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   ١مقدمه تاریخ مسکوت از بخش 

  

  تاریخ مسکوت

  روایتی از سوسیالیزم انقالبی در ایران 
  در گفتگو با تراب ثالث

  

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

  

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

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

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

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

پوزیتیویستی تعداد اعضای یک جریان آنقدر اهمیت -ه میزان معیار اعظم کانفرمیستیسوسیالیزم انقالبی در ایران مؤثر بوده و چ
اگر برای بشر همواره به بیان . های اردوگاهی یا کمیت یک جریان نسنجیم ندارد که دریابیم امروزه دیگر حقیقت را بر اساس تأییدیه

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

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

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

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

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

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

رویم از روال مرسوم گفتگوهایی که صرفن کوهی از  اف ما در این گفتگو هرقدر جلوتر میی کاراکتر خاص وی و چه نیات و اهد واسطه
گاهانه پرهیز کرده وقایع پراکنده و مختلف را بر روی ذهن و خاطر مخاطب آوار می ی تبیینی اتفاقات و  ایم و بیشتر سعی بر جنبه کند آ
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روایت گامی باشد در راستای نه فقط بازگویی زیستن و مبارزات سنتی  ی امید ما در اینجا آن است که این همه. ایم خاطرات داشته
  .خاص در گذشته بلکه جان بخشیدن به زندگی و مبارزات جنبش انقالبی در حال و آینده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

  در این باره چه پاسخی دارید؟. کند نمی

  

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

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

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

ی بـدین یتوگو!" همه اشتباه کردیم"مبارزاتی درخشانی علیه آن ندارند، این است که بگویند  ۀکلی پروند
شود و هم همگـی را شـریک خرابکـاری خودشـان  ن کم میمشخص خودشا" اشتباهات"وسیله هم جرم 

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

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

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

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

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

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

تـا کنـون یکـی از مھمتـرین  ٦٠اینگونه برخوردهـا از اوایـل دهـه . جدیدی نیست ۀو تاکید کنم این پدید
نـه . ای از ایـن تجربـه نرسـیده ایـم بنـدی اولیـه سال حتی به جمع ٤٠ عواملی است که چرا هنوز پس از
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و نه حتی به وسـیله یکـی از ایـن هـزاران . های موجود بصورت جمعی و نه در چارچوب احزاب و سازمان
  !تئوریسین و روشنفکر و رهبر

همـین اسـت کـه اصـل اول آگـاهی دقیقـا در . ها ایراد گرفـت الودیگری هم باید به این گونه س ۀاز جنب
 ۀدرست فھمیدن اگـر نتوانـد جنبـ. این فقط یک سوی قضیه است. ی کافی نیستیدرست فھمیدن به تنھا

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

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

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

خود این امر که آماده نبودیم در واقع یکی از بزرگترین ایراداتی است که به کل چپ منجملـه مـا وارد اما 
سؤال اساسی تـاریخ از مـا در واقـع همـین اسـت کـه چـرا  . اولین درس این تجربه نیز همین است. است
و مــن اینجــا هــم چــپ سوسیالیســت و کمونیســت و هــم اپوزیســیون (آن دوران " مترقــی"زیســیون اپو

ها و از  تاریخی و سیاسی و علیرغم این همه فداکاری ۀعلیرغم این همه سابق) دموکراتیک را مد نظر دارم
تنھـا  یـک نیـروی اجتمـاعی نـه ۀهای فردی و علیرغم کمیت مادی بالنسبه باالی آن به مثاب خود گذشتگی

نقشی مترقی در تحوالت بعدی ایفا کند بلکـه  ٥٧اصلی تاریخی در انقالب  ۀنتوانست به هنگام ادای وظیف
  ای از همان ائتالفی شد که ضد انقالب حاکم را به قدرت رساند؟   آن در عمل خود شاخه ۀبخش عمد

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

مثال جریاناتی که یا  .مورد خود به کار می بردند در عمل ضد بلشویک و در واقع سوسیال دموکرات بودند
شـده بودنـد و یـا از جریانـات مائوئیسـتی و  عمدتا از جبھه ملی انشعاب کرده و به اصطالح سوسیالیست

ه استالینیستی دلسرد شده بودند و از زوایای منشویکی یا کائوتسکیستی به موضع ضدیت با بلشویزم افتاد
نفـر  ١٠٠ مـثالپس از انقالب اکتبر، حتی یک گـروه بلشـویکی بـا  ده ها سالاما چرا در شب قیام، . ندبود

مدرن و انقالبی های  از آن سوسیالیست ٪ ١حتی ان نداشتیم؟ و چرا ایر عضو سازمان یافته و کار کشته در
دموکرات ما نتوانست ردی از مقاومت خود علیه استبداد مذهبی برجا بگذارد؟  آیا ایـن شـرم آورنیسـت 

این سرزمین با این همه قسم و سوگند به اصول مارکسـیزم " روشنفکران"و " رهبران"که اکثریت عظیم 
در اولین آزمایش عملی  آخرین ایزم های جھان،این همه کتاب و رساله در باره آخرین اصول  لنینیزم و با

  و تاریخی تا این اندازه تو زرد از آب در آمدند که حتی نتوانستند ضد انقالِب جلوی چشمشان را ببینند؟

البته ما . چه کردیم به عنوان یک گروه خاص و یا دیگران به اعتقاد من پرسش باال مھمتر است تا اینکه ما
ایم که یا باز هم مثل برخی دیگر در طـول انقـالب تصـحیح  هم مثل همه اشتباهات زیادی را مرتکب شده
بنابراین به صرف این که ایراداتی که امـروزه بـه چـپ وارد . کردیم و یا شاید تازه امروز متوجه شده ایم

