک جنباز ، در شرایط آن زمان دادم
تثبیت حکومت اسـالمی را بـه  از طریق دولت بورژوا بازسازی ستتوان که میمعنا 

در جامعه به بحث دموکراتیـک  بتواند که به چپ بدهد تعویق بیاندازد، و فرصتی
ای  هتـودهای  پایـه جدیـد آن را بیابد که قبل از تثبیـت قـدرتو امکان  بزنددامن 

بـا مـردم  بـودنتوانسـته  قبـل از انقـالب کـه چـپ .خود را بسازد و سازمان دهـد
انستیم د می .بود م به نفع مایداشت می یصحبت کند، درنتیجه هرچه فرصت بیشتر

تصور . الت استااحتمال اینکه مثال چپ در این مجلس اکثریت را بیاورد جزو مح

انتخاباتی بـرای مجلـس مؤسسـان  ۀتواند مثال با مبارز این نبود که چپ میاصال  ما
 !نـه. بـه دور برنامـه خـود سـازمان دهـدیک نیروی بزرگی را در ایـن انتخابـات 

اما حداقل یک فرصت چند ماهـه ایجـاد . بردند ها می بدیھی بود که باز هم آخوند
کنیم و تر  را گسترده نخودماای  تودههای  پایه بتوانیم تبلیغات کنیم، ما شد که می

ضـد را قبـل از ایـن کـه حاصـله از انقـالب  دموکراتیـِک  برای حفظ حقـوقمبارزه 
مـا بیشـتر از ایـن زاویـه . جلـو ببـریمد گامی به سرکوب کن انقالب بتواند همه را

در چنین شرایطی طرح این شـعار از این زاویه است که همیشه . ردیمک می مطرح
مواجـه مسـئله همـین مجـددا بـا در ایـران بعدی در هر تحول سیاسی . مھم است

در کجـای داند این شعار  نمی اما چپ ما نه آن زمان نه امروزه هنوز. خواهیم شد
هایی که شعار مجلس موسسـان را  این ۀجالب است هم .برنامه اش قرار می گیرد

 پارلمـان بـورژوایی انتخابـات بـورژوایِی  اولـین دانسـتند نـه تنھـا در می بورژوایی
امـروزه آرا اخـذ شـده  حتـی شـرکت کردنـد کـه با شوق و اشتیاقآقایان  اسالمی

بـه عنـوان  در انقالب به عنوان اثبات درجه نفوذشان در آن انتخابات را خودشان
  . مطرح می کنندسند و مدرک 

  

چطور به راحتی این مجلس از مجلس مؤسسان به یک مجلس کامال اسـالمی تغییـر پیـدا کـرد و : س
گاهی هستند بـه نسـبت خیلـی از جریانـات دیگـر ایـن تغییـر را  همچنان این گروهای چپی که مدعی آ
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دگی هـا بـه ایـن سـا ها و نهاد ها، تغییر ماهیـت سـازمان نامها و  پذیرفتند؟ چطور این تغییر ماهیت شعار
ها جریاناتی بودند که دویست سیصد هزار نفر هوادار  طرف این بدون هیچ مقاومتی اتفاق افتاد؟ از یک

حـداقل . حاکم جدید بودنـد ۀطبق ۀداشتند اما از طرف دیگر عاجز از کوچکترین مقاومت در مقابل برنام
نیفتـاد تـا زمـانی کـه بـزرگ و اصـلی اتفـاق هـای  های  تا جایی که من یادم است هیچ مقاومتی در شهر

ایــن  ۀخیــالی و ســهل انگــاری در مقابــل همــبــی  این. آمــدســال شصــت پــیش های  مــاجرای ســرکوب
سوسیالیستی و هم دموکراتیک جنبش پس های  بر روی جنبه هم خیلی معنادار و ویرانگرهای  چرخش

  ؟ناشی از چیست از انقالب 

  

عمده سیاسـی و بـه اصـطالح نیروهای  داری سرمایهای  در جامعه زمانی که: ث.ت
حاال با هر تفسـیر و محدود کنند،  دموکراتیک به استراتژی انقالبخود را  ،مترقی

تـرین  صـادقحتی بھترین و . کارچیزی جز این نخواهد شد ۀهر شکلی، عمال نتیج
یـا آلـت خود را به این هدف مقید کند عاقبـت  اگر و سوسیالیستی جریان انقالبی

چـپ آن جنـاح نقش دست و همکار ضد انقالب خواهد شد و یا در بھترین حالت 
مارتف . بدی نبودندهای  از روز اول آدمهم رهبران منشویک . را ایفا خواهد کرد

بـه جـاده ها  منشـویکامـا در انقـالب روسـیه . بـود ایسکرادر کنار لنین سردبیر 

هدف اصلی ضـدانقالب مثل ایران ای  در جامعه. ضد انقالب تبدیل شدند کن صاف
ابـا نخواهـد ها  از دادن هیچ وعده و وعیدی به تودهی است و یحفظ دولت بورژوا

طور که قبال هـم  همانو . نگھداردی یبورژوا را دولتبتواند داشت به شرط آن که 
توخـالی های  تـرین شـعار رادیکـالدر حالیکه هر روز  اسالمی نیز ضدانقالب گفتم
د در اولـین فرصـت بـه سـرکوب حقـوق رکـ مـی را تکـرار اسـتکبار طاغوت وضد

کــه بتوانــد دولــت بــورژوایی را  دموکراتیــک حاصــل شــده از انقــالب دســت زد
دانسـت طبعـا حمـالت  می ضدانقالب را بخشی از خلقاین  ی کهچپ. مستحکم کند

توخالی های  گرفت که وعده نمی را آن قدر جدی" خلق"آن به حقوق دموکراتیک 

. شـد ضـد انقـالبخود تبدیل به گـروه ضـربت بنابراین بخشی از آن حتی . آن را
انقـالب دموکراتیـک را در مسـخره بـودن نقـش بـورژوا  ۀمسخره بودن تز مرحل
وارد ملـی  ۀرا جبھـعلیـه دموکراسـی اصلی  ۀضرب. بینید می دموکراسی در انقالب
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مـا  ۀبخش دمـوکرات جامعـ ،با الس زدن هایش با رهبری خمینیملی  ۀجبھ. دکر
کــرد شــاید چــپ  مــی بیشــتر مبــارزه کمــی ایــن بخــش اگــر. را خلــع ســالح کــرد

 بـهزنـان مـثال وقتـی . شـد مـی مسئلهاین اهمیت متوجه تر  راحت همبورژوا  خرده
خلقی ضدامپریالیستی را کنار گذاشـت  رویاهایهم  چپمبارزه واردشدند  ۀعرص

و یـا هنگـامی کـه لشگرکشـی بـه . بـه دفـاع از زنـان وارد صـحنه شـددر عمل و 
. دفاع نکنـدکرد " خلق"توانست از  نمی دیگرخلقی چپ حتی  آغاز شدکردستان 

. بورژوایی نیز در جامعه ما ضعیف بـود اما واقعیت این است که دموکراتیزم خرده

منفـی  ۀنامـخود چـپ خلقـی بـرای ایـن کاربنابراین اگر بخواهم توجیھی از زبان 
بـود کـه در مقابـل رژیـم مقاومـت هـا  دست و پا کنـیم بایـد بگـوییم تقصـیر توده

  !نکردند

  

جریانـات  ٨٨بخصـوص بعـد از ماجراهـای سـال . دادامـروز ربـط  مسـائل این بحث را بهمی توان : س
انـد  کردهمطـرح هایی  ها و دور هم جمع شدن هایشان شـعار اپوزیسیون رژیم در این کنفرانسبورژوایی 

ام کـه کسـی  ام و نـه شـنیده من هیچ جایی نه دیده. مثل برگزاری انتخابات آزاد یا مثال رفراندوم و غیره
معنـی ایـن سـکوت چیسـت؟ بـه نظـر شـما ایـن غیـاب چـه . راجع به مجلس مؤسسان صـحبت بکنـد

  دارد؟ای  خاص سیاسی  های  داللت

  

بـه ضـرر را  کیل آنتشـ را کـهبورژوازی مخالف مجلس مؤسسان است، چ: ث.ت
 دموکراتیـک در جامعـه ایجـاد یمجلـس موسسـان گشایشـتشـکیل ؛ داند می خود
و مفلـوکی مثـل بـه خصـوص بـورژوازی ضـعیف . کنترل شدنی نیسـتند که ک می

ــران  ــورژوازی ای ــاده در یــک کشــور ســرمایهب ــادر نیســت  کــه داری عقــب افت ق

 برای همین مجلس خبرگـاِن  . را تحمل کندمردم  حقوق دموکراتیکترین  ییابتدا
دعـوا بـود تـا بـاالخره جنـگ و ها  و بازاری آخوندها بین خودماه  ینچند آخوندی

در . انقـالب مصـر نگـاه کنیـد بـه. توافق کننـد نفره ٨٠ یمجلسبر سر  توانستند 
به این سـادگی مجلـس مؤسسـان تواند  نمی شرایط انقالبی در دوران ما بورژوازی
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گروه و حـزب بـورژوایی فعـال ها  دهدر اپوزیسیون خود ما امروزه . تشکیل بدهد
رادیکـال تـرین حول شعار مجلس موسسان متحد شـوند؟ اند  چرا نتوانسته. است
مثل درست آنھایی هستند که کنند  می خواست دفاعاین  از کهآن وقتی های  جناح

ــدوم  خمینــی مــی ــد بعــد از رفران ــارهگوین ــا جمھــوری  در ب ســلطنت مشــروطه ی
کـه قـانون اساسـی جدیـد را  تشـکیل خواهـد شـد یمجلس مؤسسـاندموکراتیک 

یال و دم و اشکمی که صرفا نمایشی و فرمایشی اسـت تـا  بی یعنی مجلس. بنویسد
  . ای تودهانقالبی و 

  

معطوف به تغییر رژیم  ۀاشاره کردیم دارد آن اراداالن که هایی  یعنی در واقع البه الی همین شعار: س
  د؟شو می از باال پیگیری

  

ایران یا منتظر است آمریکا و اسرائیل و یـا  یئبورژوااپوزیسیون . بله دقیقا: ث.ت
از همه عربستان سعودی او را به قـدرت برسـاند و یـا چشـم بـه تر  حتی مسخره

مجلس موسسان دموکراتیک و انقالبی برای آن بـه . ته استدوخحات درونی اصال
. امـا بسـیار متفـاوت اسـترفراندوم . همان اندازه خطرناک است که خود انقالب
توانـد هـر رفرانـدومی کـه مطـابق  مـی قدرت جدید و از باال تعیین شده به راحتی

. بکشـدخواهد از آن بیرون  می نیز که دلشای  میلش باشد اعالم کند و هر نتیجه
بینی کرد این است  پیشتوان  می بنابراین بر اساس وضعیت موجود تنھا شکلی که

آن بخـش سرسـپرده و  ،"تغییـر رژیـم" امپریالیسـتِی های  که در چارچوب پروژه
آلت دست در اپوزیسیون بورژوایی به احتمال زیاد نوعی از رفرانـدوم بـا نظـارت 

سوسیالیست چپ .  و نه چیز دیگریرا پیشنھاد خواهد داد " یالملل بیننھادهای "
مجلـس موسسـان دموکراتیـک و انقالبـی و متکـی بـر تواند حـول شـعار  واقعا می
در . را در دسـت بگیـرد آینـده رهبـری انقـالبهـا  توده سازماندهیخودنھادهای 

  . دباشهمین باید سیاسی آینده هم شعار مرکزی انقالب 



)١٣٥٧ـ  ٦١(تاريخ مسکوت، بخش دوم   139  

Kandokav.com  ١٣٩٦، بھمن ٥کندو کاو   

کنـد صـرفا جنبـه بـوژوایی آن نیسـت بلکـه  مـی دموکراتیک آن چه یک انقالب را
و طبقــات ها  یعنــی مبــارزات الیــه. آن اســت و دموکراتیــکای  بیشــتر جنبــه تــوده

بنـابراین مـا بـاز هـم در ایـران . طبقـات حـاکم برای رهایی از استبداد فرودست
ضـد  در تکالیفکه ریشه و حتی بحران هایی انقالبی ای  تودهاعتراضی های  جنبش

به خاطر تعویق دراز . دکرخواهیم  مشاهده دارنداستبدادی و بورژوا دموکراتیک 
را بـه مراتـب بیشـتر بخـود ای  مدت تاریخی این گونه تکالیف اتفاقا ذهنیت تـوده

دموکراتیک و انقالبی توسط چپ تنھا  مجلس مؤسساندفاع از . اند همشغول ساخت

بـرای  موکراتیـک در جامعـه ایـراننیروهـای دهمـه قعی اتحاد عمل مـا بـا اراه و
    .الیروبی استبداد و درهم شکستن دستگاه دولتی است

مـا بـه عنـوان یـک نیـروی . تـوان بـه مسـئله نگـاه کـرد مـی از زاویه دیگری هم
نیـروی بـورژوا پیرامـون شـعار مشـترک حکـومتی یک توانیم با  نمی سوسیالیست
ھوری دموکراتیک بـا یکـدیگر جبھـه واحـد ممثال بگوییم فعال سر ج. وحدت کنیم
خرج مشترک ما با بورژوازی یعنی پایین کشیدن خودمان بـه سـطح م. ایجاد کنیم
کنـیم امـا  مـی ما برای دولت کارگری مبارزه. غیر اصولی این کاریست. بورژوازی
توانیم در باره تشکیل مجلسـی کـه بتوانـد  می قالل خود در این مبارزهتبا حفظ اس
مـنعکس کنـد اتحـاد عمـل  یاسـتبداددستگاه بقایای  پاکسازیدم را در اراده مر

را در پیش نگیرد در بیست سال چنین تاکتیکی اگر چپ  نبه نظرم. داشته باشیم

. سیاست ایران داشته باشـد صحنهآینده هم نخواهد توانست هیچ نوع نفوذی در 
بـرای کشـورهای عقـب افتـاده  خواست هنوزگوید این  می که وقتی نیزتروتسکی 

کـه ایـن  کنـد مـی اسـتدالل دوتاکتیکا همان استدالل لنین در مطرح است دقیقا ب
تواند رهبری انقالب دموکراتیک را به  اش پرولتاریا می واسطهشعاری است که به 

  .دست بگیرد

  

اول انقالب بکنیم چه نکـاتی را در رابطـه بـا عوامـل  ۀبندی از این چند ماه اگر بخواهیم یک جمع: س
توانیـد بگوییـد  که باعث ناتوانی و سردرگمی احزاب و جریانات چپ در ایران شدند میای  ذهنی و عینی

  ؟
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در دوره انقالبـی نقـش . گفـتم قـبالبنـدی را  جمعاین د من به شکلی یببین: ث.ت

در مقابلـه در جامعه ما سیاسی نیروی رادیکال . شود می عامل ذهنی دوصد چندان
ــا  ــرمایهب ــداران  س ــرونداران و زمین ــارگر بی ــه ک ــد از طبق ــا بای ــی ی ــا از  م ــد ی آم

انقـالب ایـران  "چـپ"ایـن مجموعـه را اگـر . بورژوازی شھری و روستایی خرده
هنگـامی کـه  . کمتـر از خمینـی مسـتبد نبودنـدشان  نمایندگان حزبی٪ ٩٩بنامیم 
گیـرد،  مـی قـدرت را مـاکراتیک این باشد که حـزب چپ از انقالب دمو این درک

تواند در برابـر ضـد انقـالب بـه درک اهمیـت شـعار مجلـس موسسـان  می چگونه
مسـتحکم دانقالب با سرکوب دستاوردهای دموکراتیـک همـین انقـالب برسد؟ ض

و مغشـوش و  هنگـامدیر شمقـاومت ی نکرد یامقاومتیا اصال اما چپ علیه آن  ،شد
 پیرامـون و نـه جھـت خـاص و متمرکـزی داشـتنـه ومـت اایـن مق. پراکنده بـود

 ۀدموکراتیـک و چـه درجنبـ ۀچه در جنبـ. گرفت می صورت مشترکیهای  خواست
مبـارزه  انقالبـینه برای مجلـس موسسـان دموکراتیـک و چپ . داری سرمایهضد 

یعنی دو شعار اصلی انقالب ایران توسط . کرد و نه برای اتحاد شوراهای کارگری
کرد هم به  میمبارزه توان ادعا کرد اگر  می. کنار گذاشته شد در این انقالب چپ

رسید اما از آنجا که نکرد جایی برای آزمایش این ادعا و ارزیـابی اینکـه  جایی نمی
به نظر من، شـاید بـا قـدری   .توانست جلو برود نیز نگذاشته است تا کجا میچپ 

 در ایـران وجـود داشـتهـزار عضـو اغراق، اگر واقعا یـک جریـان بلشـویکی بـا 
  . توانستیم بکنیم که بسیار هم شرایط عینی را تغییر بدهند می ها بسیاری از کار

 کـه چـپ درک کـرد هنگـامی. کمیک قضـیه نگـاه نکنـیمتراژی های  به جنبهتازه 
است  بوده ضد انقالبپیروزی  در واقع گیری شورای مخفی انقالب اسالمی قدرت

و هنگــامی کــه نقــدا بــازی را باختــه بــود بــه ! کــه ســر خــودش بــاالی دار رفــت
پرسیدنی است چرا اغلب این جریانات به این . نظامی متوسل شدهای  ماجراجویی

هایی که امـروزه  همینراحتی لو رفتند؟ چرا که خودشان فراموش کرده بودند با 
از همـان اول چـپ ها  آخوند. دنسنگر بود همتا دیروز اند  شده مسلحانهوارد نبرد 
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را جـزو خلـق هـا  مـا آنبـورژوای  خردهامـا چـپ  نددانست می را دشمن اصلی خود
  . کرد می محسوب

فعالیـت علنـی ان شـخود هگفته بودیم که مبادا در محلـ رفقای خودمان هما به هم
دانسـتند  مـی رفقای ما از همان اول. دنبفروش حزبیروزنامه یا کمونیستی بکنند و

ی از دالیلـی یکـ. دنشـوبقـاطی و نیروهای پشت رژیم با جریانات مذهبی که نباید 
قیام هنوز چپ در حتی شش ماه بعد از  .همین بود نیز که ما کمتر ضربه خوردیم

. زد می را  برادر و رفیق و دوست صدا کرد و آنھا می الله همکاری حزبمحالت با 
 چـه نبـردی از ایـن. را بسـته بودنـد مـاهمـه  اما از همان اول کمر قتـلها  آخوند
شما دشمن را دوست بدانی امـا دشـمن بتوانـد از ایـن حماقـت شـما که تر  نابرابر

   . استفاده کند تانترکشتن برای سریع

ما از همان ناتوانی و سردرگمی چپ باعث شد که بنابراین از لحاظ مادی و عملی 
و طبقـاتی اقدامات ضد انقالب برای تثبیـت قـدرت از یک  هیچ در مقابلروز اول 

آن  در .سـازمان نـدهیمجـدی  یمقـاومتهـا  حمالت آن به حقوق دموکراتیک توده
چنـد مثـل  ی طبقـاتیتناسب قوا. جود داشتاین کار و نیرویامکان و اولیه  ۀدور
اما پیگیری و تداوم در . هرجا که مقاومت کردیم پیروز شدیم اتفاقا. بعد نبودماه 

هنگـامی کـه نیروهـای . همه بیشتر در انتظار بھتر شدن اوضـاع بودنـد. کار نبود
   .خواهند شد ماجراها یرو دنبالهخلقی ضد انقالب را انقالب خلقی بدانند پس 

سوسـیالیزم را درک کـرده  ای کاش چپ ما دموکراتیک بودن سنت مارکسیسـتِی 
که تسخیر قدرت توسط  مانیفست کمونیستت در ای کاش اهمیت این عبار. بود

در . کردنـد مـی درک ،دانـد مـی " پیروزی در نبرد برای دموکراسـی"پرولتاریا را 
مـارکس . سنت مارکسی نبرد برای دموکراسی همان نبرد برای سوسیالیزم اسـت

جوان بـه ایـن دلیـل سوسیالیسـت شـد کـه درک کـرد در دورانـی کـه تناقضـات 

ــدا آشــکار شــده داری ســرمایه ــز در همــاند  نق ــوژوازی نی ــواع آن ااشــک ۀب ل و ان
انقـالب سوسیالیسـتی  همانـا تنھا راه رسیدن به دموکراسی ضددموکراتیک شده و

  . است
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 یـکدموکراتغیرچـپ مـا در واقـع . ستهمین ا انقالب ما ۀبه نظر من درس عمد
سرسختانه مـدافع تـز کرد و  می انقالب سوسیالیستی را نفیضرورت  بود، با اینکه

اساسـا  نیـزدموکراتیـک درکـش از انقـالب  بـود  امـاای  منشویکی انقالب مرحلـه
واقعیت این است کـه سوسـیالیزمی کـه ضـد . بود یکضد دموکراتاستالینیستی و 

ی از دیگـر در واقـع نـوع. دموکراتیک باشد از بورژوا لیبرالیـزم نیـز بـدتر اسـت
انحطـاط ایـن عمـق . نامید می سوسیالیزم فئودالیاست که مارکس ای  همان پدیده

ـــالب نشـــان داد ـــران را خـــود انق ـــان. استالینیســـتی چـــپ ای  بســـیاری از هم

دموکراتیـک ضـد بـه انـدازه ضـدانقالب آخونـدی  انقالبهایی که در  استالینیست
ــال ــتی را ع ــزم امپریالیس ــورژوا لیبرالی ــی ب ــروزه دوروی ــد ام ــرین  یبودن ــکل ت ش

امپریالیستی ضد انقالب های  ایدئولوگدر انقالب آینده یعنی . دانند می دموکراسی
  . دشخواهند 

که ارکان  شکل خواهد گرفتها  بین باالیی دیگری ۀطئبعدی باز هم تو انقالبدر 
هـم سوسـیالیزم بـاز  و. دند و دولت بورژوا را نجات دهنقدرت را در دست بگیر

و  واقعــیبــه جــای دفــاع از حقــوق دموکراتیــک مــا بــورژوائی  خــردهبــورژوایی و 
های  شـعارارتجـاعی و های  ایـدئولوژی پشـت ،پرداختن به مطالبات اصلی انقـالب

نگـاه چـپ فعلـی  یتوضع به همیناگر  .و سطحی مخفی خواهد شدتو خالی های  
هنـوز کـه هنـوز اسـت  :فھمیـد بھتـر مـیرا چھـل سـال پـیش  درکنید بدبختی ما 

خواست اصلی و مرکزی نبرد دموکراسی علیه استبداد در بـین نیروهـای سیاسـی 
و این همواره راه را بـرای توطئـه . فعال و به اصطالح آگاه جامعه ما روشن نیست

   . های از باال فراهم خواهد ساخت

 تفـاوتچھـل سـال پـیش خیلـی  ۀما با جامعـامروزه  ۀجامعاین در شرایطی که  و
. اند هنوز در میدانها  توده ،علیرغم آخوندیزم. سیاسی شده استواقعا اوال . دارد

یـک تضاد بین رژیم آخونـدی و داری  روابط سرمایهسابقه  بی با گسترش و همراه
 ۀدور بنـابراین در. شـده اسـتتر  به مراتـب آشـکارداری  سرمایه متعارف ۀجامع

بـرای حقـوق دموکراتیـک مبـارزه اصـلی مبـارزات سیاسـی در ایـران آینده بستر 
نکنـد  کدرشعار مجلس مؤسسان را اهمیت در این میان چپ ما اگر . خواهد بود
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تر  برای تشکیل آن مبارزه نکند به شکلی فجیـعبورژوایی های  و در مقابله با بدیل
 .است بازی را به بورژازی باختهاز قبل 

 

رفرانـدوم و مجلـس  ۀمربوط به مسئلهایی  به چند ماه بعد از انقالب و به بحث یقبل سؤاالتما در : س
شـود مکثـی کـرد و کمـی بـه  در اینجا مـی. خبرگان رسیدیم و همچنین مسائل مربوط به قانون اساسی

هـای بهمـن و اسـفند، در منـاطقی ماننـد  اوایـل بعـد از قیـام، یعنـی ماه ۀدر همـین دور . عقب برگشـت
ینیم و شـاهدیم کـه از جانـب مـردم اقـداماتی ب را میهایی  ها و جنبش کردستان و ترکمن صحرا خیزش

. ها و مسلح شـدن مـردم خصوصـا در مهابـاد و سـنندج گیرد در راستای گرفتن برخی پادگان صورت می
ای  بـود  یدید و به طور کلی چه نیروی بالقوهد می خواهم بپرسم که شما آن زمان این قضایا را چطور می

دیگر این اسـت کـه از همـان اوایـل  ۀیی پیش بیاید؟ مسئلکه باعث شده بود در آن مناطق چنین قضایا
تا به امروز، ضد انقالب حاکم خواسته که جریانات کردستان و تـرکمن صـحرا هایی  شروع چنین حرکتی

اقدامات خشونت آمیز بودند و همین را دسـتاویزی قـرار داده بـرای  ۀرا به این متهم کند که شروع کنند
 بـدیهی و عقـل سـلیمیو آنقدر این را تکرار کرده که تبدیل به یک چیز های بعدی  توجیه کردن سرکوب

