
  

  

 

  ٢1تاریخ مسکوت ـ بخش 

  ١٣٥٧ـ  ٦١

  

  ١٣٩٦ تابستان – ثالث تراب با مازیار خبات و کیا یعقوب فوالدی، ئاسو گفتگوی

  برگردان از نریمان خاوری

  

  

 ٣فصل 

  

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

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

  براى دانلود فصل اول از بخش دوم
  فصل دوم از بخش دومبراى دانلود 
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هایی که مطرح شد، بحـث خلـق و اینکـه در آن مقطـع نیروهـای مرتجـع و  این بحث. اینجا بحثی هست که به نظرم جالب باشد: س
گرفتند، من را یاد حال و  ها را به عنوان بخشی از خلق در نظر می نیروهای به ظاهر مترقی با یکدیگر رودررو بودند، اما جریان چپ این

» مـردم«مفهومی که این روزها جریان چپ پسامارکسیستی یا چپ به اصطالح رادیکال تحت عنـوان . ندازدا های امروز می هوا و بحث
کنند اما بین مفهوم خلـق و مفهـوم مـردم  ها را انکار می گرایش این دستاستالینیزم و این جریان   علیرغم این که . کرده است مطرح

گویم علیرغم این همه سـال، بـاز انگـار چنـین چیزهـایی وجـود دارد و قضـایا را خواهم ب می. همپوشانی وجود دارد تا حدودیبه نظرم 
  .کنیم داریم بر اساس این نوع مفاهیم تحلیل می

قدر اشتباهات تاریخی و عمیقی هستند که بـه راحتـی رهاشـان  ها آن بله، دقیقا، اشتباهات ما ایرانی: ث.ت
ی اسـت عـین یغالب در چپ ما فرهنگ خرده بورژواتر باید گفت تا زمانی که فرهنگ  اما جدی !کنیم نمی

آگاهی سوسیالیسـتی مسـتلزم تئـوری درسـت اسـت در صـورتی کـه . همین اشتباهات تکرار خواهند شد
  . تئوری غلط اسارت ایدئولوژیک را به دنبال دارد

  

  ..واژگان عوض شده است ولی محتوا: س

  

را با اسالم فریب نداد بلکه بـا همـان " خلق"جالب این جاست که برخالف تصور رایج، خمینی نیز : ث.ت
خلـق و امپریـالیزم تبـدیل شـد بـه . که چـپ نیـز بـه کـار مـی بـردی یبورژوا مفاهیم دو پھلو و کلی خرده
 البتـه در قالـب واژگـان. کنـد هنوز هم بخش عمدۀ چپ همینطور فکـر می. مستضعفین و  استکبار جھانی

طلبی  یا انقالب شده رخداد و امپریالیزم شده هژمـونیو انبوهه شماران  مثال خلق شده بی. جدید و مد روز
  . اما چارچوب همان است

  

، رای من جالب است بدانم که منابع مالی جریان نو پایی مثل جریـان اگر به بحث های سازمانی پیشین بازگشتی داشته باشیم، ب: س
  شد؟ شما که تازه از خارج کشور آمده چطور تأمین میب

  

اکثریت باید برای تامین مخارج خودشان کار . حاظ شخصی و خانوادگی رفقای ما پولدار نبودنداز ل: ث.ت
یعنـی از جـایی . منبع مالی دیگری هم نداشتیم. ما منابع خصوصی داشتند از شاید دو سه نفری. کردند می

  . شد می های مالی اعضا و هواداران تامین تقریبا تمام مخارج ما از کمک. گرفتیم نیز کمکی نمی

  

  .کارهای جمعی منظورم بود: س
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شـد خـرج  برای همه کارها ما باید از منابع مالی حزب که تقریبا تماما از کمک مالی رفقا تامین می: ث.ت
  . کردیم می

  

  کرد ؟ نمی کمک مالی حزب کارگران سوسیالیستالملل چهارم به  بین: س

  

  . نه، آنھا هم در شرایطی نبودند که بتوانند به ما کمک کنند: ث.ت

  

شما با کل نکاتی که در این برنامه منتشر شـد موافـق بودیـد؟ . شود در نشریه کارگر منتشر می انقالبی حزب مدر همین مقطع برنا: س
در آن مقطـع بـر پایـة حکومـت کـارگران و مرکـزی حـزب های حزب را در بـر داشـت؟ شـعار  ای بود که وحدت نظر کل بخش آیا برنامه

و بیشتر به برداشتی کپی شده از تجربـه انقـالب روسـیه شـبیه اسـت تـا مسـئله ای کنم این شعار نامناسبی بوده  فکرمی. دهقانان بود
  .محلی از اعراب نداشت چندانافتاد در آن  و مسئلۀ دهقانی در فضای اتفاقاتی که در ایران می جدی در فضای سیاسی آن دوره ایران

  

یکـی همـان اول بـرای . ما در تمام این دوره نتوانستیم بیش از دو نشست سراسری داشته باشـیم: ث.ت
حـدودا یـک مـاه بعـد از . انشـعابگزارش بود، و دومی سه چھار ماه بعد برای  به اعضا وحدت گزارش

ای کـه مـورد  ین فرصتی نداشتیم برنامهبنابرا. انقالب نشست دیگری نیز داشتیم اما فقط از رفقای تھران
ی پیرامـون شـکل و محتـوای یها قبل از انقالب در خارج بحث. فھم و قبول همه باشد به موقع تنظیم کنیم
وجـود  نکـات کلیـدی برنامـهتوافقـاتی بـر سـر بسـیاری از  نیز برنامه صورت گرفته بود و بین دو گروه

کـرده  توافـق" برنامـۀ عمـل کـارگران و زحمتکشـان"حتی بر سر نوشتن متنی مشترک تحت نام . داشت
، یکـی از آمـاده شـده بـود نیز طرح اولیه) و شاید سه(نوشتن این متن به نقد آغاز شده بود و دو  بودیم و

چاپ شد متنی بود که توسط گـروه پیـام  کارگرای که در  اما برنامه. طرف ما و یکی و نصفی از طرف آنھا
نسـخۀ خودشـان را از فرصـت سواسـتفاده کـرده بودنـد کـه تر  عبارت سادهبه . شده بود نوشتهدانشجو 

از آن جا که اختالفات عمده نبود ما هم حرفـی نـزدیم . ندهند و ما را در عمل انجام شده قرار دکنمنتشر 
یکی همـان بـود کـه . ها اختالفاتی وجود داشت پخش شد اما بین دو برنامۀ پیشنھادی ما و آنهم و همان 

حکومـت "بـا شـعار  "حکومت کارگران و زحمتکشـان"تر  تفاوت بین شعار دقیق. شما اشاره کرده بودید
 مثل برخوردهای متفاوت به مسئله مجلس موسسان و کنتـرل نکات دیگری هم بود. "کارگران و دهقانان

 مـتنایـن . ی، یکی دیگر از آن متون را که توسط ما ویراست شده بود منتشر کردیمیبعد از جدا. کارگری
ما نبود و بخش عمدۀ آن قبل از قیام نوشته شده بود اما در هر حـال از نسـخۀ اولـی  متن نھاییهم کامال 

  .تربود دقیق
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های عمل مختلفی که در همـان زمـان  رنامههر دو برنامه در واقع اقتباسی بود از ب  اضافه کنم بخش عمده
به مفھوم سنتی سوسـیال دموکراسـی و  حزبییک برنامۀ  "برنامۀ عمل". الملل وجود داشت در آرشیو بین

برنامـۀ "نیست بلکـه در سـنت بلشـویکی  و حداکثر با دو بخش خواست های حداقل یا کمینترن استالینی
البتـه تفاسـیر زیـادی از ایـن مفھـوم . ف می تواند تغییر کندو در دوره های مختل شود نامیده می" انتقالی

عمـل بـرای انتقـال از وضـعیت  ه هـایبرنامـمجموعـه ای از یعنی  برنامه انتقالی هست اما در برداشت ما
عملـی و مبـارزاتی  اسـت ای یعنـی برنامـه. موجود و سطح آگاهی موجود به وضعیتی انقالبی سوسیالیسـتی

د نـدر عمل و در خود مبـارزه بتوان )از قیاممثال دوره بعد ( دوره  خاص یک که دربراساس خواست هایی 
بین شرایط موجود، یعنی سطح آگاهی و مطالبات موجود، و انقالب سوسیالیستی، یعنی انقالبی که در بطن 

نشـریه در برنامۀ منتشـر شـده در . دنقال دهتد و اولی را به دومی اننفعلیت دارد، پلی بزن ان وضعیتهم
و ). یعنی کپی برداری کامل از برنامه مشابه اس دبلیـو پـی(برنامه خیلی آمریکایی است سبک اوال  ارگرک

به سـرعت، یعنـی . ها تصادفی نبود روی این راست. توان در آن مشاهده کرد را می روی راستثانیا روحیۀ 
و واکنش هایشان به مسائل مختلـف سیاسـی روز بـه از قیام در عملکرد این جریان  دوم بعد ماههمان  از

ها قبل از انقالب  شد و باکمال تعجب ما، نخست پیرامون مسئله زنان که این می ظاهرطرزی سیستماتیک 
بسـیار در مبارزات زنـان رفقای ما درگیری مارس  ٨بعد از موفقیت . زدند به سینه می بسیارسنگ آن را 

 گرفـت های تھـران صـورت می علیه حجاب اجباری در ادارات و کارخانه ای کمتر مبارزه. شده بودتر بیش
 دوسـتانهـای ایـن  اما در بحث . دست کم از آن هایی که ما خبر داشتیم .که رفقای ما در گیر آن نباشند

خورد که ما نبایـد بـیش از حـد سـر ایـن مسـئله وقـت  های استالینیستی به چشم می به تدریج همان بھانه
مشخصـا یـادم هسـت کـه . نباید تحت الشعاع مسائل فرعی قرار بگیرند تر" مھم"مبارزات  یابگذاریم و 

هایی بود که برای اعتراض به حجاب اجبـاری در  اولین باری که متوجه این مسئله شدم در پیکت نخود م
ضـرورت حمایـت و بـا اینکـه . شـد وزیری برگـزار می جلـوی نخسـتهر چند روز یک بـار ادارات دولتی 

در . کردنـد شرکت نمی قبلیها تصمیم حزبی بود این دوستان تو گویی با تصمیم  شرکت ما در آنیجه درنت
، کننـد کـار میپیـام دانشـجو هم هنوز به صـورت بانـد  ،ها شد که این اثباتنجا همامن از  خود واقع برای

شـان  روی راستو هـم فیـل  یعنی خارج از تشکیالت واحدهای حزبی برای خودشان تصـمیم مـی گیرنـد،
که بھتر اسـت از طـرح اند  دادهتشخیص " اسالمی"و برای الس زدن با رژیم مجددا یاد هندوستان کرده 

  . جدی مسئله زنان پرهیز کنند

  

  های اختالف با گروه بابک زهرایی از همین ماجرای مخالفت با حجاب اجباری شروع شد؟ پس اولین نطفه: س

  

تر بـه صـورت عـدم تمایـل بـه  برای من نخست از همان برنامۀ عمل آغاز شد اما این جـا مشـخص: ث.ت
  .  کرد می خود را برجسته رژیمرودررویی با 
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ای بـه ایـن نشسـت حملـه  کند و از جانـب یـک عـده حزب شما در همین مقاطع در دانشگاه پلی تکنینک یک نشستی برگزار می: س
ایـن قضـیه در آن شود راجع به ایـن کمـی توضـیح بدهیـد،  می. کند ده باشم یکی از جریانات چپ اینکار را میاگر اشتباه نکر . شود می

  .بازتاب زیادی داشته استنیز دوره در نشریه کارگر 

  

خـود . بله، ما البته آن موقع از گروهی اسم نبردیم و گفتیم این کار اوباش ضدانقالب بـوده اسـت: ث.ت
 مائوئیسـت هـا و ها بودنـد و هـم اللھی حزبمن آن زمان تھران نبودم اما رفقای ما گزارش دادند که هم 

را با چماق و  حاضرانها ریخته بودند و  این). بعدی" سربداران("ها  مشخصا از اعضای اتحادیۀ کمونیست
  .زدند می بطریچاقو و 

  

  ها با جریان شما دلیل خاصی داشت؟ این دشمنی اتحادیۀ کمونیست: س

  

لی نداشـتند و در هـا در لنـدن حضـور مسـتق گیری ما، این در دوره اولیۀ شکل. با جریان ما نه زیاد: ث.ت
  شان با ما بـه دشـمنی دیرینـۀ ریشۀ دشمنی بعدی. ها سابقۀ درگیری مستقیمی نداشتیم نتیجه ما هم با این

کنفدراسـیون در آمریکـا عمـال . گشـت بـر می) بابک زهرائـیمعروف به گروه (با گروه پیام دانشجو  آنھا
توانسـتند مثـل  هـا می مـثال این. لی امکاناتهزار نفر طرفدار داشتند و ک شاید حدود دو. ها بود دست این

ایـن جریـان در واقـع . در یک جا جمع کنندبا هواپیما مجاهدین امروزه هزار نفر را از گوشه کنار آمریکا 
ی ها هم چیزی شبیه کمیتۀ مرگ آخوندها این. مسبب اخراج گروه بابک زهرایی از فدراسیون آمریکا بود

دانستند جواب شـما بـه  ی با علم به اینکه مییای صحرا بر اساس محاکمهبه راه انداخته بودند و  ٦٧سال 
ترتیـب اخـراج تـک تـک افـراد شـناخته شـدۀ ایـن گـروه را از  ،سه سوال ایدئولوژیک چـه خواهـد بـود

؟ !مثال آیا قبول داری هوشی مین رهبر انقالب خلق ویتنام است؟ خیـر. کنفدراسیون آمریکا فراهم کردند
  !اخراج

یکی از رفقای آن دورۀ کنفدراسیون آمریکا برخـورد کـردم کـه  آمریکا باین اواخر در سفری به اتفاقا هم
یعنـی هنـوز . کـرد خودش شاهد این محاکمات ایدئولوژیک بوده و با شرمندگی و تعجب از آنـان یـاد می

در . گرفتماجرا به صرف اخراج هم پایان ن. ی از آن دوران که به این کارنامه شھادت دهندیهستند رفقا
طـرف مقابـل . خارج از کنفدراسیون هم حمالت فیزیکی به جلسات هواداران پیام دانشجو گسترش یافت

کرد و به اتکای نیروهای هوادار حزب کارگران سوسیالیست آمریکا گاهی حتـی  هم البته از خود دفاع می
. ده بـودکـراجرا گیرجریان ما هم بـه شـکلی وسـط ایـن مـ. کرد در تالفی ضربات شدیدتری هم وارد می

انشـعاب در واحـد کنفدراسـیون  ایجـاد ما و در واقـع بـرایبا "حساب تسویه"ها برای  اتحادیۀ کمونیست
بـا مخـالفین سیاسـی نفر چترباز از آمریکا پیاده کرده بودند و این روش مقابلۀ فیزیکـی  ٣٠لندن حدود 

اما در آن جا ما توانستیم به کمـک اتحادیـۀ دانشـجویان انگلـیس . سرایت کردقبل از انقالب به لندن هم 
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های  ای را در سـاختمان جلسـه قـادر بودنـداین جریان را در بـین دانشـجویان تحـریم کنـیم و دیگـر نـه 
امـا حـاال در ایـران بـه کمـک دوسـتان . به هم بزننـد و نـه خودشـان اطـاقی بگیرنـددر لندن دانشگاهی 

  . کردند شان تالفی می اللھی حزب

حدس من در آن زمان این . چند ماه قبل از انقالب شخص من را نیز به قصد کشت در لندن با چاقو زدند
هـای  در آن زمان حمالت جریانات فاشیسـتی بـه گروه. اند فرستاده" دوستان"بودکه چاقوکشان را همین 

هـای انترناسیونالیسـت،  و من هم در آن زمان عضو گروه مارکسیسـت. چپ در انگلیس نیز جریان داشت
های اصلی جنبش ضدفاشیست بـودم، و ضـاربین در خیابـانی نزدیـک مقـر آنھـا کمـین کـرده  یکی از پایه

های  راسـتی اما این ضاربین چندان شـبیه دست. های انگلیسی بودند بنابراین شاید هم از فاشیست. بودند
در هـر حـال در آن زمـان . انداختنـد ی میلندنی نبودند و بیشتر شما را به یاد جریانات خلقی جھان سـوم