ایرادی وارد ) یا مای آن دوره(ه به خود من شود به این معنی نیست ک است از زبان من مشخص ابراز می
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مثال به نظر من خـود تشـکیل حـزب . مقدار کمتر یا بیشتر این ایرادات آن قدر اهمیت ندارد ۀمسئل. نبود
و بـرای یـک . الملل چھارم در ایـران بزرگتـرین اشـتباه مـا بـود بخش بین ۀکارگران سوسیالیست به مثاب

ای که انشعاب در این حزب به خود ما زد عمال کمر مـا  ضربه. یستبلشویک ـ لنینیست  این کم خطائی ن
الملل چھارم را نیـز بـرای  الملل چھارم در واکنش به این مسئله ماهیت خود بین و ناتوانی بین. را شکست

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

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

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

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

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

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

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

ام کـه قبـل از آن  هـایی گرفتـه درسانقـالب  ۀهـم از تجربـبوضـوح، خـود مـن جنبه دیگر این اسـت کـه 
شوند و امکـان   تر می بویژه اینکه با دور شدن هر چه بیشتر از زمان انقالب خود وقایع روشن. دانستم نمی

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

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

کنم البته باید واقعـا سـعی  اما هنگامی که به جریان مشخصی منجمله گروه ما  اشاره می. فرعی تری است
طور کـه بـود و شـد و  کنم نگاه آن موقع و منطـق عملکـرد گـروه خودمـان در آن دوره را درسـت همـان

ای آن تجربـه از خـود ه فھمیدیم، بیان کنم و نتایج امروزم را به عنوان درس طور که در آن زمان می همان
  . روایت جدا کنم

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

های خود را کمتـر  کنیم شاید عیب صحبت می هنگامی که امروزه راجع به عملکرد گذشته خود. تبعیضات
امـا . باید همواره این جنبه ذهنی روایت را در نظر گرفـت. های خود را بزرگتر جلوه دهیم ببینیم و حسن
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توانـد  خواننده براساس پرونده مکتـوب آن دوران کـه خوشـبختانه تقریبـا بطـور کامـل موجـود اسـت می
  . بسیاری از مسائل را خود بسنجد

ف اصلی عملی و سیاسی این روایت به وضوح بایـد نقـد عملکـرد چـپ در انقـالب از دیـدگاه چـپ اما هد
  !بقول مارکس نقد نباید از نتایج خود بترسد. این جا دیگر تعارفی نباید در کار باشد. باشد

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

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

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

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

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

  . شدیم ها محسوب می بودن در جامعه شاید ما جزو ضعیف ترین گروه

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

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

  . ه بودیممسائل مھم را فھمید

ها برتری  از همه لحاظ بر سایر گروهتواند واقعا اثبات کند   هر گروهی می ،طور که در باال گفتم همانتازه 
طلبید؟به نظر مـن   آن دوران می ضعیت، اما آیا بود آن چه در واقع الزم بود؟ آیا بود آن چیزی که وداشت

بنـابراین بسـیاری از اشـارات مـن بـه . چ بـودیمبودیم هی  کم ما به نسبت آن چه باید می هیھات که دست
تاریخچـۀ مـا خـود . های جریانات چپ در آن دوران در واقع نوعی درد دل داخلی کل چـپ اسـت کمبود
  .  ای از تاریخچۀ کمبودهای کل چپ است  جنبه

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

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

در واقـع . ای به اهمیت یک انقـالب بویژه در ارتباط با مسئله. های چپ مھمتر است تا ناراحتی سران فرقه
این صداقت تـاریخی را توقـع داشـته منجمله خودشان های روشنفکرانه باید از همه  رفقا به جای این ایراد
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متاسفانه ایـن دقیقـا کـاری اسـت کـه . رسی کنداز هر کسی باید خواست که کارنامۀ خودش را بر. باشند
مثال به تمام جریاناتی که در دورۀ قبـل از قیـام .  اند نکردهسال  ٤٠بعد از بسیاری از جریانات چپ هنوز 

 پرداختنـد واز رژیم ضد انقالب " مشروط"به حمایت  قیامپشتیبانی کردند، یا بعد از " رهبری خمینی"از 
کنـد کـه نشـان  آیا صـداقت تـاریخی حکـم نمی. آن شدند، نگاه کنید و مخملی نرمیا تبدیل به اپوزیسیون 

ضـعی را اتخـاذ کـرده اهای نظری و یا کـدام تحلیـل مشـخص سیاسـی چنـان مو دهند به دلیل کدام ریشه
بودند؟ و یا کدام موانع ایدئولوژیک باعث شد که واقعیت را درست نبینند؟ در غیر این صورت اساسا چه 

  ها  هست؟ گونه روایت نیازی به این

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

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

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

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

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

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

  بپردازیم؟

  

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

  

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

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

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

توانم برداشت خودم را از این کارنامه ارائه دهم که البته امیدوارم هم صحیح باشـد و هـم مـورد   فقط می
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ال در هر گرایشی هر چند منسجم اما به هر ح. اند را از سر گذرانده توافق سایر رفقایی که همین تجربه 
مـن بـه . اند همواره نظرهای مختلفی وجود داشته و دارد و هر کدام هم عملکردهایی مثبت و منفی داشته

شخصه اطمینان دارم ارزیابی من کم و بیش معرف نظر اکثریت جمع ما در آن دوران است اما باز تاکیـد 
در ضمن باید اشاره . وایت ها را نیز در نظر بگیردذهنی و شخصی ر ۀمحق است جنبکنم شنونده همواره 

برم دو دلیل دارد یکی اینکه برخی از آنان مسیرهای دیگری را  کنم اگر در این روایت اسمی از افراد نمی
آوری شود و دوم اینکه ازآنجا  شان یاد اند و شاید در جو فاشیستی فعلی درست نباشد سوابق انتخاب کرده