شده است، طوری که حتی خیلی از جریانات لیبرال هم به نوعی با این دیدگاه همنوایی دارنـد و زمـانی 
ای ایجـاد کننـد بـین  شـود کـه یـک موازنـه شان این می نند نهایت انصافک می که این مسئله را تحلیل

ای که در این مناطق وجود داشـته اسـت و بـه نـوعی  دولتی و جریانات سیاسی توده نیروی سرکوب گر
ها بودنـد و پنجـاه درصـد آنهـا، امـا در نهایـت دیـدگاه  خواهند بگویند که پنجاه درصد از مشکل این می

حتمـا بـه ایـن مسـئله هـم میخواستم . ها جنبشو نیروها  ،هد به این جریاناتد می غالب مسئله را ربط
  .بپردازیم

  

ــاش : ث.ت ــونت اوب ــام خش ــد از قی ــزباز روز اول بع ــای  ح ــه نیروه ــی علی الھ
توان  می بنابراین واقعا فقط با وقاحت آخوندی. دموکرات و سوسیالیست آغاز شد

بـه . ادعا کرد که مسئولیت آغاز خشونت در انقالب ایـران بـه دوش مـردم اسـت

 تاکیـد کـردم نقـش اساسـی در باالکه  طور همان. دلیلش هم واضح استنظر من 
هـا  سـرکوب ملیت. ضد انقالب جلوگیری از فروپاشی دولت بورژوایی حـاکم بـود

نـه بـر اسـاس در ایـران  بـورژواییدولت . ناپذیر از این دولت است جداییجزئی 
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براسـاس سـرکوب  شروز تولـدهمـان از انقالب دموکراتیک و وحدت ملی بلکه 
حفظ دستگاه نظامی واحد بـرای چنـین دولتـی، . است شکل گرفتهها  حقوق ملیت

همـواره بـا  ،اند هدر منـاطق مـرزی متمرکـز شـدها  بویژه در ایران که اغلب ملیت
مترادف   آنھانظامی و حتی اشغال نظامی مناطق سرکوب نوعی تحریم اقتصادی و 

بـه اشـغال گـر مقاومـت مـردم را نظامیـان بنابراین تعجبی ندارد کـه . بوده است
مگر اسرائیل عین همین بھانه را هر . تبدیل کنندتر  برای اشغال وحشیانهی ا بھانه

بـرای رژیـم جدیـد نیـز  کنـد؟ نمـی تکـرارها  روزه برای ادامه سرکوب فلسـطینی
  . را سرکوب کندها  بایست نخست ملیت می ییاستحکام دولت بورژوا

رژیـم بـرای خوابانـدن بحـران انقالبـی از طریـق سـرکوب تر  به عالوه هدف کلی

 "مـردم"خـود درون  ضـعیفهای  باید نخسـت از حلقـهمردم حقوق دموکراتیک 
هـا  سـرکوب زنـان و ملیت ،ایرانـی شووینیستیدر جامعه مردساالر و . شد می آغاز

 نیـز" مـردم"بسـیاری از خـود. داده بـود ضد انقالبهایی را به دست  حلقهچنین 
 اشاره کـردم. ندبمانخنثی  کم دستیا شوند و توانستند در این سرکوب سھیم  می
. شد می لقیتدست دوم ای  حجاب اجباری از طرف خود رفقای چپ هم مسئله که

نفـت  نگرانعرب حتی برخی از دوستان چپ را خلق  تشکیل کانون فرهنگیو یا 
  . بود کردهخوزستان 

غاز شد و عمـدتا ریشـه در مبـارزات وقایع ترکمن صحرا نخست در سطح محلی آ
نیروهای آخوندی ارتجاعی محلی فرصـت را بـرای مالخـور . دهقانی محلی داشت

رهبری این مبارزات بـه دسـت . کردن اراضی بزرگ منطقه غنیمت شمرده بودند

رهبـری  .بدون آنکه این سـازمان انگشـتی بلنـد کـرده باشـد فدایی افتادسازمان 
" رهبری"بنابراین از  را نداشت" روحانیت مبارز"زمان قصد جنگ با  آن فدائیان

بـا ای  توافـق نامـه. نـدبا سازش با رژیم مبارزه را فدا کرد  خود استفاده کردند و
رژیم امضا کردند و با بوق و کرنا اعالم کردنـد کـه منـافع خلـق تـرکمن  در ایـن 

م نـه تنھـا همـه توافقـات را اما کمتر از یک سال بعـد رژیـاند  توافقات تامین شده
هـا  کنار گذاشت که سرکوب دهقانان ترکمن را مجددا از سر گرفت و این بـار ده

   . از قبلتر  برابر وحشیانه
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بـرای دولت مرکزی  فوری ۀاما حمله به کردستان را باید در چارچوب همان نقش
ت به کردسـتان در حکومـتوجیه سیاسی حمله اوال . بررسی کردها  سرکوب ملیت

بعدی یعنی حمله کردها به پادگان نداشت بلکه بیشتر های  ربطی به بھانهبازرگان 
واقعیت این اسـت کـه در آن . شد می عنوانصدام و عربستان های  از زاویه توطئه

وجـود داشـت و بـا پـول عربسـتان و از طریـق عـراق نیـز ای  زمان چنـین توطئـه
امـا در ضـمن . شـده بـود اسلحه در مناطق کرد و عرب نشین پخـش یها کامیون

کـه هـم در مرکـز آن حقـوق بود جریاننیز در ای  انقالبی توده ،همانند همه ایران

جـدایی سـطح طبقاتی بـه  ۀو هم از لحاظ رشد مبارز داشتدموکراتیک ملی قرار 
 ۀتوطئـ. بـودطبقات حاکم و محکوم در خود منطقـه نیـز رسـیده سیاسی نیروهای 
رکشـی بـه کردسـتان و کشـد بـرای لشای  بھانـهپادگان مھاباد  ماجرایو  خارجی

. تـوان بافـت می هموارهها  گونه بھانه از این .تالش برای سرکوب انقالب در آن جا
سایر منـاطق در آن جـا های  تاکتیک. ندبافت می دیگریهای  ها نبودند بھانه اگر این
تجمعـات مـردم را محلـی توانستند به راحتـی بـا نیروهـای اوبـاش  نمی .کارا نبود

سرکوب کنند و سپاه محلی و مورد اطمینان نیز وجود نداشت که بتواند قدرت را 

در مرزهـا دو یـت هـا دولت مرکزی در تھران بدون سرکوب حقوق مل. حفظ کند
  . ماه هم دوام نخواهد آورد

  

ل بـه ئقا حاکم رود که انگار ما برای جریانات مذهبی های شما بحث دارد به سمتی می در صحبت: س
گاهی  اگر به لحاظ تاریخی و سیاسی نگاه کنـیم شـاید امـروزه بـه  ولی .عجیب و غریبی هستیموجود آ
بـه چنـین جایگـاهی رسـیده اند  ای که در اختیار گرفته داری و امکانات مالی حکومتعملی  ۀدلیل سابق

گاهی سال پـیش، جریانـات مـذهبی ولی اینکه ما تصور کنیم چهل . ای را داشته باشند باشند و چنین آ
گاهی را داشتند به نظرم تصور خـودم ایـن اسـت . تواند خیلی به واقعیت نزدیک باشد نمی این سطح از آ
. آن زمـان ایـران جسـت و جـو کـرد ه درجامعـوضعیت و شـرایط که علت موفقیت این جریان را باید در 

شـفته بودنـد امـا جریانـات جریانات چـپ و نیروهـای دیگـر سیاسـی خیلـی ضـعیف و آ درست است که
گاه نبودند گاهی عمومی خیلی انطباق داشتند،  مسئله این است که آن. مذهبی هم خیلی آ ها با آن نا آ

این جریانات با همین وضعیت  ۀپا افتاد  پیشها و شعار و تحلیل و درک خیلی سطحی و  یعنی بین حرف
بـه لحـاظ سـازمانی کـه . ری وجود داشتهای مردم نوعی سازگا ماندگی عینی و ذهنی عموم توده عقب
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مثال شبیه آن چه کـه در هایی  که بتواند سازمانبودیم های حتی پراکنده و مخفی  فاقد هر نوع سازمان
انقالب روسیه دیدیم به وجود بیاورد؛ این که در جاهای مختلف اقلیتی از کـارگران بـه عنـوان مثـال در 

از طرف دیگر به لحـاظ . ادندد می تری را شکل مترقیریان ها ج و این شدندمقابل سربازان سازماندهی 
های  در رابطـه بـا خشـونتمسـئله ایـن . سـواد رو بـه رو هسـتیم کـم ۀذهنی ما در آن دوره با یک جامعـ

علیه یک هایی  گویید در تظاهرات چنین خشونت وقتی شما می. نیروهای ضد انقالب هم مصداق دارد
دهـی  سـازمانمد به نظرم عالوه بر این که احتماال به قول شما علیه جریانات دیگـر آ شعار به وجود می

یعنی جریاناتی بودنـد کـه . طلب هم بودند خشونتها واقعا  دیگر این است که این ۀد ، دلیل عمدانشده 
رک مشـت ۀمدرنی بودند که چیزی به نام مثال مبارز  ارتجاعی و پیشاجریانات . حرفی برای گفتن نداشتند

شان وجود نداشت و عالوه بر این چون دست باال را هـم  داشـتند طبـق  و ائتالف و امثالهم در قاموس
بـه نظــر مــن ایــن . ردنــدک می طلــب هسـت عمــل خشــونتهمـان ذات خودشــان کــه انحصـار طلــب و 

گاهی هـا آمـوزش داده باشـند کـه اینگونـه  ای نیست که رشد کرده باشد و مثال از یک مرکـزی بـه این آ
گـاهی وجـود داشـته باشـد . شید و از پیش تعیین شده عمل کنیدبا یعنی در این مسئله بیشـتر از آنکـه آ

های رقیِب چپ  ایران است و حاال ضعف سازمان ۀانطباق این جریان با فقر سازمانی و فقر ذهنی جامع
  .ای که پیش بردند موفق شوند شود که در پروژه هم مزید بر علت می

  

ایـن  عاقبـتدر ایـن تردیـدی نیسـت کـه . تان درسـت اسـت حرفجوهر : ث.ت
سـطح  و ارتباط مسـتقیمی بـااند  مدنی بیرون آمده ۀاز دل آن جامعاشکال سیاسی 

مسـتقیما بـه ایـن را  تـوان می نه به نظر من اما. نددارفرهنگ آن جامعه  آگاهی و
 تـوان پیـروزی مـی چپ و راست ربط داد و نـهسیاسی تناسب قوای بین جریانات 

افتـادگی  عقـبمـثال . فاشیزم مذهبی را مستقیما از آن نتیجه گرفـتناپذیر  اجتناب
اهمیــت بــودن جریانــات  کــمدر عــین حــال بـه معنــای  داری ســرمایهیـک جامعــه 

 انقالب اکتبر نشان داد که چگونه یک جریان آگـاه انقالبـی. رفرمیستی نیز هست
شـاید از جامعـه امـروز مـا نیـز کـه مثل روسـیه ای  افتاده عقبتواند در جامعه  می

. آمـاده کنـدانقـالب را بـرای لیـون تـوده کـارگر و دهقـان یمهـا  دهبود تر  مذهبی
 کـارگر بالنسـبه ۀطبقـبورژوایی می تواند همـراه بـا  ۀبنابراین عقب افتادگی جامع

   .باشد تری پیشرفته
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به  آخوندی ِب ضد انقالاین خاص گری  وحشیکه  است این درستاز طرف دیگر 
بـه ضـد انقـالب  خشـونتامـا  ،مرتبط اسـتنیز آن مذهبی های  عقب افتادگی پایه

از وحشـی ای  بلکه ضـدانقالب چنـان درجـهنبود  ی اجتماعیپایه ها خشونتدلیل 
از . داد در صـفوف اول قـراروحشی آن را های  طلبید که خمینی و پایه می گری را

آخوندها و طرفدارانشان را نمی توان مستقیما بـه  توحشطرف دیگر حماقت و یا 
  .یکی آلت دست دیگری است. دولتی وصل کرد بربریتحماقت و 

، یعنـی از اسـالم بـود فـدائیانمرداد طرفـدار  ٢٨قبل از کودتای  ۀدور درخمینی 
و حتـی  خواسـت مـی حکومت اسـالمی کرد که می همان موقع از جریانی طرفداری

 امـا .تئوریزه کرده بود که توسل به ترور فردی برای رسیدن بـه آن مجـاز اسـت

بـرای شکسـت مصـدق ها  مرداد از همین ٢٨کودتای ریزان  برنامهشد ناین باعث 
بـه اتکـای همـین امنیتی ضـد چـپ  عمدۀ های مگر یکی از دستگاه .دنناستفاده نک

 ۀاین فرصت را داد کـه پـروژ خمینیبه از طرفی  ٥٧انقالب نیروها ساخته نشد؟ 
و از طـرف دیگـر بـه دولتمـداران  را تحقـق دهـد اش اسـالمیحکومـت ارتجاعی 
این امکان را داد که با استفاده از این پروژه انقـالب را  ی داخلی و خارجییبورژوا

. ه دلیل هـوش خمینـیببود و نه نه بخاطر اسالمی بودن مردم  این. دنسرکوب کن
الزم بـرای ای  تـوده نفوذ سی در جامعه ما که از قدرت سازمانی وتنھا نیروی سیا

بنـابراین حتـی اگـر در آغـاز مـاجرا . بودنـدها  سرکوب انقالب برخوردار بود این

 را به این طرف سوقها  آنروند جریانات خودشان هم به این آینده واقف نبودند 
  . داد می

. نسبی در نظر بگیریداوال باید . هم نباید گرفت کم دستبعالوه جریان مذهبی را 
دستگاه حاکمه بینید که در  می طور نگاه کنید این اگر .ایران ۀبه نسبت خود جامع

کرده و سـکوالر  تحصیلیک طرف ما بورژواهای مدرن  طور نبود که ایندر ایران 
جنــاح ارتجــاعی، تجــاری و ایــن  داشــتیم و طــرف دیگــر و آمریکــایی و صــنعتی

های در یـک طـرف لبـاس مدرنیتـه بـه تـن دزدو گانگسـتر. اسالمیو  هافتاد عقب
گریه می کرد و در طرف دیگر از لباس آخوندی برازنده تر  سلطنتیدارى سرمایه

  . برای چنین دزدها و گانگسترهایی پیدا نمی شد
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امـر ها  از آخونـدجھـانی  داری سـرمایه ۀاستفادم مھم است که در نظر داشته باشی
گـذار امپریـالیزم انگلـیس و  سیاسـتریزی و  برنامههای  در دستگاه. جدیدی نبود

 ٢٨از قبـل از کودتـای " خطـر شـوروی"آمریکا استفاده از جریانات اسالمی علیه 
مگر مرجـع مگر  انجمن  حجتیه را خود ساواک برپا نکرد؟ . مرداد آغاز شده بود

؟ البتـه کـرد نمی همکاری ساواکا ب ،الله حلبی آیت ،همین آقای احمدی نژاد تقلید
انجمـن کل مگر اما . حجتیه شریعتی و مجاهدین نیز بیرون آمدندجریان از همین 

و  هدر کار بـودها  همکاریگونه  این همواره ضد شاه نشد؟ در اینکهتر  حجتیه بعد

نبایـد  هبرقـرار بـودبین جریانات مذهبی و دولتـی و امپریالیسـتی گونه روابط  این
 ! را نتیجـه گرفـترژیم  بالهتتوان  نمی هاآخوند بالهتبنابراین از . شتتردید دا

علیـه و جـانی تـرین جنایتکـاران  ابله تـریناز در زمان مناسب بورژوازی همواره 
بنابراین هر آن چه بورژوازی مـدرن . می کندکرده و استفاده  انقالب و انقالبیون

و اکنون بیشتر هـم تلنبـار  اند هداشتها هم  این و داردما  از فرهنگ و هنر داشته 
  . کرده اند

اتفاقـا یکـی از . دیگری نیز به این مسئله نگاه کـردکامال متفاوت  ۀاما باید از زاوی
مندتر شـدن جنـاح بـازاری آخونـدی از لحـاظ  قدرتانقالب سفید  ۀنتایج ناخواست
. به معنای گسترش روابط تجـاری نیـز بـود داری سرمایهگسترش . اقتصادی بود

، نرفتـه بـوداز بـین  نـه تنھـا بـازاری جنـاح ،تمـدن بـزرگ آریـا مھـری ۀدر آستان

بـه  لیبی گرفتـه تاه و از لبنان در کل منطقه استفاده کرد جدیدبرعکس از شرایط 
در را عظیمـی که منابع مـالی  ه بودل شدیبدتیک جریان تجاری بزرگی در منطقه 

دسـت ایـن بخـش از هیـأت در امکاناتی کـه در پایان انقالب سفید . اختیار داشت
 موقعیـتخـواهم بگـویم کـه از نظر مـی. نبـود سـلطنتیبخش  از حاکمه بود کمتر

 کم دسـترا از هیـات حاکمـه ایـن جنـاح قدرت  ١٣٥٠ ۀایران در دهدر  طبقاتی
 کم دســتهرگــز ایــن جنــاح را  امپریــالیزم آمریکــا و انگلــیس بــرعکس .نگیریــد

گونـه عناصـر ارتبـاط نزدیـک  قبل از انقالب ایران بـا ایـنها  از سال گرفتند و نمی

و یـزدی رهبـر انجمـن . کار چاق کن خمینی در نوفل لوشاتو یـزدی بـود. داشتند
 . گرفـت مـی "کمـک مـالی"اسالمی در آمریکا بود که هم از ساواک و هم از سـیا 

انقـالب سـفید  چون کردیم می فکر که  بود همین ماخود  بزرگ اتاشتباه ی ازیک
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به شـھروندان درجـه دو تبـدیل کـرد در پایـان ایـن  این بخش از هیأت حاکمه را
  . استهمین طور وضعیت دوره هم 

یـا طالبـان و القاعـده و المسـلمین  اخـوانمـثال های مشـابه  وقتی ریشۀ تمام پدیده
را هـا  اینجریانات امپریالیسـتی  اول خودبینید از همان  را بررسی کنید میداعش 

امپریالیسـتی ایـن موجـودات قـرون " غنـی سـازی"و بـدون  نده اسروسامان داد
اینھـا و   حتی اگـر اخـتالف امـروزه بـین .ارها باقی می ماندندغوسطایی در همان 

دوســت یکــدیگر ای  دورهکــه نیســت، دســت کــم در واقعــی باشــد  "امپریــالیزم"
 به وضعیت ایران کـه برگـردیم . فھمند می زبان هم را هنوز هم بنابراین. اند هبود
 ۀنقشـ  ٥٦علمیه قم به ناگھان در سـال  ۀطور نبود که چھار تا آخوند در حوز این

. آورنـد و بـه اجـرا در کننـد ریزی طرح سازماندهی این نیروی مذهبی سیاسی را 
این عوامل دست به دست یکدیگر دادند که . کش نقدا وجود داشت نقشهنقشه و 
  .  قرار بگیردضد انقالب لوی صف رهبر شود و در جخمینی 

نباید هـم ایـن  اما ،باز تاکید کنم منظور این نیست که کل ماجرا توطئه و قصه بود
جھانی در دارى سـرمایهقدر ساده لوح بود که تصـور کـرد دسـتگاه هـای حاکمـه 

افتادن رهبری انقالب به دست خمینی خود  .می کنندبحران های انقالبی مداخله ن
به ادعاهـای امـروز آقایـان . چیز دیگری نبودهیات حاکمه های  دستگاهجز توطئه 

بـه  فقـط. کشـیده بودنـدرا انقالب اسالمی  ۀنقش شکم مادرکه از  وجه کردتنباید 
هـایی  هیچ ربطی به حرف. برگردیدسه سال قبل از انقالب  خود خمینیهای  خطبه

روح روح اللـه خبـری از انقـالب دو سـال بعـد  .شـتندازد  مـی که دو سـال بعـد
  .نداشت

آن کـه  غو جوانبی از نبوکه ما داشتیم نیروی مخالفی از این نیز بگذریم که با آن 
قدر هم کار دشواری نبـود کـه  آنسرکوب انقالب ، پیشتر مورد بحث قرار گرفت

کشی به نام شـاه و مـذهب  آدمگری و  وحشیقانونی،  بی .امپراتور پروس را بطلبد
طور نیست کـه  این پس .اند ههمواره ارکان اصلی حکومت استبدادی در ایران بود

و ذکـاوت  هـوشخـاطر بامروزه به اوضاع نگاه کنیم و فکر کنیم ثبات این نظـام 
 گیری قـدرت دولتـی شکلها صورت گرفته باشد چرا که در پشت ماجرای آخوند
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قصد من ایـن بنابراین . شکل گرفته بودنیروهای دیگر هم سیاری ائتالف ب ،جدید
نـادانی م سـتخوا بیشتر می بلکههوش آخوندها اغراق کنم،  ۀدرجدر باره نبود که 

آن هیـأت حاکمـه سیاسـی های  ها و ترفنـد اهداف و نقشـه .خودمان را نشان دهم
ی بین خوش. ا توضیح دهدی چپ رگیجچنان پیچیده یا بدیع نبود که به این راحتی 

افتادگی مذهبی  عقبنیز بخاطر اسالمی بودن و  "روحانیت مبارز"به مردم نسبت 
 چپ ایـران و اپورتونیست بودن جامعه ما نبود بلکه بخاطر غیر مارکسیستی بودن

  . بود

خود مبارزه به درجۀ آگاهی بـاالتری برسـند  ۀها اصال فرصت اینکه در تجرب توده
آنجایی هم که . نداشتند، و قبل از اینکه بتوانند مبارزه کنند انقالب شکست خورد

از ایـن زاویـه بلـه، . شـان شـدند مبارزه کردند رهبـران خودشـان باعـث شکست
ها قبل از  که از مدتهایی  اما به نقشه. پیروزی ضدانقالب خیلی راحت اتفاق افتاد

هیأت حاکمۀ بعد از انقالب در حال اجرا بود  ۀبواسط طرح ریزی شده بود انقالب
سـاخته آن سـرکوب  یها و نھادهـا دستگاه قبل از انقالباز . دادکم بھا  نیز نباید

  .  میشد

        

های منطقه ای  گیری جنبش های اول انقالب و شکل هایی که راجع به خشونت در خیلی از بحث: س
کنند این است که  ملی به وجود می آید، بحثی که عموما هواداران نظام حاکم مطرح می های و اقلیت

ها و غیره، و  ها رفتند به سمت به وجود آوردن مناطق خودمختار یا تسخیر پادگان اصوال چرا این گروه
خواستیم خشونت ایجاد کنیم و بخشی از نیروهای  معموال جواب طرف دیگر این است که نه ما نمی

آیا اصال وقتی که چنین اتفاقی . رود ایم؛ به این واسطه خود مشروعیت عمل زیر سؤال می انقالب بوده
هایی هستند که مسئلۀ ملی در آن مناطق برایشان وجود  آید و یک گروه افتد، انقالبی به وجود می می

ه وجود ندارد، باید دارد و حل نشده است و هیچ افق و دورنمایی هم در این انقالب برای حل این مسئل
بر سر این که چه کسی شروع کرد و چه کسی شروع نکرد  بحثبیاییم در رابطه با میزان خشونت و 

کند خود به  صحبت کنیم؟ یا اصوال خود یک نظاِم در حال ظهور که هیچ اعتنایی به مسئلۀ ملی نمی
هایی که  کند؟ اغلب بحث ایجاد می های ملی پیگیر مشروعیت برای پیگیری و مبارزه اقلیتخود 
شاهد  سعی دارند بینم هنوز هم بعد از نزدیک به چهل سال بر سر همین است که جریانات مختلف می

سر چه کسی پاسدارها را تر بود؟ مثال  و سند رو کنند که چه کسی شروع کرد؟ کدامیک خشونت طلب
تا جایی که .  سئله بر سر این چیزها نیستیا چه کسی بمباران کرد؟ در حالی که به نظر من م؟ برید
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بهمن پادگان مهاباد؛ گفته  ٣٠گیرند و بعد هم  شهربانی مهاباد را میکردها بهمن است که  ٢٣ دانم می
ها و  بهمن مهاباد از نارضایتی خود نیروهایی که در پادگان بودند نسبت به  کادر ٣٠شود که ماجرای  می

و همین باعث شد که نیروهای سیاسی مثل حزب . شک پور آغاز شدفرماندهان برجسته مثل سرتیپ پز
در یک فرایند  مراکز نظامیباالخره مسئلۀ تسخیر . دموکرات مداخله بکنند تا اوضاع را مدیریت بکنند

افتد، و در جاهای دیگر ایران هم در دورۀ انقالب  اتفاق می بسیارانقالبی یکی از مسائلی است که 
خواهم بدانم چطور است که این  می. نخورده است برچسبی چنیناما هیچ وقت اتفاق افتاده است، 

  .مسئله تا این حد بزرگ شده است

  

ملـی در  همسـئل. ای کـردم من در بحث قبلی در رابطه با مسئله ملی اشاره. ث.ت
دولـت . در ایـران مـرتبط اسـت ییگیری دولـت بـورژوا ایران به تاریخچـۀ شـکل