حتی در مجلـس عـوام انگلـیس، وزیـر کشـور وقـت در ایـن  ماجرا از لحاظ تبلیغاتی متوجه ساواک شد و
من چندماه بعد از این ماجرا به تھران آمدم و نتوانستم محاکمـه را دنبـال . ارتباط مورد سوال قرار گرفت
شت این ماجرا چه کسی بود، اما احساس خودم چه آن زمـان دانم که عاقبت پ کنم و هنوز هم درست نمی

ای بودم که سـاواک در آن زمـان  نه من کاره! یعنی کار این دوستان بود. و چه امروز همان است که گفتم
همه را کنار بگذارد که من را چاقو بزند، و نه از فعالین نامدار جنبش ضـد فاشیسـت در لنـدن بـودم کـه 

نیز این چنین مورد انگلیسی و هیچ یک از دیگر اعضای آن گروه . متمرکز بشوندها روی من  راستی دست
  . بوده باشدجریان آید که کار این دو ی بنابراین اصال با عقل جور در نم. ندضرب و شتم قرار نگرفته بود

  

  آن سی نفری که فرستادند کارشان به کجا رسید ؟: س

  

در آن دوره انشـعابات درون . در لنـدن سـاختند شـان راخودیک کنفدراسیون قالبی  ۀشعبآمدند : ث.ت
مشغول ایجاد  "اتحادیۀ کمونیست ها"هم  آن دوره " رنجبر"طرفداران کنفدراسیون رایج شده بود و هم 

  .  کنفدراسیون خودشان بودند

  

  خب این با خود مفهوم کنفدراسیون در تضاد نیست؟: س

  

و معمـول انسـانی در تضـاد اسـت چـه برسـد بـا مفھـوم  بله قطعا با تمام اصـول بـدیھی و مرسـوم: ث.ت
  !کنفدراسیون
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های دیگـر بـا شـما چـه بـود؟ بـه  اول بعد از انقالب برخورد سـازمان ۀها در دور کمونیست ۀهای مائوئیست و اتحادی به جز جریان: س
کننـد بـه شـما  به نـوعی سـعی میای  گیرید موضع متفاوتی است و بعدها عده مارس که موضعی که شما می ٨خصوص بعد از جریان 

  بود؟ گونههای مهمتر مثل فدائیان و پیکار چ برخورد سازمان. نزدیک شوند

  

ی کـه یتعداد ما کم بود اما تا جـا. ها برقرار شده بود اعضای پایه خیلی ارتباطات و رفاقت سطح در: ث.ت
توانستیم در مسائل عمده روز فعال بودیم و در نتیجه در ارتباط با رفقای فعـال جریانـات دیگـر قـرار  می
گیری گرایش سوسیالیزم انقالبی کمک کرد از  به شکل ٦٠خیلی از ارتباطاتی که بعد در سال . گرفتیم می

. ان زیادی پیدا کرده بـودیمدر ضمن خود ما هم به سرعت طرفدار. آمد ها بیرون همین نوع همکاریدل 
. هزار داشـت ٥٠چند شمارۀ اول کارگر تیراژی حدود . هزار رسید ٣٠به  چه باید کردتیراژ شماره سوم 

ها  با مائوئیسـت. ها ها تا پیکاری ییشاید بیشتر با فدا. ی یا پیکاری بودیاما بیشتر  ارتباطات ما با رفقای فدا
ای از رفقای  در همان زمان عده. تر توفان جز برخی از رفقای چپرفت،  مان در یک جوی نمی که اصال آب

از یـک طـرف . بود یپیکار هم جریان متناقض. توفان در ایران طرفدار تز انقالب سوسیالیستی شده بودند
هنوز نگاهی مـذهبی بـه اش از بقیه بزرگتر بود، اما از طرف دیگر  یکی از جریاناتی بود که پایگاه کارگری

به نظر می .  هم مخالفت با کل رژیم و هم توسل به بخشی از همان رژیم علیه بخش دیگر. تاوضاع داش
خارج از ما . رسید سازمان منسجمی نیست و رهبری آن تحت نفوذ جریانات متفاوت و متناقضی قرار دارد

به اصطالح هیچ رابطۀ ها داشتیم، مثال سازمان وحدت کمونیستی،  روابطی که از خارج کشور با برخی گروه
رفقـای مـا در . دیگری با هیچ یک از جریانات دیگر برقـرار نکـردیم، جـز بـا کوملـه غیر رسمیرسمی و 

  .کردند باط کومله فعالیت میضمناطق کرد نشین تحت ان

  

 های مطـرح سیاسـی اسـت کـه قبل از قیام یکی از خواسـت ۀاین خواست در دور. اشاره کردید "مجلس موسسان"قبال به مسئله : س
شـود هـیچ نـوع  ایـن خواسـت کنـار گذاشـته میکـه  اميق از بعدی زمان اندکی ولاند  حتی خمینی و سایر جریانات آن را تأیید کرده

  تشکیل داد؟ اعتراضی جمع شد و جبهۀچرا بعد از قیام این خواستی نیست که بشود حول آن . گیرد اعتراضی صورت نمی

  

است که  ٥٧های دردناِک انقالب  بله این دقیقا یکی از تناقضات عجیب چپ ایران و یکی از پدیده: ث.ت
ترین خواست دموکراتیک انقالب ایران توسـط چپـی کـه خـود بـه پیـروی از تـز انقـالب  چگونه این اصلی

ھمیده شـود کنـار فاین خواست دانست، بدون آنکه حتی  ای انقالب ایران را انقالب دموکراتیک می مرحله
بنـابراین . باری که چپ ایران دچار آن شده بود نمونۀ گویایی است از وضعیت فالکت. گذاشته شده است

چِپ عمدتا استالینیست و مائوئیسـت ایـران ! اگر بخواهم در یک جمله جواب شما ر ا بدهم، تعجبی ندارد
مذهبی آن را کـه کنـار بگذاریـد آن  روبنای رومانتیک و شبه. در واقع چپی ضد دموکراتیک بوده و هست

پیشـوا بـر  متکـی نظامی پلیسی وبوروکراتیک سیستم یک خواهد در عمل و در واقعیت چیزی جز  چه می
. تـا بـه سوسـیالیزم انقالبـی ندتر به والیت فقیه نزدیکهردو اتفاقا انقالب ایران نشان داد . پرستی نیست
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خورند اما نه به معنای تاکیـد بـر وجـوه  قسم میک انقالب همۀ این جریانات هنوز هم به مرحلۀ دموکراتی
نـد انقـالب گوی یعنی هنگامی که می! دمکراتیک انقالب بلکه صرفا برای تاکید بر غیرسوسیالیستی بودنش

کند در  ای از آن چیزی که هر آدم معمولی از دموکراسی درک می دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر، ذره
بـه خـاطر رهبـری پرولتاریـا در واقـع دموکراتیـک منظورشان دقیقا این اسـت کـه  .آن پیدا نخواهید کرد

قـدرت را کـارگر  ۀگروهی بـه اسـم طبقـ یعنی. رهبری طبقه کارگر یعنی رهبری حزب کمونیست! نیست
و ایـن  .دکنـ را حفـظ می متکی بر نوعی والیـت فقیـه قـدرتتک حزبی  دیکتاتوریو وبا استقرار  دگیر می

پرستی را هـم البتـه  پیشواو نام این . وضعیت ادامه دارد تا آن روز موعود که به بھشت کمونیستی برسیم
امـا همـه بـه ... مشارکتی و شورایینوین، دموکراسی توده ای، : اند با انواع و اقسام دموکراسی مزین کرده

کنید که یکی از این جریانات طرفدار یک مثال پیدا . شما را به رسمیت بشناسد حزبی شرطی که ولی فقیه
ایـن گونـه ! ترین شـکلی از دموکراسـی را بـه ارمغـان آورده باشـند پکن یا مسکو در جـایی حتـی ابتـدایی

بنابراین واقعا جای تعجبی نـدارد ! جریانات در واقع از دموکراسی بیشتر هراس دارند تا از دیو هفت سر
انقالب دموکراتیک یعنی مجلس موسسـان هر ای  پایهاز اصل نی انقالب دموکراتیک یکه طرفداران این چن

ها سایر مسـائل دموکراتیـک مثـل آزادی زنـان، آزادی احـزاب،  اگر خاطرتان باشد گفتم این. دفاع نکنند
اگر برخورد چِپ به اصطالح مترقِی ما به مسئله دموکراسـی .  دانستند را نیز فرعی می... آزادی مطبوعات

هـا  ملـی بعـد از ماه جبھـۀ. ورژوازی مفلوک و دست دهم ما که دیگر معلـوم اسـتاین بود، پس حساب ب
شاتو رفتن، فقط زمانی یاد مجلـس موسسـان افتـاد کـه معلـوم شـد  لو بوسی روزانه خمینی در نوفل دست

بھتـر اسـت . اند کردند نقدا در قدرت سـھیم مجاهدین هم که فکر می. ای در رژیم جدید ندارد وزارتخانه
آزادی فقط باید از ایشـان پرسـید آیـا بـا ایـن همـه ادعاهـای . هایمان حرفی نزنم مابقی دموکرات در باره

به جا نیست که نخست کارنامۀ خودتان در دفاع از حـق حاکمیـت مـردم در برابـر  بودن خواهی و مدرن
بـه  ، بعـد از نزدیـکهمجلس موسسان را بازگوکنید؟ حتی امروزکنکرت استبداد آخوندی، یعنی خواست 

سال، آیا هیچ کدام از جریاناتی که خواهان تغییرات دموکراتیک در جامعه ایـران هسـتند بـه مرکـزی  ٤٠
اند؟ آیـا ایـن تنھـا شـعار ممکـن اتحـاد عمـل در مقابـل اسـتبداد  بودن خواست مجلس موسسان پی برده

  نیست؟

از . ی همـه فریـب بخورنـداگر به اتفاقات اصلی آن دوران برگردید مسائل پیچیده نبود که به ایـن سـادگ
. همان شب اول بعد از قیام کامال روشن بود که آخوندها اجازه نخواهند داد مجلس مؤسسان تشکیل شود

ای به مجلس مؤسسان خودشـان از بـاال حکومـت موقـت را تعیـین کردنـد،  وقتی بدون کوچکترین اشاره
عنوان رهبری انقالب اعالم کرد که  رهبری خمینی به. واضح بود که از حاکمیت مردم خبری نخواهد بود

شان تا  دولت سر جایش هست و حکومت جدید نیز زمام امور را در دست گرفته و مردم هم بروند منزل
بنابراین درس مسـلم ایـن اسـت کـه از همـان روز اول بایـد !  ها را صدا کنم آن در مواقع نیاز من دوباره

بایسـت بـه شـعار اتحـاد عمـومی علیـه  ایـن می .گرفـت مبارزه برای تشـکیل مجلـس مؤسسـان شـکل می
گفت شما بـه  ملت باید از همان روز اول با صدای بلند به ضدانقالب می. شد های ارتجاع تبدیل می دسیسه

اید؟ امـا متاسـفانه نـه تنھـا چنـین جنبشـی بـه راه  چه حقی شکل و محتوای حکومت بعدی را تعیین کرده
جبھـۀ ملـی تـازه دو مـاه دیرتـر مـردم تھـران را بـه . بلنـد نشـد نیفتاد که حتی صدای اعتراض مھمی نیز
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. آید کسی جز ما از آن دفاع کـرده باشـد من یادم نمی. تظاهرات در دفاع از مجلس موسسان دعوت کرد
ما بیانیه دادیم و از همۀ نیروهای سوسیالیست و دموکرات هم دعوت کردیم که با حفظ استقالل خود در 

 توانسـتدر روز مقرر اما این تظـاهرات ن. ؤسسان در این تظاهرات شرکت کنندحمایت از شعار مجلس م
نیروی چپ در دفاع از تظاهرات کـم . اوباش حزب الله توانستند مانع برگزاری آن بشوند. بگیردصورت 

جرایـد کـه بگذریـد ایـن مطـالبی در مقاالت و برخی از . نبود رژیمبود و جبھه ملی هم اهل رودررویی با 
   .نھا اقدامی بود که صورت گرفتشاید ت

حتی زمانی که قبل از روشن شدن تکلیف مجلس موسسان ماجرای برگزاری رفراندوم جمھوری اسـالمی 
که به بلبسیاری از جریانات آن روز نه به نفس رفراندوم . ربط یا ناچیز بود یا بی به آن اعالم شد، اعتراض

چرا مـثال در لیسـت در کنـار شـعار جمھـوری اسـالمی،  که. ها اعتراض داشتند محدود بودن لیست گزینه
بـه دلیـل همـان اما گفـتم مـا از همـان روز اول در واقـع ایـن رژیـم را ! جمھوری دموکراتیک خلق نیست

  .  دانستیم و خواستار تشکیل مجلس موسسان بودیم غیر قانونی میرفراندوم 

ها بسیاری از حقـوق دمـوکراتیکی را کـه  توده میلیون از ١٠بیش از . جا بود فاجعۀ انقالب ایران هم همین
هـا بـه دسـت  در مبارزه و در کف خیابان ، در عرض یک سالها سال رژیم سلطنتی سرکوب کرده بود ده

اما نیروهای چپ و مترقی ما نتوانستند به این توده کمک کنند که این قدرت به دست آمده  .آورده بودند
و از این بـدتر، نـه تنھـا کمکـی نکردنـد کـه . ها را نخورد های آخوند فریبی را مستحکم کند و فریب عوام

ق دموکراتیـک تر از حقو های دفاع از مستضعفین و حمله به طاغوت را مھم فریبی شان نیز همان عوام خود
  .  دانستند مردم می

  

ها برای دموکراتیـک  ترین تضمین یکی از جریاناتی که خیلی بر روی مسئلۀ مجلس مؤسسان، به عنوان یکی از کلیدیمطرح شد : س
 خواهم بگویید پافشاری شما ناشی از چه درک تئوریـک و ضـرورت سیاسـی بـود؟ مسـئلۀ می. بودن انقالب، تأکید کرد جریان شما بود

  دیگر اینکه برداشتی که شما از مجلس مؤسسان داشتید چه تفاوتی با برداشت سایر جریانات داشت؟

  

ما از سنتی آمده بودیم که این خواست جزو  .ای بود برنامهخواست بخشی از مسائل مھم برای ما این : ث.ت
آلمـان  ١٨٤٨و انقالب  های مارکس به نوشتهدر وهله اول تفسیر ما از این خواست . حزبی اش بود برنامه
هـای  هـای مربـوط بـه تاکتیک در بحثنیـز بـه تفصـیل لنـین  را برداشت مارکسعین همین . گردد بر می

کـه سـند )١٩٣٨(تروتسـکی  انتقـالی برنامۀدر . ده استکرسوسیال دموکراسی در انقالب روسیه تشریح 
انقـالب دموکراتیـک را ای که هنوز  های عقب افتاده الملل چھارم بود، این خواست برای کشور بنیادی بین

. شود برای ما این خواست جزو تکالیف دموکراتیک انقالب محسوب می. اند مطرح شده بود نکرده تجربه
شـرایط را توانـد  هـا  می ده کـه مبـارزه بـرای آنیعنی جزیی از مجموعه تکالیف دموکراتیک به تعویق افتا

  .توسط پرولتاریا فراهم سازدتسخیر قدرت  برای
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. های درونی مطـرح شـده بـود نیز چندین بار در بحث مالملل سوم و چھار مسئله مجلس مؤسسان در بین
مثال در . یاد بودهای آمریکای التین مثال ز الملل چھارم به خصوص در رابطه با انقالب در اسناد داخلی بین

هایی پیرامون این  الملل چھارم نیز جدل انقالب بولیوی خواست مجلس مؤسسان مطرح شده بود و در بین
این مسئله در چنـدین انقـالب دیگـر . شد خواست شکل گرفته بود و برخی اسناد داخلی آن هنوز پیدا می

های اعتراضـی بـرای  سیاری از جنبشنیز در تاریخ به بحث گذاشته شده و حتی در دوره معاصر هم در ب
به عالوه در بارۀ تجربه انقالب اکتبر و نظرات لنین و تروتسکی در رابطه با . تغییر رژیم مطرح شده است

و اتفاقـا یکـی از مسـائلی . ها برای بستن آن نیز مطلب فراوان بود انحالل آن و یا انتقادات رزا به بلشویک
درک مـن آن زمـان از بـدین ترتیـب . بالش بـودم همـین مسـئله بـودالملل سخت دن که من در اسناد بین