باشند بھتر است ماجرا را کـامال از دیـدگاه خـودم و  ذکر نام شاننی موافق یا مخالف دانم چه کسا که نمی
مگر در جایی که مسئله بقدری روشن و مشخص اسـت کـه . تا حد امکان بدون ذکر اسم افراد بازگو کنم

  .توان از نامبردن احتراز کرد نمی

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

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

 فھـم شـان از ،شان از استراتژی انقالبی در ایران فھم شان از امپریالیزم، درک ،شان از دوران سفید، درک
های کارگری این جریانات بعد از قیام، عملکردشان در ارتبـاط بـا   ای، و یا مثال سیاست نامههای بر خواست

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

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

  .ای آن چه بود و دالیل نظری و برنامه

  

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

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

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

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

  

اما به عبـارتی ایـن مـاجرای . گذاشتید  ای مھم و کلیدی اتفاقا انگشت روی نقطه. بله، درست است: ث.ت
یعنـی کـل چـپ در واقـع . گردد بودن در آن دوران به کل چپ بر می "مطرح"یا " درگیری"پایین  ۀدرج
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اما از لحاظ گـروه . نبود که امروزه گروهی بخواهد به مطرح نبودن گروه دیگری سرکوفت بزند وزنه ای
تجربه بود و اغلب کادرهای  یعنی گروهی کوچک و بی. تر از بقیه است مشخص ما این حرف حتی درست

اتفاقـا آن دوران یا حتی ایـن دوران اما با وجود این به نسبت . زات داخلی نداشتنداصلی آن ریشه در مبار
ویان و هـم در جدر کنفدراسـیون دانشـدر خارج کشور و هم در دورۀ قبل از انقالب . بسیار هم فعال بود

 ایم و مداخلـه در اغلب رویدادهای مھم آن دوران مـا هـم در هـر حـال بـوده. طول انقالب در خود ایران
  .   ایم، هرچند ناچیز و ناموفق داشته

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

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

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

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

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

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

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

  . واقعی همکاری می کنندبا ضدانقالب 

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

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

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

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

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



  ١٣٦١تا  ١٣٥٧، سال  ٢تاريخ مسکوت، بخش  11

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

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

ای بودیم که تازه همین تعداد کـم  نفره  ٣٠اما ما یک گروه دانشجویی . موثری در خود انقالب ایفا کنیم
 ۀسیاسی قرار نداشتند، شاید نصف آنھا بیش از یکی دو سـال سـابق ۀهم همه در یک سطح دانش و تجرب

برای خـود مـن یـک مـاه طـول . ایران گذرانده بودندهای جوانی را دور از  عضویت نداشتند و اغلب سال
ها در  اما هر چند این کمبود! آشنا شومدوری  بعد از چند سال ها و محالت جدید تھران کشید تا با خیابان

جریانات دیگـر هـم  این واقعیت به اشکالی دیگر شامل خیلی  ، عینمورد گروه ما شاید از همه بیشتر بود
ها در  هـا مـدت کادرهای اصلی بسیاری از گروه. آماده برای این انقالب نبودند های دیگر هم میشد؛ خیلی

شما که  ۀدر نتیجه این نکت. دیدند خارج از کشور بسربرده بودند و مسائل را خیلی کلی و ایدئولوژیک می
مـا ا. شـد های متفـاوت شـامل همـه می گروه ما آن چنان  درگیر اوضاع سیاسی داخل ایران نبود به اندازه

توانـد جـایگزین مداخلـه  ر نمیکسیاهی لشـداشتن انبوهی از طور که تجربه خود انقالب اثبات کرد،  همان
و مطرح بودن نیز هرگز با هوا کردن علم و کتل حزبی و انتشار نشریه بـه . آگاهانه در یک انقالب بشود

  . آید به دست نمی" ییایسکارا"اصطالح 

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

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

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

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

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

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

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

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

د همه دنیا بایستد که مـن نگوی در واقع میبه باور من اینھا با این گونه ایرادات . های خونین آغاز سرکوب
ی خود ایرادی نیست و حتی بسیار طبیعـی ها بخود به این گونه شک و تردید .بتوانم روشنفکر باقی بمانم
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یکـی دیگـر از خصـائل روشـنفکر  امـااست که در ذهن هر رفیق مبارزی نیزگاه و گداری مطـرح شـوند، 
جلوه دهـد و بـه اصـطالح تئـوریزه " اصولی"ایرانی همین است که باید این شک و تردیدهای شخصی را 

شوند که در واقـع فـرار از واقعیـت و شـانه  اهر میهای جدیدی ظ "کشف"ها و  "تحلیل"بنابراین با .  کند
ای کـه انقـالب در  در دوره بحـران انقالبـی یعنـی درسـت در دوره. خالی کردن از وظایف را توجیه کنند

دارانه قرار داشت برخی از دوسـتان چـه  دوراهی فراروییدن به انقالبی سوسیالیستی یا ضد انقالبی سرمایه
بـرای برخـی ایـران هنـوز بـه انـدازه کـافی . دنـدبرانقالب را زیر سـوال کردند؟ خود افق سوسیالیستی 

ل انقالب برای برخـی از یبنابراین در همان اوا .هنوز در دوران انباشت اولیه بود! داری نشده بود سرمایه
در واقع توجیھی بود برای  ایفای " مطرح نبودن"مسئله  ایرانسوسیالیست حتی روشنفکران دموکرات و 

با این نگاه ضد انقالب خود به نوعی انقالب تبدیل شده بود کـه . رژیم جدیدزیسیون دموکراتیک نقش اپو
اندازی غیر واقعـی بـود  یعنی برای این گونه دوستان انقالب سوسیالیستی چشم. اکنون باید مدرنیزه شود