انقالب مشروطه اولـین تـالش جـدی بـرای تشـکیل  رضاشاه که به دنبال شکست
هـا  چنین دولتی بود بدون اتکا بر بوروکراسی دولتی فارسی زبان و سرکوب ملیت

دولـت مـدرن در از همـان ابتـدا توانست سـامان بگیـرد، بنـابراین  در مرزها نمی
اصلی وضعیت  مشکل. ملت های در حال شکل گیری مستقر شدسرکوب  باایران 

دقیقا در همـین اسـت کـه رونـد وحـدت ملـِی از نیز سیاسی ایران صد سال اخیر 
توانسـت بـا پیـروزی انقـالب  پایین در چارچوب یک انقـالب دموکراتیـک کـه می

از بـاال و بـه زور امپریـالیزم  بـورژوایی دولـتمشروطه شـکل بگیـرد، بـا تحمیـل 
دولتی مرکزی با ارتش واحـد در به جای دولت قاجار باید . انگلیس جایگزین شد

غیـر ها  بدون سرکوب ملیتتصنعی این تمرکز . شد یبرابر خطر بلشویزم ایجاد م
و هم به معنـای بـه بود ها  هم به معنای اشغال نظامی مناطق ملیتاین . ممکن بود

در نتیجه واضح است که یکی از تکالیف انقـالب . عقب راندن اقتصادی این مناطق

ای دموکراتیک است به ایـن  کنم چون مسئلهمی تاکید . ملی استستم  رفعایران 
حقوق سیاسـی با پذیرش یک سری یعنی فقط . معنی نیست که فقط سیاسی است

ستم ملی مساوی و مترادف بـا سـتم  ییدر چارچوب دولت بورژوا .رفع نمی شود
بـه  ایـن مسـئلهدر برداشت تاریخی مارکسیسـتی، عـدم حـل . اقتصادی نیز هست

از طـرف دیگـر مسـئلۀ آزادی . اف نیروهای مولده در ایران لطمه زده استانکش
تاریخی است کـه بـه انقالبـات  ملیت ها، هر چند از مسائل دموکراتیِک باقی ماندۀ
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بورژوایی تعلق داشـت امـا بـورژوازی دیگـر قـادر بـه حـل آن نیسـت و فقـط در 
یـل مثـل سـایر بـه همـین دل.  چارچوب یک انقالب سوسیالیستی قابل تحقق است

حقوق به تعویق افتـادۀ دموکراتیـک بسـیار انفجارپـذیر اسـت و ذهنیـت سیاسـی 
ها نیـز بایـد ایـن  به همین دلیل ما کمونیسـت. گیرد های وسیعی را در بر می توده

  . خواست را جدی بگیریم و برنامه کمونیستی روشنی برای حل آن ارائه دهیم

انـد  کـاهش داده های نـازل گونه استداللای امروزه سطح بحث را به این اینکه عده
فقط اهمیـت برقـراری سـتم ملـی بـرای بقـای  ،که چه کسی خشونت را آغاز کرد

اتفاقا برعکس انتقاد چپ از خودش باید این باشد .  کند دولت جدید را  اثبات می
.  ها را در مقابل خشـونت دولـت مرکـزی سـازمان نـدادیم که ما چرا زودتر  توده

گران سـر جـایش  نظـامی اشـغالشب اول اجازه دادیـم کـه پادگـان  چرا از همان
سـازی خـود  ما بود که چرا از همان شب اول ضـرورت آماده از خود اشتباه. بماند

  . های رژیم جدید را  جدی نگرفتیم برای خشونت

هـا کـه چـه کسـی  گونه بحث اتفاقا همان زمانی که حمله به کردستان آغاز شد این
یکـی از سـخنگویان بـه . مطـرح بـودتھـران نیـز د در جرایـد خشونت را آغاز کر

کـرد کـه  طـور اسـتدالل می تر حکومت بازرگان در همان زمان این اصطالح معقول
چرا که ارتش اعالم وفـاداری کـرده . حمله به پادگان یعنی حمله به دولت انقالبی

واقعـا آیـا . است و بنابراین حمله به این ارتش یعنی حمله به تمامیت ارضی ایـران
بـورژوا  سـازمانترین  یمسخره نیست که حتی جبھۀ ملـی مـا کـه مـثال دیگـر عـال

کند که پادگان دولت مرکزی در شھر ملیت  دموکراسی ایرانی بود هنوز درک نمی

چــرا . تحــت ســتم عــین همــان مرکــز شــکنجه ســاواک اســت مــثال در شــمیرانات
  ؟ داشتنداولی را ن هحق حمله ب انقالبیون حق حمله به دومی را داشتند اما

اند و همان هایی که مامور اجرایـی  درست در وسط شھر مھاباد پادگان نظامی زده

و توقـع دارنـد . ستم ملی در دوران شاه بودند هنوز هم در راس امور قرار دارند
اتفاقـا تا آنجایی کـه یـادم هسـت و شـما هـم اشـاره کردیـد ! کسی اعتراضی نکند
و جریانـات سیاسـی ب احزا. پادگان مخالفت کردندبا اشغال  احزاب کرد نخست

اما گفـتم بحـث اصـلی ایـن اسـت کـه . نددر آن دوره به مذاکره اعتقاد داشت کرد
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همان شب اول خواست محاکمۀ تمام سران پادگان مھاباد بـه جـرم  اینھااصال چرا 
دست داشتن در کشتار مردم را مطرح نکردند؟ چرا منتظر شـدند کـه رژیـم بـه 

بنابراین ما . این بود مھم ت بیفتند؟ برای ما سوالممله کند تا به فکر مقاوها ح آن
توانم بگویم هـم  گرفتیم و به جرات می از همان اول مسئله ملی را خیلی جدی می

بویژه مسئلۀ ملت کرد . کردیم تر از بقیه از آن دفاع می زودتر از بقیه و هم صریح
ای  ای بود که ما در چارچوب استراتژی گسترش انقالب ایران نقـش ویـژه مسئله

اند کـه  کردها عمال بـین چھـار دولـت مختلـف تقسـیم شـده. مبرای آن قائل بودی

ها خود مسئلۀ ملی را به ابزار مھم گسـترش انقـالب در  انقالب در هر کدام از آن
بنابراین مـا در آن زمـان نـه تنھـا از شـعار حـق تعیـین . منطقه تبدیل خواهد کرد

عاری کردیم که شعار وحدت ملـی کـرد را شـ سرنوشت کردها در ایران دفاع می
  .دانستیم برای گسترش انقالب سوسیالیستی در منطقه می

نیـز دیگر همین تقسیم ملت کرد بین چندین دولت در منطقه دو خصوصیت ویژه 
بــین  کــرد دائمــا زی از طرفــی زمینــداران و بــورژوا. بــه ایــن مســئله داده اســت

د دهن های مختلف منطقه با آلت دست یکی در مقابل دیگری شدن مانور می دولت
و از طرف دیگر علیرغم سرکوب مبارزات ملی در یک کشور مبارزه در کشـوری 

های  هـم دائمـا دسـتخوش توطئـهجنـبش ملـی کـرد بنابراین . یابد دیگر ادامه می
تری  سیاسی این یا آن دولت است و هم از توان رزمندگی بالنسبه بـاالتر و بـادوام

  . برخوردار است

رژیم جدید به کردستان در رابطه با اهداف به همین خاطر هر چند یورش نظامی 

بـود و قابل پـیش بینـی کلی رژیم برای بازسازی و تثبیت دولت بورژوا در ایران 
ها به حقوق دموکراتیک مردم در همه جا هر روزه ادامه داشـت،  امثال این یورش

مقاومـت در برابـر آن  ای بـرای های تـوده جا که هـم پایـهاما در کردستان، از آن 
و ی کـارگری یـزمینـداری نیرو و د داشت و هم در مقابـل رهبـری بـورژواییوجو

یورش نظـامی بـه . ای به بار آورد دهقانی نیز شکل گرفته بود توانست نتایج ویژه
چه از نظر روشن شدن ماهیـت . انقالب ایرانمھمی بود در نقطۀ عطف کردستان 

در کنـار . نقـالببندی نیروهـای انقـالب و ضـد ا دولت و چه از نظـر صـفواقعی 
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بود کـه رژیـم  مبارزاتیمعدود از دیگر این یکی  ٥٧اسفند  ١٧در  تظاهرات زنان
شـد و  و این بار ماجرا به چند روز و یـک تظـاهرات خالصـه نمی. را به عقب راند

تـاثیر . ای همراه با درگیری نظـامی ادامـه داشـت ها به صورت مقاومت توده مدت
های اصـلی  به نظر من ریشه. نباید نادیده گرفتبر کل چپ ایران را  این مقاومت

مسـئله بـه قـدری . گـردد انشعاب فدائیان به اکثریت و اقلیت به همین جا بـر می
ملـی و سراسـری جریانـاتی کـه در سـطح روش بود که بسیاری از رفقای محلـی 

رژیـم همان متوهم بودند حاال در کردستان وارد مبارزه مسلحانه با  هنوز به رژیم
  !    نبود ...ها مبارزات دیگر در دست فدائیان و پیکاریاین و رهبری . ودندشده ب

ببـرد  به پـیشرهبری فدائیان به جای اینکه جنبش را . در ترکمن صحرا برعکس

و همان موقع بساط ارتجاعیو ن منطقه را نابود کند ـ ناگفته نماند زور و نیـرویش 
تـرکمن بـا  بـه نـام دهقانـان اتـکـرد از نقش رهبری خود استفاده  -را هم داشت

بدین ترتیب ضـد انقـالب توانسـت بـا وعـده هـایی . حکومت بازرگان معامله کند
  .تر سرکوب کند سال بعد وحشیانه سازد تا خاموشتوخالی جنبش دهقانان را 

  

در همان دوره توسـط جریـان شـما منتشـر  "انقالب و ضد انقالب در کردستان"با عنوان  ای جزوه: س
". های ستم دیده حق تعیین سرنوشت برای کردستان و ملیت: "شعار روی جلد جزوه این بود.  می شود

اگـر ممکـن اسـت در رابطـه بـا ایـن ." مجلس مؤسسان ملی کردستان تشـکیل بایـد گـردد"شعار دیگر  
هـای جریـان شـما در  شعارها توضـیحی بدهیـد و در ادامـه هـم اگـر الزم دانسـتید در رابطـه بـا فعالیت

شـما در . نکـاتی را بیـان کنیـدهـای تحـت سـتم در آن برهـه درگیـر مبـارزات بودنـد  قی کـه ملیتمناط
روال ارتبـاط و پیونـدهای  چطـور؟ خوزسـتانو  های حزبـی داشـتید؟ در تـرکمن صـحرا کردستان واحـد

  سیاسی شما در این مناطق چطور بود؟

  

عنـوان یکـی ما همواره به حق تعیین سرنوشت ملل به همان طور که گفتم : ث.ت

کـم و بـیش . از تکالیف دموکراتیک انقالب سوسیالیستی در ایران اعتقاد داشـتیم
در تحلیل ما از اوضاع ایران پیدایش مسـئله . بلشویکی آن ـ به همان معنای لنینی
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ملی در ایران به شکست انقالب مشروطه و به نحوۀ شکل گیری دولت بـورژوا از 
و در رابطـه بـا حمـالت رژیـم بـه .   شـد تبط میباال و با پشـتیبانی امپریـالیزم مـر

جزوه باال هم از . کردیم که از این حق دفاع می ی بودیمیها گروهها از اولین  ملیت
اما در رابطه با مسئلۀ ملی مـا اعتقـاد داشـتیم کـه . انتشارات ما در این ارتباط بود

اولــین قــدم هــر قــدرت انقالبــی مترقــی تشــکیل یــک مجلــس مؤسســان واقعــا 
طبقـات حـاکم وکراتیک و انقالبی است که بتواند از طرفی از معامالت سیاسـی دم

های وسیع در تعین سرنوشت  در باال جلوگیری کند و از طرف دیگر مداخلۀ توده

حل مسئلۀ ملی نیز در دیدگاه ما بـه تشـکیل مجلـس . سیاسی خود را ممکن سازد
د در چنین مجلسی به ها بای حق تعین سرنوشت ملیت. مؤسسان ملی نیازمند است

گیری گذاشته شود و نه به دستور این حزب و آن حزب و یـا ایـن  بحث و تصمیم
کـه مـا در آن زمـان دنبـال  ای ای طـرح کلـی از نظـر برنامـه. دولت و آن دولـت

. و هنوز هم من اعتقاد دارم که این طـرح کلـی درسـت اسـت. کردیم این بود می
در یـک  ام به نظـر مـن حتـی اشاره کرده های دیگر همانطور که قبال هم در بحث

اگر طبقۀ کارگر انقـالب کنـد و قـدرت را تسـخیر  انقالب سوسیالیستی یعنی حتی

کند و دیکتاتوری پرولتاریا را مستقر سازد، یعنـی حـق وتـوی ویـژۀ طبقـۀ کـارگر 
برای گذار به سوسیالیزم را تضمین کند، هنوز باید مجلس موسسانی تشکیل دهد 

سرنوشت این انتقال را بـه بحـث و  تعیین در مردمو مداخله همه  تا نحوۀ شرکت
در انقالب ایران در شرایطی که طبقۀ کـارگر آمـادگی آن را . گیری بگذارد تصمیم

نداشت که با شوراهای خـود بـه وضـعیت قـدرت دوگانـه وارد شـود و نیروهـای 
انقالب تحمیل  نشانده را به ها  حکومتی دست ارتجاعی از باال و بدون مداخلۀ توده

توانسـت در  کردند، خواست مجلس موسسان تنھا سدی بود که جنبش انقالبی می
  . برابر این توطئه به پا کند

ای  اما در رابطه با کردستان در دورۀ بعد از شکسِت حملۀ نظامی اول رژیم، دوره
شکل گرفته بـود و وارد مـذاکره بـا رژیـم شـده " هیات نمایندگی خلق کرد"که 

به نظر من، اگـر ایـن احـزاب . ین طرح کلی معنای خیلی مشخصی پیدا کردبود، ا
از عقــب رانــدن پــس بودنــد بایــد بــدون درنــگ " خلــق کــرد"واقعــا نماینــدگان 

بـا . دادنـد نیروهای نظامی رژیم انتخابات مجلس ملی را در دستور کـار قـرار می
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خود در برابر کردند و هم مشروعیت  تری را فعال می های وسیع این کار هم توده
  .  کردند رژیم مرکزی را در سطح سراسری تقویت می

دو . به نظر من همین کمبود یکی از دالیل شکست بعدی جنبش در کردستان بود
در انقالب ایران در ترکمن صحرا و کردستان به نیروهای مترقـی   فرصت تاریخی

ها را بسیج  ودهاین امکان را داد که در برابر استبداد مرکزی قدرت دموکراتیک ت
رهبـری سیاسـی موجـود از هـای عدیـدۀ  ضـعفاما هر دو فرصت به خاطر . کنند

. چـپ و مترقـی بـود از اشـتباهات بـزرگ نیروهـایدیگـر این یکـی . دست رفت
ــم صــحبت از خلــق می یهــای همان ــین فرصــتی کــه  کــه دائ ــا در اول کردنــد دقیق
تر کننـد مـذاکره  توانستند جبھۀ دموکراتیک این خلق را در مقابل ارتجاع قوی می

در رابطه با جریان ما، در منطقۀ ترکمن . و معامله با همان ارتجاع را ترجیح دادند
در شـمال . ارائه کند ه ماصحرا هیچ نیرویی نداشتیم که آن زمان گزارش دقیقی ب

. داشتیم، در خراسان داشتیم ولی در خود منطقۀ ترکمن صحرا کسـی را نداشـتیم
رسـیدند، و خـود مـا مسـتقیم  ها در حقیقت دست دوم به مـا می در نتیجه گزارش

ما در جنـوب در اهـواز یـک . عرب درگیر بودیمخلق در رابطه با . درگیر نبودیم
 عـده ایاز جملـه . هم یک واحد داشـتیممان در مسجد سلی. واحد بزرگ داشتیم

در نتیجه . زیاد بود بسیاراتفاقا آن موقع در صنایع اهواز کارگر عرب . رفیق عرب
برخـی از بـه همـین دلیـل هـم . در ماجرای خلق عرب از همان اول درگیر بودیم

  . را دستگیرکردنداعضای جریان ما 

. برخـوردار نبـود قویکیالتی موقع خود خلق عرب از سنت مبارزاتی و تش ولی آن

شـان وجـود نداشـت و بانـدهای وابسـته بـه عـراق و  جریان سیاسـی روشـنی بین
در هر حال رژیم مرکـزی توانسـت . بودند صدد مداخلهعربستان سعودی نیز در 

در کردستان هم قبل از انقالب دو سه نفـر رفیـق . به سرعت آنھا را سرکوب کند
بنـا بـراین بـا رفقـای کوملـه توافـق . آگـاه بـودیم کرد داشتیم، در نتیجه از قضایا

بعـالوه بـا دفتـر . باط کومله فعالیت کننـدضکردیم که رفقای ما در آن جا تحت ان
در نتیجه اعضای مـا در منطقـه هـر . کردیم شیخ عزالدین حسینی نیز همکاری می

  .  کردند اما تحت انضباط کومله قرار داشتند چند نشریۀ ما را پخش می
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آن مقطع کردستان بـه شـعار مجلـس مؤسسـان  اره کردید که رهبری سیاسی جریانات مختلِف اش: س
ایـد کـه شـیخ عزالـدین  ایـن اشـاره کرده کنم به دیگری فکر می بحثولی در  ،ملی اقبالی نشان ندادند

  .حسینی رویکرد متفاوتی داشت

  

او اهمیـت مجلـس ملـی را کـامال درک . بله او ایـن بحـث را قبـول داشـت: ث.ت
درک در کردسـتان را سیاسـی اصـلی بھتر مسائل   کرد و به نظرم شاید از همه می
من خودم حدود یـک مـاه آنجـا بـودم و بـا مباحثـات و نظـرات خیلـی از . کرد می

شیخ عزالـدین واقعـا توانم بگویم  و می.  سیاستمداران محلی از نزدیک آشنا شدم
به نظر من دقیقا . کرد انسان دموکراتی بود و از حقوق دموکراتیک مردم دفاع می

توانسـت عقایـد مـا  بر اساس همین دفاعش از حقوق دموکراتیک خیلی راحت می
مثال او اولین کسی بود کـه از تشـکیل شـوراهای . ها را نیز درک کند سوسیالیست

نبـود و  ای حـزب سیاسـیعضـو هـیچ او ). کوملـهحتی قبل از (دهقانی دفاع کرد 

کسـانی بـود کـه آن  معـدودای در اختیار نداشت اما یکـی از  نیروی سازمان یافته
گفت اتفاقا باید از فرصت استفاده کنـیم و نشـان بـدهیم کـه رأی مـردم  زمان می

  .  کردستان پشت ماست

  

کنید یا به نظرتان بایـد تغییـری  فاع میها د آیا هنوز هم شما از این شعار حق تعیین سرنوشت ملت: س
  در این شعار داده شود؟

  

یکـی از . کـوچکترین تغییـری هـم نبایـد داده شـود. هنوز باید دفاع کـرد: ث.ت

هایی که مبارزه برای تحققش به از همپاشی این دولت استبدادی و از باال  خواست
. سـتها تحمیل شده بـر ایـران کمـک خواهـد کـرد حـق تعیـین سرنوشـت ملیت

هـای سـطحی  این حرف. ها بنابراین مبارزه با استبداد در ایران یعنی آزادی ملیت
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که امپریالیزم نقشه کشیده است کـه کردسـتان را جـدا کنـد یـا خوزسـتان را بـه 
مگر قرار است امپریـالیزم کـاری . عربستان سعودی بدهد، کشف جدیدی نیست

یز کـاری جـز همکـاری بـا جز این کند؟ مگر قرار است بورژوازی کرد یا عرب ن
هـای منطقـه و  دولت. ارتجاعی است این نیروهای ذاتد؟ این در نکنها  این توطئه

های  گذارند اما  این چـه ربطـی بـه خواسـت ای را به اجرا می جھان هر روز توطئه
یک ملیت ستمدیده دارد؟ اتفاقا جنبش مترقی برای حفظ وحدت طبقۀ کـارگر در 

ای از طبقۀ کـارگر  بخش عمده. ها دفاع کند ز حق ملیتمقابل دولت مرکزی باید ا

ها تشکیل شده است، یعنـی طبقـۀ کـارگر ایـران خـود تحـت تـأثیر  ایران از ملیت
ها در واقـع طبقـۀ کـارگر  حق تعیین سرنوشت ملیت نفیبا . ملی قرار دارد مسئلۀ

 به نظر مـن آن نیرویـی کـه ایـن خواسـت را قبـول.  ایران را تجزیه خواهید کرد
  .  طبقۀ کارگر استوحدت ندارد فقط ضد دموکراتیک نیست بلکه در واقع ضد 

  

در رابطـه بـا . خوانـدم ی میو از میشـل لـو در رابطه با همین مسئلۀ ملی من مدتی پیش مطلبی را : س
اش این بود که االن نیروهای چپ نباید در رابطه با مسئلۀ ملی خیلی  کرد و ایده مسائل روز صحبت می

بیشتر بروند به سـمت برداشـتی کـه رزا بلکه باید فرمول لنینی حق تعیین سرنوشت تکیه کنند و بر روی 
گرایانه و  اش هـم ایـن بـود کـه در ایـن فضـای شـدیدا راسـت توجیـه. داشـتلوکزامبورگ از این مسـئله 

ای مثل ماجرای بالکان، فرمول رزا لوکزامبورگ  حاکم و  با درنظر گرفتن قضایای تاریخی  ناسیونالیستی
  نظر شما چیست؟. .به نظر می رسدتر  مطلوب

  

 بایـد بـه اوال بـه مسـائل اجتمـاعی. نه من اصال این استدالل را قبول ندارم: ث.ت
و یا تحلیـل  نگاه کرد و نه بر اساس مصلحت سیاسی روزو طبقاتی شکلی تاریخی 

اینگونــه مســائل اغلــب از تکــالیف حــل نشــده تــاریخی حکایــت . سوســیولوژیک
مسئلۀ ملی در ظلم و ستمی واقعی و مادی که بر مردم مشخصی تحمیـل . کنند می

مسـئله صـرفا بـه یـک . اسـتای عینـی و واقعـی  شده ریشه دارد، بنابراین پدیده
شود که صرفا به برنامه این یا آن گـروه وابسـته  گزینش سادۀ سیاسی خالصه نمی
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ای به این  دهیم که واقعا مسئله بنابراین ما هنگامی پاسخی به مسئلۀ ملی می. باشد
واقف اسـت یعنی یک  نیروی اجتماعی واقعی به وجود آن . نام وجود داشته باشد

هـای  در مقابل چنین واقعیتی تفاسیر آن چنـانی از بحث. کند می و علیه آن مبارزه
آیـا کنـار . رزا مبنی برعدم لزوم دفاع از حق تعیین سرنوشت بحثـی ذهنـی اسـت

گذاشتن حق تعیین سرنوشت توسط بسیاری از احزاِب به اصطالح چـپ مـا خطـر 
 های نیروهــای راســت و ناسیونالیســتی را برطــرف کــرده اســت؟ آیــا تنھــا توطئــه

دهد ایـن اسـت کـه  سوسیالیست در برابر ظلمی واقعی می پاسخی که یک نیروی

تـر اسـت؟ تکـالیف  شما فعال این ظلم را حس نکنیـد چـرا کـه سـتم سـرمایه مھم
شـوند و اگـر حـل  هـا از آن آگـاه می تاریخی همواره همین طورند که عاقبت توده

ت سـتمدیده و هـم هم در ملی. نشوند مانع رشد و پیشرفت آن جامعه خواهند شد
افکنی در  بقای این مسـئله در جوامـع طبقـاتی درخـدمت تفرقـه. در ملیت ستمگر

گفت اگر مسئله ایرلند حل نشـود  مارکس میدلیل نبود که  بی. طبقات پایینی است
ها و  بعـالوه وجـود سـتم ملـی بـه الیـه. طبقه کارگر انگلیس نیز رها نخواهـد شـد

بارترین  دهد کـه بـه فاجعـه یز این امکان را میهای ستمدیده ن طبقات باالیی ملیت

جملـه همکـاری بـا نیروهـای  از. های ناسیونالیستی خود مشروعیت بدهنـد پروژه
دفاع مـا از حـق تعیـین سرنوشـت بـر برداشـت بـاال و ضـرورت . مرتجع خارجی

  .حاکمه متکی است های طبقات مبارزه با این ترفند

مشخص است باید در هر مـوردی نیـز بـه  البته از آن جا که مسئلۀ ملی تاریخی و
اما باید ایـن رابطـه مشـخص را براسـاس نحـوه . طور مشخص با آن برخورد کرد

گیری تاریخی دولت مرکزی بررسی کرد و نه بر اساس تعریف ما از ملت و  شکل
ای قبل از او انگلس در رابطـه بـا  های رزا و حتی تا اندازه ایراد اصلی بحث. ملیت

شان وضعیت خود آن ملیت  یقا در همین جاست که پایۀ اصلی تحلیلمسئلۀ ملی دق
به . دید سوسیولوژیک به جای دید سیاسی طبقاتی. است تا وضعیت دولت مرکزی