الملل از مجلس مؤسسان این بود که شعاری دموکراتیک است و فقـط بـرای کشـورهایی کـه  نظریات بین
یعنی هنوز به مجلس مؤسسان صرفا به عنوان یک نھاد . یی داردااند کار انقالب دموکراتیک به خود ندیده

و در رابطــه بــا نقــش مجلــس مؤسســان در انقــالب کــارگری . شــد یــک نگــاه میانقــالب بــورژوا دموکرات
ام که اتفاقا جنبه دوم مھمتر است و یکـی از  امروزه به این نتیجه رسیده. بحث و نظری نبودسوسیالیستی 

ها دقیقا در عدم درک نقش مجلس موسسان در دورۀ انتقال به سوسـیالیزم نھفتـه  ایرادات خود بلشویک
رک ما از این خواست در آن دوره این بود که در مبارزه برای سرنگونی رژیم موجود، تا قبل از اما د. بود

شکل گرفتن شـوراها، مـا از تشـکیل مجلـس موسسـانی دموکراتیـک و انقالبـی بـه عنـوان یـک خواسـت 
دوره بحران انقالبی شـوراها شـکل گرفتنـد تشـکیل چنـین  خودکنیم و چنان چه در  دموکراتیک دفاع می

مجلـس موسسـانی واقعـا : ای مـا ایـن بـود بنـابراین فرمـول برنامـه. کنیم جلسی را از شوراها طلـب مـیم
  .  ها های خود سازماندهی توده دموکراتیک و انقالبی و متکی بر نھاد

فکـر . کـردیم در آن زمان در چپ ایران ما شاید تنھا جریانی بودیم که از این خواست دفـاع میمتاسفانه 
ها در اصـل بـه هـیچ  ها و استالینیسـت که گفـتم مائوئیسـت طور همانچون ! طور است همینکنم هنوز هم 

و همه هـم در مکتـب ایـدئولوژیک تحریفـات . های دموکراتیک اعتقادی نداشته و ندارند نوعی از مجلس
اند که ادعاکنند لنین گفته اسـت مجلـس موسسـان چیـزی بـورژوایی اسـت و شـوراها  استالینی یاد گرفته

پـس دیگـر  نـدکن ترین شکل دموکراسی است بعد ادعـا می که شورا عالی ندده اول تز مییعنی . ترند یعال
، دهند که به لنین نسبت می معنی هنوز هم با همین دو جمله حرف بی! احتیاجی به مجلس موسسان نیست

بـل شـوراها هـر چیـزی را کـه شـما در مقا. کننـد خودشان را از شر هرگونه بحثی در این باره خالص می
فکـر کنیـد پشـت ایـن قداسـت اما اشتباه خواهد بود اگـر . محکوم است باال قراردهید البته بنا به تعریف

بخشــی بــه شــوراها و ایجــاد تقابــل کــاذب بــا مجلــس موسســان کــم تــرین احتــرام و تــوجھی بــه اصــل 
هم شورای فرمایشی اسـت یعنـی شـورای اینھا از شورا  منظور. وجود داشته باشدها  تودهخودسازماندهی 

بنابراین با یـک تردسـتی ویـژۀ خـرده بـورژوازی بـه بھانـۀ . همان حزب خودشان و طرفداران خودشان
و  ، والیـت فقیـه اسـتالینی، اسـتبداد ایـدئولوژیکمجلس موسسان درواقـع پیشـوا پرسـتی بودن ییبورژوا

  . کنند دیکتاتوری تک حزبی را توجیه می

خجـالتی های  ها و مائوییسـت یعنی استالینیسـت(ه حتی امروزه برای چپ مدرن و رادیکال بگذریم از اینک
یعنـی . های موجـود بـورژوایی نیسـت شان چیـزی بیشـتر از شـھرداری ترین شکل شوراها در عالی) سابق
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چگونه قـدرت نظـامی پیش طیف های مختلفی از اینھا بیاد دارید که همین چند سال "! شوراهای مردمی"
دموکرات بودن این دوستان از دموکراسی قالبی بـورژوا ! نامیدند می" کمون دوم"ک در کوبانی را  پ ک
توجیـه اسـتبداد، خشـونت پلیسـی و . بحران چپ امروزه بحران اعتبـار اسـت. تر است ها هم قالبی لیبرال
. ذاشـته اسـتبندی فقر در کشورهای به اصطالح سوسیالیست و کمونیست آبرویی برای ما به جا نگ جیره

اگـر بـرای . ها به مسئلۀ دموکراسـی اسـت اعتبار همین برخورد سوسیالیست یک جنبۀ مھم از این بحراِن 
آور است که چرا به کنار گذاشتن مجلس موسسان توسط رهبری خمینی اعتراضی نشد، از آن  شما شگفت

های مـا  ٪ سوسیالیسـت٩٠ تر این است که حتی امروزه هم هنوز این مسئله برای شاید بیش از آور شگفت
  . بی اعتباری چپ در همین جاست اصال ریشۀ اصلی این. مسئله مھمی نیست

در رابطه با درک ما از شعار مجلس مؤسسان باید اضافه کرد که البته بورژوازی نیز ممکـن اسـت از ایـن 
التـین کـه  هـای آمریکـای در همـان بحث. این خاصیت همه تکالیف دموکراتیک است. شعار استفاده کند

اشاره کردم، اتفاقا یکی از مشکالت همین مطلب  بود که بـورژوازی و پرولتاریـا هـر دو خواهـان مجلـس 
خواسـت را عملـی هر جا که بورژوازی این بطور کلی می توان گفت ها چیست؟  فرق این. مؤسسان بودند
بـر اسـاس . خته استمحدود ساو یا اختیارات آن را  هخواند یا به نحوی غیردموکراتیک فرا کرده، همواره

 یلشویکی و روش خود مارکس، ما در برخورد با تکالیف دموکراتیک از شکل حداکثرسنت دموکراتیک ب
یعنی باید مجلس مؤسسانی باشد که واقعا . یعنی مجلس موسسان دموکراتیک و انقالبی. کنیم آن دفاع می

از انقـالب " مارکسـیزم. "به رسـمیت نشناسـدارادۀ مردم را منعکس کند و هیچ قدرتی را باالی سر خود 
منجملـه بلشـویک . به این شکل مطرح کرده اسـت همواره آلمان به بعد شعار مجلس مؤسسان را ١٨٤٨

یعنی سرنگونی رژیم موجود، تشکیل حکومت موقت انقالبی، و فراخواندن مجلس موسسـان بـه مثابـه . ها
اما پس . برای بحث و تصمیم گیری پیرامون رژیم آیندهتریبون مردم برای الیروبی بقایای رژیم گذشته و 

شد بنابراین باید به شعار باال این بنـد هـم  از تجربه انقالب اکتبر باید رابطۀ شوراها با آن نیز مشخص می
  .ای های خود سازماندهی توده و متکی بر ارگانمجلس موسسان دموکراتیک و انقالبی : شد اضافه می

ها  تا خـود انقـالب اکتبـر شـعار اصـلی بلشـویک ١٩١٧که از سپتامبر (نقالب اکتبر در واقع شعار مرکزی ا
حکومـت . فرابخوانیـداین بود کـه شـوراها قـدرت را بگیریـد کـه مجلـس موسسـان را ) شد محسوب می

مـی کرنسکی در سپتامبر برای بار دوم انتخابات مجلس موسسانی را که در فوریه قول داده بود به عقب 
عـد از سـرکوب را کـه بشـعار همـه قـدرت بـه شـوراها در واقع ها توانستند  بلشویکاین شعار ا ب. اندازد

  .  کننددوباره احیا شورش ژوئیه موضوعیت خود را از دست داده بود 

یـا در طـول دورۀ بحرانـی شـوراهای . توان دو سناریوی ممکن را بررسـی کـرد های انقالبی می در بحران
کنند، که در این صورت رژیـم جدیـد هنـوز بـه شـکلی از  قدرت را تسخیر میشوند و  کارگری تشکیل می

مجلس موسسان برای تدوین قـانون اساسـی دورۀ انتقـال بـه سوسـیالیزم احتیـاج دارد و بایـد آن را فـرا 
در اینجـا . افتد یو یا شوراها هنوز ضعیفند و رهبران آن سازشکار و قدرت به دست بورژوازی م. بخواند

حاکم یا با مجلس موسسان مخالفت خواهد کرد چرا که باید هر چـه سـریعتر قـدرت از بـاال طبعا قدرت 
و یا اینکه مجلسی صرفا محدود و فرمایشـی فـرا خواهـد خوانـد کـه . اخذ شدۀ خودش را مستحکم سازد
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پس ما باید بـرای خواسـت مجلـس موسسـانی واقعـا دموکراتیـک و . نتواند این قدرت را زیر سوال ببرد
بی و متکی بر شوراها مبارزه کنیم و از طریق مبارزه برای چنـین مجلسـی در واقـع و در عمـل بـرای انقال

  .  شوراها و آماده کردن شرایط برای تسخیر قدرت تالش کنیمخود ساختن 

ی مفھوم مجلس موسسان و نقش آن در انقالبات، چـه بـورژوایی و چـه تبنابراین از لحاظ تئوری مارکسیس
ها در دسـت  تجربه انقالب روسیه مبـاحثی را عنـوان سـاخت کـه بعـد. ، روشن بوده استانقالباِت مرکب

تقصیر هم البته طبـق معمـول گـردن . مذهبی باال تبدیل شده است دگم و شبه استالینیزم به همان فرمول 
پـس  ترین نظام پارلمانی به اندازه نظام شـوراها عـالی نیسـت، یلنین گفته است عال. شود لنین گذاشته می

جالب این جاست که به گفتـه همـین . کنند وار تکرار می و دوستان ما هم طوطی! مجلس موسسان بد است
باشند و در عین حال شـکل ویـژه شـورایی خـود را حفـظ " مردم" ۀتوانند نماینده هم دوستان شوراها می

  ! دشو کنند اما مجلس موسسان که آن هم نماینده همان مردم است پارلمان بورژوایی می

دوم درست یا . های لنین اول درک استالینیزم است از حرف. این جا البته دو بحث را باید از هم تمیز داد
کـه لنـین  اوال این. ام تر بـاز کـرده در جای دیگر این مسـئله را مفصـل. ها نادرست بودن سیاست بلشویک

لنین گفته اسـت . ممکن استس قیا ینتر ابلھانه. هرگز مجلس موسسان را با شوراها مقایسه نکرده است
ترین شکل نظام پارلمانی چیست؟ شکلی  یعال و. تر استبھترین شکل نظام پارلمانی  ینظام شورایی از عال

نـه  بودمقایسه دو نظام لنین بنابراین منظور . که توسط مجلس موسسان دموکراتیک و انقالبی تعیین شود
از جمھـوری دمـوکراتیکی کـه توسـط مجلـس موسسـان یعنی لنین می گوید نظام شـورایی حتـی . نھاددو 

! اما نه اینکه شورا از مجلس موسسان بھتـر اسـت. که البته کالم درستی است. انتخاب شود عالی تر است
بنـا بـه مجلسـی اسـت مـوقتی کـه . نیسـت دولتی یژه اینکه مجلس موسسان اساسا ارگان قدرت دائمیبو

  . شود تشکیل میجدید اساسی قانون و پیشنھاد صرفا برای تدوین تعریف 

اول اینکـه . ها در آن زمان سه مسئله را برای توجیه بستن مجلس موسسان مطرح کردند لنین و بلشویک
به این دلیـل کـه لیسـت انتخابـاتی آن قبـل از انقـالب . مردم نیست ۀاراد ۀکنند این مجلس واقعا منعکس

بعـد از انقـالب اکتبـر واقعی آنان  ۀنمایندگان راست بیشتر از وزن ۀاکتبر تعیین شده و به همین دلیل وزن
انتخابات آن  ۀاین درست اما خوب چرا شما که برگزار کنند: رزا نقدا پاسخ این ایراد را داده است. است

کنیـد؟ ایـراد  برگزار نمی با لیست بھتر بودید لیست بھتری تھیه نکردید؟ و یا چرا دوباره انتخابات آن را
نظام شورایی نقـدا شـکل گرفتـه و اگـر . این بود که دیگر دوران مجلس موسسان سپری شده است دوم

توانـد  فقـط می) حتی عـالیترین شـکل پارلمـانی(مجلس موسسان بخواهد چیزی غیر از این را توصیه کند 
گزار کننـده این هم درست اما بازهم بر: توان گفت رزا پاسخ این یکی را نداد اما می. امری ارتجاعی باشد

گفتید نقش این مجلس  خود شما بودید چرا قبل از فراخواندن آن محتوای آن را تغییر ندادید؟ از اول می
موسسان نه انتخاب بین سلطنت مشروطه یا جمھوری دموکراتیک، بلکه تدوین قـانون اساسـی انتقـال بـه 

تـرین  شـد و شـاید مھم ی مطرح میایرادی که بیشتر در اسناد داخل(ایراد سوم این بود . سوسیالیزم است
امـا واقعیـت تـاریخی نشـان دادکـه . که مجلس موسسان تبدیل به کانون ضدانقالب خواهد شد) دلیل بود

قـانونی توجیه . تبدیل گشت که خود منجر به جنگ داخلی شد مستمسکیدقیقا بستن مجلس موسسان به 
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های سفید دقیقا همین بود کـه بـا  از روس نظامی در شوروی در دفاع ۀتمام نیروهای خارجی برای مداخل
رزا ایراد دیگری هم به بسـتن مجلـس موسسـان . بستن مجلس موسسان رژیم بلشویکی غیرقانونی است

دموکراسی برای خـود طبقـه کـارگر اهمیت داند که به نظر من از همه مھمتر بود و آن هم مسئله  وارد می
توانسـت مبـارزه  ادی که در آن زمـان طبقـه کـارگر میها با بستن مجلس موسسان تنھا نھ بلشویک. است

برای دموکراسی سوسیالیستی را در چارچوب آن تجربه و تمرین کند تعطیل کردند و بدین وسـیله خـود 
  .  قدرت شورایی را به تباهی کشیدند

ید دو ها شـا مـا بعـد. توانم بگویم موضع ما قبل از انقالب نیز کم و بیش متکی بر همین مالحظات بـود می
که در باال گفتم نقش مجلس موسسان اسـت نـه بـه  طور همانیکی . نکته را به تدریج به آن اضافه کردیم

عنوان تکلیفی بـه جـا مانـده از انقالبـات بـورژوایی، بلکـه بـه مثابـه یـک نھـاد مشـخص دوره انتقـال بـه 
و دومـی شـکل . سیالیزمیعنی نھادی برای مشارکت همه در تدوین قانون اساسِی گذار به سو. سوسیالیزم

ارادۀ "ها بھتـرین شـکل انعکـاس  یعنی پاسخی به این سوال که بـرای مـا سوسیالیسـت. انتخاب آن است
کردیم و یا برای خودمـان هـم زیـاد  چیست؟ در آن زمان هنوز در باره این دو نکته پافشاری نمی" مردم

ام تجربیات انتقال به سوسـیالیزم بـر ایـن اول اینکه درس تم. اند کنم مھم اما امروزه فکر می. روشن نبود
های غیرپرولتری به امر انتقـال بـه سوسـیالیزم،  واقعیت داللت دارد که بدون درگیر شدِن داوطلبانۀ توده

و بھترین شکل این کار مشارکت دادن آنھا در خود امر انتقال و تدوین . دولت کارگری دوام نخواهد آورد
ای واقعـی و قـانونی  شـکیل مجلـس موسسـان بـه ایـن مشـارکت زمینـهت. قانون اساسی ناظر بر آن اسـت

نکتـۀ دیگـر اینکـه انتخابـات . تر کردن امر انتقال کمک کند تواند در هر چه دموکراتیک بخشد که می می
اوال تنھـا شـکل انعکـاس ارادۀ . برداری کنـد تواند از انتخابات پارلمانی بورژوایی الگـو چنین مجلسی نمی

ثانیا این شـکل در اسـاس غیـر دموکراتیـک اسـت ) های جغرافیایی حوزه(ای نیست  حوزهمردم انتخابات 
مردم فقط هویت یا منافعی بـر . دهد مردم را به افراد ساکن در یک مکان و منطقه کاهش میهویت چون 

هـای  شـان بـه نقش های سیاسـی مختلـف و یـا تعلق شان از برنامـه اساس محل زیست ندارند بلکه پیروی
بنـابراین انتخابـات . تری در حیات اجتمـاعی آنـان دارد در تولید اجتماعی حتی نقش تعیین کننده مختلف