کوب خـونین و در دوره سـر! داری دموکراتیک، آن هم تحت رهبری آخوندها، احتمالی واقعـی اما سرمایه
اینکه انقـالب چـه باشـد و چـه نباشـد آن  ۀاین جا دیگر مسئل. شکست هم عین همین فراشد مشاهده شد

 باز هم روشنفکران مـا بـه جـای گفـتن. شکستقدر اهمیت نداشت که تئوریزه کردن سازش با وضعیت 
امر پیروزی ضد انقالب اینکه باید جان خود را نجات داد و در مقابل رژیم کوتاه آمد  سرراست و بی کلک

همگی در خـدمت . تعاریف جدید از مقوالتی مثل قدرت و دولت در آن دوره رایج بود. ردندک میانکار را 
با درکی خصوصـی  خصوصیهای من در آوردی  "تئوری"یکی از این . پوشاندن واقعیت قدرت ضد انقالبی

جایگاه باالی روشنفکری در دوران پس  تر از مارکس از سوی کسی که بعد ها به یمن همین تئوری ها به
 داری وحشـی و عقـب افتـادۀ کـرد کـه رژیـم شـبه فاشیسـتی سـرمایهمی ادعا از سرکوب در ایران رسید،

! اسـت" نادولـت"نیست، بلکه نوعی " دولت"در واقع معرف  ،ها تحت رهبری آخوندها و بازاری موجود،
تولید عظـیم صـنعتی تبـدیل  نوعی که نقدا کشتار انقالبیون و سرکوب همگانی را به بودهمان نادولتی این 

را حـاملین ایـن تئـوری  بخشیدن به رژیم توسـطمشروعیت  احال این کشف مھم چه ارتباطی ب. کرده بود
این . بماند کردنادولت بودن رژیم خمینی غیر سیاسی شدن روشنفکران ما را توجیه عاقبت داشت و چرا 

  . های شخصی کردن ناکفایتی عمومیبه است ن نیاز همیشگی هما

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

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

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

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

کـردیم و در هـر جـا  تری را مطرح می تر و درست نشان داد در بسیاری موارد ما شعارها و مطالبات دقیق
کم  دسـت. ایم که بودیم و توانستیم در عمل کاری بکنیم سابقۀ مبارزاتی بھتری را نیز بـه یادگـار گذاشـته
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و دقیقـا همـین نکتـه . تر بکنـیم حتی گیج بار پشتک و وارو نزدیم که مردم را ١٠مثل بسیاری از دوستان 
ای بـرای  یعنی اهمیت این آمادگی نظری و برنامـه: بود که من سعی کردم در بخش قبلی مصاحبه باز کنم

هـدف اثبـات برتـری . های ایـن نـواقص در چـپ دالیـل و ریشـهروشن کـردن انقالب و در همین ارتباط 
  .امروز وجود خارجی ندارندهای آن زمان خود  چرا که گروه .گروهی خاص نیست

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تقریبا همه هم ایرداشان به دیگران منجمله ما این است کـه چـرا مثـل ایشـان اهـل کـار حزبـی  .داریمرا 
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الزمی از رشد و  ۀهای انقالب همین بود که اگر حزب انقالبی قبل از انقالب به درج از درسیکی ! نیستیم
و اگـر در جامعـه ریشـه . تکامل نرسیده باشد در طول انقالب نخواهد توانست این کمبود را جبـران کنـد

  . نداشته باشد در مقابل ضدانقالب نیز دوام نخواهد آورد

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

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

  . دمی زنیکه  لطمات بیشتری هم به انقالب بل نخواهید کردکمکی 

  

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

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

  

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

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

  .شدبعدی  در داخل چاپ  هدو شمار. به ایران آوردیم

  

  قبل از قیام؟: س

  

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

  

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

  

  در تهران؟: س

  

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

  

هـا بـا نقشـه آمدنـد و ایـن نقشـه بـه  که باالیی شتاین حقیقت دا. نخست از واقعیات شروع کنیم: ث.ت
ی کم از زمـان دست. ها قبل روی آن کار شده بود یافته بود و از مدت اصطالح بسیار تدارک دیده و سازمان
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در پشت پرده هم نبود و کم و بیش به صورتی علنی حتی  دیگر تدارککه خمینی را به فرانسه بردند این 
اشـاره مـن بـه وضـعیت در . های جمعی جھانی در جریان بود های شناخته شده در جلوی رسانه و با مھره
شـعار . دیدیـد مردم عادی؛ مردمی که در کوچـه و خیابـان می برای. بودای  روحیات عمومی توده پایین و

. طوری فرعی و تصادفی بوده شد ب اگر هم گفته می. سیار کمرنگ بودانقالب اسالمی یا حکومت اسالمی ب
نـه جمھـوری . داپوزیسیون همین جا بود که شعار حکومتی دیگری بین مـردم رواج نـدا تمشکال یکی از

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

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

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

هایی به جد آن را مطرح  عمال تنھا شعاری بود که آدم ها و گروهو شعار حکومت اسالمی . مھم وحیاتی بود
فراموش نکنید آن موقع که ما وارد شدیم هر روز اعتراضات و زد و خورد با پلـیس در گوشـه . کردند می

نیروهای نظامی بـود و هـر روز  ۀساعته تحت محاصر ٢٤دانشگاه تھران عمال . و کنار شھر در جریان بود
هر روز و هر شب بـه هـر حـال یـک خبـری  در اغلب محالت نیز. رسید ها به گوش می صدای تیراندازی

بسیاری از محـالت شـرقی و جنـوبی شـھر . ای بود که هنوز اعتصابات عمومی نیز ادامه داشت دوره. بود
. ل با یکی از رفقا به محالت شـرق تھـران رفتـیمیهای محالت بود، یادم هست همان اوا عمال دست کمیته