ما بـر اسـاس . ها در همین جاست اعتقاد من تفاوت اصلی نظرات لنین و بلشویک

کال تـرین تجربـه موجـود اسـت و اشـ تجربۀ انقالب اکتبـر کـه بـه هـر حـال غنی
گیرد باید هنوز از حق تعیین سرنوشت دفـاع  گوناگونی از مسئله ملی را دربر می
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نه وحدت طبقۀ کارگر بدون دفاع از این حق ممکن است و نه جـدا کـردن . کنیم
  . های ستمدیده از جریانات بورژوا ناسیونالیستی کارگران و زحمتکشان ملیت

دهـد بایـد  لیفـی پاسـخ میالبته شکلی که یـک نیـروی سوسیالیسـت بـه چنـین تک
ای بھترین راه حل برای  ما باید از نظر برنامه. ترین شکل ممکن باشد دموکراتیک

ها و گسترش حقوق دموکراتیک ارائـه  این مسئله را بر اساس  اصل آزادی انسان
شان را تعیین کنند و بھترین شـکل  سرنوشت ها بدهیم، یعنی باید خود این ملیت

توانـد هنگـامی  کـه البتـه فقـط می. لس موسسان ملی اسـتدن مجنآن نیز فراخوا
مسـتقر  ایـرانو حکومتی انقالبی در ه برگزار شود که دولت مرکزی سرنگون شد

  . ه باشدشد

رد حق تعیـین . به نظرمن رد این حق در چپ، خود نوعی اپورتونیزم راست است
اروپـا در خـود . سرنوشت در ایران یعنی خم شـدن در مقابـل جمھـوری اسـالمی

مـثال در انگلـیس، اسـپانیا و حتـی . هنوز در همین زماِن ما مسئلۀ ملی مطرح است

بایـد وضـعیت مشـخص . فرانسه که از انقـالب بـورژوایی نیـز عبـور کـرده اسـت
وپـا  راجتماعی را در نظر گرفت و حساب کرد که تحقق چنـین خواسـتی مـثال در ا

طبقاتی کـارگران و ر آن بر وحدت یی دارد اما راهنمای اصلی برای ما تاثی چه معنا
مثال در ایـران کـه اکنـون انـواع و . لت مرکزی استتضعیف دو نیززحمتکشان و 
ــه ــام توطئ ــا  اقس ــت ی ــزاب اپورتونیس ــت و اح ــان اس ــتی در جری های امپریالیس

ها ایرادی در همکاری با امپریـالیزم و صـھیونیزم و  ناسیونالیست درون این ملیت
ها مبارزه کرد اما این ربطی به  بینند، باید با این توطئه حتی عربستان سعودی نمی

  .دفاع ما از حق تعیین سرنوشت ندارد

  

هایی که آن زمـان تحـت تـأثیر ایـن گفتمـان قـرار گرفتـه  امروزه با افول گفتمان اسالمی نزد گروه: س
تالقـی پیـدا  با مسئلۀ مذهب هویت خواهانه ملی و زبانیهای  بودند، به خصوص در مناطقی که فعالیت

آن زمـان در . آیـد هایی که پیشتر وجود داشت دارد بـه نحـو دیگـری بـه وجـود می کند ، همان تنش می
بـه نظـام جمهـوری اسـالمی احسـاس  بودنـدشیعه  چونهای ترک زبان  منطقۀ آذربایجان غربی گروه
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دنـد و از آن کر  کردند، و از این نزدیکی برای پیشـبرد اهـداف خـاص خودشـان اسـتفاده می نزدیکی می
در  ٥٨سمت شاهد یکسری فجایعی بودیم کـه معـروف تـرینش آن کشـتاری اسـت کـه در  در شـهریور 

های زبانی ملی اقلیـت در  گروه عروج ناسیونالیسم نزد همۀ نوعیامروزه ما با . افتادروستای قارنا اتفاق 
ع از حق تعیین سرنوشت بـه یعنی صرف دفا. کند تر می را پیچیده هایم که این خودش مسئل ایران مواجه

دسـتکم بایـد در ایـن رابطـه صـحبت بشـود کـه در چنـین . گشا باشد تواند خیلی راه این شکل کلی نمی
های قـومی  ممکن است خود طرح این مسئله تبدیل به یـک پتانسـیل انفجـاری بـرای کشـتارمناطقی 
صـحبت بشـود کـه در ایـن  ای های حل و فصل متمدنانه و مترقـی به نظرم باید راجع به مکانیزم. بشود

مقابـل ایـن جریانـات  درو چطـور  حـل شـودمناطق به چه شکل باید این مسئلۀ حق تعیـین سرنوشـت 
های قـومی تأکیـد  که امروزه دست باال را دارند و هر طرف دارند بر روی حـداکثر خواسـت ناسیونالیست

هـم ایـن را وصـل کنـیم بـه یـک و  بـرویمطلبی مترقی  توانیم به سمت یک جریان حق ، ما میکنند می
هایی است که آن موقع در بحران  به نظرم این یکی از چیز. سراسری سوسیالیستی بخش اییهجریان ر 

در آن دوره بیشـتر بحـث مـذهب بـود و شـکافی کـه جمهـوری . آذربایجان غربی خـودش را نشـان داد
های افراطی پان ترک  یونالیزمخود شکاف بین ناس مسئله اسالمی بین شیعه و سنی ایجاد کرد و امروزه

شود اسمش را پان گذاشت ولی خیلی افراطی است و اتفاقـا  نمیهرچند که است ــ و ناسیونالیزِم کردی
نظـر شـما . کنـد هـای ناسیونالیسـتی تأکیـد می و بـر روی دال تبـری مـی جویـد  از گذشتۀ چپ خودش

های خاصی که امـروزه  ه این ویژگیچیست؟ طرح مسئلۀ حق تعیین سرنوشت و رفع ستم ملی با توجه ب
  وجود دارد چه اصولی باید داشته باشد ؟

  

اول . به نظر من تفسیر بلشویکی این مسئله ملی تاکیدش بر دو نکتـه بـود: ث.ت
بـه عبـارت دیگـر ایـن دو . شـود این که ستم ملی به واسطه یک دولت تحمیل می

. ملـی وابسـته اسـتبقای قدرت دولت مرکـزی بـه تـداوم سـتم . الزم و ملزومند
بنابراین تا انقالب نشود و این دولت مرکزی از بین نـرود حـق تعیـین سرنوشـت 

این اسـت کـه طبقـات " راه حل"درغیر این صورت تنھا . نیز تحقق نخواهد یافت
. ایـن پدیـده جدیـدی نیسـت. حاکم درون این ملل با ارتجاع خارجی معامله کنند

اره آلت دست ارتجـاع دیگـری چـه بسـا رهبران ناسیونالیست ملل ستمدیده همو

این البتـه نـه تنھـا کـوچکترین . شوند تر از دولت مرکزی خودشان می حتی مرتجع
های  کمکی به حل مسئله ملی نخواهد کرد که مردم این ملل را به قربانیان کشتار
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نکتـه دوم اینکـه طبقـه کـارگر بـا دفـاع از حـق تعیـین . قومی تبدیل خواهد کـرد
یعنی به آن بخش . کند ر واقع از وحدت طبقاتی خودش دفاع میسرنوشت ملل، د

کند فقط با حفظ اتحـاد  هایی از طبقه که به این ملل ستمدیده تعلق دارند اعالم می
توان دولت مرکزی را سرنگون کرد و زمینه را بـرای تحقـق ایـن حـق  طبقاتی می

ر ایران نیز بایـد د.. .بنابراین کارگران و زحمتکشان ترک و کرد و . ماده ساختآ
های رهبران ناسیونالیست بایـد وحـدت طبقـاتی  بدانند به جای مشارکت در توطئه

پــس از ســرنگونی دولــت . در جھــت انقــالب سوسیالیســتی را تقویــت کننــد

های موسسان ملی خود را فراخوانند که در  توانند مجلس ها می داری ملیت سرمایه
بنـابراین مبـارزه مـا بـا نیروهـای . باره حق تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرنـد

تواننـد آلـت دسـت امپریـالیزم بشـوند  ناسیونالیست که در شرایط فعلی فقـط می
در جامعه مـا نـه تنھـا مسـئله ملـی کـه هـیچ یـک از مسـائل . امری ضروری است

در ایـن دورۀ اخیـر در . دموکراتیک بدون انقالب سوسیالیستی حل نخواهند شـد
ــرک ــا مســئلۀ ملــی ت ــا، عرب رابطــه ب ــه هــا و بلوچ هــا، کرده ــا توطئ ــا دقیق های  ه
های مقابله امپریالیزم با جمھوری اسالمی  یکی از راه. امپریالیستی در جریان است

  . های قومی در مرزهای ایران است به راه انداختن جنگ

  

و بندی شود؟ همین مسئلۀ استقالل و امثالهم وقتی جز خود این حق تعیین سرنوشت نباید فرمول: س
مثل ارومیـه کـه خیلـی  ای منطقهبه عنوان مثال در . آورد ها هست در مناطقی جنگ به وجود می گزینه

  . حساس است

  

هـا نیسـت کـه  به وضوح به خاطر دفاع مـا از حـق تعیـین سرنوشـت ملیت: ث.ت
خود این منازعـات محصـول سیاسـت برعکس . گیرند های قومی صورت می جنگ

ملیت . های دولت هایی هستند که قدرت خود را بر اساس ستم ملی بنا کرده اند
پـس . های آزاد می توانند بسیار معقول تر با یکدیگر به سـازش و توافـق برسـند

هر جا کـه . گونه جنگ هاست که باید از این حق دفاع شود برای جلوگیری از این
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و  نیـز وجـود خواهـد داشـت ستمه باشد مبارزه علیه این حقوق ملی سرکوب شد
ستمکاران نیز همواره به منازعات و رقابت های بین سـتمدیدگان دامـن خواهنـد 

مثل ایران، هر جا کـه تکلیـف دمـوکراتیکی وجـود  سرمایه داریدرجوامع  اما .زد
ا های بـورژوایی، فئـودالی یـ سیاسـتداشته باشد راه حل کـارگری انقالبـی آن بـا 

ویژگـی مسـئلۀ ملـی در کشـورهای مختلـف و یـا در بـین . عشیرتی متفاوت است
کـه در ی یهـا های مختلف در یک کشور، به درجۀ انکشاف طبقاتی و راه حل ملیت
قـدر  اگـر بـه مثـال روسـیه نگـاه کنیـد آن. خواهـد داشـتبسـتگی  اشاره شد باال

ی کـه بخواهیـد های مختلِف تحت ستم در روسیه وجود داشت که هر الگـوی ملیت
ها در اصـل  هـا بـرای بلشـویک امـا ایـن تفاوت. منجمله مناطق مخلوط شد پیدا می
یعنی از یک طرف به دالیلی تاریخی حفظ دولت مرکـزی طبقـات . نداشت اهمیتی

هـا بـود و از طـرف دیگـر در بـین نیروهـای  حاکم مستلزم سرکوب حقـوق ملیت
های غیر پرولتری و به طور کلـی  ه حلها انواع و اقسام  را ناسیونالیستی این ملیت

مابقی مسائل در مقایسـه بـا ایـن دو . ضد مردمی و ضد انقالبی  نیز در جریان بود
  .ناچیزند

مسـئلۀ  میان چند ملیتدر . در ایران هم ما با چندین شکل از این مسئله مواجھیم
بعـالوه در . حق تعیین سرنوشت با مسئلۀ آزادی مـذهبی نیـز گـره خـورده اسـت

در جنـوب عمـال در اغلـب . ها اختالط قومی بسیار جلو رفته اسـت غلب این ملیتا

و یا مثال مسئله ارامنه کامال با بقیه فـرق دارد . شھرها اکثریت با غیر اعراب است
بنـابراین نحـوه . هـا نیـز شـھرهای مخـتلط زیـاد اسـت و یا در بین کردها و ترک

لف متفاوت و مشخص باشد اما برخورد مشخص به مسئلۀ ملی باید در مناطق مخت
وحدت طبقات کـارگر و زحمـتکش بـرای سـرنگونی . اصل همان دو نکتۀ باالست

  . ها داری و تشکیل مجلس موسسان ملی برای همه ملیت دولت سرمایه

 

در مـورد اتفاقـاتی کـه در  تـر پـیشکمـی اگر بخواهیم به برخی مسائل تاریخی آن دوران بازگردیم، : س
در ادامـه در . اواخر بهمن و اسفند در جاهایی مثـل کردسـتان و تـرکمن صـحرا رخ داد صـحبت کـردیم

در . شـود اتحادیۀ دهقانان در مریـوان و شـوراهای دهقـانی در تـرکمن صـحرا سـاخته می 1357اسفند 
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: مـن ایــن اســت ســوال. گیری سـتاد مرکــزی شـوراهای دهقــانی هسـتیم تـرکمن صــحرا شـاهد شــکل
ای به این مناطق بخشـیده بـود کـه  اصالحات ارضی در کردستان و ترکمن صحرا چه خصوصیات ویژه

یعنی آیا مسئلۀ ملی بـا مسـئلۀ زمـین پیونـدهای خاصـی داشـت یـا . چنان سمت و سویی پیدا کرده بود
تند؟ بعد از آن ها داش نیروهای سیاسی در این مناطق نقش مستقیمی در سازماندهی این نوع از تشکل

دانیم  کـه مـی صحبت کنـیم های رژیم حاکم، دولت موقت و شورای انقالب توانیم راجع به سیاست می
جهت بودند و حتا قوانینی را مصوب کردند دال بر اینکه اگـر دهقانـان   بیشتر با منافع مالکین زمین هم

. گینی از جمله اعدام روبرو شوندهای سن های  ها را تصاحب کنند ممکن بوده با مجازات بخواهند زمین
  .اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم

  

اما . تر شده بود خیلی آشفتهپس از اصالحات ارضی مسئلۀ ارضی در ایراِن : ث.ت
 بسـیاری ازکـه بعـد از انقـالب در برنامـه ارضـی شکل درهم و برهمی نه به این 

ر شـعاری کـه شـما چـپ ایـران در انقـالب از هـ. جریانات سیاسی شـکل گرفـت
در اغلب مناطق روسـتایی در زمان انقالب طور کلی ب.  تصورکنید دفاع کرده است

هم دهقان زمیندار، هـم دهقـان داران،  در برابر زمینداران بزرگ و سرمایهایران 
ترکیب این سـه . ندوجود داشتدر کنار یکدیگر زمین و هم کارگران کشاورزی  بی

هـا کـه از طرفـی هنـوز روابـط  ویژه در مناطق ملیتای متفاوت بود ب در هر منطقه
ای صـورت  از طرف دیگر نه اصـالحات ارضـی گسـترده ایلی عشیرتی قوی بود و

امـا در . گیر بـود های کشت و صنعت آن چنان چشـم گرفته بود و نه رشد شرکت
از طرفـی : بـود باید روشـن مینیز سیاست ارضی چپ ترکیب همان بود و مجموع 

دهقانان فقیر از  متشکل شوراهای روستایی ایجاداراضی بزرگ و  ملی کردن کلیه
و این کم و بیش (این اراضی  کنترل تولید و توزیع دربرای  و کارگران کشاورزی

و از طــرف دیگــر تشــویق ) کــارایی داشــتدر اکثریــت منــاطق کشــاورزی ایــران 

امـا هـیچ کـدام از جریانـات . های تعـاونی دهقانان خرده مالک بـه ایجـاد شـرکت
 از شـعار. شـد همـه نـوع شـعار داده می. سیاسی چپ برنامه روشـنی ارائـه نـداد

گرفته تا شعار تخیلـی " کند زمین از آن کسی است که روی آن کار می"ارتجاعی 
  . اشتراکی کردن کشاورزی
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ای از مسئلۀ ملی و ارضی شکل گرفته بود که نظیـر  صحرا ترکیب ویژه در ترکمن
هـا از دوران رضـا شـاه غصـب  هـای ترکمن زمین. آن در کمتر جایی وجود داشت

حکومـت . آن در دست دربار و اطرافیان آن قرار داشـت ۀشده بود و بخش عمد
 ٢٨کودتـای  ها برگردانده بود اما بعد از مصدق بخشی از این اراضی را به ترکمن

مرداد رونـد تصـاحب مجـدد ایـن اراضـی دوبـاره از سـر گرفتـه شـد و در واقـع 
بخـش . اصالحات ارضی به پوششی برای قانونی کـردن ایـن تصـاحب تبـدیل شـد

عمدۀ جمعیت روستایی از دهقانان فقیر و کارگر کشاورز تشکیل شده بود کـه بـا 

د اصـالحات ارضـی در کردسـتان نیـز حـوزۀ عملکـر. مالکین فارس طرف بودنـد
. محدود بود و در واقع صرفا مالکیت ایلی را به مالکیت خصوصی تبدیل کرده بود

. شـد یـر تشـکیل میقاما اینجا هـم بخـش عمـدۀ جمعیـت روسـتایی از دهقانـان ف
بایسـتی  بنابراین اینجا هم ملی کردن اراضی بزرگ و تشکیل شوراهای دهقانی می

  .بود خواست اصلی چپ می

شـد کـه در دام  ری مناطق که جریانات چپ نفـوذی داشـتند دیـده میاما در بسیا
در دوران سـر  مـثال در کردسـتان، جنـگ کوملـه. افتادنـد شعار تقسیم اراضی می

تقسـیم . سپردگیش به حکمتیزم با حزب دمـوکرات ریشـه در همـین جـا داشـت
های مالکین بزرگ طرفدار حزب دمکرات به نظـر اقـدامی بسـیار رادیکـال  زمین
از طرفـی مسـائل دهقانـان فقیـر را حـل . آمد اما در واقع شعاری ارتجاعی بود می

ــانی را کم نمی ــوراهای دهق ــکیل ش ــرورت تش ــر ض ــرف دیگ ــرد و از ط ــگ  ک رن
شـد امـا اگـر  های کردستان نیـز تقسـیم می مثال فرض کنیم تمام زمین. ساخت می
توان کرد؟  می های کوچک چه کاری های دولتی در کار نباشد با این تکه زمین وام

بنــابراین حتــی اگــر فــرض کنــیم تقســیم اراضــی هنــوز در ایــران در جــایی مــثال 
بدون سرنگونی دولـت مرکـزی و ملـی کـردن ) که نیست(کردستان مطرح است 

ای برای دهقانان خواهد داشت؟ به همین دلیل مسئله اصلی این  ها چه فایده بانک
. وستاهای کردستان گسـترش دهـیمنبود که به قول کومله مبارزه طبقاتی را به ر

در تـرکمن صـحرا شـکل . سیاستی که عاقبت فقط به نفع دولت مرکزی تمـام شـد
ویژۀ ترکیب مالکیت ارضـی و سـتم ملـی پتانسـیل انفجارپـذیر عظیمـی را فـراهم 

  .  ساخته بود که با سازشکاری رهبری فدائیان منجر به شکست کامل شد
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تحلیل درست از ترکیب ویژۀ مسـئله ارضـی  یعنی فقدان ،به نظر من این سه جنبه
تــوجھی بــه مرکــب بــودن تکــالیف دموکراتیــک و ضــد  بعــد از انقــالب ســفید، بی

اصـلی شکسـت جنـبش  عوامـلبـورژوایی  چـپ  خرده برنامه هایداری و  سرمایه
  . دهقانی بودند

.  

در جنبش کردستان بین جریان ناسیونالیست حزب دموکرات و جناح چـپ کوملـه شـکافی وجـود : س
ایـن . داشت که اگر بخواهیم اتفاقات کردستان را بررسی کنیم باید بین این دو جریان تمـایزی بگـذاریم

کره توانـد از طریـق مـذا  از همان ابتدا در رهبری حزب دموکرات وجـود داشـت کـه می غلطتوهم یا باور 
حـزب  تر وزنـۀ سـنگین بـه بگیـرد، و بـه نظـر مـن بـا توجـه ویژه برای خویش ــ و خلق کرد ـــ امتیازاتی

این عامل مهمی بود در  این که جنـبش از  ، شتحت نفوذتر  گستردهدموکرات به خاطر سابقه و منطقۀ 
اصـلی حـزب دمـوکرات ایـن بـود کـه  دغدغۀ که نکته دیگر این. برودهمان ابتدا از درون با توهم پیش 

ای تشکیل بدهد، و برای این کار حاضر بود با هر شرایطی کنار  ای بگیرد و حکومت محلی خودمختاری
سال از به قدرت رسیدنش گذشـته  ١٠قاسملو بعد از مرگ خمینی  هنوز حاضر بود با حکومتی که . بیاید

یدن جنبش در کردستان مهم است، و اگر دقـت در به نتیجه نرس توهم این نقش به نظرم. مذاکره کند
های رژیـم ایـن  گویند و هم سخنگوها و ایـدئولوگ های کرد می کرده باشید چیزی که هم ناسیونالیست

هـای  ها بـه دنبـال راه است که اتفاقا اگر خشونتی در کردستان اتفاق افتاد عامل اصلی این بود که چپ
هـا کارشـکنی  های حزب دمـوکرات معتقدنـد اگـر چپ لیستطرف ناسیونا یکاز . مسالمت آمیز نبودند

همـان . گوینـد های رژیـم هـم همـین را می ایدئولوگدیگر شد امتیازاتی گرفت و از طرف  کردند می نمی
به نظر من علت اینکه چـرا ایـن جنـبش حمایـت  .و تصرف شهربانی سنندج ١٣٥٩ماجرای اردیبهشت 

ها و مسـائل  ملـی هـم در ایـن منـاطق بـا ایـن شـکاف این است که خود جنبش سراسری را جلب نکرد
  .مواجه بود و این عاملی است که باید در نظر داشت

  

اصـال نبایـد . در مورد حزب دموکرات و کومله درست است. درست است: ث.ت

من روی صحبتم با جریانـات . نقش سازشکارانه حزب دموکرات را نادیده گرفت
بعالوه در ترکمن صـحرا کـه دیگـر . تری نداشتند هوشمندانه چپ بود که سیاست

حزب دمـوکرات وجـود نداشـت، جنـبش دهقـانی خـودش شـوراهای خـودش را 
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امـا فـدائیان بـه جـای . ساخته است و خودش به رهبری فدائیان روی کـرده بـود
المصالحه معاملـه بـا دولـت  کمک به گسترش مبارزه در منطقه این جنبش را وجه

  .ندکردبازرگان 

.  