. مجلسی برای مشارکت مردم در تدوین قانون اساسی باید در واقـع متکـی بـه سـه نـوع انتخابـات باشـد
د یکـی انداز مثال اگر کسی معلم است سه رای در صندوق می. ها برحسب محالت، احزاب سیاسی و حرفه

اش، یکی برای نماینده معلمان و سومی بـرای انتخـاب حـزب مـورد  برای انتخاب نماینده حوزه انتخاباتی
. و نمایندگان هر سه حوزه هم باید نه بر اساس اکثریت مطلـق امـا بـه نسـبت آرا انتخـاب شـوند. قبولش

  .  کند های نھایی را تعیین می ها روی هم نسبت یعنی آرا همه حوزه

  

البته مایلم تفاوت نحـوه صـورتبندی مجلـس .لطفا قدری بیشتردرباره برخورد بلشویک ها با مسئله مجلس موسسان توضیح دهید: س
براساس این بحث هـا مـی شـود نتـایج و پیامـدهای منفـی .موسسان در مقطع قیام و درک امروزی شما از مجلس موسسان رانیز بدانم

  .سی کرد و البته بیراه نیست به کم رنگ بودن این شعار در سطح چپ  جهانی هم اشاره داشتفقدان این شعار درچپ امروز ایران رابرر 
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بـرای مـا ایـن  .به نظر من هم چپ جھانی به این مسئله کم توجھی کـرده اسـت .بله درست است: ث.ت
لـی گفتم در اسـناد داخ. الملل چھارم با این مبحث مطرح شد مسئله نخست از لحاظ عدم آشنائی خود بین

به عـالوه نـه در رابطـه بـا . مطالبی بود اما بسیار کم و عمدتا مختص یک تجربه محدود در آمریکای التین
و . تجربه انقالب اکتبر مطلب جدیدی بود و نه در رابطه با نقش مجلـس موسسـان در انقالبـات کـارگری

دموکراتیـک مطـرح ایراد اصلی تئوری موجود هم دقیقا در همین جاست که فقط به عنوان یـک خواسـت 
الملل دوم، هم سوم و هم چھـارم مجلـس موسسـان را صـرفا متعلـق بـه انقالبـات  یعنی هم بین.  شود می

یعنی اینکه با سوسیالیستی شدن انقالب نه تنھا دیگر نیازی به تحقق این خواست . دانستند دموکراتیک می
  .تواند وبال گردن دولت کارگری شود نیست بلکه حتی می

مطـابق تئـوری بـاال ایـن . الملل هم تجربه و بحث زیادی در این رابطه وجود نداشت احزاب بیندر داخل 
ها و آمریکایی ها چیزی به تاریخچۀ این  ییمعنی بود و در نتیجه اروپا خواست برای کشورهای پیشرفته بی

تـه و در برنامـه الملل این بود که چون رهبر گف احساس اولیه خود من در بین. مبحث اضافه نکرده بودند
دانـد کـه مـا  فھمـد معنـی آن چیسـت و نـه درسـت می کنیم واال نه کسی درست می آمده ما هم تکرار می

ه شـتبا کمـال احتـرام در طاقچـه گذا بود کهشعاری  بنابراین! ها باید با این خواست چه کنیم سوسیالیست
فردی یا جریانی را  پیدا نکردم کـه در  خالصه اینکه من. که شاید در روز مبادا از آن استفاده کنند بودند

و در . این مورد مطلب جدیدی نوشته باشد و جز همین نکاتی که اشاره کردم چیـز بیشـتری گفتـه باشـد
  . شود مورد نقش آن در انقالب کارگری و شکل انتخاب آن نیز تقریبا هیچ مطلبی پیدا نمی

کردنـد انقـالب بعـدی روسـیه انقالبـی  یها نخسـت تصـور م مشکل اساسی تاریخی اینجاست که بلشـویک
کردند و  دموکراتیک است بنابراین مجلس موسسان را نیز عمال فقط به همان شکل بورژوایی آن درک می

حتـی تروتسـکی کـه از تـز . بودمجلس موسسان ی یآن چه بعد از اکتبر فراخواندند نیز همین نوع بورژوا
ب دموکراتیـک در روسـیه بـه دیکتـاتوری پرولتاریـا منجـر کرد و معتقد بود انقـال انقالب مداوم دفاع می

بنـابراین عمـال مجلسـی . کـرد خواهد شد، خواست مجلس موسسان را فقط خواستی دموکراتیک تلقـی می
های انتخاباتی تشـکیل شـده بـود و  های بورژوا بر اساس آرا اکثریت در حوزه فراخواندند که مثل پارلمان

بـه عبـارت . نظـر دهـد) جمھوری دموکراتیک یا سـلطنت مشـروطه(ده قرار بود بر سر شکل حکومت آین
ها حتی پس از آن که انقالب روسیه دیگر از محـدودۀ انقـالب بـورژوا دموکراتیـک  تر خود بلشویک ساده

. فراخواندنـد" بـورژوایی"فراتر رفته و انقالب سوسیالیستی نقدا آغاز شده است تازه مجلـس موسسـانی 
بستن مجلس موسسان باشد در نحـوۀ فراخوانـدن  مربوط بهها پیش از آن که  لشویکبنابراین انتقاد به ب

در واقع قانون ویژۀ انتخـاب مجلـس موسسـان توسـط حکومـت کرنسـکی نوشـته شـده بـود و . آن است
های حزبـی کـه یـک مـاه قبـل از انقـالب  ها هم عینا همان را اجرا کردند با همان لیست کاندیدا بلشویک

 طـرحها حتی اصل قابل عزل بـودن نماینـدگان را بـه  بلشویک. کرنسکی داده شده بود اکتبر به حکومت
  . کرنسکی اضافه نکردند

ها هم بـه شـکلی بـه  بینید خود بلشویک های درونی آن دوره مراجعه کنید می اگر به اسناد داخلی و بحث
. های داخلی حتی به بیھوده بودن تشکیل آن نیز اشاره کرده اسـت خود لنین در بحث. این تناقض واقفند
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قطعنامه معروف شـورای  این خواست در همان(توانستند زیر قولی که داده بودند بزنند  اما از طرفی نمی
و از طرف دیگـر ) پتروگراد که ضرورت قیام مسلحانه و تسخیر قدرت را تصویب کرده بود وجود داشت

تـا . تئوری و یا درک جدیدی در باره نقش و اهمیت آن برای خود امر انتقال به سوسیالیزم نیـز نداشـتند
ی چندین سال بعد از انقالب اکتبـر، جایی که مبحث قانون اساسی در دولت شوروی مطرح شده است، حت

توانسـت طرحـی  دانیم که این نمی اما می. کنند شوراها تعیین میاین قانون را هنوز برداشت این است که 
. عملی باشد چرا که نقدا شوراهای دهقانی برنامه شوراهای کارگری برای مسئله ارضی را رد کرده بودند

کردند و شوراهای کارگری نیز به همین رای دادند اما شوراهای  ها از ملی کردن اراضی دفاع می بلشویک
بنابراین شوراهای کارگری حتـی در رابطـه بـا . و تقسیم اراضی را تصویب کردند دهقانی آن را رد کردند

. ها و طبقات غیر پرولتـری توانستند خود را سخنگوی آنان نیز بدانند تا چه رسد به سایر الیه دهقانان نمی
 سی شوروی یعنی قانون اساسی برای همۀ مردم، حتی بورژواهایی که حاال خلع یـد شـده بودنـدقانون اسا

نھادی غیر از شوراهای کارگران یا دهقانان برای این کار بنابراین . باید از حقوقی قانونی برخوردار باشند
  .الزم است

ه بودنـد بنـابراین از درک ها هنوز به چنین درکی از مفھـوم قـانون اساسـی دورۀ انتقـال نرسـید بلشویک
میلـی همـان طـرح کرنسـکی را بـه  بورژوایی مجلس موسسان فراتر نرفته بودند و به نظر من با کمال بی

به نمایندگان آن اولتیماتوم دادنـد عمال در همان نشست اول . اجرا در آوردند که دقیقا بعد تعطیلش کنند
با این تفکر کـه مـا نقـدا قـدرت شـورایی را مسـتقر ! ها را بپذیرید یا منحل خواهید شد که یا قدرت شورا

خواهد تازه بگوید جمھوری دموکراتیک تشـکیل بـدهیم؟ خـود انقـالب  ایم حاال مجلس مؤسسان می کرده
این البته تفکر درستی بود اما از طرف دیگر کوچکترین نقشی بـرای . نقدا جلوتر از این گزینه رفته است
اها که بتواند قانون اساسـی دولـت جدیـد را تـدوین کنـد نیـز در نظـر هیچ نھاد دیگری غیر از خود شور

حتـی حفـظ همـان . اشاره کردم ایرادی که رزا در آن زمان مطـرح کـرد نیـز درسـت بـود. نگرفته بودند
توانست از لحاظ تجربه و تمرین دموکراسی بـرای خـود پرولتاریـا مھـم  مجلس موسسان بورژوایی هم می

شد که فرق مجلس موسسـان بـورژوایی و پرولتـری در  ارد این جنبه از مسئله نمیاما نقد رزا هم و. باشد
    ؟شود چیست و مسئله مداخلۀ مردم در تدوین قانون اساسی دوره انتقال به سوسیالیزم چه می

بھترین مثال آن را اخیـرا . بینیم المللی به این مسئله را امروزه هم می توجھی چپ بین نتایج مخرب این بی
. بـود "انقالبـی کـور"بھار عربی هم درست مثل انقـالب ایـران . مشاهده کردیمو تونس نقالب مصر در ا

از آن جا که طبقۀ کارگر سـازمان یافتـه نیسـت و مسـئله رهبـری . اند طور بوده های اخیر اغلب این انقالب
هـا همیشـه  انقالبدر این گونـه . طور خواهند بود های معاصر اغلب همین هنوز الینحل مانده است انقالب

در شرایط فقـدان رهبـری . گیرد که قدرت را تسخیر کند ائتالف جدیدی از باال و در پشت پرده شکل می
در چنـین حـالتی شـعار . های پیشرفته نیـز اجتنـاب ناپـذیر خواهـد بـود انقالبی، این حالت حتی در کشور

د دورۀ بحـران انقالبـی ضـرورت در شرایطی که در طی خو. کند ای پیدا می مجلس مؤسسان اهمیت ویژه
ها روشن نشده، مسئله شکل حکومت آینـده  ای از توده سوسیالیستی شدن انقالب هنوز برای بخش عمده

تواند بسیار توده گیرتر باشد بلکه خود راهی به طرف سوسیالیستی  و ضرورت مداخله از پایین نه تنھا می
رایطی باید این باشد که نگـذاریم ائتالفـی از طبقـات تاکتیک عمدۀ ما در چنین ش. شدن انقالب را بگشاید
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ها را در  توان توده با طرح شعار مجلس موسسان می. حاکم از باال قدرت جدیدی را به سرعت مستقر کند
تـوان کـرد؟ آیـا بایـد  غیر از ایـن چـه می. مقابل این قدرت قرار داد و مبارزۀ طبقاتی را قدمی جلوتر برد

ب تسلیم کرد و به جایش نشست و شعار انقالبی داد؟ دقیقا کاری که ما در انقـالب ها را به ضد انقال توده
مھم این است کـه بتـوانیم در . داشتیم با رادیکالیزِم منفعل صورت خودمان را سرخ نگه می. ایران کردیم

 در جھـت طـرح مسـئلهرا تـوان مبـارزه طبقـاتی  عمل و با آغاز از سطح آگاهی موجود بفھمیم چگونـه می
کم پیـروزی جبھـۀ  ای دست تواند در چنین دوره چه خواستی جز مجلس موسسان می. قدرت به پیش برد

ضد انقالب را به تعویق بیندازد؟ بویژه اینکه ضد انقالب سرسختانه با این خواست مخالفـت خواهـد کـرد 
ر تعیـین قـدرت هـا د ها دقیقا جلـوگیری کـردن از مداخلـۀ توده چرا که توطئۀ اصلی آن برای فریب توده

تواند چندین ماه به درازا بکشـد و در طـول ایـن  روند مبارزه برای مجلس موسسان خود می. جدید است
امکـان  البتـه بـازهم. را تقویـت کـردیعنی شـوراها ها  های خودسازماندهی توده توان دقیقا نھاد مبارزه می

بھـار "یـا (کـه در ایـران شـد  شـود کم انقالب به این راحتی سرکوب نمی شکست خوردن هست اما دست
نه بدین شکل فجیع که تا چندین دهه بعـد هـم هنـوز نتـوانیم سـرمان را بلنـد ). درمصر و تونس" عربی
اول مـاه مـِه  خواسـت هـایرزمندگی طبقۀ کارگر ایران بعد از نزدیک به چھل سال هنوز به سـطح . کنیم

موکراتیـک، هنـوز مجلـس موسسـان بنابراین حتی فقط بـه عنـوان یـک خواسـت د. نرسیده است ١٣٥٨
ها، هنوز هم این شعار را مطـرح  باید در مقابل بورژوازی، حتی بورژوا دموکرات. ای دارد موضوعیت ویژه

ممکن است برخی از این جریانات بورژوا هنوز در حرف از خواست مجلس موسسان دفاع کنند اما . کرد
وازی واقعـا موافـق تحقـق آن باشـد؟ بنـابراین اگـر اید که بـورژ فرانسه کجا دیده ١٨جز در انقالب قرن 

ی، مبارزه برای خواست مجلس موسسان در واقـع یبخواهم خالصه کنم، در مقابل دموکراسی قالبی بورژوا
  .تاکتیکی است برای رسیدن به حالت قدرت دوگانه

ریـب کـاری تمـام ف. المللـی اسـت یک جنبۀ مھم دیگر این شعار نیز اهمیت آن از لحاظ عرف حقـوق بین
باز هـم . شود داری جھانی در دفاع دروغین از دموکراسی با خواست مجلس موسسان دود هوا می سرمایه

پیـروزی . های امپریالیستی به شوروی، بستن مجلـس موسسـان بـود  رکشیکتکرار کنم، توجیه قانونی لش
از پیـروزی در یـک  کـه بعـد طور همان. انقالب در یک کشور مثل پیروزی اعتصاب در یک کارخانه است

دار بیرون بکشید، پس از تسخیر اولین سنگر انقـالب  توانید کارخانه را از دست سرمایه اعتصاب شما نمی
کنترل کـارگری بـر تولیـد و . توانید تصور کنید نبرد برای دموکراسی به پایان رسیده است جھانی نیز نمی

طبقـه . ن گسـترش دموکراسـی معنـی نـداردتوزیع که اصل مرکزی دوره انتقال به سوسیالیزم اسـت بـدو
تری از دموکراسی بـورژوایی  کارگری که نتواند نشان دهد کنترلش بر تولید و توزیع، دموکراسی گسترده

  . را به ارمغان خواهد آورد عاقبت شکست خواهد خورد

های مـا  تالش این خواست باید در مرکز. تری است که امروزه باید تاکید کرد به نظر من این آن جنبه مھم
بنابراین مجلس موسسان صـرفا . برای بازگشت به اصول دموکراتیک سوسیالیزم مارکسیستی قرار بگیرد

یک تکلیف دموکراتیک نیست بلکه در دولت کارگری نیز باید بـه مثابـۀ ارگـان مشـارکت جمعـی در امـر 
  .انتقال به سوسیالیزم در دورۀ دیکتاتوری پرولتاریا تحقق پیدا کند
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  شود؟ا  المللی هم هنوز  چنین برخوردی دیده نمی چرا در چپ بین: س

  

های چپ بسیار داریـم و تقریبـا  گروه. المللی نداریم برای اینکه در واقع ما چیزی به اسم چپ بین: ث.ت
و در وضـعیتی  بیندیشـدالمللـی  المللـی کـه بین اما چپی بین. المللی اعتقاد دارند همه هم به همبستگی بین

ایم چنین  ز بعد از انحطاط کمینترن تا کنون نیز نتوانستها. المللی فکر کند نداریم د که بتواند واقعا بینباش
الملـل چھـارم نیـز  اثبات کرد کـه بین از لحاظ شخصی تجربۀ انقالب ایران به خود من. المللی بسازیم بین

تر خبری  اند واقعا نه از لھستان دور داری آمده ی که از کشورهای پیشرفته سرمایهیرفقا. چنین چیزی نبود
... مقاالت لوموند و تایمز و و مابقی دنیا را اغلب بر اساس جنوبی تر دارند و نه از ایاالت متحده از شرق 