رسید پلـیس و نیروهـای  شد و به نظر می مبارزاتی دیده میهای  در گوشه و کنار محله عالئم علنی فعالیت
  !  کاری بکنندمی توانستندانتظامی نه جرات داشتند روی خودشان را نشان بدهند و نه در صورت حضور

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

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

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

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

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

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

طلب در داخل و خارج را نیـز  سیاستمداران و جریانات فرصت ۀکه در این اعتراضات داشت به تدریج هم
در نتیجه حتـی از . اند قدرت بعدی دور افتاده ۀافلقبه این فکر انداخت که  اگر این رهبری را نپذیرند از 
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. تظاهرات بزرگ را در داخل در دسـت داشـتند ۀها کنترل عملی هم قیام این همان شش هفت ماه قبل از
 فکـر. شـاتو بودنـدلـو سیاسی آن دوره هم یکی پس از دیگری مشغول دستبوسی امام در نوفـل " لارج"

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

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

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

  .شان را بپذیرد شورای انقالب

  

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

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

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

  

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

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

تر از مـثال مجاهـدین و  جریانی قدری سنتی. اند ترین جریان میان نیروهای ضد امپریالیست معرف رادیکل
ها یکی از محسـناتی کـه دائـم بـر پیشـانی  خود این. امپریالیزمضد ضد شاه و . ان جنسها اما از هم ییفدا

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

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

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

مبارزه بیشـتر مـی  ۀبا داشتن رهبر اعتماد به نفس توده ها برای ادام. مبارز سازمان نیافته رهبر می طلبد
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 بنـابراین. بیشتر کنند آن رهبر نیز بیشتر واقعی مـی شـودو هر چه توده ها تحت نام رهبر مبارزه .  شود
بـاالیی هـا . سرو صدا دنبال این حضرات روانـه شـوند داوطلبانه و بیهمه امل کافی بود که وواقعا همین ع

  .گفتند ایشان رهبر است پایینی ها هم پذیرفتند

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

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

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

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

اگر ائتالف اسالمی می گفت در فالن تظاهرات در بھمان جا شـرکت . گرفت پرچم این رهبری صورت می
در آن زمـان . ری بودگی در حال شکلحتی بدیل سیاسی دیگری نه وجود داشت و نه . کنید همه می رفتند

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

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

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

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

 ،بـود کـه رهبـری  فـدائیان و مجاهـدینقبـل از قیـام روشـن  ۀهمان دور در. شرکت کنند یائتالف اسالم
 مـردم مبـارزاتدر دادنـد و  اعالمیـه می چه  از داخل چـه از خـارجی که زندانی نبودند و یها کم آن دست

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

  . داشتند

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

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

ادند این رهبـری آن قـدر هـم کـه همـه د داشت و هر چه بیشتر خودشان و مردم را دلداری می ابراز نمی
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امروزه هر کسـی هـزاران ادعـا مـی کنـد امـا آن روزهـا . شاید ممکن است فکر کنند رهبری بدی نیست
  .  هیچکدام از اینھا نگران انتخابات آزاد نبود

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

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

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

  . گفتند می

  

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

  کرد؟ مذهبی کمک می

  

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

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

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

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

  

هـای  رونـد ارگان دهد دولت موقتی در برابر دولت بختیار ساخته شود، چرا نیروهای اپوزیسـیون نمی موقعی که خمینی دستور می: س
ها و در محالتـی بـاالخره پتانسـیل پـذیرش و جـذب شـدن بـه شـعارهای  ا به وجود بیاورند، مـثال در کارخانـهقدرت مردمی خودشان ر 

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

  گرفت، چرا بدیلی شکل نگرفت؟ چرا نیروهای چپ چنین کاری نکردند؟
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منظور مـن ایـن نیسـت کـه . حزب توده به هر حال وابسته بود به دولت شوروی. ستسوال جالبی: ث.ت
دولـت  ازسـویهای اصـلی حـزب  پس همه اعضای حزب جاسوس شوروی بودند، اما به وضـوح سیاسـت

. تاریخی در ایـن گونـه روابـط داشـت ۀدولت شوروی هم به هر حال سنت و سابق. شد تعیین می شوروی
دادند و این احزاب هـم اجـرا  بودند که در رابطه با این گونه مسائل تحلیل می هایی آنجا نشسته یعنی آدم

اصـل و بنیـاد هـر . در همان زمان دو تحلیل متفاوت در حزب کمونیست شوروی وجود داشت. کردند می
امـا شـاید بتـوان . ، یعنی حمایت از رهبری خمینی"جنبش ضد امپریالیستی"یعنی حمایت از  :دو یکی بود

. داد را پیشنھاد می" تقیه"یکی سرکردگی کامل، دیگری سرکردگی همراه با .  دو تاکتیک متفاوتگفت با 
چون و چرا از  رهبری ملی مذهبی بود،  اما یکـی بـه ضـرورت در نظـر  فرض هر دو حمایت بی یعنی پیش

 ۀدر دور ایـن اخـتالف. ای تاکید بیشتری داشت گرفتن منافع درازمدت حزب و ایجاد پایگاه مستقل توده
آیا باید در حمایت از خمینی کامل و آشکار پشت بختیار را خالی کرد یا  با کش دادن . بختیار برجسته شد

ــرای حزب و جالــب اســت کــه ایــن تحلیــل دومــی  ؟ســازی بدســت آورد ایــن دوره فرصــت بیشــتری ب
های حزب کمونیست شوروی چند سال پس از انقالب و بعد از آنکـه رژیـم چنـد تـن از سـران  تئوریسین

یعنی اینکه حزب توده اشتباه کرد کـه . به صورت انتقاد از گذشته. حزب  را اعدام کرد، دوباره علنی شد
های آن دوره برای بازسـازی  باید از فرصت عوضدر. رای بازگشت خمینی عجله داشتببختیار  ۀدر دور