هنـوز کـه راستی، با توجه به مبحث ترکمن صحرا، پیش از آنکه فراموش کنم، باید یادآور شوم که : س
البته به شکل مضحک و . کنند هنوز است یک سری از جریانات دربارۀ مسئلۀ ارضی در ایران بحث می

بودن ایـران دفـاع  برخی از جریانات مائویست هستند که از نیمه فئودالی و نیمه مستعمره. دارش خنده
شود از مسئلۀ  به نظر شما هنوز هم می. کنند های قدیمی خودشان را تکرار می کنند و  همان فرمول می

ارضی در ایران صحبت کرد و این هنـوز هـم یکـی از مسـائل اصـلی خواهـد بـود یـا بـه بایگـانی تـاریخ 
  پیوسته؟

  

ــت: ث.ت ــعار مائوئیس ــن ش ــه ها  ای ــی ک ــالحات ارض ــل از اص ــی قب ــد حت و رش
بیشتر  دگماتیک بودنامروزه از فرط  ،بود بی ربطداری در کشاورزی نیز  سرمایه

مسـئله امـا .  تا هرگونه تحلیل واقعـی و عینـی استشده به جنون مذهبی نزدیک 
حـل مسـئله . ارضی هنوز وجود دارد هرچند بیشتر به صورت یک تکلیـف مرکـب

امروزه در جامعه فعلی ایران  ارضی در انقالب دموکراتیک یعنی تقسیم اراضی اما
انقالب اخیر نشان داد . دخواهد بوارتجاعی برنامه ای در اکثر مناطق   این راه حل

تواننـد بـا  که در اغلب مناطق روستایی، دهقانـان فقیـر و کـارگران کشـاورزی می
تـوان  اینکـه آیـا  می. تشکیل شوراهای روستایی کنترل تولید را در دست بگیرنـد

خرده مالکین را نیز به این شوراها راه داد در همه جا جواب یکسـانی نـدارد امـا 
آن چه اصالحات ارضـی ایجـاد کـرد از یـک طـرف . فی استدر اکثریت موارد من

زمین و دهقان کـارگر  مالک، دهقان بی تفکیک هر چه بیشتر سه الیه دهقان خرده
و از طرف دیگر مالکیت ارضی از اشکال اربـاب رعیتـی و یـا ایلـی عشـیرتی . بود

. ه اسـتخود گرفتـ داری را به مالکیت خصوصی سرمایه شکلو عمدتا  هخارج شد
انقالب اخیـر دیـدیم کـه رشـد خـرده مـالکی اختالفـات طبقـاتی در روسـتا را  در
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ــه ــزایش داده اســت و الی ــورژوازی  اف ــرده ب ــانی خ ــی (های فوق ــی یعن ــور کل بط
های ارتجـاع  عمال به پایگاه) کنند مالکینی که کارگر کشاورز نیز استخدام می خرده

بیشتر مناسـبات کـاالیی  اخیر با رشد هر چه ۀالبته در دور. اند مرکزی تبدیل شده
در روستاها و سلطه جناح بازاری آخوندی که از بـین رفـتن بسـیاری از تولیـدات 
داخلی را به دنبال داشته است، مالکیت خرد نیز در ایران به فالکت کشیده شـده 

تر ساخته است کـه  بنابراین نه تنھا کنترل شوراها بر اراضی بزرگ را ممکن. است
  . های دولت کارگری محتاج خواهد کرد نیز به کمک مالکین را عمال خرده

  

را در مقابـل  نیرومنـدیهـا در آینـده یـک پتانسـیل ضـدانقالبی  به نظر شما شعار ملی کردن زمین: س
ای که در ایران وجود دارد یک نـوع واکـنش  مالکی قوی کند؟ یعنی این خرده نمی آزادجریانات انقالبی 

  قالبی ایجاد نخواهد کرد؟ارتجاعی را در مقابل جریانات ان

  

سلب مالکیت از  ،منظور از ملی کردن اراضی. این شعار را باید توضیح داد: ث.ت
ن بـزرگ و واگـذار کـردن کنتـرل بـر ابلکه خلع ید از مالکـ. مالکین نیست خرده

بدین ترتیب هم رانت را در اقتصاد کـاهش . اراضی بزرگ تولیدی به شوراهاست

ترین  و هـم یکـی از ارتجـاعیبـه جامعـه برگردانـده ایـم  یـا عوایـد آن راایم  داده
مـا حتـی در . ایم را تضـعیف کـرده یعنی زمینداران بـزرگ های طبقات حاکمه الیه

ــی  ــان فعل ــثال در آلم ــتی م ــالب سوسیالیس ــم انق ــت از ه ــلب مالکی ــان س خواه
بـه سوسـیالیزم در دوره گـذار . ن و اشتراکی کـردن اجبـاری نیسـتیمامالک خرده

ن باید داوطلبانه به سوی تعاون بیشتر تشـویق شـوند و بـا بـاال رفـتن اکخرده مال
اما . های اشتراکی، خود مشتاق پیوستن به این بخش بشوند بارآوری کار در بخش

ن نقشی مترقی بازی نخواهند کـرد بطـور امالک خردهایران  بعدیاینکه در انقالب 
این بخش در مجمـوع نقشـی ضـد انقالبـی ایفـا  ٥٧در انقالب . کلی درست است

هـای  طور که در باال اشـاره کـردم امـروزه جمھـوری اسـالمی بخش کرد اما همان
در نتیجـه در هـر حـال در . بـه فالکـت کشـانده اسـتنیز را  این الیهای از  عمده
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شان بـه سـوی ضـد انقـالب کـاهش پیـدا کـرده  بلی خطر رفتنمقایسه با انقالب ق
گیری  کنم و  ایـن نتیجـه البته تاکید کنم من به یک مشاهده کلی اشاره می.  است

نیازمند تحلیل مشخص و متکـی بـر آمـار و بـرآورد دقیقتـری از وضـعیت منـاطق 
  .مختلف است

  

کـنم کـه شـاید دولـت موقـت وصـل بـه ماهیـت در بطن همین مباحث  اگر موافق باشید سوالم را : س
بعـد از بهمـن  اما در سیاست دولت موقـت .تری از حاکمیت اسالمی باشد و محبوب» تر انسانی«نسخۀ 

ن در مقابل دهقانان و هم اتفاقا در مـرداد امالکها و هم در جانبداری کردن از  هم در سرکوب ملیت ٥٧
دستور همین دولت شاهد یـک نـوع همپوشـانی و  ها از جمله آیندگان با در تعطیلی خیلی از روزنامه ٥٨

رساند؟ این نکته  را بـه  این چه چیزی را می. اتفاق نظر خاصی بین دولت موقت و جناح خمینی هستیم
کننـد چهـرۀ خیلـی انسـانی و  گران لیبـرال سـعی می کنم چرا کـه خیلـی از تحلیـل این خاطر مطرح می

د این دولت در مقابل یکسری از جریانات رادیکال تحت گوین ای به دولت موقت ببخشند و می مظلومانه
.  اند مسائل دموکراتیک انقالب را بیشـتر برجسـته بکننـد توانسته اند که می فشار بود و اتفاقا کسانی بوده

های تحت  جالب است جریانی که نمایندۀ بورژوازی لیبرال به شمار می آید در سرکوب دهقانان و ملیت
حال بر اساس این . داردنیز ها را  نی نمایندۀ لیبرال بورژوازی ایران این خصلتیع. شریک می شود ستم
  شود گرفت؟ در باره ماهیت دولت موقت چه نتایجی می  نکات

  

دهد که هدف اصلی حفظ دولـت  این نشان می. گویید دقیقا درست می بله : ث.ت

در این مورد از همان روز اول بعد از قیام مطابق نقشـه نھضت آزادی . بورژوا بود
فرامـوش نکنیـد دالل . تر از خمینـی و اطرافیـانش شاید حتـی آگاهانـه. عمل کرد

هـا  سرکوب عرب. اصلی برای فروش خمینی به امپریالیزم جھانی خود اینھا بودند
را  همین دروغ که خشـونت. و کردها با دستور مستقیم حکومت بازرگان آغاز شد

دارو دسـتۀ بازرگـان در . کردها راه انداختند توسط حکومت بازرگـان شـایع شـد
انتصـاب مـدیران . از همـان روز اول جـدی بودنـد نیـزسرکوب جنبش کـارگری 
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دولتی در صنایعی که تحت کنترل شوراهای کارگری بود زیر نظارت آقای فروهر 
  .وزیر کار حکومت موقت به اجرا در آمد

.  

فرد هالیدی تحلیلشـان ایـن  از جمله، انقالب ایران بعضی از تحلیلگرانن است که خوب جالب ای: س
با است که علت ناتوانی جریانات چپ در جلوگیری از تثبیت قدرت جمهوری اسالمی این بوده است که 

  چیست؟ نظر شما. بورژوازی لیبرال همراه نشدند

  

روز اتفاقـا بسـیاری از امـ. انـد بله از این حرف ها دیگران هم بسـیار گفته: ث.ت

انـد و و در  همان چـپ استالینیسـت و همکـار خمینـی هـم همـین درس را گرفته
اما اثبـات مفلـوکی . تحوالت بعدی به امکان وحدت با بورژوازی لیبرال امیدوارند

اینکـه چگونـه بـه . بینیـد می ٥٧بورژوازی لیبرال ایران را دقیقا در همین انقالب 
حال مثال اگـر چـپ بـا  ایـن مفلـوکین جبھـه واحـد . شدراحتی تسلیم والیت فقیه 

ام  کـرده طور که در بـاال چنـدین بـار تکـرار رسید؟ البته همان بست به کجا می می
بندی کنیم اشتباه بزرگ چـپ  همه این طور نبودند، اما اگر با یک قلم بزرگ جمع

در این نبود که با بورژوازی لیبرال متحد نشد بلکه در این بود که نـه تنھـا صـف 

مستقل خود را از همان ابتدا علیه ضد انقالب آخوندی سازمان نـداد کـه عمـال در 
  .رف ضد انقالب آخوندی را گرفتمنازعه آن با بورژوازی لیبرال ط

در ضمن ناگفته نماند که این خط آقای هالیدی همان خط وزارت خارجه انگلـیس 

روحانی به جـای آقـای بازرگـان . قھرمان عوض شده. هنوز هم همین است. است
بی بی سی فارسی همین االن دقیقا همان خط آقای هالیدی را دنبال . نشسته است

ای کـه  فدائیان شـرمنده ها و ای و توده مطرود دربار رژیم طلبان و اصالح. کند می
  .   اند ن اجرایی آن شدهااند نیز مامور ها را پذیرفته اکنون این نصیحت
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هـای  کردید و از اخـتالف و درگیری شما در آن مقطع نقش دولت موقت را چگونه ارزیابی میخوِد : س
ید؟ تحلیل جریاناتی مثل فدایی این بوده که جناح ای داشت بین جناح خمینی و دولت موقت چه ارزیابی

خمینی نمایندۀ بورژوازی تجاری و رادیکال است و جریان بازرگـان نماینـدۀ بـورژوازی صـنعتی و از ایـن 
این است که شما در سطح تئوریک در مورد ماهیت دولت بورژوایی، در مورد پایۀ  سوال. ها دست تحلیل

  داشتید؟ نظریچه  فداییانهایی از نوع  رونی در مقایسه با تحلیلطبقاتی جناح حاکم و اختالفات د

  

مــا در برداشــتمان از اختالفــات درون هیــات حاکمــه در آن دوران بــا : ث.ت
های شبه مارکسیسـتی رایـج میـان چـپ استالینیسـت و مائوئیسـت مخـالف  تحلیل

ا بـه بازرگان و خمینـی رکردند دعوای بین  بودیم که به شکلی مکانیکی تالش می

های  این اوال از همان نوع برداشت. های مختلف بورژوازی ایران وصل کنند جناح
مکانیکی دترمینیستی از ماتریـالیزم تـاریخی اسـت کـه وجـه مشخصـه مارکسـیزم 

ثانیا اساسا تحلیل نیست، بلکه توجیھی است بـرای اپورتـونیزم . استالینیستی است
در واقـع همـان تـز حـزب تـوده را بـا  که(ها  قبال اشاره کردم مثال فدایی. سیاسی

خلـق "معتقد بودنـد پـس از پیـروزی ) دادند چریکی توضیح می واژگان و ادبیات
داری وابسـته  علیه شاه و امپریالیزم، اکنون نبرد اصـلی علیـه سـرمایه" یک پارچه

. دادنـد بنابراین هر دعوایی درون هیات حاکمه را بـه ایـن تحلیـل ربـط می. است

ــزاع حزب ــابراین ن ــارز اللھی بن ــان را بخشــی از مب ــا حکومــت بازرگ ــا ب ــه ه ه علی
تر، بـه عنـوان اخـتالف بـین  کردنـد ـ و یـا مشـخص داری وابسته تلقـی می سرمایه
طور کـه مشـاهده  همـان. داری وابسـته بورژوازی ضد امپریالیست و سرمایه خرده

داری  ها کـوچکترین ربطـی بـه تحلیـل مشـخص از سـرمایه گونه تحلیل کردیم این
در واقـع نـه تحلیـل درسـتی از ایران نداشت، چرا که هیچ کدام از این جریانـات 

داری ایــران کــه  داری جھــانی داشــتند و نــه از انقــالب ســفید و ســرمایه ســرمایه
داری در ایـران و کـل  اوال سـرمایه. داری را بشناسـند های سـرمایه بخواهند جناح

داری صنعتی ما آن چیزی بـود  سرمایه. جھان نظامی است به هم پیوسته و وابسته

صـدای اولـین . ید و به کمک بانک جھانی از باال سـاخته شـدکه بعد از انقالب سف
غیـر از آن مـا بـورژوازی . تیر نیز که بلند شـد همـۀ صـاحبین آن متـواری شـدند
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تجاری بزرگی داشتیم که که هرچند در دوره پھلوی به الیه اجتمـاعی درجـه دوم 
سـفید تبدیل شده بودند اما در همین دورۀ رشد مناسبات کـاالیی بعـد از انقـالب 

هـم نھضـت آزادی و هـم ائـتالف . سرمایه مالی عظیمی را در اختیار گرفته بودند
این البتـه درسـت اسـت کـه . اسالمی پشت خمینی از همین دستۀ دوم آمده بودند

شھر و روسـتا نیـز پایـه  بورژوازی داران کوچک و خرده این گروه در بین سرمایه
نیرویی بودند کـه بتواننـد جنـاحی  داشت اما اینھا نه سیاست مستقلی داشتند و نه

اگر بخواهیم از همین ادبیـات اسـتفاده بنابراین . از هیات حاکمه را تشکیل دهند

ــیم  ــالبکن ــه بعــد از انق ــود ک ــن ب ــاد ای ــاق افت ، ســرمایه تجــاری ٥٧ آن چــه اتف
ایـن اخـتالف امـا نـه . چیره شده بود" کمپرادور"بر سرمایه صنعتی " کمپرادور"

داری مـثال  بین سرمایه تجاری و صنعتی در دوران اولیه سرمایهشباهتی با اختالف 
در انگلستان را داشت و نه معادل اختالف بین سرمایه ملی و کمپرادور در  اوائل 

بنابراین اگر پشت نزاع سیاسی بازرگـان . در کشورهای تحت سلطه بود ٢٠قرن 
ــرمایه ــافع س ــی من ــه داشــت  و خمین ــتقیم مداخل ــور مس ــا داران مشخصــی بط تنھ

توانست دعوای بین باندهای مختلف تجـار باشـد کـه اکنـون بـر منـابع دولتـی  می

ــد ــدا کــرده بودن ــران در نظــام . دسترســی پی انقــالب ســفید و ادغــام اقتصــاد ای
. ها فراتـر بـرده بـود داری جھانی نقدا جامعه را از این گونه تقسیم بنـدی سرمایه

ید هیچ یک از جریاناتی کـه دائمـا اگر به تاریخ این مباحثات بعد از انقالب برگرد
گفتنـد هرگـز  از وابستگی و ضـد امپریالیسـتی بـودن ایـن یـا آن جنـاح سـخن می
بعـالوه حتـی . نتوانستند سیاست اقتصادی متفاوت ایـن دو جنـاح را نشـان دهنـد

داری ایـران بـه  ها به این معنی نبوده است که سـرمایه ها و بازاری استیالی آخوند
میزان صنعتی شدن ایران در رژیم آخوندی بـه مراتـب . است عصر قاجار برگشته

اتفاقـا یکـی  ضـد انقـالب آخونـدی از تناقضات. ه استبوداز دوران پھلوی  بیشتر
  . همین است

از طرفـی ایـن بـود کـه گرفتند  آنچه بسیاری از جریانات سیاسی چپ در نظر نمی

 ایـران دسترسـی داری های مختلـف سـرمایه منازعات سیاسی بین باند دلیل اصلی
مثـل ارتـش مراتب شـیعه  به منابع مالی دولت بود و از طرف دیگر سلسـلهیافتن 

از صفویه به بعد آخونـد هـا در کنـار . همواره بخشی از دستگاه دولتی بوده است
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فرصـت  ٥٧ انقـالب .بـوده انـدطبقات حـاکم  ۀسلطارکان عمدۀ  دربار همواره از
اگـر . فـراهم کـردگاه مـذهبی را دولتـی توسـط دسـتبرای تصرف کامـل قـدرت 

بخواهیم منازعات سیاسی درون هیـات حاکمـه بعـد از انقـالب را در یـک جملـه 
ها بود که بـرای دسترسـی بـه دسـتگاه  خالصه کنیم دعوا بین آن بخش از بازاری

 که حاضر بـه نـوکری نبـوددولتی حاضر به نوکری آخوندها بودند و آن بخش که 
ده شدند چرا که آخوندها بھتر از خود بورژوازی قادر بـه ها برن و البته نوکر. نبود

فراموش نکنیم که این نزاع وسط بحرانـی انقالبـی . نگھداری قدرت دولتی بودند

بـه عبـارت . گیرد که کـل دسـتگاه حاکمـه را بـه خطـر انداختـه اسـت صورت می
هـا بھتـر از هـر کسـی از ددمنشـی و  تر آخوندها برنـده شـدند چـرا کـه آن ساده
اما تحلیل ما این نبود کـه . فریبی الزم برای سرکوب انقالب برخوردار بودند ممرد

مـا بایـد بطـور مسـتقل از . باید از بازرگان  در مقابل خمینی دفاع کرد یا بالعکس
  . بودندما هردو دشمن طبقاتی . کردیم ها دفاع می آزادی

  

هـای رژیـم سـابق  اعدام برخی چهرهپیشتر درمورد یک سری اقداماتی که بعد از انقالب شد، مثل : س
کنم هنـوز هسـتند  مـن احسـاس مـی. ها مخالفـت کردیـد صحبت کردید و گفتید که شما با ایـن اعـدام

شـود  آیـا می. هـا هسـتند و از این نـوع بحث »اعدام انقالبی«کسانی از جریانات مدعی چپ که طرفدار 
اینکه برجسته کردن مفهوم خشـم . هایی در همین ماجرا هست این را بیشتر توضیح دهید؟ چون درس

و اعدام انقالبی و درک نکـردن ایـن کـه چطـور همـین قضـیه یکـی از ابزارهـای سـرکوب  کور انقالبی
  تی دارد؟است چه نتایج و الزاما انقالبیون راستین ضدانقالبی

  

ها در واقع ارعـاب انقالبیـون  برای ما روشن بود که هدف اصلی این اعدام: ث.ت

از اعـدام ضـد انقالبیـون زمینـه را بـرای اعـدام خودشـان  ناآگاهدفاع چپ . است
نیروهای پیشرفته به وضوح باید علیه این محاکمات صـحرائی مخفـی . فراهم کرد

کردنـد، امـا مـن بـه یـاد  های سریِع بازماندگان رژیم سـابق  اعتـراض می و اعدام
یـن البتـه بگـذریم کـه جنبـۀ دیگـری از ا. جز ما اعتراضی کرده باشد ندارم کسی
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یکـی از دالیـل عجلـه آخونـدها در اعـدام  کـه بود ها روشن شد این بعدکه ماجرا 
خـود جلـوگیری از افشـای میـزان همکـاری هـای پشـت پـرده سران رژیم سابق 

در هر حال آن چه مسلم است، برخالف  .ودآقایان با ساواک و امپریالیزم آمریکا ب
ازگشــت ضــد انقــالِب ادعاهــای آقایــان، کــوچکترین خطــری در آن زمــان بــرای ب

پرسیدنی است هنگامی که خود ارباب امپریالیستی قـدرت . مغلوب وجود نداشت
توانست در کـار باشـد؟ مسـئله بـاز  را به آقایان تفویض کرده است چه خطری می

قـبال گفـتم طور که  همان. گشت هم به ضرورت سرکوب حقوق دموکراتیک بر می

کرد کـه بتوانـد  ها را شروع می سرکوبضد انقالب نخست باید از آن جاهایی این 
و از آن جا که چپ استالینیسـت . ایجاد کنددر بین مردم نیز مشروعیتی برای آن 

 و مائوئیست ما خود نیز ضد دموکراتیک بود هرگز این مسئله را درک نکرد و در
  . مقابل این حمالت اولیه واکنش مھمی نشان نداد

  

  .دموکراتیک آن موقع خیلی روشن نبوداتحاد عمل برای دفاع از حقوق : س

  

متاسـفانه اول انقـالب هـر کسـی رفـت . نه اصال به هیچ وجه شکل نگرفت: ث.ت
بنابراین واقعا هیچ مقـاومتی . دکان خودش را زد و اصال کاری به کار بقیه نداشت

نیروهـای غیـر استالینیسـت و . علیه سرکوب حقوق دموکراتیک صـورت نگرفـت
وق دموکراتیک نیز عمـدتا یـا غیـر سوسیالیسـت بودنـد و یـا مائوئیسِت مدافع حق

ها نشریه به اصـطالح دموکراتیـک  ده. خبر غیر سیاسی و از دنیا بی" روشنفکران"
بـرد و  شـد امـا مثـل ایـن بـود کـه سـیل دارد شـھر را می در آن دوران منتشر می

  .  کنند سخنوری میو یک شب اند در باره هزار  حضرات نشسته

  

های تـاریخی  شان بر اساس شـبیه سـازی بحث اعدام ممکن است باشند کسانی که تحلیل دربارۀ: س
ممکن است کسانی باشند . ما شاهد اعدام خاندان رمانوف بودیم ١٩١٧که مثال در انقالب اکتبر .است
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کنم خود ایـن  من فکر می. برداری از یک ماجرای تاریخی بکنند کپی برداریکه بر همین اساس نوعی 
  .شود به آن نقد وارد کردباید بررسی شود و اتفاقا جز و آن مسائلی است که میقضیه 

  

گـوییم مخـالف حکـم اعـدامیم  ها می به نظر من موقعی که ما سوسیالیست: ث.ت
توانیم بگوییم اما در جنـگ داخلـی  نمی. دیگر نباید برایش شرط و شروط بیاوریم

اعـدام یـا . توان اعدام کرد یا اگر طرف ضدانقالبی بـود اعـدام اشـکالی نـدارد می
اختالف بود و اتفاقا لنین آن  ها هم بحث و البته بین بلشویک. درست است یا غلط

بحـث لنـین ایـن بـود کـه اگـر بگـوییم . را در شرایط جنگ داخلی مجاز دانسـت
تـوان در  من اعتقاد ندارم می. شود تر می اعدامی در کار نیست ضد انقالب گستاخ

باره عملکرد انقالبیون گذشـته قضـاوت اخالقـی کـرد امـا از لحـاظ تـاریخی و بـر 
گونه عملکردها بـه صـراحت بایـد گفـت حتـی اگـر در آن  اساس نتایج بعدِی این

ها مجبور شدند دست به اعدام بزننـد کـار درسـتی نبـود و در هـر  زمان بلشویک
کنـد کـه پـس در دوران مـا نیـز حکـم اعـدام در  حال این به هیچ وجه اثبات نمی

بـه هـر حـال مـن کـامال و صـد در صـد و تحـت هـر .  برخی شرایط درست است
یشـمن آهای آدمکش ایـران کـه  آخوندحتی اعدام ! م اعدام مخالفمشرایطی با حک

  !اند  فاشیست را هم روسفید کرده

  

کننـدۀ در چگـونگی  در آن دوران نقـش تعیـینکـه  بـرویم مسئلۀ مهـم دیگـریخوب اگر به سراغ : س
چـپ  ناتجریاو در  بودچرا که چرخش مهمی  اشاره کنیم،آبان  ١٣ برد روند ماجراها یافت، باید به پیش

کـه جنـاح  کردنـد میو فکـر  کردنـدهمـه اسـتقبال . نبودیمشاهد در قبال آن گیری خوبی را  هم موضع
  .اگر موافقید در این باره صحبت کنیم. رود حاکم دارد به سمت مبارزۀ ضدامپریالیستی می

  

 نددارو دستۀ خمینی با این کار رقبای خود را از حکومت بیرون ریختبله؛ : ث.ت
پس . از لحاظ زمانی باید جو آن دوره را در نظر بگیرید. وقدرت را قبضه کردند

از شکست یورش نظامی رژیم در کردستان، جنبش انقالبی در بسیاری از 
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قبال اشاره کردم . های عمدۀ ایران دوباره روح جدیدی به خود گرفته بود شھر
پورتونیست نیز به حمله رژیم به کردستان حتی در بین بسیاری از جریانات ا

های سازشکار دامن  های مبارز از گرایش اختالفات درونی و جدا شدن گرایش
بویژه در جنبش کارگری موج جدیدی از مبارزات رادیکال مشاهده . زده بود

اشغال سفارت آمریکا جنبش رادیکال را کامال منحرف کرد و تقریبا بدون . شد می
حتی . توطئه ضد انقالب آخوندی تبدیل کرد ودنباله رها را به  استثناء همۀ گروه

الملل چھارم جریانات راست و اپورتونیست را تقویت کرد و جناح راست  در بین
مثال گروه بابک زهرایی که از چند . آن علنا به تعریف و تمجید از آن کشیده شد

ۀ وارد مرحلای قانونی  ماه قبل از این ماجرا از ما جدا شده بود اکنون با نشریه
رژیم شده " مبارزات ضد امپریالیستی"ای از  انحطاط کامل و دفاع سرسختانه

حتی رفیق خود ما مندل به خاطر مخالفت ما با این نمایش مسخره نامه ای . بود
به " جنبۀ ضدامپریالیستی انقالب ایران"که شما به  انتقادی برای من فرستاده بود

چه نوعی از مبارزۀ ضدامپریالیستی  آخر این دیگر. دهید اندازۀ کافی اهمیت نمی
هایی را که تا  کردیم؟ با این کار ما باید تمام تئوری بود که ما باید از آن دفاع می

اتفاقا اشغال سفارت دقیقا . انداختیم گرفته بودیم به دور می به حال از خود او یاد
ی نشان توخالی بودن و نمایشی بودن ضد امپریالیزم بورژوایی را به بھترین وجھ

شدند که به  می  ها هزار نفر جلوی سفارت جمع می اما متاسفانه روزی صد. داد می
  . گوش دهند و کف بزنند "دانشجویان پیرو خط امام"آخرین خزعبالت 

فروخت و دیگری  یکی ساندویچ می. جلوی سفارت تبدیل شده بود به بازار مکاره
. شکسـتند دمشـان گـردو میجریانات اپورتونیست که دیگـر بـا . نشریات سیاسی

شکسـت خـورده اکنـون بورژوازی وابسته .  توگویی انقالبی جدید آغاز شده است
حـزب تـوده . بـود ضد امپریالیستی انقـالب شـدهبه اصطالح وارد فازایران و بود 

چاکری رژیـم ضـد انقـالب  راستای  با افتخار در باره درستی نظریاتش دراکنون 

در هر حال ما از همان روز اول مخالفت خود را اعالم کردیم و . کرد سخنوری می
اصـلی مـا ایـن بـود کـه  بحـث. کـردیم اهداف پشت این نمایش مسخره را افشـا 