المللی فقط چھار تا اصل و قطعنامه نیست که با تکرار آن انترناسیونالیسـت  جنبش انقالبی بین. شناخته اند
تئوری ما اگر از اول بر اساس . المللی باشد س انقالبی از اول متکی بر اصول بینباید خوِد پراکسی.  شویم

جمـع "خـورد و نـه بـا  المللی بنـا نشـده باشـد نـه بـه درد حـزب انقالبـی در یـک کشـور می شناختی بین
المللی موجـود، واقعـا بـه جـرات  های بین در سطح فعلی فعالیت. الملل خواهد انجامید به بین "شان جبری

ام، هیچ گونـه جمعبنـدی تئوریـک مـورد قبـولی از انقـالب در  ٢١توان گفت حتی هنوز، یعنی در قرن  می
بنـابراین در بـاره نقـش مجلـس موسسـان در ایـن . داری در دست نیسـت افتاده سرمایه کشورهای عقب

بـه . اسـت پـیشیک قرن مربوط به  کم آن چه که هست دست. انقالبات هم تئوری مشخصی وجود ندارد
در انقـالب ) هم از لحاظ شکل دولت و هم برنامه اقتصـادی(الوه در رابطه با شکل انتقال به سوسیالیزم ع

انـد کـه یکـی از دالیـل  بسیاری پذیرفته. سوسیالیستی در غرب پیشرفته هم عینا همین مشکل وجود دارد
های  است اما هنوز درستوجھی آن به مساله دموکراسی در دوره انتقال بوده  بحران اعتبار سوسیالیزم بی

هنوز حتی در رابطه با اینکه مفھـوم خـود دورۀ انتقـال چیسـت تئـوری . الزم تئوریک از آن استنتاج نشده
ها  المللی برای رسـیدن بـه ایـن جمعبنـدی الملل سوم، نھادی بین با از هم پاشیدن بین. کاملی وجود ندارد

البته به . که نتوانسته است این جای خالی را پر کند الملل چھارم نیز اثبات کرد وجود نداشته است، و بین
از ایـن جملـه انـد بسـیاری . کلمه کار تئوریک در مارکسـیزم زیـاد بـوده و هسـت وسطحی معنای بازاری

بـرای  ودانشگاهی نیست  یکارالبته اما مسئله استراتژی و تاکتیک انقالبی . های به اصطالح آکادمیک کار
بنابراین تعجبی ندارد که اساسا به نقش مجلس موسسان در ! الملل دارد بینتئوریزه شدن احتیاج به یک 

  . انقالبات کارگری هم توجھی نشده باشد

در رابطه با خیلی مسائل دیگر هـم ایـراد همـین . باز تاکید کنم مسئله فقط تئوری مجلس مؤسسان نیست
، در واقعیـت خیلی با دیگران تفاوت دارنـدکردند  جریاناتی که فکر میانقالب ایران نشان داد همه . است

از درون همۀ ما همان گرایشات رفرمیسـتی و اپورتونیسـتی . و در عمل تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند
ایم  کـرده گسسـتکردیم از آن جـا کـه از سـنت استالینیسـتی  خود ما فکر می. بیرون زد که در بقیه بود

های مائوئیسـتی استالینیسـتی  گرایشبا  به همین خاطرما تداوم واقعی بلشویزم لنینیزم است های  وتئوری
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اما از درون خودما هم گرایش بابـک زهرایـی بیـرون زد کـه در اکثـر . یا بورژوا دموکرات تفاوت داریم
  .زمینه ها گوی سبقت را از آنھا ربوده بود

  

هار عربی صحبت کردید خیلی امـروزی و مطـرح اسـت بـا وجـود اینکـه از ایـن مـاجرا طور که در رابطه با تجربۀ ب این بحث همان: س
  .حدودا چهل سال میگذرد

  

شما ببینید مثال زمانی که بحث رفرانـدوم بـرای تـرمیم قـانون اساسـی . بله امروز هم مطرح است: ث.ت
طلبان  را از اصـالح های اغلب جریانات بورژوا دموکرات مـا را کـه مـثال خـود مطرح شد اگر بروید برنامه

در . کنند بینید دقیقا همان روش جمھوری اسالمی را تکرار می دانستند بخوانید، می تر می داخلی دموکرات
مخالفت با خواست  ترمیم قانون اساسی جمھوری اسالمی می گفتنـد نخسـت بایـد شـکل حکـومتی را بـه 

ھادی فرمایشـی و تکنیکـی اسـت بـرای بنابراین برای اینھا هم مجلس مؤسسان فقط ن. رفراندوم گذاشت
بـرای  ای نـه نھـادی انقالبـی و تـوده و تدوین قانون اساسی شکلی از حکومت که از قبل تعیین شده است

ترین سـطح  یعنی عـالی. نه نھادی برای گسترش دموکراسی انقالبی و توده ای. اعمال حق حاکمیت مردم
امـا بـا ! نوع دیگری از همان مجلس خبرگان استفھم اپوزیسیون دموکراتیک ایرانی از مجلس موسسان 

وانسـت شـعار اولیـۀ نتجنبش سبز حتـی . اول به داخل نگاه کنید. انتخابات بھتر و آزاد تر و دنیا پسند تر
 همـینآیا نباید همـۀ مـا در مقابـل ایـن رژیـم غیرقـانونی  .دمطرح کنها  میان توده درمجلس موسسان را 

انتخاباتی تبلیـغ شـعار مجلـس موسسـان و ایـن کـه رژیـم والیـت فقیـه  ای کنیم؟ در هر را توده خواست
براساس حذف حاکمیت مردم شکل گرفته است و در بنیادش غیر قـانونی اسـت بھتـرین محـور مبـارزۀ 

رای انـداختن یـا  سـطحیهـای  دهد، امـا همـه سـرگرم بحث ای با رژیم را تشکیل می سیاسی علنی و توده
  .  یمشو ها می نینداختن در صندوق

  

نامگذاری نظام پسا انقالبـی بـرخالف تصـور معمـول اهمیـت  ۀبینیم که نحو کنیم می گردیم و به گذشته نگاه می امروزه که بر می: س
همین . کند این اسِم متناقض و ابداعی و عجیبی که برای نظام پسا انقالبی انتخاب شد با خود مفاهیم زیادی را حمل می. زیادی دارد

اگر این فرض من درست اسـت چـرا  سؤال من این است که. اسالمی بودِن این نظام پسا انقالبی تعیین کنندة بسیاری از مسائل است
آید که به طور کلی در رابطـه بـا ایـن اسـم بحثـی شـده  اگر هم درست نیست یادم نمی. بحث و جدلی در رابطه با پذیرش این اسم نشد

ا بیشـتر خواست لفظ دموکراتیک را به آن اضافه کند که خمینی گفت نباید یک کلمه کمتر ی کنم آقای بازرگان بود که می فکر می. باشد
شد، بـا توجـه بـه اینکـه خـود ایـن نامگـذاری عامـل  بایست در این رابطه بحث و جدل ایجاد می خواهم بگویم به نظر من می می. باشد

  .ها شد توجیه بسیاری از حق کشی

  



٣ـ فصل  ١٣٦١تا  ١٣٥٧، سال  ٢تاريخ مسکوت، بخش  19  

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

جمھوریـت اینجـا ! به همان اندازه مسخره است که بگـوییم جمھـوری سـلطنتی این نام گذاری بله: ث.ت
اگر بخواهیم از نظر به اصطالح حقوقی به قضـیه نگـاه کنـیم، . برای پوشاندن استبداد صرفا ترفندی است

وهم تنـاقض انقـالب و ضـد انقـالب را  دهد ماهیت غیر قانونی این رژیم را نشان میهم این اسم در واقع 
یعنی مردم انقالب کردند که سرنوشت خودشان را در دست خودشان بگیرنـد و ایـن . برجسته می سازد

های عوام فریبی، با چسـباندن اسـالمی بـه  ر تحلیل نھایی یعنی جمھوریت اما آقایاِن آخوند، این پروفسورد
ها و استبداد  دموکراسی برای مالیان و آقازاده. را مالخور کردند این خواستجمھوری، دموکراتیک بودن 

سا برگزار نشـد امـا کماکـان و با یک رفراندوم قالبی که در بیش از یک سوم مملکت اسا. برای خلق الله
حتـی مطبوعـات . ٪ آرا را ادعا کرد، توانستند در واقع خرگوش والیت فقیه را از کاله بیـرون بیاورنـد٩٨

  . درصدی را اعالم کردند ٩٨غربی هم با بوق و کرنا این استقبال 

ت کـه از بـدو این نام معرف تناقضی واقعـی اسـ. ب ماستالبودن انق یاین شکل تظاهر بیرونی ضد انقالب
در آن دوران این نام تناسب قوای بین انقالب و ضـدانقالب . پیدایش این رژیم تا کنون وجود داشته است

همین واقعیت که ضد . توانست تغییر کند تناسبی که هرچند به نفع ضد انقالب بود اما می. داد را نشان می
امـروزه . نوز بر انقالب چیره نشده بـودانقالب هنوز باید به جمھوری متوسل می شد نشان می دهد که ه

تبـدیل  رژیـم سیاسـیشـکل آخونـدی  ماهیت بورژوایی دولت وبین  یاما پس از شکست انقالب به تضاد
بـوده  در گشـت و گـذاراوضـاع سیاسـی ایـران  فراز برهمچون شبحی  این تضاد بطور دائمی .شده است

  . است

آورم کـه از جریانـات  بیـاد نمـی یعنـی. مسـائل نشـد واقعیت این است که آن موقع کسی زیاد ملتفت این
 ملـی ۀجبھـ.  شاید به استثنای جبھه ملی. موضعی گرفته باشد و یا اعتراضی جدی کرده باشدیکی  سیاسی

مجلس مؤسسان را جدی گرفته بود، مطرح شکل دموکراتیک رژیم و ضرورت  ۀمسئل دست کم در حرف
و حتی در تھران مردم را دعوت به تظاهرات کرد که در باال . بودکرد و در مقابل رفراندوم قرار داده  می

. اللھـی از برگـزاری آن جلـوگیری شـد نفـر حزب ١٠٠گفتم در فقدان دفـاع نیروهـای مترقـی بـا حملـه 
ت آزادی و یا حتی جریانات چپ به جای اعتـراض بـه کـل توطئـه رفرانـدوم  بـه ضنیروهای دیگر مثل نھ

یـا جمھـوری شـورایی در لیسـت  اسـالمیچـرا مـثال جمھـوری دموکراتیـک آن پرداختند که  روشمسئله 
شب بازی دستگاه قدرت شـدند و واضـح اسـت کـه قـدرت موجـود هـم  یعنی وارد خیمه. ها نیست گزینه

: بـه آقـای بازرگـان جـواب همـه داده شـده بـودخمینـی بـا جـواب . گونه اعتراضات نکـرد توجھی به این
  !"تر نه کمترجمھوری اسالمی نه یک کلمه بیش"

. بدین ترتیب آخوندها توانستند مجلس موسسان را به مضحکه مخوف مجلس خبرگان اسالمی تبدیل کنند
به مردم ندارند، بنابراین تعداد  نمایشنفر آخوند قابل  ١٠٠دانستند که در آن زمان حتی  خودشان هم می

ل آقایان رد شـود ااز زیر غرببانی محلی با پشتی بتواند نمایندگان آن را کم کردند که نه اجازه دهند کسی
این اما در ضـمن، حکـم . افتادگی خبرگان اسالمی را بیش از حد آشکار کنند و نه اینکه مجبور شوند عقب

امروزه هم به جای فحاشـی و شـعارهای داغ سـرنگونی دقیقـا . بودغیرقانونی بودن جمھوری اسالمی نیز 
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در مبـارزه بـرای یعنـی بـاز هـم . مـت آقایـان تاکیـد گذاشـتغیر قـانونی بـودن حکو ۀباید بر همین جنب
  . ، و نه هیچ نوعی از تغییر رژیم از باالخواست مرکزی ما مجلس موسسان استسرنگونی رژیم فعلی 

حتی بسیاری از طرفداران تز انقالب . شود تر می تاریخی مسئله دولت نگاه کنیم مسئله روشن ۀبه جنباگر 
کم از انقـالب سـفید بـه بعـد دولـت در ایـران  قعیت را قبول دارنـد کـه دسـتای هم دیگر این وا مرحله

اما قدرت حکـومتی در آن از . تغییری در ماهیت طبقاتی این دولت نداد ٥٧انقالب . بورژوایی شده است
یعنـی از . داری بازاری و آخوندی منتقل شـد داری به دست الیه دیگری از سرمایه ای از سرمایه دست الیه

پس منطق تـاریخ . بورژوازی تجاری به جای بورژوازی صنعتی. تر از قبل ای عقب افتاده اریخی الیهلحاظ ت
. کند که یا باید اسباب والیت فقیه برچیده شود یا والیت فقیه به چیزی غیر از خودش تبدیل شود حکم می

بینیم دسـتگاه  ه مـیامـروز. شـود کشد وجود آن بیشتر آشـکار می هر چه حل این تضاد بیشتر به درازا می
اداری و تکوکراتیک دولت هرچـه بیشـتر بـورژوایی شـده اسـت، امـا قـدرت سیاسـی هـر چـه آشـکاراتر 

بنابراین اتفاقا محور شکنندگی وضعیت موجود نیز دقیقا در تعیـین شـکل حکومـت . استبدادی و آخوندی
  . است و شعار مجلس موسسان هنوز مرکزیت دارد

یعنی تنـاقض . دادیم ضاد بین ماهیت طبقاتی دولت وشکل حکومتی توضیح میما این تناقض را به صورت ت
تــوان گفــت در  در چنــین وضــعیتی نمی. بــین ماهیــت بــورژوایی دولــت و شــکل آخونــدی رژیــم سیاســی

داری،  در یک جامعه عادی سرمایه. داری ایران قانون ارزش از عملکردی معمولی برخوردار است سرمایه
امـا در جمھـوری . توانند توقع سـود متوسـطی نیـز داشـته باشـند های مساوی می ایهدار با سرم دو سرمایه

برابـر نـرخ متوسـط  ١٠از خودش را به مخاطره بینـدازد  ریالتواند بدون آنکه حتی یک  اسالمی یکی  می
 خود سرجھت نه تنھا سرمایه که  خود و بی تواند بی دار دیگر می سود به جیب بزند، در صورتی که سرمایه

  .  را نیز به باد بدهد

در آن دولـت هـم تیـول انحصـارات بـزرگ . دولت مدرن بورژوایی بـود ،سلطنت ۀنه اینکه دولت در دور
به هر حال از صفویه به بعـد سـلطنت و سلسـله مراتـب . داری به دست اطرافیان دربار افتاده بود سرمایه

بخـاطر داری حـاکم و  های سـرمایه امـا از نظـر الیـه. انـد استبداد در ایـران بودهحفظ شیعه دو نھاد اصلی 
 ۀآیا چھل سال بعد از انقالب جنبـ. ماهیت بورژوایی دولت، جمھوری اسالمی نوعی بازگشت به عقب است

نکـه اسالمی را ؟ به نظر مـن بـا ای ۀبورژوایی جنب ۀبورژوایی را بیشتر تغییر داده است یا جنب ۀاسالمی جنب
بیشتر بـورژوایی  دستگاه اجرایی قدرتسیستم کماکان همان است و هنوز هم والیت فقیه حاکم است اما 

امـا . در صورتی که دستگاه قضایی امنیتی قدرت بیشتر آخوندی شـده تـا بـورژوایی. شده است تا اسالمی
مراتب  ین با اینکه سلسلهبنابرا. نیرومندتری است تا برتری سیاسی والیت فقیه  ۀبورژوا بودن دولت پدید

اندازی بیشتری  اند و مجبورند برای حفظ چیزی که دارند دست شیعه با چنگ و دندان به قدرت چسبیده
تر  قـویهـر روزه های دیگر بکنند، اما در زیرساخت دولـت، بنیادهـای جمھـوری بـورژوایی  نیز به عرصه

 .  شوند می
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اولـین . ای داریـم کـه همچنـان نامشـخص و نـامتعین اسـت کذایی، ما جمهوری اسـالمیبعد از رفراندوم و بعد از این انتخابات : س
نویس قانون اساسـی کـه در آن  کنند به نام پیش نویسی ارائه می یک پیش: گیرد از جانب خود دولت موقت است تالشی که صورت می

مین مقطع برخی از جریانـات چـپ از جملـه فـدائیان و اما در ه. کند وجود ندارد جایگاهی که روحانیت بعدتر در قانون اساسی پیدا می
داری و  ها به سـرمایه گویند که این به عنوان مثال فدائیان می. کنند نویس به  شدت شروع به مخالفت می مجاهدین و غیره با این پیش