تر که او را بتوانـد بـه آلترنـاتیوی  به جای ایجاد تشکیالتی بزرگ اما. کرد های مستقل خود استفاده می پایه
  . بعدی تبدیل کند، قربانی هوا وهوس خمینی شد ۀبرای دور

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

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

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

بویژه آن که پس از لبیک گفتن سران جبھه ملی به رهبـری . دن خمینی جلوگیری کنندتوانستند از آم نمی
ترمی  ما نباید تحقق آن را سـریع به هر حالاما واقعیت این است که .  خمینی سرنوشت بختیار روشن بود

کند که دولت شوروی در آن دوران در خمینی ابـزار بھتـری  در ضمن فراموش میمذکور تحلیل .  کردیم
چه بسا بعدها اسـناد تـاریخی نشـان . کرد تا در حزب توده های خارجی خود را مشاهده می رای سیاستب

  . دهند که این شاید خود دولت شوروی بود که برای نزدیکی بیشتر به رژیم، حزب توده را فدا کرد

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

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

چه پایگاهی بھتـر از ایـن بـرای ایجـاد . های اعتصاب بود کم و بیش تمام صنایع و ادارات در دست کمیته
خـاطر سـرنگونی سـلطنت و ه های حزب توده درست بـود و بایـد بـ آلترناتیو سیاسی؟ فرض کنیم تحلیل
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حتـی فـرض . پـذیرفتیم ری خمینی را میکردیم و رهب مبارزه با امپریالیزم آمریکا وحدت کلمه را حفظ می
کـردیم  کم سـعی می بایسـت دسـت امـا آیـا نمی. کنیم که قدرت ایجاد آلترنـاتیو دیگـری را هـم نداشـتیم

خواست مجلس موسسان دموکراتیک و انقالبی را بین مردم محبوب کنیم و یا آقایان را وادار به پـذیرش 
  آن کنیم؟  

  

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

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

هر حال در نتیجه تأثیرگذار خواهد بود؟ اینکه شما با همـان روش رهبـری مـذهبی در جریـان ایـن جنـبش داریـد انقـالب را بـه پـیش 
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گـویم  به این علت اسـت کـه می. الب تا یک جایی جلو برود و حاال بعد شما نظرات خود را پیاده کنیدبرید، اینطور نیست که این انق می
توانسـت  آمـد می هـای دیگـر کـه بـد از آب در  اگر حتی مثال از انقالب اکتبر کپی برداری هم میشد به نظر من بر خالف خیلی از کپی

  .برای نیروهای چپ خیلی راه گشا باشد

  

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

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

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

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

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

  . سیاسی خودمان را طرح کنیم

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

بنـابراین ضـرورت سـازماندهی . اند انقالب دموکراتیک ضد امپریالیستی به زیر پرچم آن رفته ۀهمان بھان
داد، به فکر کسی  یبدیل سیاسی دیگری در مقابل آن، حتی در شرایطی که اوضاع هنوز اجازه این کار را م

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

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

هنگامی که دیدگاه طبقاتی وجود نداشـته نباشـد . کرد ن شبکه فعالیت میدر جایی وجود داشت داخل همی
چـپ را مغلـوب بـا سـھولت ضد انقالب  اینکه یکی از دالیل. بیگانه بودن این شبکه هم حس نخواهد شد

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

تر شده بود و دیگر نیرویی با یک گروه صرفا  ای که ما وارد عمل شدیم ابعاد کار بسیار گسترده در دوره
اگـر نیـروی  بـه پـا مـی خیزنـدها  یعنی موقعی که توده. موثری دست بزند اقدامتوانست به  تبلیغاتی نمی
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نخواهد توانسـت تـاثیری  دیگرای فراهم کند  ای موثر برای مداخله در مبارزات توده البی نتواند شبکهانق
های بسیار درستی هم بزند، حقیقت تلخ ایـن اسـت کـه وسـط  حرف ولو اینکه. نیز در اوضاع داشته باشد

ود داشـت و نـه اصـال ها دسـت بزننـد وجـ این قیام، نه آن کادرهای کمونیستی که بتوانند به این گونه کار
اگر هم مثال جریاناتی بودند نظیـر گـروه مـا کـه . ای داشته باشد جریانی که بخواهد یا بتواند چنین برنامه

بسیاری از این مسائل را در همان دوره درک کرده بودنـد بـه حـد کـافی منسـجم و متشـکل نبودنـد کـه 
  . ندتقویت کنبتوانند بدیل دیگری را 

نه فقط در انقالب ایران بلکـه بارهـا . های مھم انقالب است قا این یکی دیگر از درساتفا اشاره کردمقبال 
قبل از بحران انقالبی به حـداقل الزمـی  ۀنتواند در دور  ایم، اگر حزب انقالبی در انقالبات پیشین هم دیده

حـزب مـوثر  ای و امکانات سازماندهی برسد محال است بتواند وسط انقالب خود را به یـک از نفوذ توده
دهد ـ حوادثی کـه هـر  ای سرنوشت ساز رخ می تاثیر بودن در شرایطی که هر روز حادثه و بی. تبدیل کند

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

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

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

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

  . تر ساخت همین کار یکسره کردن کار خودش توسط خمینی را ساده

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

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

  

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

در فراشـد  ت ارتجاعی با امپریالیزم هـمجریانات سیاسی، به ویژه چپ، این ادبیات و این درک خاص را که ممکن است یک جور ضدی
  ؟ آیا در آن مقطع نیروهایی بودند که به چنین مفهومی اشاره کنند؟دارا نبودندوجود داشته باشد  انقالب ایران
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طور که اشاره کردم در کنار اعتراضات  همان. گویید اول بگویم که درست می ۀدر رابطه با آن نکت: ث.ت
های طبقـاتی نیـز جریـان داشـت، امـا هژمـونِی  ای پیرامون خواسـت دی تودهجریانات مذهبی، مبارزات ج