 هـای کــارگری و محــیط کارخانجـات قلــبمبـارزات واقعـی ضــد امپریالیسـتی در 
منحـرف کـردن ایـن مبـارزات سـخره مگیرد و هدف از ایـن نمـایش  صورت می

حتـا از برخـی رفقـای . و به همین خاطر کلی هم فحش و فضیحت شـنیدیم. است
  . به نظر من تاریخ اثبات کرد که نظر ما درست بود. بین المللی خودمان
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  ...های چپ استقبال کردند یعنی همۀ سازمان: س

  

  ...آید کسی انتقاد کرده باشد نمی من یادم : ث.ت

  

  مثال مجاهدین؟. ریانات دیگر چطور؟ غیر از چپج: س

  

نه تنھا مخالفتی نکردند که مثل بقیه ورود به فـاز ضـد امپریالیسـتی را بـه : ث.ت

هایی که اکنون همکاری با سازمان امنیـت ایـاالت  همان. تبریک هم گفتند" امام"
ی داننـد در آن روزهـا در ضـد آمریکـای متحده، اسـراییل و عربسـتان را مجـاز می

ای از  تا جایی که یادم هسـت فکـر کـنم عـده. کردند الله رقابت می بودن با حزب
مخالفــت کردنــد امــا آن هــم از زاویــه اصــول  عــده ای از طرفــداران جبھــه ملــی

نھضت آزادی هم که واضح است مخـالف بـود، امـا جـرات . المللی دیپلماتیک بین
  . نداشت حرفی بزند

  

  همین موضع را داشتید؟در درون سازمان خودتان همه : س

  

سه چھار نفر از رفقای خـود مـا هـم تحـت تـاثیر جـو ضدامپریالیسـتی آن : ث.ت

الملل چھارم  های مھمی از خود بین روزها و به خصوص مواضع اپورتونیستی بخش
ها اما یک سـال بعـد از  همین. گرفتند اما نه چندان جدی ایراداتی به مواضع ما می

بابک زهرایی که کامال رفته بود پشت این ماجرا و واقعا گروه . ما انشعاب کردند
گفتم . شد ها و فدائیان دیده نمی ای  تفاوتی جز در ادبیات بین مواضع اینھا با توده
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کرنــد کــه بــه جنبــۀ ضــد  الملــل بــه مــا نصــیحت می رفقــای خــود مــا هــم در بین
و همین مواضع  ما اما خم نشدیم. امپریالیستی انقالب ایران باید بیشتر توجه کنیم

  .را ادامه دادیم

  

در خرداد یا تیرماه در دورن جریان شما انشعاب اتفاق افتـاد و اگـر اشـتباه نکـنم در همـان جـزوۀ : س
انقالب و ضدانقالب در کردستان یعنی دی ماه علنا اعالم شده که انشعاب اتفاق افتاده و دیگر با هـم 

  چه عواملی باعث انشعاب شد؟. کنید همکاری نمی

  

از ) اعضای اس دبلیـو پـی آمریکـا(گروه پیام دانشجو قبال توضیح دادم که : ث.ت
هـا  همان دورۀ قبل از انقالب نسبت به رهبری مذهبی توهم داشت و به شکلی آن

داری  بـه  دانست وحتی از اطالق برچسب سـرمایه را مترقی و ضد امپریالیستی می
ت قبل از وحـدت، عاقبـت بـر اما ما در مذاکرا. کرد خودداری می حکومت موقت

تنھا دلیل وحدت مـا ایـن . سر مسئلۀ مترقی نبودن این رهبری توافق کرده بودیم
ها هم توافق کردنـد کـه شـورای مخفـی انقـالب اسـالمی بـرای  بود که عاقبت آن

داری و سـرکوب انقـالب  جلوگیری از انھدام دولت بورژوایی و حفظ نظام سرمایه

موضع ما به عنوان یک جریـان سوسیالیسـتی انقالبـی بنابراین . تشکیل شده است
توانست چیزی جـز مبـارزه بـرای سـرنگونی حکومـت موقـت پیشـنھادی آن  نمی
البته علیرغم این توافق، ما از همان اول هم نگـران ایـن دوسـتان بـودیم و . باشد

. شـد های ایـن جریـان مشـاهده می روی کم و بیش از همان ابتدای کار نیز راست
هـا بـه واقعیـت تبـدیل  ر که قبال اشاره کردم عاقبت هم تمام ایـن نگرانیطو همان
ۀ جدیـدی از سـخبه نظر من اثبات شد که این جریان در واقـع چیـزی جـز ن. شد

اما اختالفاتی که منجـر بـه انشـعاب مـا شـد دو سـه مـاه بعـد از . استالینیزم نبود
  .  وحدت و بر سر مسائلی به ظاهر فرعی آغاز شد

شد قـرارداد اوائـل دهـه  ائلی که بارها در مبارزات علیه شاه مطرح مییکی از مس
در بــاره مصــونیت مستشــاران آمریکــایی در ایــران بــود کــه بــه قــرارداد  ١٣٤٠
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در واقع رابط (یزدی وزیر خارجۀ کابینۀ بازرگان . کاپیتوالسیون معروف شده بود
فشـار شـدیدی  که تحـت) سیا و خمینی و نمایندۀ دولت آمریکا در حکومت جدید

برای لغو این قرارداد بود از همۀ احزاب سیاسی دعوت کـرد کـه بـرای بحـث و 
ای در وزارت  مشورت پیرامون چگونگی الغای قراردهـای رژیـم قبلـی در جلسـه

اختالفات ما بـر سـر چگـونگی برخـورد بـه ایـن دعـوت بـه . خارجه شرکت کنند
طـرف رژیـم جدیـد بـرای این دعوت در واقع ترفندی بود از . سرعت باال گرفت

توانسـت  بـه وضـوح رژیـم جدیـد نمی. خود شیرینی در مقابـل اربابـان آمریکـایی

بویژه آنکه حتـی خـود خمینـی در همـان دهـۀ . را لغو نکندکاپیتوالسیون قرارداد 
بنابراین برای آنکه آمریکا را راضی کننـد قصـد . علیه آن سخنرانی کرده بود ٤٠

با شوروی معروف به قرارداد لنین را نیـز لغـو  ١٩٢١داشتند در کنار آن قرارداد 
دعـوت عمـومی از احـزاب .  کنند، قراردادی که حتی رژیم شاه لغـو نکـرده بـود

برای بحث و مشورت در جلسـه وزارت خارجـه پوششـی بـود بـرای توجیـه ایـن 
این دعوت به ما هم رسیده بود و در جلسۀ هیات اجرایی موقت ما نیز بـه . هدف

امـا در ضـمن ایـن ). نفره که قبال اشاره کـردم ١٢همان کمیته (شد بحث گذاشته 

مباحثات روشن شد که این دوستان با یک سری اصول مدون و مشـخص جنـبش 
  . انقالبی کارگری مخالفند

به مثابۀ پیش شرط شـرکت جریـان مـا در ایـن . بحث ما بر سه نکته تاکید داشت

ولـت بـورژوا پشـت درهـای بسـته اول اینکه ما با احـزاب بـورژوا یـا بـا د. جلسه
یعنی باید از آقـای یـزدی خواسـت کـه اگـر قـرار اسـت چنـین . کنیم مذاکره نمی

ای برگزار شود باید باز و علنی باشد و نمایندگان جراید و رادیـو تلویزیـون  جلسه
از بعـد از مـاجرای میلرانـدیزم در فرانسـه در . نیز در آن  حضـور داشـته باشـند

به یکی از اصول احزاب سوسیالیستی تبدیل شده بود که اوال ما الملل دوم این  بین
هرگز نباید در جلسات مخفی با بورژوازی و نمایندگان آن شرکت کنیم و اگر هم 

در چنـین جلسـاتی را که به هر دلیلی مجبور به آن شدیم باید بالفاصله هر آن چه 
  . به بحث گذاشته شده علنی کنیم
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باره مسئلۀ زنان اشاره کردم در آن زمان در خیلـی از طور که در  دوم اینکه همان
حتـی اربـاب رجـوع زن بـدون . ادارات دولتی حجاب اجباری تحمیـل شـده بـود

هنوز در خیلی از موسسات دیگـر و یـا . دادند حجاب را در ادارات دولتی راه نمی
فاصـله ها نتوانسته بودند این کار را بکنند اما در ادارات دولتـی تقریبـا بال کارخانه

اتفاقا این نکتـه را در حاشـیه بگـویم کـه . پس از قیام این اقدامات آغاز شده بود
بـورژوازی  طبقۀ کارگر بر سر تحمیل حجاب خیلی بیشـتر مقاومـت کـرد تـا خرده

به هر حال پیش شرط دوم ما این بود کـه آقـای یـزدی حـق نـدارد نـوع . شھری

که اگر زنـان  بپذیرندن باید اول ایشا. پوشش نمایندگان این احزاب را تعیین کند
. پوشـند نیز در هیات نمایندگی احزاب باشند هرطور که خود خواسـتند لبـاس می

ــاره حــزب  نکتــۀ ســوم اینکــه از همــان زمــان ســخنگویان حکومــت موقــت در ب
دموکرات کردستان موضع گرفته بودنـد و در بیانـات رسـمی بـه ایـن حـزب بـه 

همـه "و در دعوت یزدی مشخص بود کـه  کردند اشاره می" حزب منحله"عنوان 
بنابراین شرط سوم ما این بود که آقای یزدی . شود شامل این حزب نمی" احزاب

توانـد در ایـن جلسـه  تواند و کدام حزب نمی حق ندارد تعیین کند کدام حزب می
  . شرکت کند

ای رسمی هم اهداف واقعـی پشـت  بدین ترتیب پیشنھاد این بود که باید در بیانیه
اگر آقای یزدی . این جلسه را افشا کنیم و هم سه پیش شرط باال را عنوان سازیم

ها را بپذیرد ما هم شرکت خواهیم کرد و اگر نپذیرد باید در بـاره  این پیش شرط
ها جزو بـدیھیات بـود  از نظر ما این. اندازیم آن تبلیغات سیاسی وسیعی را به راه 

یعنی طرفداران اس دبلیـو پـی (ات اجراییه نفر از اعضای هی ٦اما با کمال تعجب 
گفتنـد مـا بایـد شـرکت  هـا می این. ٦بـه  ٦نتیجه شد . رای مخالف دادند) آمریکا

دهـد کـه  کنیم و شرط و شروط هم نگذاریم چرا که این فرصت خـوبی بـه مـا می
اســتدالالت   دســتبــه بیــان ایــن خالصــه شــروع کردنــد . فــالن و بھمــان بکنــیم

  . معمول اپورتونیستی

توانیم  بنابراین مطابق قرار ما در مذاکرات وحدت، ما گفتیم پس از آن جا که نمی
. تصمیم بگیریم نه شرکت خواهیم کرد و نه به افشاگری علنی دست خـواهیم زد
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شد  ٦به  ٦ای رای هیات اجرایی  بینی کرده بودیم که اگر بر سر مسئله قبال پیش
طرف مقابـل هـم . رویم بال کار دیگری میگذاریم و دن آن مسئله را موقتا کنار می

اما فردای آن روز بابک زهرایی از طرف خـودش بـه عنـوان سـردبیر . قبول کرد
حـزب کـارگران سوسیالیسـت  بلهاعالمیه داد که  بامداددر روزنامۀ  کارگرنشریۀ 

. کنــد و در جلســه آقــای یــزدی شــرکت خواهــد کــرد از ایــن دعــوت اســتقبال می
العادۀ هیات اجرایی تشکیل شد که به این کار خالف رسیدگی  بالفاصله جلسه فوق

دانستند بلکه روشن شد که توافـق روز  این عده نه تنھا انتقادی را وارد نمی. شود

به وضوح بـا رهبرانشـان در آمریکـا تمـاس گرفتـه . ارندقبل را نیز دیگر قبول ند
اعالم رسـمی انشـعاب چنـد هفتـه . بودند و از طرف آنھا اجازه این کار را داشتند

هـا جلسـۀ  دیگر به طول انجامید اما در واقع از همین جلسه به بعد ما دیگر بـا این
انسـی بـرای ما بالفاصله هم به همۀ اعضـا اطـالع دادیـم و کنفر. مشترکی نداشتیم

الملـل چھـارم لغـو  گیری کل گروه را فرا خوانـدیم و هـم بـه رهبـری بین تصمیم
توافقات قبلی را گزارش دادیم و از آنھا خواستیم که به عنوان ضامن اجرایی ایـن 

فقـات قبلـی را ااگـر ایـن عـده تودر ضمن اعالم کردیم که . توافقات مداخله کنند

ت نام حزب کارگران سوسیالیسـت فعالیـت توانند تح دیگر نمیپس قبول ندارند 
روز بعد از این جلسه نیز مـن بـه عنـوان دبیـر سراسـری حـزب در همـان . کنند

ای منتشر کردم که نظرات آقـای زهرایـی درسـت نیسـت و  بیانیه بامدادروزنامۀ 
حزب کارگران سوسیالیست فقط در صورت پذیرفتن سه شرط بـاال توسـط آقـای 

  . خواهد کرد یزدی در این جلسه شرکت 

حـزب  "جناح مبـارز"تا قبل از اینکه این عده نام خود را عوض کنند ما تحت نام 
را که در این مـدت بـه عنـوان  چه باید کردو در ضمن انتشار . کردیم فعالیت می

دقیقا یادم نیسـت امـا . شد از سر گرفتیم منتشر می کارگرضمیمه تئوریک نشریه 
کنفرانس سراسری حزب را در تھـران تشـکیل یک ماهی طول کشید تا توانستیم 

نفر توانسـتند در  ٥٠٠نفر عضو داشتیم و بیش از  ٦٠٠در آن زمان باالی . دهیم

دو گزارش از طرف من و بابک زهرایی به کنفرانس .  این کنفرانس شرکت کنند
. داده شد و  پس از چندین ساعت بحت پیشنھاد دو طـرف بـه رای گذاشـته شـد

و از اینجـا بـه بعـد . رای اکثریـت آرا را کسـب کـرد ٣٢٠یش از قطعنامه ما با بـ
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من در بحثم تاکید داشـتم کـه مسـئله دیگـر از حـد یـک . انشعاب رسمیت یافت
کننـد در واقـع  تشکیالتی گذشته و مواضـعی کـه ایـن عـده از آن دفـاع می تخلف

بعـد در یکـی دو مـاه . دهـد بسیاری از عالئم عبور از مرز طبقاتی را نیز نشان می
و کـرنش در از مـرز طبقـاتی دیگر احتیاجی به استدالل نبود در واقـع ایـن عبـور 

از این جـا بـه بعـد اعتمـاد مـا بـه . مقابل ضد انقالب به وضوح صورت گرفته بود
و  الملل نیز  از بین رفته بود چرا که در واقع کار مشخصی در تحـریم رهبری بین
  . این مواضع نکردند ضدیت با

ها تا آبان ماه و ماجرای گروگـان گیـری از  تان را درد نیاورم، ایندر هر حال سر
را نیز گرفته بودند در صورتی  کارگررژیم ضد انقالب اجازه انتشار قانونی نشریه 

چـه یکـی از آخونـدها نشـریه قبال اشاره کردم . که ما کامال زیر ضرب رفته بودیم
را !" حاکمیـت مـردم آری! حاکمیت روحانیت خیر"و شعار باالی نشریه  باید کرد

ها خواسته بود که این جریان ضـد  اللھی در صدا و سیما نشان داده بود و از حزب
  . انقالبی را سرکوب کنند

بعد از انشعاب، اپورتونیزم لجام گسیخته گروه بابـک زهرایـی را بـه سـرعت بـه 
سـه  نه تنھا بالفاصله به مواضع راست قبل از وحدت برگشتند کـه. انحطاط کشاند

بـویژه . شد ماه بعد از انشعاب عمال تفاوتی بین آنھا و مواضع خود رژیم دیده نمی
ها و حزب توده  توانستید بین مواضع این گیری مشکل می پس از ماجرای گروگان

تنھا تفاوت در این بود که اینھا هنوز توده ای هـا را بخـاطر . نیز تفاوتی پیدا کنید
کردند که در  در دورۀ جنگ اینھا افتخار می. ندکرد روابطشان با شوروی افشا می

کننـد  های امپریالیستی مبـارزه می ها شرکت دارند و درکنار رژیم علیه توطئه جبھه
برای کمک بـه "های اپورتونیست آن زمان از شعار  و مثل بسیاری از استالینیست

مـان و کمتـر از دوسـال بعـد ه. کردنـد دفـاع می" ها تولید را افزایش دهیم جبھه
یعنـی نتیجـه . ها را نیز گرفـت سرنوشتی که حزب توده را نابود کرد گریبان این

از هـم  این همه خوش خدمتی به ارتجـاع دسـتگیری و زنـدانی شـدن رهبـران و
  . پاشی گروه بود
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یکـی اینکـه بعـد از انشـعاب آیـا تـنش و درگیـری . دو سوال دیگر در این زمینه می تواند طرح شود: س
چـرا  . اتفاق افتاد یا نه  و دوم اینکه این جناح راست پنجم دی ماه این انشعاب را علنی کـردای  فیزیکی

  برای اعالم انشعاب آنقدر صبر کرد؟

  

مـان پـیش  ای بین در مورد سوال اول بگویم که نه ما اصال برخورد فیزیکی: ث.ت
آن در ) ٪٩٠ بـیش از(گفتم کنفرانسی گذاشتیم و کم و بـیش همـۀ اعضـا . نیامد

و تـا . گیـری کـردیم شرکت کردند و در مورد ایـن دو موضـع پـس از بحـث رای
 ماجراهـاو لو دادن و از ایـن دسـت  زدوخوردآنجایی که ما اطالع داشتیم دعوا و 

  . رخ ندادبعد ها نیز بین ما 

الملـل چھـارم در  کردنـد بخـش بین در جواب سوال دوم قبال گفتم اینھا ادعـا می
الملـل بقبـوالنیم کـه  و تا مـا بتـوانیم ایـن حـرف را بـه بینایران خودشان هستند 

  . کشیدها باید اسمشان را عوض کنند چند ماهی طول  اکثریت دست ماست و این

 

مخصوصـا . بعد از مرگ هاشمی یک سـری از بحـث هـای مربـوط بـه اوائـل انقـالب مطـرح شـد: س 
. هـای قبلـی مـا مربـوط باشـد تواند به بحث عبدالکریم سروش یک بحثی را مطرح کرد که به نظرم می

سروش در یک سـخنرانی بعـد از مـرگ هاشـمی رفسـنجانی در تمجیـد از شخصـیت بـه قـول معـروف 
نـویس اول قـانون اساسـی بـه  گرای او اشاره کرده که از هاشمی شنیده است کـه وقتـی کـه پیش عمل

نـویس  مطالعه گفت که این پیش ازست دار و دسته بازرگان نوشته شد، آن را به خمینی دادند و او بعد د
و  گویـد خـوب اسـت بینـد و می هاشـمی هـم می. با اصول بنیادی اسالم منافاتی ندارد و مناسب اسـت

را بایـد بررسی به مجلس خبرگـان سـپرده شـود  پیشنهاد می کند ایده ای که می گوید پیش نویس برای
کننـد و شـما  شناسم مطمئنا با این موافقت نمی رها کنیم، و اضافه می کند جماعت آخوندی که من می

ایم که  گوید ما به مردم قول داده کند و می اما بازرگان قبول نمی. همین را بگیرید و ببرید و تصویب کنید
اگر این قضـیه . ه در جریان هستیدمجلس خبرگان برگزار شود و در نهایت هم آن اتفاقاتی افتاد که هم

گفتیم بـاالخره آن  تاریخی حقیقت داشته باشد به نوعی به آن برداشتی که ما تا کنـون داشـتیم کـه مـی
گاه روحانیت، کسانی مثل خمینی برای  قبضه کردن قدرت و قانون اساسی یک برنامـه ریزی و  بخش آ
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گاهی خاصی داشته بینیم که خمینی کسی است که  انقالب هم می شود؟ ما قبل از اند خللی وارد نمی آ
دهـد، امـا  های متفاوت و اوضاع و احوال مختلف بازی خودش را انجـام می ای با مهره به شکل زیرکانه

گـاهی این موردی که گفتم به ما می و امکـان ایـن بـوده اسـت کـه  ای وجـود نداشـته گوید نه، چنـان آ
گاهِی از قبل ت. اتفاقات دیگری بیافتد خواستند قدرت را قبضـه  ها می عیین شده و مشخصی که اینآن آ

توانست مجرایی باشد برای یک بـازی قدرتمندانـه  کنند وجود نداشته است و به راحتی همین مسئله می
  .برای حداقل یک بخش از بورژوازی که به دنبال حکومت بورژوازی متعارف بوده است

  

هـر . ات حاکمـه مشـکل اسـتقضاوت کردن در باره این وقایع درون هیـ: ث.ت

ای در درون  این شایعه که عده. زند کسی هر روز بنا به مقتضیات زمان حرفی می
جمله خود خمینی مخالف حکومت آخوندی بودند وسط خـود انقـالب ازخود رژیم 

هستند که دار و دستۀ خمینی همـان هایی  نیرنگو به وضوح اینھا . هم مطرح بود
تو گویی مـا . شان را مخفی کنند یمنافع و اهداف واقعکه  بردند بکار میزمان هم 

مگـر خمینـی در اولـین . کشـی کننـد مردم  باعث شـدیم کـه آقایـان دزدی و آدم
شـوم؟  روم قـم و طلبـه می اش پس از بازگشت به ایران نگفـت مـن مـی سخنرانی

مگر او نبود کـه گفـت مـا حکـومتی . گوید که دروغ می معلوم بودهمان موقع هم 
ها هم آزادند؟  خواهیم مثل جمھوری فرانسه؟ مگر او نبود که گفت کمونیست می

چـاکرش شـدند  همـهتقریبـا و مجاهدین هم که  ها  "کمونیست"بخش اعظمی از 
کشـی؟ کـارتر در خـاطراتش گفتـه اسـت کـه خمینـی او را  پس چرا این همه آدم

مگـر خـود . ها قدرت را قبضـه کننـد یعنی توافق ما این نبود که آخوند .فریب داد
یعنـی . کـرده اسـت" خدعه"خمینی نیز همین را تایید نکرد و نگفت که با کارتر 

بـاور را خواهید ایـن خدعـۀ رفسـنجانی  حاال شما می! حتی نگفت تقیه گفت خدعه
ها زیاد زده  ین حرفرفسنجانی بعد از آنکه از قدرت کنار گذاشته شد از ا کنیم؟
چرا در همان زمان این وقایع را فاش نکرد؟ به وضوح دستور قتل بھشـتی . است

چـرا کـه قصـد . و تمام سران حزب جمھـوری اسـالمی را خـودخمینی داده اسـت
 آمریکـا نیـز در ایـن بـاره تمـاس گرفتـهو بـا  داشتند والیت فقیه را شورایی کنند

ای والیت فقیه را همان زمان هم بـه شـکلی اگر هم دقت کنید دقیقا ماجر. بودند
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چـرا راه . مطرح کردند که انگار اصال ربطی به خود خمینی بیچـاره نداشـته اسـت
اصلی در نمایش مسخره رفراندوم و بعد از آن تشکیل مجلـس  ۀدور برویم، خدع

. حاکمیت آخوندی همان جا پایه ریزی شـد. خبرگان به جای مجلس موسسان بود
بـدین . ی بعدی را باید به مثابه مراحل استحکام آن در نظر گرفتمابقی ماجراها

ترتیب، اینجا هم ماجرای شاه و آمریکا را بھانه کردند که در داخـل رژیـم جدیـد 
شـاتو بـود هـر  لـو کم تمام مدتی که در نوفـل مگر خود خمینی دست. کودتا کنند

یک مالقات بازرگـان روز مشغول معامالت مخفی با آمریکا نبود؟ حاال چرا باید به 

هـا فقـط بـرای  قدر حساسیت نشان بدهنـد؟ ایـن هیاهو  ها  این با همان آمریکایی
  .توجیه قبضه کردن قدرت بود

  

ها انجام شد  در همین دوره یک سری اقدامات شبه انقالبی مثل ملی کردن بعضی صنایع و بانک: س
شـما در ایـن مقطـع در . یف و تمجید کردنـدو اتفاقا بعضی از جریانات چپ از این مسئله استقبال و تعر 
  رابطه با این نوع اقدامات شبه انقالبی چه نظری داشتید؟

  

 مالکـانهای بـزرگ نـه تنھـا  قبال توضیح دادم که در اغلب صنایع و شرکت: ث.ت

در بسیاری از آنھا شوراهای کارگری مـدیریت . که مدیران هم فراری شده بودند
اولـین اقـدامات چنـد مـاه اول حکومـت بازرگـان . را نیز در دست گرفتـه بودنـد

انتصاب مدیران دولتی برای این واحدها و خارج کردن کنتـرل از دسـت شـوراها 
نبود جز از دست دولـت کردن در این دوره درواقع  چیزی " ملی"بنابراین . بود

  !   در آوردن و مال خور کردن

  