نویس نیسـت، یـا لغـو تمـامی  ین پیشگویند که پیشنهاد انحالل نیروهای مسلح در ا اند و یا مثال مجاهدین می امپریالیزم اشاره نکرده
نـویس از جانـب  شما در آن مقطع زمانی کـه ایـن پیش. کنند هایی می نویس وجود ندارد؛ چنین نقد معاهدات امپریالیستی در این پیش

  نویس؟ دولت موقت ارائه شد چه نقدی داشتید؟ در رابطه با رفراندوم چه کردید و بعد از آن در رابطه با این پیش

  

رفراندوم نیرنگی بود هم برای مخفی کردن سـلب . رفراندوم را تحریم کردیما ماشاره کردم که : ث.ت
نویس قانون اساسی نیز چیزی  بر این اساس، طرح پیش. آن" قانونی"حاکمیت از مردم و هم برای توجیه 

یاری از مـا بـرخالف بسـ. ی نبـودیجز قدم دیگری در راه سلب حاکمیت از مردم و استقرار دولت بورژوا
دیگر جریانات اعتقاد داشتیم وارد بحث جزییاِت طرح قانون اساسی شدن، بازی کـردن در بسـاط رژیـم 

در شـرایطی . جدید است و باید تاکید را به غیرقانونی بودن کل روند تعیین قانون اساسی جدید گذاشـت
را بـه عنـوان  یسـتمانیفست کمونکه حق مردم برای تعیین سرنوشت بعدی جامعه سلب شده، حتی اگر 

پـس مـا جـز همـین کـه . قانون اساسی بعدی پیشنھاد کنند چیزی جز توطئه دیگری از ضد انقالب نیست
تر، وارد  ی است اما به شکلی بدتر و اسـتبدادییدولت قبلی بورژواقانون نویس همان  بگوییم که این پیش

جدد خواست مجلس موسسان استفاده جزییات آن نشدیم و از جو سیاسی ناشی از انتشار آن برای تبلیغ م
  . کردیم

اما در نظر بگیرید این درست مصادف است با آغاز دورانی که دعواهای داخلی خود ما هم بـه راه افتـاده 
های درونی احزاب سیاسی نیز  شد شکاف تر می روشناز یکدیگر انقالب و ضد انقالب  تفکیکهرچه . بود

این تنش وجود داشت و مبنای تمام مذاکرات وحدت را ان اول بویژه درون ما که از هم. گرفت شدت می
مـان صـرف  در نتیجه ما که گروه بزرگی نبودیم اکنون مقـدار زیـادی از همـین وقـت کم. تشکیل می داد

نشـان ی حتی در حد توان خودمـان واکنشنتوانستیم  بنابراین در حقیقت. مسائل درونی خودمان شده بود
بــرای تثبیــت دولــت  و قــانون اساســی ضــد انقــالب ۀکلــی آن بــه منزلــ م، جــز در همــان حــد افشــایدهــ

ولی از لحاظ سیاسی فعال بـودیم و . بنابراین انتخابات مجلس خبرگان را نیز تحریم کردیم. داران سرمایه
نـه بـه اسـم در اولـین انتخابـات مجلـس امـا . کـردیم خواست مجلس موسسان را در مقابل آن مطرح می

عمـدتا مرکـب از نیروهـای . شـرکت کـردیم "کارگری سوسیالیسـتی ۀجبھ"یک   به صورتخودمان بلکه 
  .  گردهم آمده بودکارگری که تا آن زمان  ارتباطات و پیوندهایخودمان و 

  

خمینـی مطـرح کردنـد مقایسـه  ۀاگر بخواهیم برداشتی که شما از مجلس مؤسسان داشتید را با مجلس خبرگانی کـه دار و دسـت: س
  .بحث کنیدجریانات چپ دیگر مواضع قدری بیشتر در باره ؟ در ادامه هم اگر ممکن است می توان اشاره کردهایی  چه تفاوتبه کنیم 
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ای که در باال توضیح دادم، در شـرایط آن زمـان  برنامه ۀببینید مجلس مؤسسان، گذشته از آن جنب: ث.ت
توانست بازسازی دولـت بـورژوا از طریـق  به این معنا که می. مھم تاکتیکی هم برخوردار بود ۀاز یک جنب

تثبیت حکومت اسالمی را به تعویـق بیانـدازد، و فرصـتی بـه چـپ بدهـد کـه بتوانـد در جامعـه بـه بحـث 
را بسـازد ای خود  های توده دموکراتیک دامن بزند و امکان آن را بیابد که قبل از تثبیت قدرت جدید پایه

قبل از انقالب که چپ نتوانسته بود با مردم صحبت کند، درنتیجه هرچه فرصت بیشـتری . و سازمان دهد
دانستیم احتمال اینکه مثال چپ در این مجلس اکثریت را بیاورد جزو محاالت  می. بود داشتیم به نفع ما می

خاباتی برای مجلس مؤسسان یـک نیـروی انت ۀتواند مثال با مبارز تصور ما اصال این نبود که چپ می. است
. بردنـد ها می بدیھی بود که باز هم آخوند! نه. بزرگی را در این انتخابات به دور برنامه خود سازمان دهد

ای خودمـان را  های تـوده شد که ما بتوانیم تبلیغـات کنـیم، پایـه اما حداقل یک فرصت چند ماهه ایجاد می
ظ حقوق دموکراتیِک حاصله از انقالب را قبـل از ایـن کـه ضـد انقـالب تر کنیم و مبارزه برای حف گسترده

از این زاویه اسـت . کردیم ما بیشتر از این زاویه مطرح می. بتواند همه را سرکوب کند گامی به جلو ببریم
در هر تحول سیاسی بعـدی در ایـران مجـددا بـا . که همیشه در چنین شرایطی طرح این شعار مھم است

در کجـای دانـد ایـن شـعار  اما چپ ما نه آن زمان نـه امـروزه هنـوز نمی. واجه خواهیم شدهمین مسئله م
دانستند نه  هایی که شعار مجلس موسسان را بورژوایی می این ۀجالب است هم .برنامه اش قرار می گیرد

ردند که حتی آقایان با شوق و اشتیاق شرکت ک اسالمی تنھا در اولین انتخابات بورژوایِی پارلمان بورژوایی
به عنوان سند در انقالب  به عنوان اثبات درجه نفوذشان در آن انتخابات را امروزه آرا اخذ شده خودشان

  . و مدرک مطرح می کنند

  

چطور به راحتی این مجلس از مجلس مؤسسان به یک مجلس کامال اسالمی تغییر پیدا کرد و همچنان این گروهـای چپـی کـه : س
گاهی هستند به هـا، تغییـر ماهیـت  ها و نام نسبت خیلی از جریانات دیگر این تغییر را پذیرفتند؟ چطور این تغییر ماهیـت شـعار مدعی آ

ها جریاناتی بودند کـه دویسـت سیصـد هـزار نفـر  ها به این سادگی بدون هیچ مقاومتی اتفاق افتاد؟ از یک طرف این ها و نهاد سازمان
حـداقل تـا جـایی کـه مـن یـادم . حاکم جدید بودند ۀطبق ۀکوچکترین مقاومت در مقابل برنام هوادار داشتند اما از طرف دیگر عاجز از

بـی  این. های سـال شصـت پـیش آمـد های بزرگ و اصلی اتفاق نیفتاد تا زمانی که مـاجرای سـرکوب های  است هیچ مقاومتی در شهر
های سوسیالیستی و هـم دموکراتیـک  ر هم بر روی جنبهخیلی معنادار و ویرانگهای  این چرخش ۀخیالی و سهل انگاری در مقابل هم

  ؟ناشی از چیست جنبش پس از انقالب 

  

خـود را بـه  داری نیروهـای عمـده سیاسـی و بـه اصـطالح مترقـی، سـرمایهای  زمانی که در جامعـه: ث.ت
کـارچیزی جـز ایـن  ۀاستراتژی انقالب دموکراتیک محدود کنند، حاال با هر تفسیر و هر شکلی، عمال نتیج

ترین جریان انقالبی و سوسیالیستی اگر خود را به این هدف مقیـد کنـد  حتی بھترین و صادق. نخواهد شد
عاقبت یا آلت دست و همکار ضد انقالب خواهد شد و یا در بھتـرین حالـت نقـش جنـاح چـپ آن را ایفـا 

 ایسـکرارتف در کنار لنین سردبیر ما. های بدی نبودند از روز اول آدمهم رهبران منشویک . خواهد کرد
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ای مثـل ایـران  در جامعه. ضد انقالب تبدیل شدند کن صافها به جاده  اما در انقالب روسیه منشویک. بود
هـا ابـا نخواهـد  ی است و از دادن هیچ وعده و وعیدی به تودهیهدف اصلی ضدانقالب حفظ دولت بورژوا

طور که قبال هم گفتم ضدانقالب اسالمی  و همان. نگھداردی یداشت به شرط آن که بتواند دولت را بورژوا
کـرد در اولـین  های توخالی ضدطاغوت و استکبار را تکـرار می ترین شعار نیز در حالیکه هر روز رادیکال

کـه بتوانـد دولـت بـورژوایی را  فرصت به سرکوب حقوق دموکراتیک حاصـل شـده از انقـالب دسـت زد
دانست طبعا حمالت آن به حقوق دموکراتیـک  ب را بخشی از خلق میچپی که این ضدانقال. مستحکم کند

بنابراین بخشی از آن حتی خود تبدیل بـه . های توخالی آن را گرفت که وعده را آن قدر جدی نمی" خلق"
انقـالب دموکراتیـک را در مسـخره بـودن نقـش  ۀمسخره بودن تـز مرحلـ. گروه ضربت ضد انقالب شد
ملـی بـا  ۀجبھـ. ملی وارد کرد ۀاصلی علیه دموکراسی را جبھ ۀضرب. بینید ب میبورژوا دموکراسی در انقال

اگـر ایـن بخـش کمـی . ما را خلع سـالح کـرد ۀالس زدن هایش با رهبری خمینی، بخش دموکرات جامع
مثال وقتی زنان . شد تر متوجه اهمیت این مسئله می بورژوا هم راحت کرد شاید چپ خرده بیشتر مبارزه می

مبارزه واردشدند چپ هم رویاهای خلقی ضدامپریالیستی را کنار گذاشت و در عمل به دفـاع از  ۀبه عرص
توانست  و یا هنگامی که لشگرکشی به کردستان آغاز شد حتی چپ خلقی دیگر نمی. زنان وارد صحنه شد

مـا ضـعیف  بورژوایی نیز در جامعـه اما واقعیت این است که دموکراتیزم خرده. کرد دفاع نکند" خلق"از 
دسـت و پـا کنـیم بایـد منفی  ۀبنابراین اگر بخواهم توجیھی از زبان خود چپ خلقی برای این کارنام. بود

  !ها بود که در مقابل رژیم مقاومت نکردند بگوییم تقصیر توده

  

اپوزیسـیون رژیـم در ایـن جریانـات بـورژوایی  ٨٨بخصوص بعد از ماجراهای سال . دادامروز ربط  مسائل این بحث را بهمی توان : س
مـن هـیچ . اند مثل برگزاری انتخابـات آزاد یـا مـثال رفرانـدوم و غیـره هایی مطرح کرده ها و دور هم جمع شدن هایشان شعار کنفرانس

معنی این سکوت چیست؟ به نظر شما این غیاب چـه . ام که کسی راجع به مجلس مؤسسان صحبت بکند ام و نه شنیده جایی نه دیده
  ای دارد؟ خاص سیاسی  های  داللت

  

دانـد؛ تشـکیل  بـه ضـرر خـود میرا  تشـکیل آن بورژوازی مخالف مجلس مؤسسان است، چرا کـه: ث.ت
بـه خصـوص . کنتـرل شـدنی نیسـتکنـد کـه  مجلس موسسان گشایشی دموکراتیک در جامعـه ایجـاد می

قـادر نیسـت  که افتادهداری عقب  بورژوازی ضعیف و مفلوکی مثل بورژوازی ایران در یک کشور سرمایه
برای همین مجلس خبرگاِن آخوندی چندین ماه بـین .  ترین حقوق دموکراتیک مردم را تحمل کند ییابتدا

بـه . توافـق کننـد نفره ٨٠ها جنگ و دعوا بود تا باالخره توانستند  بر سر مجلسی  خود آخوندها و بازاری
توانـد بـه ایـن سـادگی مجلـس  بـورژوازی نمی در شـرایط انقالبـی در دوران مـا. انقالب مصر نگاه کنیـد
چـرا . هـا گـروه و حـزب بـورژوایی فعـال اسـت امروزه در اپوزیسیون خود ما ده. مؤسسان تشکیل بدهد

هـای آن وقتـی کـه از ایـن  اند حول شعار مجلـس موسسـان متحـد شـوند؟ رادیکـال تـرین جناح نتوانسته
گویند بعـد از رفرانـدوم در بـاره سـلطنت  نی میکنند آنھایی هستند که درست مثل خمی خواست دفاع می
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. مشروطه یا جمھوری دموکراتیک مجلس مؤسسانی تشکیل خواهد شد که قانون اساسی جدید را بنویسـد
  . ای یال و دم و اشکمی که صرفا نمایشی و فرمایشی است تا انقالبی و توده یعنی مجلس بی

  

  د؟شو معطوف به تغییر رژیم از باال پیگیری می ۀن اشاره کردیم دارد آن ارادهایی که اال یعنی در واقع البه الی همین شعار: س

  

تر از همـه  اپوزیسیون بورژوائی ایران یا منتظر است آمریکا و اسرائیل و یا حتی مسـخره. بله دقیقا: ث.ت
مجلـس موسسـان . تـه اسـتدوخعربستان سعودی او را به قدرت برساند و یا چشم به اصالحات درونی 

رفراندوم اما بسیار متفاوت . کراتیک و انقالبی برای آن به همان اندازه خطرناک است که خود انقالبدمو
تواند هر رفراندومی که مطابق میلش باشد اعالم کند  قدرت جدید و از باال تعیین شده به راحتی می. است

وضعیت موجود تنھـا شـکلی بنابراین بر اساس . خواهد از آن بیرون بکشد ای نیز که دلش می و هر نتیجه
، آن بخـش "تغییـر رژیـم"هـای امپریالیسـتِی  بینی کرد این است که در چـارچوب پروژه توان پیش که می

نھادهـای "سرسپرده و آلت دست در اپوزیسیون بورژوایی به احتمال زیاد نوعی از رفرانـدوم بـا نظـارت 
تواند حول شـعار مجلـس  سیالیست واقعا میچپ سو.  و نه چیز دیگریرا پیشنھاد خواهد داد " المللی بین

هـا رهبـری انقـالب آینـده را در  موسسان دموکراتیک و انقالبی و متکی بر نھادهای خودسازماندهی توده
  . دباشهمین باید در انقالب آینده هم شعار مرکزی سیاسی . دست بگیرد

ای و  کنـد صـرفا جنبـه بـوژوایی آن نیسـت بلکـه بیشـتر جنبـه تـوده آن چه یک انقالب را دموکراتیک می
. ها و طبقات فرودسـت بـرای رهـایی از اسـتبداد طبقـات حـاکم یعنی مبارزات الیه. دموکراتیک آن است

ریشه در تکـالیف  ای و حتی بحران هایی انقالبی که های اعتراضی توده بنابراین ما باز هم در ایران جنبش
به خاطر تعویق دراز مدت تـاریخی ایـن . ضد استبدادی و بورژوا دموکراتیک دارند مشاهده خواهیم کرد

دفاع از مجلـس مؤسسـان . اند ای را به مراتب بیشتر بخود مشغول ساخته گونه تکالیف اتفاقا ذهنیت توده
ا همـه نیروهـای دموکراتیـک در جامعـه دموکراتیک و انقالبی توسط چپ تنھا راه واقعی اتحاد عمل مـا بـ
  .  ایران برای الیروبی استبداد و درهم شکستن دستگاه دولتی است

تـوانیم بـا یـک  ما به عنوان یک نیروی سوسیالیسـت نمی. توان به مسئله نگاه کرد از زاویه دیگری هم می
ھوری دموکراتیک بـا مجمثال بگوییم فعال سر . نیروی بورژوا پیرامون شعار مشترک حکومتی وحدت کنیم