مبـارز هـم هنگـامی کـه پـا بـه صـحنه  ۀحتی آن تود. سیاسی جنبش ضدشاه در دست رهبری خمینی بود
شد، پشت سر  گذاشت، یعنی آن جا که ضدیت با رژیم موجود و بدیل حکومتی بعدی مطرح می سیاست می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کمک کرد تا مردم شعارهای ارتجـاعی ضـد ) ساختند ید داشتند و آگاهانه عمل خود را بر آن متکی میتاک
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و . داری تلقی کننـد های ضد امپریالیستی و ضدسرمایه شعاردر مقام استکباری و ضدطاغوتی ضدانقالب را 
ران داخلـی و خـارجی دا توانـد بـا سـرمایه اینکـه نیرویـی می ۀطور که شما گفتیـد زیـاد در بـار دقیقا همان

  .   ندنیندیشیدبه شدت هم ارتجاعی باشد  ولی، مخالفت ورزد

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

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

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

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

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

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

شـان از  داری و دفـاع قالبی هـا بـا سـرمایه ز چیزی از قمـاش همـان مخالفـت فئودالاستکبار و طاغوت نی
اما همین مسئله ساده نه تنھا برای بسیاری از جریانات تازگی داشت که برخـی ایـن . عدالت اجتماعی بود

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

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

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

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

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

  . این جریانات اسالمی طبقات پایینی بعد از قیام به دست رژیم اسالمی تارومار شدند

طور کلی صحبت کنیم باید گفت در آن دوره هیچ هشـداری در ه اما تا آنجایی که بخواهیم در باره چپ ب
حـزب تـوده، . هـا بـود ورد زبان" روحانیت مبارز" ۀمقول. وجود نداشتارتجاعی این رهبری باره ماهیت 
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تحلیلـی کـه بـا وصـل . بـود بسـتهدهان همـه را  جامع" تئوری"کاشف این الیه جدید، طبق معمول با یک 
خرده بورژوازی تمام تالشش مخفی کردن ماهیت واقعی طبقاتی سلسله مراتب شـیعه آخوند ها به کردن 

هـای  "تئوریسـین"کنند منجمله  می دارند آن را تکرار تحلیلی  که حتی امروز هنوز بسیاری. ر ایران بودد
سـال  ٤٠ های  ها و مائوئیست از قبیل کالینکوس که هنوز همانند استالینیست و مدعی تروتسکیزم اروپایی 

هـا در  امـا همـه ایـن تئوری. امدن می "لیستیاضد امپری"و  "انقالبی خرده بورژوائی"پیش انقالب ایران را 
کردند که دستگاه مـذهبی شـیعه مثـل ارتـش بخشـی از  ها مخفی می واقع یک امر ساده را از خود و توده

طور که ارتش بورژوائی با سرباز گیری از کارگران و دهقانان به  همان. دستگاه دولتی طبقات حاکم است
بی از خرده بورژوازی نیـز آن را بخشـی از خلـق شود، پرشدن صفوف دستگاه مذه ارتش خلق تبدیل نمی

ای در واقع همین جاسـت  انقالب مرحله های  حال از این بگذریم که یکی از ایرادات اصلی تئوری. کند نمی
معرف منافع خـرده " روحانیت مبارز"یعنی حتی اگر واقعا . دانند که کل خرده بورژوازی را جزو خلق می

داری افتـاده  هنگامی که دولت نقـدا در دسـت سـرمایه. شد خلق حساب می نباید جزو ،بودنیز بورژوازی 
ضربت ضد انقالب تبـدیل  های  فوقانی خرده بورژوائی نه تنھا جزو خلق نیستند که به گروه های  است الیه

  . خواهند شد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ه نـه بـ  .عبور کـرد" ضد دیکتاتوری محمد رضا شاه" ۀانقالب دموکراتیک باید نخست از مرحل ۀاز مرحل
داری وابسته و نه حتی به این دلیل که دیکتاتور است بلکه به این دلیل  خاطر اینکه فئودال است یا سرمایه
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اکنون تعجبی نداشت کـه حـزب تـوده جـایگزینی رژیـم . کند و نه شوروی که برای آمریکا دیکتاتوری می
و هر روز هم آخوند جدیدی .  بگوید شاه با دیکتاتوری عقب افتاده تری از شاه را  به مردم ایران تبریک

که دیگر قابل انکار نبود به  ای و هر عمل به وضوح ارتجاعی. کرد اضافه می" مبارز" ۀاین الیلیست را به 
ماهیـت طبقـاتی ایـن  ۀکوچکترین حرفی دربار. شد وابسته به امپریالیزم گذاشته می های  حساب نفوذ الیه

باسابقه تـرین و " روحانیت"اینکه همین دستگاه . عی آن درکارنبودرهبری و افشای اهداف و امیال ارتجا
ها  اینکه همین. شده بود کامال به طاق نسیان سپردهوفادارترین دستگاه کمپرادوریزم در ایران بوده است 
 ها در به توپ بستن مجلس با محمـد این که همین. مسبب اصلی شکست مصدق بودند فراموش شده بود

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

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

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

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

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

  

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

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

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

  

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

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

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

امـا . پـس قـدرتی سیاسـی اسـت. بگیـرد قرار در مقابل قدرت دولتی برخوردار است و می تواندعملیاتی 
تواند در یک یا چند کارخانه شکل بگیرد بلکه باید بـر اسـاس یـک منطقـه جغرافیـائی  قدرت سیاسی نمی
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مـثال نقـل و انتقـال نیروهـای پلیسـی و (اگر شما نتوانید بر عملکرد حکومت در یک منطقـه . سازمان یابد
های انقـالب  پس شورا به مفھوم سـویت. رتی هم نداریدکنترلی داشته باشید پس در آن منطقه قد) نظامی