کنیـد  کـه شـما می را اما جریانات چپ از این اقدامات شبه انقالبی استقبال کردند و این تفسـیری: س
  چرا؟. نداشتند
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همـه  ۀامروزه این دیگر یک واقعیت غیرقابل انکار اسـت کـه نتیجـ! دقیقا: ث.ت
هــا کنتــرل بالمنــازع آقایــان و آقازادگــان بــر بخــش عظیمــی از منــابع  ایــن ماجرا

بنــابراین آن چپــی کــه در آن دوران ایــن . اقتصــادی و مــالی کشــور شــده اســت
داری  خلـع یـد از سـرمایه ۀدانسـت و یـا بـه منزلـ اقدامات را ضد امپریالیستی می

  . ایان شدآقچپاول کن  کرد در واقع جاده صاف وابسته تلقی می

  

تواند مدخل خوبی باشد بـرای صـحبت کـردن در رابطـه بـا وضـعیت سیاسـی  پاسخی که دادید می: س
تری  خواهم ارزیابی شـما را بـه شـکل مبسـوط می. طبقۀ کارگر در این دورۀ تقریبا یک سالۀ اول انقالب

ها  ها و امکان نسیلطبقۀ کارگر در این مقطع چه وضعیتی داشتند؟ پتا هیهای خودسازماند نهاد. بدانم
ها در تحلیل شـما چـه بـود؟ پیشـتر بـه شـکل  چه بودند؟ و در نهایت مانع اصلی در مقابل رشد این نهاد

تر در ایـن زمینـه  جاسـت کـه مفصـل جسته و گریخته در این رابطه صحبت کردید اما به نظرم اکنون به
  .صحبت کنید

  

دتان جسته و گریختـه قـبال توان اشاره کرد که به قول خو به چند نکته می: ث.ت
کـارگر  ۀای که در رابطه بـا طبقـ نکته. کنیم هم صحبت کردیم اما دوباره مرور می

ایران در آن زمان باید در نظر گرفت این است که در واقع از دو بخـش متفـاوت 
مـرداد  ٢٨یک بخش قدیمی و در واقع به سنت قبل از کودتای . تشکیل شده بود

که بعد از انقـالب سـفید بود کارگری  ۀتر طبق و بزرگو بخش دیگر تعلق داشت 
فـرق داشـتند و بـاهم این دو هم از لحاظ روحیات سیاسی خیلـی . بودایجاد شده 

تجربیــات . گســیخته بودنــداز لحــاظ شــاخه هــای صــنعتی و تولیــدی از هــم هــم 
بخش جدید که اکثریت عظیم . کارگری بخش اول به بخش دوم منتقل نشده بود

داد اساسا تـا قبـل از انقـالب از سـنت سـازماندهی و مبـارزات  تشکیل میطبقه را 
شـاه بـود کـه در ایـن بخـش  ۀتازه در اواخر دور. طبقاتی چندانی برخوردار نبود

من یادم هست قبل از انقالب یکـی . اجازه به تشکیل سندیکاهای زرد داده بودند
کـه آیـا بایـد در ایـن  این بـود جریانات سیاسی استالینیستیهای داغ بین  از بحث
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هـا را  بیھوده بودن ایـن بحث ٥٥ـ٥٧بحران انقالبی . ها شرکت کرد یا نه سندیکا
 ۀتجربـه بـه راحتـی همـ در طول چنـد مـاه مبـارزه همـین کـارگران بی. نشان داد
را  شـانهای اعتصـاب خود شاه را کنار گذاشتند و کمیته ۀهای رسمی دور سازمان

شـد  کمتر واحد بزرگ اداری یا تولیـدی پیـدا می ٥٧قبل از بھمن . سازمان دادند
طور کـه بـرش ایـن بخـش  اما همان. که کمیته اعتصاب در آن شکل نگرفته باشد

روی آن از رهبری مذهبی نیز  بود، دنباله بی دردسرجدید از نھادهای دولتی شاه 
کـم و بـیش  ٥٧قبـل از قیـام  ۀاین بخش در دور. به همان راحتی صورت گرفت

شان کسانی بودند که در یکی دو  فعال ترین. رل مساجد قرار گرفته بودتحت کنت
خواستند بدانند کـه چـه کننـد یـا  قبل از انقالب سیاسی شده بودند و اگر می سال

هـا دو سـه مـاه بعـد از  امـا در بـین همین. رفتند چه خبر است به مسجد محل می
اری از کارگرانی که بعـد مثال بسی. سوسیالیست نیز پیدا شده بود انانقالب کارگر

  . از انقالب به ما پیوستند از همین طیف آمده بودند

طبقــه کــارگر دقیقــا بــه همــین دلیــل جــوانی و  ۀخــواهم بگــویم بخــش عمــد می
تجربگی در ضمن از ایدئولوژی رفرمیستی و سازش طبقـاتی نیـز بالنسـبه رهـا  بی

ایـن . بـی شـودتوانسـت بـه سـرعت انقال بود و در صورت وجود حزب انقالبی می
طیف، بعد از انقالب، نیروی اصلی پشت تشکیالت جدید کارگری یعنی شـوراهای 

هر چند هردو تحـت تـاثیر . های اسالمی فرق داشتند ها با انجمن این. اسالمی بود

شـدند در  هـا اغلـب از بیـرون کنتـرل می رهبری مذهبی قـرار داشـتد امـا انجمن
  . مجامع عمومی کارگری بودند ها کم و بیش تحت کنترل صورتی که شورا

یعنـی در . در نظر داشته باشید که درون این بخش در واقع از چـپ خبـری نبـود
قبال اشاره کردم شاید با یک استثنا و آن .  بیش از دو سوم طبقه کارگر آن دوران

شـان فـراوان  تر طرفدار فدائیان و مجاهـدین نیـز در بین البته بعد. ها هم پیکاری
بسـیاری از . های خـاص کـارگری فـدائیان و مجاهـدین به دلیل سیاستبود اما نه 

هایی کـه اسمشـان را بـه مثابـه  کسانی که رادیکالیزه شده بودند به طرف سازمان
اما ایـن . های رادیکال و انقالبی در دوره شاه به یاد داشتند سرازیر شدند سازمان

تکلیـف اصـلی آن . ددو سازمان کوچکترین درکی از اینکه چـه بایـد کـرد نداشـتن
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ترین شـکل سـازمانی  شـوراهای محلـی عمـده. دوره به وضوح اتحاد شوراها بـود
توانسـت بـه بھتـرین شـکلی  جنبش کارگری در آن دوران بود پس اتحادشـان می

بـرای فعالیـت جریانـات چـپ کجـا . قدرت سراسری طبقه را به نمـایش بگـذارد
نتوانست در انجام ایـن تکلیـف  توانست از این بھتر باشد؟ و از آن جا که چپ می

نـه اینکـه چـپ . نقشی بازی کند عمال جنبش کارگری را بـه آخونـدها تحویـل داد
ای  کرد برای خودش بود و به وظـایف عمـده اما کاری که می. کرد اصال کاری نمی

فــدائیان شــعار . کــه جنــبش کــارگری در مقــابلش گذاشــته بــود ربطــی نداشــت

ها دنبال سازماندهی جنبش بیکاران رفتـه  پیکاریدادند و  سندیکاهای سرخ را می
قبال گفتم از اسـفناکی وضـعیت چـپ همـین بـس کـه دانشـجویان انجمـن . بودند

اسالمی پلی تکنیک توانستند در عرض چند ماه کنترل کم و بیش تمام شـوراهای 
بزرگ تھران را در دست بگیرند و هم از دست حکومت بازرگـان خـارج کننـد و 

  . کارگران هم از دست خود

قبل از حمله به کردستان نھادهای کـارگری وابسـته بـه رژیـم عمـال بـه نھادهـای 
چیره بر جنبش کارگری تبدیل شـده بودنـد و نیروهـای چـپ را از مراکـز اصـلی 

بعـد از شکسـت رژیـم در کردسـتان گـرایش . طبقه کارگر به بیرون رانده بودند
مجـامع عمـومی کـارگری در  طبقاتی درون کارگران مجددا تقویـت شـد و ۀمبارز

روی چـپ  بسیاری از واحدها احیا شدند اما نمایش اشغال سفارت آمریکا و دنباله

از آن اجازه نداد که این گرایش رزمنـده شـکل بگیـرد و یـا بـه نیـروی مسـتقلی 
تر شـدند و هـم  جنگ، هم نھادهای وابسـته بـه رژیـم قـوی ۀدر دور. تبدیل شود

  . طبقه افزایش یافت توهم به والیت فقیه درون کل

کـارگر نـه تنھـا هـیچ سـخنگوی مـؤثری  ۀطبقـ ۀمثابـکارگر به  ۀبدین ترتیب طبق
ای نیـز درون آن شـکل  نداشت، بلکه در آن زمان هیچ نوع وحدت عملی و برنامه

هر بخشی بنا بـه صـالحیت . برخوردار نبودهای مشترکی  خواست از نگرفته بود و
هـا  این جریان ۀیک جریان فرعی افتاده بود، و هم ها به دنبال ها و گروه این فرقه

گرفت، یعنی تـالش رژیـم بـرای  روی هم در مقابل آن چیزی که داشت شکل می
  . ای نبود کنترل جنبش کارگری، وزنه
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پس شما با این برخورد سکتاریستی که چون شورای اسالمی کارگری عنوان اسالمی دارد نباید در : س
عرصـه را بـه ضـد نبایـد  تمایل شما این بوده که اتفاقا باید مداخله کـرد و . دیدآن مداخله کرد مخالف بو

شـد  درست است؟ سؤال دیگر من هم این است که تا چه وقت و تا چه مقطعـی می. انقالب واگذار کرد
  امید داشت به اینکه این گرایش مبارزۀ طبقاتی را از چنگ ضد انقالب حاکم نجات داد؟

  

به نتایج شکسـت . تر شود اول برگردیم شاید موضوع روشن اگر از آخر به: ث.ت
کارگر ایـران  ۀهای کارگری وابسته به آن بخش اعظم طبق رژیم و نھاد. نگاه کنید

ای کـه ایـن شکسـت  بنابراین ما یعنی چپ باید در همان صحنه. کنند را کنترل می
بایـد در ایـن معنـایی نداشـت جـز اینکـه مـا . داشتیم در حال وقوع بود حضور می
های اعتصاب دوره انقالب بیرون آمـده بودنـد شـرکت  شوراهایی که از دل کمیته

گرایش طرفدار رژیم را در درون همین شوراها سازمان  علیهکردیم و مبارزه  می

یعنـی برجسـته (دمـوکراتیزه کـردن شـوراها و در درون ایـن شـوراها . دادیم می
و ) ی هـای مختلـف اسـالمیدر مقابـل نھـادکردن نقش مجامع عمـومی کـارگری 

علیـه رژیـم اتخـاذ در مبـارزه دو تاکتیکی بود که باید  شوراها  تالش برای وحدت
داد و  ربط  خـودش را انجـام مـی هـای بـی اما چـپ در بھتـرین حالـت کار. شد می

اگر در دل این مبـارزه مـی  .ه بودرا خالی گذاشتهای اصلی مبارزه درواقع صحنه 
چـه زمـانی . درک می کردیم در چه موقعیتی قرار داریـم بودیم طبعا به موقع نیز

و اگـر از ایـن زاویـه بـه تـاریخ ! موقع جنگ است و چه زمانی وقت عقـب نشـینی

ضـد انقـالب جنـبش را  ٦٠انقالب نگاه کنـیم بایـد گفـت عمـال بعـد از تابسـتان 
وطنز تاریخ این جاست که چون در دل مبـارزه . شکست داده و مستقر شده است

انقالب "دادند  فدائیان اقلیت حتی یک سال پس از شکست هنوز شعار می نبودیم
   "!کشد شعله می
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ایم ایــن اســت کــه در رابطــه بــا  هــا شــنیده چیــزی کــه بــرای نســل مــا جالــب بــوده و  خیلــی وقت: س
شناسی چپ و خطوط مختلفی که در آن مقطع وجود داشته ، به خـط یـک، خـط دو، خـط سـه،  جریان

بندی از چـه وقـت بـه وجـود آمـد و در آن  خواهم بپرسم ایـن دسـته می. شود اشاره میخط چهار و غیره 
  تان با این نوع تقسیم بندی چه بود؟ ای که شما حضور داشتید نسبت دوره

  

هـای مـدعی آگـاهی و تئـوری  بـرای گروه! تمسـخر در یک کـالم اسـباب: ث.ت
اسـتراتژیک و  انقالبی آیا ایـن مسـخره نیسـت کـه بـه جـای اشـاره بـه اختالفـات

ــه ــوس برنام ــل خطــوط اتوب ــن  رانی  شــماره ای، خــود را مث ــل ای ــد؟ دلی بندی کنن
. بندی غریب فقط در یک نکته است و آن اینکه همگی استالینیسـت بودنـد تقسیم

ــت ــول استالینیس ــوده(گرا  های اص ــزب ت ــط ! ح ــت)١خ ــالتی  ، استالینیس های خج

ها،  مائوئیسـت(های پرهیـاهو  نیسـت، استالی)٢فدائیان، راه کارگر و امثالھم، خـط (
در واقع خـود . )٣انشعابات درون خط (استالینیست های نگران و سپس ) ٣خط 

فقط باید به ایـن . های انحطاط استالینیستی است بندی یکی از نشانه این نوع دسته
حکمتیزم، کـه از اسـتالینیزم : خط کمربندی را نیز اضافه کرد رانی اتوبوسخطوط 

  .  زند زم و صھیونیزم را دور میتا امپریالی

  

کردیـد؟ معیـار  بندی می که آن دوره وجود داشتند چگونه دسـته را های مختلفی شما خودتان گروه: س
  خاصی داشتید؟

  

ما در واکنش به   "سومین سالروز اکنون چه"اگر یادتان باشد در متن :  ث.ت
به این معنی که چپ ایران هنوز حتی . نامیدیم این خطوط خود را خط صفر می

اصول ابتدایی سوسیالیزم انقالبی مارکسیستی را نیز درک نکرده است تا چه رسد 
بنابراین تازه باید از صفر شروع . درجه از تکامل هم رسیده باشد ٥به اینکه به 

   .کرد
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خص ایـران و سـؤال شـما بایـد گفـت از نظـر تئوریـک  اما در بـاره وضـعیت مشـ
های سیاسی فقط هنگامی واقعی یا مھم است که ریشه در واقعیت  بندی گروه صف

بندی و انشعابات تاریخی درون جنـبش کـارگری  تاریخی داشته باشد؛ یعنی صف
از انواع و اقسام   ١٩مثال انشعاب سوسیالیزم علمی مارکسی قرن . را منعکس کند

و یـا انشـعاب . الملـل اول در بین آنارشـیزم و یا انشعاب ازهای تخیلی  یالیزمسوس
بــدین ترتیــب . الملــل دوم دموکراســی انقالبــی از رفرمیــزِم بین سوسیال ٢٠قــرن 

بـه بعـد بایـد بـا آغـاز از ایـن  ٢٠سوسیالیزم انقالبی دوران مدرن یعنـی از قـرن 

دهای تجربـی و تئوریـک کـه ای از دست آور مجموعه. ایگاه خود را تعریف کندج
بـه اعتقـاد مـا نیرویـی کـه . شود تحت نام بلشویزم یا بلشویک لنینیزم شناخته می

پــس از . کنــد از همــان اول ریگــی در کفــش دارد گونــه معرفــی نمی خــود را این
بندی ایـن دوران  الملل سوم تالش شد که جمع پیروزی انقالب اکتبر و تشکیل بین

های  قطعنامـه. های پروگراماتیـک مـدون کننـد نامـهتاریخی را در یک سـری قطع
آوردهای سـنت  اول آن در زمان حیات خـود لنـین بزرگتـرین دسـت ۀچھار کنگر

ریـب بـه قپرسیدنی اسـت چـرا اکثریـت . شوند انقالبی سوسیالیستی محسوب می

داند  مارکسیست لنینیست مییا چپ ایران که خود را بلشویک و لنینیست و  اتفاق
آیـا اوج دسـت کنگره مشخص نکـرده اسـت؟  ٤هنوز موضع خود را در قبال این 

آوردهای نظری و سیاسی آن چیزی که ما بلشویزم می نامیم در جای دیگری غیر 
از همین قطعنامه ها بھتر منعکس شده است؟  واقعا از هر کدام از این جریانـات 

دانید لطفا بگویید تعریف شـما  ه خود را لنینست میسوال کنید بسیار خوب شما ک
جواب ها را خواهند  ۀاز لنینیزم چیست، هر کدام جواب متفاوتی خواهد داد و هم

داد به جز جواب درست و بسیار سـاده، یعنـی اینکـه مـا کسـانی هسـتیم کـه بـر 
کسـانی کـه حتـی همـین امـا . اول کمینترن متکـی هسـتیم ۀکنگر ٤قطعنامه های 

حـال هـر  ،کننـد حتی اهمیـت آن را درک نمیبدتراولیه را قبول ندارند و یا اصول 
و بـه هـزاران  های دیگر داشته باشـند یـا اختـراع کننـد با فرقه مایلنداختالفی که 

کـارگر  ۀاز لحاظ منافع تاریخی طبق هنوز تقسیم شوندکه دیگر هم  ۀشماردسته و 
  .  ندارند تفاوتی با یکدیگردر واقع 
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پس از شکست انقالب اکتبر . روشن استدر درک اصول  کمبود عجیب دلیل این
ما در جنـبش جھـانی کـارگری بـا پدیـده  ١٩٢٠و انحطاط کمینترن از اواخر دهۀ 

کـه حـزب کمونیسـت شـوروی را در  شـویم جدیدی به اسم استالینیزم روبرو می
ن بعدمھر خود را بر تمـام احـزاب کمونیسـتی جھـا ۀدست می گیرد و تا چند ده

هـا  این .به بازتابی از خودش تبدیل کـرده اسـت زده است و جنبش کمونیستی را
یعنی هر محقق درستکاری به این تاریخچه نگاه کند می بینـد . تکرار واقعیات اند

اما ترفند استالینیزم دقیقـا . لنین و استالین تفاوت هست ۀو می فھمد که بین دور

. درهمین است که لنینیزمی افسانه ای خلق کند که خود را وارث آن وانمود سازد
بنابراین هم جلوی درک و فھم لنینزم واقعی را می گیرد و هم کـالم وارث زنـده 

مام دست آوردهـای بنابراین در دوره استالین عمال ت. لنینیزم واقعی جا می زندرا 
چپ . شد بلشویزم و جمعبندی های برنامه ای آن در بین الملل سوم کنار گذاشته

ما نه تنھا درک درستی از لنینیزم و بلشویزم نداشته و ندارد و چـه خـود بدانـد و 
را از اســتالینیزم یــاد گرفتــه اســت بلکــه از محــور " علــوم"چــه ندانــد همــه ایــن 

دنیـای سیاسـی . یگاه خود نیز محروم شده استمختصات تاریخی برای تعیین جا

بنابراین اگر در چارچوب شرکت بزرگتر . این دوستان با استالینیزم آغاز می شود
  . نامیدن یکدیگر قابل فھم است ٢و  ١استالینیستی به قضیه نگاه کنید خط 

و یا مبارزه علیه آن به شکاف عمـده و جدیـدی  استالین روی از طرفداری و دنباله

رهبری کمینترن، یعنی حزب کمونیسـت روسـیه بـه . انجامد جنبش جھانی می در
، و اپوزیسـیون چـپ کمینتـرن، نخسـت بـه رهبـری از یک طرف رهبری استالین

بعـدی  ۀتمام دوراز فعال . از طرف دیگر تروتسکی و سپس تروتسکی و زینوویف
ــیم صــرف نظــر قطعنامــه هــای دو کنگــره بعــدی کمینتــرن قطعنامــه هــایی . کن

استالینیستی هستند و برای هر کسـی کـه زحمـت مطالعـه آن هـا را بخـود بدهـد 
کم تا به اینجا باید موضع مـا  دست پس.  اول متفاوتند ۀکنگر ٤روشن است که با 

همین اسـت کـه ؟ مشکل چپ ایران تا به امروز لنینیزمم یا زاستالینی. روشن باشد

رف استالینیزم را گرفتـه و یـا یا ط. هنوز پاسخ درست به این سوال را نداده است
این وضعیت مسبب فراموش کردن همـه سـنن  .ه استطفره رفتاز جواب صریح 

مقـوالت کالسـیک مثـل رفرمیـزم، . اسـتانقالبی و یا تفاسیر جدیدی از آن شـده 
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احــزاب کمونیســت . معنــای خــود را از دســت داده انــد... آنارشــیزم، اپورتــونیزم
کردند امـا هنـوز احـزاب سوسـیال  سیالیزم دفاع میاروپایی از راه پارلمانی به سو

حزب کمونیسـت چـین شـوروی را سوسـیال ! دموکرات را رفرمیست می نامیدند
امپریالیزم می نامید اما نزدیکـی بـه امپریـالیزم آمریکـا علیـه شـوروی را لنینیـزم 

باید بـرای تعریـف خـود و یـا  نیزهای ایرانی  بدین ترتیب استالینیست. دانست می
  ! اتوبوسرانی استفاده کنندحوزه " ادبیات"های خود از دیگران از  یک فرقهتفک

هـای سوسیالیسـتی مـدعی مارکسـیزم و لنینیـزم در جنـبش  بندی گروه  اگر دسته
زنند و اعتقاداتی کـه دارنـد بلکـه  هایی که می کارگری ایران را نه بر اساس حرف

انـد تعیـین کنـیم،  طبقاتی ایفـا کرده ۀبر اساس نقشی که در عمل و در خود مبارز

درواقـع بـه . نه مارکسیست بودند و نـه لنینیسـتدر مجموع هیچ کدام  گفتباید 
مرداد هیچ کدام را نمی تـوان  ٢٨قبل از کودتای  ۀجز حزب توده آن هم در دور
 نه از درون مبارزات کارگری بیرون آمـده انـد، نـه.  حتی جریاناتی کارگری نامید

کـارگر داشـته انـد و نـه حتـی تعـداد قابـل مالحظـه ای اعضـای  ۀبقـنفوذی در ط
 همـان نقـشدر واقـع  و یی هسـتند بورژوا خرده فرقه هایی اینھا عمدتا.  کارگری

شـاید بـه همـین دلیـل باشـد کـه . ایفـا مـی کننـدآنارشیزم در جنبش اروپـایی را 
ی آنارشیزم به عنوان یـک جریـان مشـخص هرگـز نتوانسـت در ایـران بـه نیـرو

در ضمن اضـافه ! اند یست شدهئهای ما اغلب مائو آنارشیست. ای تبدیل شود عمده

کنم با وجود آنکه انقالب چین فقط با سـر پیچـی از دسـتورات اسـتالین توانسـت 
پیروز شود، و این تفاوت و امتیاز تاریخی را باید بـرای مـائو در نظـر گرفـت، امـا 

استالینیزم برش کند و خود به نـوع مائوئیزم هرگز نتوانست در عمل و تئوری از 
های مختلـف چـپ ایـران نیـز علیـرغم هـر  گروه. خاصی از استالینیزم تبدیل شد

ایـن گونه اختالفات واقعی یا موهـومی، تـا جـایی کـه موقعیـت خـود را در مقابـل 
های رنگارنـگ خـرده بـورژایی  روشن نکنند در واقـع چیـزی جـز فرقـهتاریخچه 
  . نیستند

ــ ــده جدی ــا پدی ــورهای عقبتنھ ــویژه در کش ــان  د، ب ــاده جری ــیالیزم"افت " سوس
امپریالیستی است که پس از فروپاشی شوروی و انحطاط چین جای خـالی ایـن دو 
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های سیاسـت خـارجی  بـه جـای آلـت دسـت. را در برخی کشورها پر کرده اسـت
های وابسته به امپریـالیزم و نھادهـای جھـانی  شوروی و چین، ما اکنون با گرایش

 ٥جنایات رژیم آخوندی و از هم پاشـی  خطـوط . جنبش کارگری مواجھیم آن در
ای که اشاره کردید، اکنون جا را برای سازمان سیا در جنبش کارگری ایـران  گانه

کافی است به عملکرد حکمتیزم در ایران و یـا جریانـاتی . نیز فراهم ساخته است
های هیات حاکمه آمریکـا  ترین جناح راست" المللی تریبونال بین"که با " چپ"از 

هـای معنـوی و  های مـالی و حمایت علیه رژیم ایران همکاری کردند و یا به کمک

المللــی  هــای بین ترین نھاد هــای ایرانــی  از مشــکوک سیاســی کــه برخــی از گروه
  .  کنند نگاه کنید تا عمق این فاجعه جدید را دریابید دریافت می

  

کننـده بـود و  ن دومین اتفاقی که به قول خودتان خیلـی تعیینجنگ به عنوا. برویم به سراغ جنگ: س
اگـر . بعد از اتفاق تسـخیر سـفارت امریکـا بـه شـکلی در رونـد جریانـات در ایـران تـأثیر عمـده گذاشـت

پیش از اینکه به جنگ برسیم اوضـاع چـه بـود، بـه . خواهید در رابطه با فضای قبل از جنگ بگویید می
هـایی کـه نسـبت بـه جنـگ  ز نزدیک برخورد داشتید و اینکه اولین واکنشعنوان کسی که با آن دوره ا

  اتفاق افتاد چه بود؟ 

  