مخرج مشترک ما با بـورژوازی یعنـی پـایین کشـیدن خودمـان بـه سـطح . یکدیگر جبھه واحد ایجاد کنیم
قالل خـود در تکنیم اما با حفظ اسـ ما برای دولت کارگری مبارزه می. این کاریست غیر اصولی. بورژوازی

بقایـای دسـتگاه  پاکسـازیمـردم را در تـوانیم در بـاره تشـکیل مجلسـی کـه بتوانـد اراده  این مبارزه می
به نظرمن اگر چپ چنین تاکتیکی را در پیش نگیـرد در . استبدادی منعکس کند اتحاد عمل داشته باشیم

تروتسـکی . بیست سال آینده هم نخواهد توانست هیچ نوع نفوذی در صحنه سیاست ایـران داشـته باشـد
عقب افتاده مطرح است دقیقا بـا همـان اسـتدالل  گوید این خواست هنوز برای کشورهای نیز وقتی که می
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توانـد رهبـری  اش پرولتاریـا می کند که این شـعاری اسـت کـه بـه واسـطه استدالل می دوتاکتیکلنین در 
  .انقالب دموکراتیک را به دست بگیرد

  

ای کـه باعـث  ذهنـی و عینـی اول انقالب بکنیم چـه نکـاتی را در رابطـه بـا عوامـل ۀبندی از این چند ماه اگر بخواهیم یک جمع: س
  توانید بگویید ؟ ناتوانی و سردرگمی احزاب و جریانات چپ در ایران شدند می

  

در دوره انقالبی نقش عامل ذهنی دوصـد چنـدان . گفتم بندی را قبال ببینید من به شکلی این جمع: ث.ت
ینداران یا باید از طبقه کـارگر داران و زم نیروی رادیکال سیاسی در جامعه ما در مقابله با سرمایه. شود می

انقـالب ایـران بنـامیم " چـپ"این مجموعه را اگر . بورژوازی شھری و روستایی آمد یا از خرده بیرون می
هنگــامی کــه درک ایــن چــپ از انقــالب .  شــان کمتــر از خمینــی مســتبد نبودنــد ٪ نماینــدگان حزبی٩٩

تواند در برابر ضد انقالب به درک اهمیت  می گیرد، چگونه دموکراتیک این باشد که حزب ما قدرت را می
شعار مجلس موسسان برسد؟ ضدانقالب با سرکوب دسـتاوردهای دموکراتیـک همـین انقـالب مسـتحکم 

این مقاومـت . شد، اما چپ علیه آن یا اصال مقاومتی نکرد یا مقاومتش دیرهنگام و مغشوش و پراکنده بود
 ۀچـه در جنبـ. گرفـت های مشـترکی صـورت می خواسـتنه جھت خاص و متمرکزی داشت و نه پیرامون 

چپ نه برای مجلس موسسان دموکراتیـک و انقالبـی مبـارزه . داری ضد سرمایه ۀدموکراتیک و چه درجنب
یعنی دو شعار اصلی انقالب ایران توسط چپ در این انقالب کنار . کرد و نه برای اتحاد شوراهای کارگری

 رسید اما از آنجا که نکرد جـایی بـرای کرد هم به جایی نمی توان ادعا کرد اگر مبارزه می می. گذاشته شد
به نظر مـن، شـاید .  توانست جلو برود نیز نگذاشته است آزمایش این ادعا و ارزیابی اینکه چپ تا کجا می

هـا  با قدری اغراق، اگر واقعا یک جریان بلشویکی با هزار عضـو در ایـران وجـود داشـت بسـیاری از کار
  . توانستیم بکنیم که بسیار هم شرایط عینی را تغییر بدهند می

گیری شـورای مخفـی  که قـدرت چپ درک کردهنگامی . کمیک قضیه نگاه نکنیمتراژی های  تازه به جنبه
و هنگامی کـه نقـدا ! انقالب اسالمی در واقع پیروزی ضد انقالب بوده است که سر خودش باالی دار رفت

 پرسیدنی است چرا اغلب ایـن جریانـات بـه ایـن. های نظامی متوسل شد بازی را باخته بود به ماجراجویی
هـایی کـه امـروزه وارد نبـرد مسـلحانه  راحتی لو رفتند؟ چرا که خودشان فراموش کرده بودنـد بـا همین

دانسـتند امـا چـپ  ها از همان اول چپ را دشمن اصـلی خـود می آخوند. سنگر بودند اند تا دیروز هم شده
  . کرد ها را جزو خلق محسوب می بورژوای ما آن خرده

خودشـان فعالیـت علنـی کمونیسـتی بکننـد ویـا  هبودیم که مبـادا در محلـ رفقای خودمان گفته هما به هم
دانستند که نباید با جریانات مذهبی و نیروهـای پشـت  رفقای ما از همان اول می. روزنامه حزبی بفروشند

حتـی شـش مـاه بعـد از قیـام . یکی از دالیلی که ما کمتر ضربه خوردیم نیز همین بود. رژیم قاطی بشوند
ها  آخونـد. زد کرد و آنھا را  برادر و رفیق و دوست صدا می الله همکاری می ر محالت با حزبهنوز چپ د
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تر کـه شـما دشـمن را دوسـت  چه نبردی از ایـن نـابرابر. اما از همان اول کمر قتل همه ما را بسته بودند
  .  استفاده کند تانترکشتن بدانی اما دشمن بتواند از این حماقت شما برای سریع

راین از لحاظ مادی و عملی ناتوانی و سردرگمی چپ باعث شد که ما از همان روز اول در مقابل هـیچ بناب
ها مقاومتی  یک از اقدامات ضد انقالب برای تثبیت قدرت طبقاتی و حمالت آن به حقوق دموکراتیک توده

وای طبقـاتی مثـل تناسب قـ. نیروی این کار وجود داشتامکان و اولیه  ۀدر آن دور. جدی سازمان ندهیم
همـه . امـا پیگیـری و تـداوم در کـار نبـود. اتفاقا هرجا که مقاومت کردیم پیروز شدیم. چند ماه بعد نبود

هنگامی که نیروهای خلقی ضد انقالب را انقـالب خلقـی بداننـد . بیشتر در انتظار بھتر شدن اوضاع بودند
  . روی ماجراها خواهند شد پس دنباله

ای کاش اهمیت ایـن . یک بودن سنت مارکسیستِی سوسیالیزم را درک کرده بودای کاش چپ ما دموکرات
"  پیروزی در نبرد برای دموکراسـی"که تسخیر قدرت توسط پرولتاریا را  مانیفست کمونیستعبارت در 

. در سنت مارکسی نبرد برای دموکراسـی همـان نبـرد بـرای سوسـیالیزم اسـت. کردند داند، درک می می
داری نقـدا  این دلیل سوسیالیست شـد کـه درک کـرد در دورانـی کـه تناقضـات سـرمایهمارکس جوان به 

ل و انـواع آن ضـددموکراتیک شـده و تنھـا راه رسـیدن بـه ااشـک ۀاند بـوژوازی نیـز در همـ آشکار شـده
  . دموکراسی همانا انقالب سوسیالیستی است

بـود، بـا اینکـه ضـرورت  یـکراتدموکغیرچپ ما در واقـع . انقالب ما همین است ۀبه نظر من درس عمد
ای بود  امـا درکـش از  کرد و سرسختانه مدافع تز منشویکی انقالب مرحله انقالب سوسیالیستی را نفی می

واقعیت این است که سوسـیالیزمی کـه . انقالب دموکراتیک نیز اساسا استالینیستی و ضد دموکراتیک بود
ای است کـه  در واقع نوع دیگری از همان پدیده. است ضد دموکراتیک باشد از بورژوا لیبرالیزم نیز بدتر

. عمق این انحطاط استالینیستی چپ ایران را خود انقـالب نشـان داد. نامید مارکس سوسیالیزم فئودالی می
هایی که در انقالب به انـدازه ضـدانقالب آخونـدی ضـد دموکراتیـک بودنـد  بسیاری از همان استالینیست
یعنـی در انقـالب . داننـد ترین شـکل دموکراسـی می یالیزم امپریالیستی را عالامروزه دورویی بورژوا لیبر

  . های ضد انقالب امپریالیستی خواهند شد آینده ایدئولوگ

شکل خواهـد گرفـت کـه ارکـان قـدرت را در دسـت ها  بین باالییدیگری  ۀدر انقالب بعدی باز هم توطئ
بورژوائی ما به جای دفاع از  و باز هم سوسیالیزم بورژوایی و خرده. بگیرند و دولت بورژوا را نجات دهند

های  های ارتجاعی و شـعار حقوق دموکراتیک واقعی و پرداختن به مطالبات اصلی انقالب، پشت ایدئولوژی
اگر به همین وضعیت فعلی چپ نگاه کنید بدبختی مـا در چھـل . هد شدهای تو خالی و سطحی مخفی خوا 

خواست اصلی و مرکزی نبرد دموکراسـی علیـه اسـتبداد هنوز که هنوز است : فھمید سال پیش را بھتر می
و این همواره راه را برای توطئـه . در بین نیروهای سیاسی فعال و به اصطالح آگاه جامعه ما روشن نیست

   . راهم خواهد ساختهای از باال ف

اوال واقعا سیاسی شده . چھل سال پیش خیلی تفاوت دارد ۀامروزه ما با جامع ۀو این در شرایطی که جامع
داری  سـابقه روابـط سـرمایه و همراه بـا گسـترش بی. اند ها هنوز در میدان علیرغم آخوندیزم، توده. است
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بنـابراین در . تر شـده اسـت به مراتب آشـکار داری متعارف سرمایه ۀتضاد بین رژیم آخوندی و یک جامع
در ایـن . آینده بستر اصلی مبارزات سیاسی در ایران مبارزه بـرای حقـوق دموکراتیـک خواهـد بـود ۀدور

های بـورژوایی بـرای  میان چپ ما اگر اهمیت شعار مجلس مؤسسان را درک نکنـد و در مقابلـه بـا بـدیل
 .قبل بازی را به بورژازی باخته است تر از تشکیل آن مبارزه نکند به شکلی فجیع

 

رفرانـدوم و مجلـس خبرگـان رسـیدیم و همچنـین  ۀهایی مربوط به مسئل ما در سؤاالت قبلی به چند ماه بعد از انقالب و به بحث: س
هـای  اوایل بعد از قیام، یعنـی ماه ۀدر همین دور . شود مکثی کرد و کمی به عقب برگشت در اینجا می. مسائل مربوط به قانون اساسی

بینیم و شاهدیم که از جانب مـردم اقـداماتی  هایی را می ها و جنبش بهمن و اسفند، در مناطقی مانند کردستان و ترکمن صحرا خیزش
آن  خـواهم بپرسـم کـه شـما می. ها و مسلح شدن مردم خصوصـا در مهابـاد و سـنندج گیرد در راستای گرفتن برخی پادگان صورت می

ای  بود که باعث شده بود در آن مناطق چنین قضایایی پیش بیایـد؟  دیدید و به طور کلی چه نیروی بالقوه زمان این قضایا را چطور می
هایی تا به امروز، ضـد انقـالب حـاکم خواسـته کـه جریانـات کردسـتان و  دیگر این است که از همان اوایل شروع چنین حرکتی ۀمسئل

اقدامات خشونت آمیـز بودنـد و همـین را دسـتاویزی قـرار داده بـرای توجیـه کـردن  ۀین متهم کند که شروع کنندترکمن صحرا را به ا
شده است، طوری که حتی خیلی از جریانـات  بدیهی و عقل سلیمیهای بعدی و آنقدر این را تکرار کرده که تبدیل به یک چیز  سرکوب

شـود کـه یـک  شـان ایـن می کننـد نهایـت انصاف و زمانی که این مسئله را تحلیل می لیبرال هم به نوعی با این دیدگاه همنوایی دارند
ای کـه در ایـن منـاطق وجـود داشـته اسـت و بـه نـوعی  ای ایجاد کنند بین نیروی سرکوب گر دولتی و جریانـات سیاسـی تـوده موازنه
دهد بـه ایـن  ا در نهایت دیدگاه غالب مسئله را ربط میها بودند و پنجاه درصد آنها، ام خواهند بگویند که پنجاه درصد از مشکل این می

  .حتما به این مسئله هم بپردازیممیخواستم . ها جنبشو نیروها  ،جریانات

  

الھی علیه نیروهـای دمـوکرات و سوسیالیسـت آغـاز  از روز اول بعد از قیام خشونت اوباش حزب: ث.ت
کرد که مسئولیت آغاز خشونت در انقالب ایـران  توان ادعا بنابراین واقعا فقط با وقاحت آخوندی می. شد

که در باال تاکید کـردم نقـش اساسـی  طور همان. به نظر من دلیلش هم واضح است. به دوش مردم است
ناپذیر از ایـن  ها جزئی جدایی سرکوب ملیت. ضد انقالب جلوگیری از فروپاشی دولت بورژوایی حاکم بود

ه بر اساس انقالب دموکراتیک و وحدت ملـی بلکـه از همـان روز دولت بورژوایی در ایران ن. دولت است
حفظ دستگاه نظامی واحد برای چنین دولتـی، . ها شکل گرفته است براساس سرکوب حقوق ملیت شتولد

اند، همـواره بـا نـوعی تحـریم اقتصـادی و  ها در مناطق مرزی متمرکز شده بویژه در ایران که اغلب ملیت
بنابراین تعجبـی نـدارد کـه نظامیـان . مترادف بوده است  آنھانظامی مناطق  سرکوب نظامی و حتی اشغال

مگر اسرائیل عین همین بھانه . تر تبدیل کنند ای برای اشغال وحشیانه اشغال گر مقاومت مردم را به بھانه
کنـد؟ رژیـم جدیـد نیـز بـرای اسـتحکام دولـت  ها تکـرار نمی را هر روزه برای ادامه سـرکوب فلسـطینی

  . ها را سرکوب کند بایست نخست ملیت ایی میبورژو

تر رژیم برای خواباندن بحران انقالبی از طریق سرکوب حقوق دموکراتیک مردم باید  به عالوه هدف کلی
در جامعـه مردسـاالر و شووینیسـتی ایرانـی، . شد آغاز می" مردم"های ضعیف درون خود  نخست از حلقه

نیـز " مـردم"بسـیاری از خـود. را به دست ضد انقالب داده بود هایی ها چنین حلقه سرکوب زنان و ملیت
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اشـاره کـردم کـه حجـاب اجبـاری از . کم خنثی بمانند توانستند در این سرکوب سھیم شوند و یا دست می
و یا تشکیل کانون فرهنگی خلق عـرب حتـی . شد ای دست دوم تلقی می طرف خود رفقای چپ هم مسئله
  . نفت خوزستان کرده بودبرخی از دوستان چپ را نگران 

. وقایع ترکمن صحرا نخست در سطح محلی آغاز شد و عمـدتا ریشـه در مبـارزات دهقـانی محلـی داشـت
نیروهای آخوندی ارتجاعی محلی فرصت را برای مالخـور کـردن اراضـی بـزرگ منطقـه غنیمـت شـمرده 

زمان انگشـتی بلنـد کـرده رهبری این مبارزات به دست سازمان فدایی افتاد بـدون آنکـه ایـن سـا. بودند
خـود " رهبـری"را نداشـت بنـابراین از " روحانیـت مبـارز"آن زمان قصد جنگ با  فدائیانرهبری . باشد

ای با رژیم امضـا کردنـد و بـا بـوق و  توافق نامه. استفاده کردند و  با سازش با رژیم مبارزه را فدا کردند
اند اما کمتر از یک سال بعد رژیم نـه  قات تامین شدهکرنا اعالم کردند که منافع خلق ترکمن  در این تواف

هـا  تنھا همه توافقات را کنار گذاشت که سرکوب دهقانان ترکمن را مجـددا از سـر گرفـت و ایـن بـار ده
  .  تر از قبل برابر وحشیانه

ها بررسی  اما حمله به کردستان را باید در چارچوب همان نقشۀ فوری دولت مرکزی برای سرکوب ملیت
های بعـدی یعنـی حملـه  اوال توجیه سیاسی حمله به کردستان در حکومت بازرگـان ربطـی بـه بھانـه. ردک

واقعیـت ایـن . شـد های صدام و عربسـتان عنـوان می کردها به پادگان نداشت بلکه بیشتر از زاویه توطئه
 یهـا کامیونای نیز وجود داشت و با پـول عربسـتان و از طریـق عـراق  است که در آن زمان چنین توطئه

ای نیـز  اما در ضمن همانند همه ایران، انقالبی تـوده. اسلحه در مناطق کرد و عرب نشین پخش شده بود
در جریان بودکه هم در مرکز آن حقوق دموکراتیک ملی قرار داشت و هم از لحاظ رشد مبارزۀ طبقاتی به 