از شـب قیـام تـا داری جھانی  مشاهده کردیم که برای سرمایهبه طور کلی : ث.ت
ایـن قـدرت خـود دو جنبـه . حفظ قدرت بوده اسـت ۀبه امروز مسئلۀ اصلی مسئل

رژیم سیاسی در مقاطع تاریخی مشخص و حاکمیت کلـی طبقـاتی یـا دولـت : دارد
. در انقالب ایران عاقبت پس از چند سال رژیم والیت فقیه پیـروز شـد. بورژوایی

ها را تحـت کنتـرل در آورد و انقـالب را  چرا که تنھا رژیمی بود که توانست توده
  . استحکام رژیم بودعطف  هجنگ با عراق آن نقط. دهد شکست

های نظامی و مـالی والیـت فقیـه و شـبکه سراسـری سـازماندهی و بسـیج  دستگاه
بـه هـم نیروهای ارتجاعی در دفاع از قدرت حاکم در طول جنگ و بخاطر جنگ 
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جنـگ . و هم مشروعیت کسب مـی کننـد ندوش می های واقعی دولت تبدیل ارگان
  . سرکوب کامل انقالب فراهم ساختایط را برای در واقع شر

هنگامی . درستی نداشتند ۀمتاسفانه اینجا هم اغلب نیروهای چپ پیشنھاد و برنام
عراقی بر فراز اهواز پـرواز کردنـد در صـنایع فـوالد اهـواز که اولین هواپیماهای 

تالفـی از ائ در این شورا ها مبارزه پس از ماه. شد جلسه انتخابات شورا برگزار می
جلسه شورا اما به . نیروهای چپ در شرف در دست گرفتن اکثریت در شورا بود

ضد جنگ تبدیل شد و عاقبت کارگران تصمیم گرفتنـد کـه کمیتـه نظـامی ـ  ۀجلس
و در ایـن کـار . یعنی مستقل از سـپاه و بسـیج. دفاعی مستقل خودشان را بسازند

. این کمیتـه مسـتقل را حفـظ کننـد موفق نیز شدند و تا چند ماه بعد هم توانستند

توانست عینا همین گرایش را تقویـت  واضح بود که جنگ در جاهای دیگر هم می
ها برای دفاع از خود در مقابل ارتشی که در حال  یعنی خودسازماندهی توده. کند

و دقیقا به این دلیل که نیـروی سـپاه و بسـیج غـافلگیر شـده بـود، . پیشروی بود
مشـابه ایـن پدیـده . تر شده بـود ای نیز قوی مستقل دفاع توده امکان سازماندهی

های مستقل محالت برای  احیای کمیته: شد بعدا در محالت تھران نیز مشاهده می
هـای  از نظر ما کـار درسـت تقویـت همـین گـرایش. های هوایی مقابله با بمباران

پ ایـران پـس اما چـ. یعنی دفاع مستقل. بود در مقابل دولت سازماندهی از پایین
دنباله هایی که به  آن: از مدتی این ور و آن ور زدن عاقبت به دو دسته تقسیم شد

هـایی کـه بـه اصـطالح  سپاهیان و بسیجیان خود رژیـم تبـدیل شـدند و آنروهای 
گفتنـد بـرای  طلبان اکنون به طبقه کارگر می فرصت. طلبانه گرفتند مواضع شکست
طلبان بـا کنـار کشـیدن از  هیـد و شکسـتها تولیـد را افـزایش د کمک بـه جبھـه

در . ها را به سپاهیان و بسیجیان تحویـل دادنـد ها آن های دفاع از خود توده کمیته
ها بطور خود انگیخته دفـاع از خـود در مقابـل ارتـش مھـاجم را  شرایطی که توده

ری یاثتـنـه .  طلبان ما در اهواز عمال شھر را رها کردند دادند شکست سازمان می
نه نیرویی را در مخالفت با آن بسیج کردند و نه در مقابله  ،روند جنگ داشتندبر 

یعنـی در عمـل . با کنترل سپاه و بسیج بر کل حیات شھری انگشتی بلنـد کردنـد
   .تر ساختند شرایط را برای تضعیف دفاع مستقل و غلبه نھادهای رژیم فراهم
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هـا را بـه سـمت دفـاع  دفـاعی تودهز یمان این بود که غرا ما در اوائل جنگ تالش
ها بـه بھانـه جنـگ مقابلـه  مستقل سوق دهیم و با تبلیغات رژیم برای کنترل توده

سال دیگر دیر شـده بـود و رژیـم و نھادهـای  البته بعد از شاید کمتر از دو. کنیم
  .  وابسته به آن کامال بر اوضاع مسلط شده بودند

  

یلی مهم است این است که جنگ به هر نظـام حـاکمی ایـن نکتۀ دیگری که در این نوع تحلیل خ: س
وجـود یـک دولـت  هایی که در جامعه وجـود دارنـد را بـه واسـطۀ ها و تضاد دهد که شکاف امکان را می

هایی از جامعـه را کـه در حالـت  دوم اینکه الیـه. تهدیدکنندۀ بیرونی که طبعا اولویت بیشتری دارد بدوزد
بـورژوایِی دهقـانی کـه وارد  هـای روسـتایی و خرده به خصـوص بخش غیر جنگی اصال سیاسی نیستند

اند را به نفع خودش وارد میدان سیاستی بکند که این سیاست از پیش سیاست همه با هـم  جدال نشده
  است؟

  

ایـن جنـگ نـه تنھـا انـرژی جدیـدی بـه  ۀمضافا این که به بھانـ. بله، دقیقا: ث.ت

های جدیـدی را نیـز بـه  دادنـد بلکـه الیـههای ارتجاعی خودشـان  نیروها و پایگاه
و از ایـن دو مھمتـر، سـپاه و بسـیج را بـه . سـازمان دادنـدطرفداری از خودشان 

های نظـامی و امنیتـی نیرومنـدی بـرای حراسـت از رژیـم آخونـدی تبـدیل  ارگان
. کردند و در این کار بخشی از نیروهای به اصطالح چپ را نیز در خدمت گرفتند

های سنگین مجھز کنید و یـا همـان راه  داد پاسداران را به سالح اکثریت شعار می
خواسـت  آیـد اکنـون از کـارگران می گفت صدای پـای فاشـیزم می کارگری که می

  .        ها تولید را افزایش دهند برای کمک به جبھه

  

های  عپیشتر در گفتمان نزا. های اقلیت ملی بود یک نمونۀ جالب دیگر در این ماجرا، جریان: س
درونی  جامعه کامال مشروع بود که یک بخشی از جامعه که طرد شده و در حاشیه بوده است با دولت 

داد که آنچه را که  ها حق می حتی اذهان مستقل تا حدودی به این. مرکزی حاکم جدال بکند
ها  تاما وقتی جنگ خارجی شکل گرفت هر نوع عمل رادیکال از سوی اقلی. خواهند مطالبه کنند می



)١٣٥٧ـ  ٦١(تاريخ مسکوت، بخش دوم   197  

Kandokav.com  ١٣٩٦، بھمن ٥کندو کاو   

یعنی اگر تا پیش از آن کردها در . شد به عنوان بخشی از توطئه و همکاری با نیروهای خارجی تلقی می
کردند باید داشته باشند تالش  این مناطق برای خودگردانی محلی و یکسری حقوقی که تصور می

خارجی قرار کردند، از زمانی که جنگ شروع شد مبارزات نظامی کردها در ردۀ مبارزات دشمنان  می
این به شکل خیلی مشخص در رابطه با مبارزات . ها بدل به عمال حکومت خارجی شدند و این. گرفت
ای که در مرکز انجام  شکل دیگرش  این بود که هر نوع مبارزۀ سیاسی. شد های ملی دیده می اقلیت
مقاومت در حوزه مرکز به  ای که در هر نوع مبارزه.. شد در حاشیه قرار گرفت و دیگر در اولویت نبود می

جنگ هر یعنی این .. داد گرفت و مشروعیتش را از دست می تحت شعاع قرار میجنگ معطوف نبود 
دول امپریالیستی صدام را تحریک کردند که به نوعی . چه که بود، تحریک ایران یک بخشی از آن بود
هایی که داشتند،  ای بود برای عمل نکردن به قول و قرار شاید نگران این انقالب بودند و یا گوشمالی

چه در مقابل مثال به هر حال هرچه که بود از هر جهتی خیلی به تحکیم جریان حاکم کمک کرد، 
جنگ نعمتی بود که اگرچه . در حاشیهنیروی مبارزاتی ملیت ها نیروهای چپ در مرکز و چه در مقابل 
ها کشته شدند و زیربناهای اقتصادی را از بین برد و هنوز هم در  کشور را به خاک سیاه نشاند و خیلی

  .کم بسیار مؤثر بودنظام حا بسط هژمونی هایش هست، اما از جهت  مناطقی جنگی نشانه

  

از نظر تاریخی . کردند جنگ سرکوب می ۀبله اکنون هر مخالفتی را به بھان: ث.ت
. اکنــون اثبــات شــده اســت کــه محــرک اصــلی در واقــع عربســتان ســعودی بــود

عربستان سعودی با تائید امپریالیزم آمریکا و با پول صدام را خرید واین جنگ را 
از یـک سـال مـاجراجویی صـدام شکسـت خـورد و  اما تقریبا بعد. به راه انداخت

. کـرد اما رژیم آخوندی توافـق نمی. بس و امضای صلح بود آتش ۀرژیم عراق آماد
در نتیجـه . گفت جنگ نعمت الھـی اسـت به همان دالیلی که شما گفتیدخمینی می

  . کنند خودشان فھمیده بودند که از طریق این جنگ قدرت خود را مستحکم می

  

کند کسی است که در روزهای خیلی حسـاس  ی صدر که امروزه ادعای دموکرات بودن میآقای بن: س
رود بـه دانشـگاه تهـران و آنجـا اعـالم انقـالب  بحث در رابطۀ انقـالب فرهنگـی در راس عـده ای مـی

چیزی که شورای انقالب پیشتر هم راجع به آن صحبت کرده بود و خمینی گفته بـود . کند فرهنگی می
هـا بـه نـوعی قطعـاتی از  این. اند پاکسازی شـود باید از عناصری که به شرق و غرب وابستهکه دانشگاه 

ها عناصر مختلفی است که رژیم پساانقالبی به  آییم این وقتی از شب قیام تا وقوع جنگ جلو می. پازلند
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ز یکـی ا. های مختلف جامعه را تحـت سـلطۀ خـودش درآورد تدریج موفق می شود از طریق آنها عرصه
هایی که مثل هر جای دیگری به علـت وضـعیت طبقـاتی کسـانی کـه در آن هسـتند از خیلـی از  عرصه
انـد و شـاید زودتـر بـه کـار و  هایی که به شکل خیلی مشخص و مسـتقیمی درگیـر زنـدگی روزمره عرصه
طبعا به هـر جـای دنیـا . دانشگاه است.و همچنین تا حدودی استقاللی دارد، رمی گردندشان ب زندگی

هـا نقـش و ردپـایی از دانشـگاه  های انقالبـی چـه در شکسـت ایـن جنبش که نگاه کنیم چه در جنبش
در ایران هم دانشگاه در اوایل انقالب همین نقش را داشت و اکثر دانشـجوهای سیاسـی در . بینیم می

ی بـا هـای تـابوت انـرژی انقالبـ به نظـر مـن یکـی از آخـرین میخ. ها دفاتر خودشان را داشتند دانشگاه
 به نظر شما نتایج و تبعات این مسئله در جامعۀ ایران چه بود؟. ها زده شد انقالب فرهنگی در دانشگاه

  

هـای اسـالمی،  های انجمن ها بعد از انقالب و تبلیغات رژیم و فعالیت مدت: ث.ت
نیروی اصـلی ها  ها در دانشگاه در انتخابات شوراهای دانشگاه معلوم شد که چپی

تقریبـا در اکثریـت قریـب بـه اتفـاق جاهـایی کـه انتخابـات برگـزار شـد . هستند
این به یک باره رژیم را بسیار نگران کـرد و بایـد . مخالفین رژیم اکثریت داشتند

دانشـگاه تھـران را بـا کشـتاری . کـرد ها را تعطیـل می با سرکوبی خونین دانشگاه
ر از آن مشـاهده نشـده ت ای خونین سرکوبی که در هیچ دوره. خونین پس گرفتند

تا دو سال بعد نیز . آشکارا به نیروهای فاشیستی گفته بودند بروید و بکشید. بود
آقای بنی صدر مخالف والیت فقیه بود اما نه اینکـه خواهـان . ها بسته بود دانشگاه

بنـابراین تعجبـی نـدارد کـه رهبـر سـرکوب . از دست رفتن قدرت دولتـی باشـد
ها در آن دوره نگـاه کنیـد  ی انقـالب فرهنگـی دانشـگاهاما اگر بـه شـورا. بشوند

هـای مـا کـه امـروزه  "روشنفکر"بینید این فقط بنی صدر نبود بلکه بسیاری از  می
بلکه در لـو  داشتنداند نه تنھا در این شورا شرکت  قھرمانان مخالفت با رژیم شده

طف در تغییر از نظر نقطۀ ع. دادن مخالفین آن دوره  نیز با رژیم همکاری کردند

تناسب قوا شاید بعد از سرکوب کردستان و سرکوب زنان، سـرکوب دانشـجویان 
  . مھمتر بوده از هم
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  کسی را به طور مشخص یادتان هست؟: س

  

 بله اما شاید بھتر باشد نام نبرم: ث.ت 

  

 ها گروه دانشجویی نداشتید؟ خود شما آن موقع در دانشگاه: س

  

هـم در . چرا ما در چند دانشگاه در تھران تعدای عضو و هـوادار داشـتیم: ث.ت
بویژه آن که مـا در آن . دانشگاه تھران و هم در دانشگاه صنعتی اما نه آنقدر زیاد

 . دوره اولیه بیشتر توجه خود را در جنبش کارگری متمرکز کرده بودیم

  

ای مثل ایران جایی مثل دانشـگاه  نید در جامعهک اگر از همان حرف خودتان استفاده کنم فکر می: س
 همچنان به نسبت کشورهای پیشرفته نقش خیلی مهمی دارد؟

  

های ایـران  دانم وضـعیت دانشـگاه البتـه االن نمـی. بله خیلی واضـح اسـت: ث.ت
و به مصداق یکـی از . ولی دانشگاه تھران مرکزی بود در وسط شھر. چگونه است

بزرگـی  ۀدر واقـع کارخانـ" دانشگاه کارخانه اسـت"فرانسه که  ٦٨شعارهای مه 
توانست جـو کـل شـھر را عـوض  حتی یک تظاهرات کوچک می. بود وسط تھران

حتـی ضـعف نسـبی جنـبش کـارگری بـود کـه وزنـه  ایـن پدیـده جنبۀ دیگر. کند
در اوائـل انقـالب جلـوی دانشـگاه . تری بـه جنـبش دانشـجویی داده بـود سنگین

. های سیاسـی بـود نیروهـای رادیکـال و بحـث و جـدل تھران همواره محل تمرکز

. زدنـد بسیاری از کارگران رادیکال برای اطالع از اخبار مرتب به آن جا سـری می
هـر چنـد امـروزه اهمیـت . خود ما اغلب رفقای کارگری را همان جا جلب کردیم
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توان جنبش دانشجویی در ایران را  سابق خود را از دست داده است اما هنوز نمی
  .نادیده گرفت

  

با نگاهی از امروز برای انقالب فرهنگی چه وزن و اهمیتـی قائلیـد؟ تـا اینجـا بـه دو عامـل خیلـی : س
شود انقـالب فرهنگـی را بـه عنـوان عامـل  می. اهمیت دادید؛ یکی تسخیر سفارت و دیگری هم جنگ

  سوم در تثبیت ضدانقالب و یکدست کردن همۀ نیروها دانست؟

  

به تناسب قوا زد از عوامل مھم تثبیت ضـد  "انقالب فرهنگی"ای که  ضربه: ث.ت

بویژه جو ارعابی که بعد از آن حـاکم شـد . میخ آخر شکست زده شد. انقالب بود
جنگ و نمایش جلـوی سـفارت نتوانسـت بـه ایـن شـدت همـه را . قابل توجه بود

  .  ها اوضاع خیلی خراب شده بود کند ولی بعد از سرکوب دانشگاهمرعوب 

  

اشاره کرده  ٦٠فروردین  ه حزب دربه کنگر . اگر موافق باشید به آخرین موضوع در این دوره بپردازیم:س
. ما بعد از انشعابی که در حزب اتفاق افتاد خیلی درمورد حیـات روزمـرۀ حـزب صـحبت نکـردیم... بودید

تقسیم کار و موقعیت دانیم که نحوۀ  شما در دورۀ قبلی دبیر حزب بودید ولی حاال پس از انشعاب ما نمی
قبل از اینکه در مورد کنگره صحبت کنید اگر . شما در شرایط جدید و خیلی از مسائل دیگر چگونه است

  .دانید کمی هم در این باره صحبت کنید الزم می

  

ماه طول کشـید تـا مـا خودمـان را سـر و سـامان  یکی دوبعد از انشعاب :  ث.ت
. بدهیم و وسائل جدیدی تھیه کنیم که بتوانیم نشریه جدید را خودمان چاپ کنیم

شـعبه و در اصـفھان،  ٤در تھـران . نفر عضـو داشـتیم ٤٠٠تا  ٣٠٠در آن دوره 
شیراز، مشھد، اهواز، مسجد سـلیمان، مھابـاد و سـنندج هـم هرکـدام یـک واحـد 

هیـات . د نفـرهم اینطـرف و آنطـرف بصـورت پراکنـده بـا مـا بودنـدچن. داشتیم
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 ایعضـا تعـدادی ینفر باقیمانده از هیات اجراییـۀ قبلـ ٦. نفره بود ١٥اجراییۀ ما 
نفـر را  ٥هیات اجراییه برای کارهای روزمـره  . جدید به خود اضافه کرده بودند

هـا و چنـد  جـز اینبـه . هم از میان خود به عنوان دفتر سیاسی انتخاب کرده بود
مـا ) مثـل مـالی، انتشـارات و تحریریـه(تیم کاری که زیر نظر هیات اجراییه بـود 

یعنـی هـر . واحدهای ما مثل سابق مستقل بودند. دیگری نداشتیم  واحد تشکیالتی
خواسـتند بایـد خودشـان تصـمیم  ای کـه می سیاستی، هر موضعی و یا هـر اعالمیـه

ای نداشـتیم کـه ایـن  ا موقتی بود و هنوز کنگـرهاساسنامه تشکیالتی م. گرفتند می

ها همان اصولی بودند که از اول انقالب هم اتخـاذکرده  این. اصول را تصویب کند
های کـارگری، زنـان و جوانـان نیـز داشـتیم کـه گـاه  بعالوه ما فراکسیون. بودیم

گداری زیر نظر هیات اجراییه و به دعوت آن بـرای بحـث و همـاهنگی جلسـاتی 
پاسـخگو ها بودنـد و بـه واحـدها  هـا هـم از اعضـای واحـد اما اعضای این. ندداشت
ما اعتقاد زیادی به رتبه و مقام تشکیالتی نداشتیم و خیلی کم از ایـن نـوع . بودند
را حفـظ ) به عنوان سخنگوی گروه(نقش دبیر سراسری . کردیم ها ایجاد می نھاد

کـم و بـیش بالفاصـله بعـد از . بودکردیم اما فقط به این دلیل که قبال اعالم شده 

بـود و در نتیجـه نقـش  فشـارگروه ما زیـر  چه باید کردانشعاب و انتشار مجدد 
در هر حال این نقـش هـم زیـر .  سخنگوی بیرونی گروه در عمل منتفی شده بود

  . کنترل هیات اجرائیه بود

ای داشــته باشــیم امــا  نخســت قصــد داشــتیم بالفاصــله بعــد از انشــعاب کنگــره
عمال اولـین فرصـتی بـود  ٦٠فروردین . ها و شرایط آن دوره اجازه نداد رفتاریگ

نحوه برگزاری کنگره به این صورت بود کـه . ای داشته باشیم که توانستیم کنگره
ی را که مایل بود در کنگـره بـه بحـث بگـذارد نخسـت یها هیات اجراییه قطعنامه

بـدین . اعضـا قـرار داده بـود درون خود تصویب کرده و از سه ماه قبل در اختیار
ما حق گـرایش و جنـاح را . ها باز شده بود های پیش کنگره در واحد ترتیب بحث

توانست بر اساس نوشـته کتبـی  شناختیم و در نتیجه هر عضوی می به رسمیت می

های پیش کنگره منتشر کند و از  ها را در بولتن بحث مخالفت خود با این قطعنامه
ــرای تــدارک مداخالتنظــران خــود بخواهــ هم شــان در کنگــره جلســات  د کــه ب

یـک . کنگـره اساسـنامۀ جدیـدی را تصـویب کـرد. خودشان را نیز داشـته باشـند
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قطعنامه بر سر جنبش کارگری داشتیم که کم و بیش همان نکاتی که باال بـا شـما 
درمیان گذاشتم را در آنجـا جمـع بنـدی کـرده بـودیم؛ نتیجـه عملـی عمـدۀ ایـن 

شـوراها . بـود" های مخفـی عمـل کـارگری کمیتـه"نھاد جدید ایجـاد قطعنامه پیش
رژیـم جدیـد . هـای اسـالمی ضـد انقـالب بودنـد اکنون عمال تحـت کنتـرل انجمن

توانسته بود سازمان سراسری کـارگری وابسـته بـه خـودش را شـکل دهـد و در 
اغلب واحـدهای تولیـدی یـا اداری  اذیـت و آزار مبـارزین کـارگری دیگـر کـامال 

در این قطعنامه بـه دو بـدیل دیگـر کـه در آن دوران . ار و گسترده شده بودآشک

ها مطرح شده بود پرداخته بودیم یعنی طـرح احیـای مجـامع  ازجانب برخی گروه
ما هر دو را رد کـرده بـودیم .  و طرح ایجاد اتحادیه ها) شوراها(عمومی کارگری 

هنـوز عناصـر . داده بـودیمهای مخفـی را پیشـنھاد  و به جای آن ایجاد این کمیتـه
ها امکــان ســاختن چنــین  پیشــگام کــارگری فعــال بودنــد و در بســیاری از واحــد

پیشنھاد دیگر ما ایـن بـود کـه بایـد در راه انتشـار یـک . هایی وجود داشت کمیته
و همـاهنگی کمیتـه نشریه کارگری که بتواند به اتحاد عمـل ایـن عناصـر پیشـگام 

  . مکمک کند نیز تالش کنیهای عمل 

یک قطعنامۀ سیاسی عمومی هم داشـتیم کـه در آن ارزیـابی سیاسـی خودمـان از 
یعنی توضیح این نظر که چون نتوانستیم در .  وضعیت انقالب را ارائه داده بودیم

مقابل ضد انقالب نیروی مقاومت متحد و منسجمی را ایجاد کنـیم، دولـت بـورژوا 

کرده است و کـم و بـیش همـه تثبیت شده و رژیم جدید حاکمیت خود را مستقر 
امـا گفتـه . آوردهای انقالبی را از کارگران و زحمتکشان پـس گرفتـه اسـت دست

چـه نیروهـای  بودیم که شـرایط عینـی انقالبـی هنـوز از بـین نرفتـه اسـت و چنان
هـا  پیشگام بتوانند خود را سازمان دهند و بـرای هماهنـگ کـردن مبـارزات توده

های انقالبـی بعـدی  الزم را فراهم سازند در بحرانهای سیاسی و تشکیالتی  زمینه
های غیر پرولتـری،  درهمان قطعنامه به جنبش. نقش موثرتری بازی خواهند کرد

ها و همچنـین مسـئله جنـبش ضـد جنـگ نیـز پرداختـه  مثل زنان، جوانان و ملیت

ای نیز در باره تشـکیالت حزبـی  هقطعنام. ها بودند ها همین فکر کنم اصلی. بودیم
  .الملل چھارم تصویب کردیم که به نظرم مھم است رابطه ما با بین و
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اول اینکه مـا اعـالم حـزب را اشـتباه ارزیـابی کـرده . این قطعنامه سه بند داشت
این امر ما را درگیر کارهایی کرد که نه در توان ما بود و نـه در آن دوران . بودیم

و فایـده را گرفـت  خود امر ساختن این حـزب بیشـتر وقـت مـا. ضرورتی داشت
بنـد دوم بـه ایـن نکتـه اشـاره . چندانی از نظر مداخله در انقالب برای ما نداشت

. الملل چھـارم نبـود داشت که راه ساختن حزب انقالبی در ایران ایجاد بخش بین
تـر  این روش ما را از تحوالتی که درون انقالبیون ایران در شرف وقـوع بـود دور

های انقالبی  بندی جدیدی از سوسیالیست یت ایجاد گروهاینجا بود که ما اهم. کرد

بند سوم . را مطرح کردیم و برای عملی ساختن آن پیشنھاداتی را مطرح  ساختیم
سـفارت آمریکـا و جنـگ بـا  الملل بود و مواضعی که در بـاره اشـغال انتقاد از بین

 عراق اتخاذ کـرده بودنـد و همچنـین بررسـی انحطـاط جریـان بابـک زهرایـی و
 . الملل شان از بین خواست اخراج
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