و  خـارجیتوطئـۀ . سطح جدایی نیروهای سیاسی طبقات حاکم و محکوم در خود منطقـه نیـز رسـیده بـود
. رکشی به کردستان و تالش برای سرکوب انقالب در آن جاکای شد برای لش پادگان مھاباد بھانه ماجرای
های سایر  تاکتیک. بافتند های دیگری می ها نبودند بھانه اگر این. توان بافت ها همواره می گونه بھانه از این

با نیروهای اوبـاش محلـی تجمعـات مـردم را سـرکوب  توانستند به راحتی نمی. مناطق در آن جا کارا نبود
دولـت مرکـزی در . کنند و سپاه محلی و مورد اطمینان نیز وجود نداشت که بتوانـد قـدرت را حفـظ کنـد

  . در مرزها دو ماه هم دوام نخواهد آوردیت ها تھران بدون سرکوب حقوق مل

  

گاهی ئقا حاکم برای جریانات مذهبیرود که انگار ما  های شما بحث دارد به سمتی می در صحبت: س عجیـب و غریبـی ل به وجود آ
ای کـه در  داری و امکانـات مـالی عملـی حکومـت ۀاگر به لحاظ تاریخی و سیاسی نگاه کنیم شاید امروزه به دلیـل سـابق ولی .هستیم

گـاهی اختیار گرفته ولـی اینکـه مـا تصـور کنـیم چهـل سـال پـیش، . ای را داشـته باشـند اند به چنین جایگاهی رسیده باشند و چنـین آ
گاهی را داشتند به نظرم نمی ت کـه علـت تصـور خـودم ایـن اسـ. تواند خیلی بـه واقعیـت نزدیـک باشـد جریانات مذهبی این سطح از آ

جریانـات چـپ و نیروهـای  درست است کـه. آن زمان ایران جست و جو کرد ه درجامعوضعیت و شرایط موفقیت این جریان را باید در 
گـاه نبودنـد گـاهی  مسـئله ایـن اسـت کـه آن. دیگر سیاسی خیلی ضعیف و آشفته بودند اما جریانات مذهبی هم خیلی آ هـا بـا آن نـا آ

ایـن جریانـات بـا همـین  ۀپـا افتـاد  ها و شـعار و تحلیـل و درک خیلـی سـطحی و پـیش د، یعنی بین حرفعمومی خیلی انطباق داشتن
بـه لحـاظ سـازمانی کـه فاقـد هـر نـوع . هـای مـردم نـوعی سـازگاری وجـود داشـت ماندگی عینـی و ذهنـی عمـوم توده وضعیت عقب
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ه آن چه که در انقالب روسیه دیدیم به وجود بیاورد؛ این که هایی مثال شبی های حتی پراکنده و مخفی بودیم که بتواند سازمان سازمان
تـری را شـکل  هـا جریـان مترقی در جاهای مختلف اقلیتـی از کـارگران بـه عنـوان مثـال در مقابـل سـربازان سـازماندهی شـدند و این

های  در رابطـه بـا خشـونتمسـئله ایـن . سواد رو بـه رو هسـتیم کم ۀاز طرف دیگر به لحاظ ذهنی ما در آن دوره با یک جامع. دادند می
آمد بـه نظـرم  هایی علیه یک شعار به وجود می گویید در تظاهرات چنین خشونت وقتی شما می. نیروهای ضد انقالب هم مصداق دارد

هـا واقعـا  دیگـر ایـن اسـت کـه این ۀد ، دلیـل عمـدانـدهی شـده  عالوه بر این که احتماال به قول شما علیـه جریانـات دیگـر سـازمان
مدرنی بودند که چیـزی بـه نـام  ارتجاعی و پیشاجریانات . یعنی جریاناتی بودند که حرفی برای گفتن نداشتند. طلب هم بودند شونتخ

شان وجود نداشت و عالوه بر این چون دست باال را هم  داشتند طبق همـان ذات  مشترک و ائتالف و امثالهم در قاموس ۀمثال مبارز 
گاهی. کردند طلب هست عمل می شونتخودشان که انحصار طلب و خ ای نیست که رشد کرده باشـد و مـثال از یـک  به نظر من این آ

گاهی وجود . ها آموزش داده باشند که اینگونه باشید و از پیش تعیین شده عمل کنید مرکزی به این یعنی در این مسئله بیشتر از آنکه آ
های رقیِب چپ هم مزید بـر علـت  ایران است و حاال ضعف سازمان ۀذهنی جامعداشته باشد انطباق این جریان با فقر سازمانی و فقر 

  .ای که پیش بردند موفق شوند شود که در پروژه می

  

در این تردیـدی نیسـت کـه عاقبـت ایـن اشـکال سیاسـی از دل آن . تان درست است جوهر حرف: ث.ت
اما به نظـر مـن . نگ آن جامعه دارنداند و ارتباط مستقیمی با سطح آگاهی و فره مدنی بیرون آمده ۀجامع
تـوان  توان این را مستقیما به تناسب قوای بـین جریانـات سیاسـی چـپ و راسـت ربـط داد و نـه می نه می

افتـادگی یـک جامعـه  مـثال عقب. ناپذیر فاشـیزم مـذهبی را مسـتقیما از آن نتیجـه گرفـت پیروزی اجتناب
انقـالب اکتبـر نشـان . جریانات رفرمیستی نیز هست اهمیت بودن داری در عین حال به معنای کم سرمایه

ای مثـل روسـیه کـه شـاید از جامعـه  افتاده تواند در جامعه عقب داد که چگونه یک جریان آگاه انقالبی می
بنـابراین عقـب . لیون توده کارگر و دهقان را برای انقالب آمـاده کنـدیها م تر بود ده امروز ما نیز مذهبی

  . کارگر بالنسبه پیشرفته تری باشد ۀبورژوایی می تواند همراه با طبق ۀافتادگی جامع

های  به عقب افتـادگی پایـه آخوندی ِب ضد انقالاین گری خاص  از طرف دیگر این درست است که وحشی
بلکـه اما خشونت ضـد انقـالب بـه دلیـل خشـونت پایـه هـای اجتمـاعی نبـود مرتبط است، نیز مذهبی آن 

در صـفوف اول های وحشـی آن را  طلبید که خمینی و پایـه ای از وحشی گری را می ضدانقالب چنان درجه
از طرف دیگر حماقت و یا توحش آخوندها و طرفدارانشان را نمی توان مسـتقیما بـه حماقـت و . داد قرار

  .یکی آلت دست دیگری است. بربریت دولتی وصل کرد

اسـالم بـود، یعنـی از همـان موقـع از جریـانی  انفـدائیمرداد طرفدار  ٢٨قبل از کودتای  ۀخمینی در دور
و حتی تئوریزه کرده بود که توسل به ترور فردی برای  خواست کرد که حکومت اسالمی می طرفداری می

هـا بـرای شکسـت  مـرداد از همین ٢٨ریزان کودتـای  شد برنامهناین باعث  اما .رسیدن به آن مجاز است
به اتکای همین نیروها ساخته نشد؟ امنیتی ضد چپ  ۀعمد های همگر یکی از دستگا .دنمصدق استفاده نکن

اش را تحقق دهـد و  ارتجاعی حکومت اسالمی ۀاز طرفی به خمینی این فرصت را داد که پروژ ٥٧انقالب 
ی داخلی و خارجی این امکـان را داد کـه بـا اسـتفاده از ایـن پـروژه یاز طرف دیگر به دولتمداران بورژوا

تنھـا نیـروی . این نه بخاطر اسالمی بودن مردم بود و نه به دلیـل هـوش خمینـی. نندانقالب را سرکوب ک
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ها  ای الزم برای سرکوب انقالب برخوردار بود این سیاسی در جامعه ما که از قدرت سازمانی و نفوذ توده
ها را بـه  نبنابراین حتی اگر در آغاز ماجرا خودشان هم به این آینده واقف نبودند روند جریانات آ. بودند

  . داد این طرف سوق می

 ۀبه نسـبت خـود جامعـ. اوال باید نسبی در نظر بگیرید. کم هم نباید گرفت بعالوه جریان مذهبی را دست
طـور نبـود کـه یـک طـرف مـا  بینید که در دستگاه حاکمـه در ایـران این طور نگاه کنید می اگر این. ایران

تی و آمریکایی داشتیم و طرف دیگر این جناح ارتجـاعی، کرده و سکوالر و صنع بورژواهای مدرن تحصیل
ـــاری و عقب ـــالمی تج ـــاده و اس ـــترهای . افت ـــن دزدو گانگس ـــه ت ـــه ب ـــاس مدرنیت ـــرف لب ـــک ط در ی

دارىسلطنتی گریه می کرد و در طرف دیگر از لباس آخوندی برازنده تـر بـرای چنـین دزدهـا و  سرمایه
  . گانگسترهایی پیدا نمی شد

در . ها امـر جدیـدی نبـود از آخونـدجھـانی داری  سـرمایه ۀداشـته باشـیم اسـتفادمھم است کـه در نظـر 
گذار امپریالیزم انگلیس و آمریکـا اسـتفاده از جریانـات اسـالمی علیـه  ریزی و سیاست های برنامه دستگاه

مگر  انجمـن  حجتیـه را خـود سـاواک برپـا . مرداد آغاز شده بود ٢٨از قبل از کودتای " خطر شوروی"
کـرد؟ البتـه از  الله حلبی، بـا سـاواک همکـاری نمی مگر مرجع تقلید همین آقای احمدی نژاد، آیت نکرد؟

تر ضـد شـاه  اما مگر کـل انجمـن حجتیـه بعـد. همین جریان حجتیه شریعتی و مجاهدین نیز بیرون آمدند
مذهبی و دولتی و گونه روابط بین جریانات  ها در کار بوده و این گونه همکاری نشد؟ در اینکه همواره این

رژیـم را نتیجـه  بالهـتتوان  آخوندها نمی بالهتبنابراین از . امپریالیستی برقرار بوده نباید تردید داشت
 علیه انقالب و انقالبیـونابله ترین و جانی ترین جنایتکاران از در زمان مناسب بورژوازی همواره !  گرفت

هـا  این و داردبنابراین هر آن چه بورژوازی مدرن ما  از فرهنگ و هنـر داشـته . استفاده کرده و می کند
  . و اکنون بیشتر هم تلنبار کرده اند اند هم داشته

انقـالب  ۀاتفاقـا یکـی از نتـایج ناخواسـت. کامال متفاوت دیگری نیز به این مسئله نگاه کرد ۀاما باید از زاوی
داری بـه معنـای  گسـترش سـرمایه. ی از لحاظ اقتصادی بودمندتر شدن جناح بازاری آخوند سفید قدرت

نه تنھا از بین نرفته بود،  بازاری تمدن بزرگ آریا مھری، جناح ۀدر آستان. گسترش روابط تجاری نیز بود
لیبـی گرفتـه بـه یـک جریـان تجـاری  تـابرعکس از شرایط جدید در کل منطقه استفاده کرده و از لبنـان 

در پایان انقالب سفید امکاناتی . در اختیار داشتعظیمی را ده بود که منابع مالی بزرگی در منطقه تبدیل ش
خـواهم بگـویم کـه از  می. نبـود سـلطنتیبخـش  از دست ایـن بخـش از هیـأت حاکمـه بـود کمتـردر که 
. کم نگیریـد قـدرت ایـن جنـاح از هیـات حاکمـه را دسـت ١٣٥٠ ۀایـران در دهـدر طبقاتی  موقعیتنظر

ها قبـل از انقـالب  گرفتند و از سـال کم نمی یکا و انگلیس برعکس هرگز این جناح را دستامپریالیزم آمر
و یـزدی . کار چاق کن خمینی در نوفل لوشاتو یزدی بـود. گونه عناصر ارتباط نزدیک داشتند ایران با این

ی از یکـ.  گرفـت می" کمـک مـالی"رهبر انجمن اسالمی در آمریکا بود که هـم از سـاواک و هـم از سـیا 
کردیم چون انقالب سفید این بخش از هیأت حاکمه را بـه  اشتباهات بزرگ خود ما همین بود که فکر  می

  . شھروندان درجه دو تبدیل کرد در پایان این دوره هم وضعیت همین طور است
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 را بررسـی کنیـدیـا طالبـان و القاعـده و داعـش المسـلمین  های مشابه مـثال اخوان وقتی ریشۀ تمام پدیده
" غنـی سـازی"و بـدون  نـده اهـا را سروسـامان داد بینید از همان اول خود جریانات امپریالیسـتی این می

  حتی اگر اختالف امـروزه بـین .امپریالیستی این موجودات قرون وسطایی در همان غارها باقی می ماندند
بنابراین هنـوز . اند بودهای دوست یکدیگر  دورهکه نیست، دست کم در واقعی باشد  "امپریالیزم"اینھا و 

علمیـه  ۀطور نبود که چھار تا آخوند در حـوز به وضعیت ایران که برگردیم این.  فھمند هم زبان هم را می
ریزی کنند و بـه اجـرا در  سازماندهی این نیروی مذهبی سیاسی را  طرح ۀنقش  ٥٦قم به ناگھان در سال 

رهبـر خمینـی مل دست به دست یکـدیگر دادنـد کـه این عوا. کش نقدا وجود داشت نقشه و نقشه. آورند
  .  ضد انقالب قرار بگیردلوی صف شود و در ج

نباید هم این قدر سـاده لـوح بـود کـه  باز تاکید کنم منظور این نیست که کل ماجرا توطئه و قصه بود، اما
افتـادن  .دارىجھانی در بحـران هـای انقالبـی مداخلـه نمـی کننـد تصور کرد دستگاه های حاکمه سـرمایه

بـه ادعاهـای . های هیات حاکمه چیز دیگری نبـود رهبری انقالب به دست خمینی خود جز توطئه دستگاه
های  فقـط بـه خطبـه. کشـیده بودنـدرا انقالب اسالمی  ۀنقش شکم مادرامروز آقایان نباید توجه کرد که از 

. زد نداشـت و سـال بعـد مـیهایی کـه د هیچ ربطی به حرف. خود خمینی سه سال قبل از انقالب برگردید
  .روح روح الله خبری از انقالب دو سال بعد نداشت

و جوانبی از نبوغ آن که پیشتر مورد بحـث قـرار از این نیز بگذریم که با آن نیروی مخالفی که ما داشتیم 
گری  وحشـیقانونی،  بی. قدر هم کار دشواری نبود که امپراتور پروس را بطلبد سرکوب انقالب آنگرفت، 
طـور  پـس این. انـد کشی به نام شاه و مذهب همواره ارکان اصلی حکومت استبدادی در ایـران بوده و آدم

نیست که امروزه به اوضاع نگاه کنیم و فکر کنیم ثبات این نظام بخاطر هوش و ذکاوت آخوندها صـورت 
سیاری نیروهای دیگر هـم گیری قدرت دولتی جدید، ائتالف ب گرفته باشد چرا که در پشت ماجرای شکل

هوش آخونـدها اغـراق کـنم، بلکـه بیشـتر  ۀقصد من این نبود که در باره درجبنابراین . شکل گرفته بود
های سیاسـی هیـأت حاکمـه آن چنـان  ها و ترفنـد اهداف و نقشه. خواستم نادانی خودمان را نشان دهم می

روحانیـت "بینی مـردم نسـبت بـه  خوش. هدپیچیده یا بدیع نبود که به این راحتی گیجی چپ را توضیح د
افتادگی مذهبی جامعه ما نبود بلکه بخاطر غیر مارکسیستی بودن و  نیز بخاطر اسالمی بودن و عقب" مبارز

  . اپورتونیست بودن چپ ایران بود

 خود مبارزه به درجۀ آگاهی باالتری برسند نداشتند، و قبـل از اینکـه ۀها اصال فرصت اینکه در تجرب توده
آنجـایی هـم کـه مبـارزه کردنـد رهبـران خودشـان باعـث . بتوانند مبارزه کننـد انقـالب شکسـت خـورد

هایی کـه از  اما بـه نقشـه. از این زاویه بله، پیروزی ضدانقالب خیلی راحت اتفاق افتاد. شان شدند شکست
اجرا بود نیز نباید ۀ هیأت حاکمۀ بعد از انقالب در حال بواسط طرح ریزی شده بود ها قبل از انقالب مدت

  .  شد ساخته میآن سرکوب  یها و نھادها دستگاه قبل از انقالباز . کم بھا داد

        

 