تـوان  براساس این تعریف نمی. های محالت نه شوراهای کارخانه و یا کمیته و روسیه یعنی شوراهای شھر
. امکـان آن بـود، امـا شـکل نگرفـت. ای در انقالب ایران قدرت دوگانه شـکل گرفـت گفت در هیچ دوره

در . منجر شوند، اما این امـر رخ نـداد هاشھر کارگری در سطح شورای توانستند به شوراهای کارخانه می
های محـالت  کمیتـه. برخی محالت حالت قدرت دوگانه شکل گرفته بود اما این هم قدرتی کارگری نبـود

زندگی شان در چارچوب آنھا بـه فعالیـت ی بودند که کارگران نیز در محل یبورژوا عمدتا تشکیالتی خرده
ها تا آن جـا کـه نقشـی  این کمیته. دیگر ای محله ما نه به عنوان کارگران بلکه مثل هر هما مشغول بودند،

ها حـالتی از  بنابراین اگر هـم ایـن کمیتـه. ندسیاسی ایفا کردند تحت کنترل مساجد و رهبری مذهبی بود
فه کـنم در ضـمن اضـا. قدرت دوگانه در محالت را شکل دادند به نفع رهبری مذهبی بود تا طبقه کـارگر

تر به نیروی سـرکوب رژیـم جدیـد تبـدیل  ها در کنار کسانی که بعد شرکت مبارزین محالت در این کمیته
بنـابراین . شان را تسھیل کرد شان در محالت و سرکوب بعدی شدند خود یکی از عواملی بود که شناسائی

  .بودهم در آنھا از ابتدا اشتباه های قدرت دوگانه که شرکت کارگران  توان گفت ارگان نه تنھا به اینھا نمی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یعنـی بـا (این شورا با همکاری بخشی از خود دستگاه دولتـی . شورای مخفی در تمام این دوره همین بود
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ای کـه  گانـه های چھارده اسـاس کمیتـه. های نظامی بود مشغول ساختن این کمیته!) همکاری سیا و ساواک
کم یک سال قبـل توسـط آخونـدهایی کـه سـاواک از  م قدرت را در تھران گرفتند از دستشب بعد از قیا

به اصطالح مخالفین را از زنـدان  مگر ممکن است که ساواک این. ریزی شده بود زندان آزاد کرده بود پی
از  دهد که بخشـی کنند؟ یعنی شواهد بسیاری نشان می ها چه می آزاد کند و بعد هم مواظب نباشد که این

ای بود که پس از قیـام  های نظامی خود ساواک از یک سال قبل از قیام در واقع در حال سازماندهی کمیته
این پدیده در واقع خود نوعی اثبات این تئوری مارکسیستی اسـت کـه بایـد بـین رژیـم . قدرت را گرفتند

فعاالنـه بـورژوا دولـت رژیم شاه در حـال فروپاشـی بـود امـا بخشـی از . سیاسی و دولت تفاوت قائل شد
صـبح روز . ها بـودم ببینید من خودم شب قیام در خیابان. مشغول تدارک انتقال قدرت به رژیم بعدی بود

زدند در همان شـب چیـزی  حدس می! عین این که آب از آب تکان نخورده است. شد بعد اصال باورم نمی
فردا صبحش اما همـه چیـز . ه بوددر حدود دویست سیصد هزار قبضه اسلحه بین مردم تھران پخش شد

اعـالم شـد کـه آقـای بازرگـان . ای عـوض نشـده بـود نظم برقرار بود و هیچ چیـز عمـده. سر جایش بود
همـین حـزب . انـد های چھـارده گانـۀ نظـامی تھـران مسـئول تـامین امنیت و کمیتـه شده اند وزیر نخست

هـا را  های طاغوتی قیام مثال نیامدند خانـه کردند روز بعد از خواست می هایی که هر غلطی دلشان می ھیلال
خمینی هم همان روز . رسید انتقال قدرت بسیار حساب شده به نظر می. در میدان ونک هدف قرار بدهند

  . شان دستور داد که انقالب پیروز شده و باید اعتصابات تمام شوند و همه برگردند سر کار و زندگی

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

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

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

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

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

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

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

اطات را بـا سـیا قطب زاده و یزدی هم از چندین سال قبل از انقالب عینا همین ارتب ،این فقط بھشتی نبود
. در واقـع همکـار سـیا و دولـت آمریکـا بودنـد غربیعنی هر سه نماینده خمینی برای مذاکره با . داشتند

و هـر . او در همـین بـود" رادیکـالیزم. "خواسـت میخـودش را  خمینی اما از همان ابتدا حکومت اسالمی
. و منتظـر فرصـت بـود نمـی کـردای هم که با سیا یا ساواک کرده بود نقشه خـودش را فرامـوش  معامله
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منظورم این است که صحبت من این نیست که ماجرای خمینی کال یک توطئـه بـود یـا خـود خمینـی آلـت 
نیروهای مختلفی با منافعی گاه متضاد در این ائتالف حضور داشتند اما بر سـر حراسـت از دولـت . دست

  .   بورژوا و شکل انتقال قدرت توافق بود

  

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  اعتصاب، 

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

بار را همـان شـب قیـام بـه  این وضع تاسف. واقعیت این بود که هیچ مرجع و مرکز دیگری وجود نداشت
  .   ان بالیی که قرار بود بعدتر بر سر ما بیایدهم. توانستید ببینید خوبی می

  

  کردند؟ یعنی باید نیروهای چپی این کار می: س

  

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

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

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

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

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

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

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



  ١٣٦١تا  ١٣٥٧، سال  ٢تاريخ مسکوت، بخش  32

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

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

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

  

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

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

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

  

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

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

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

" عوامــل"علیــرغم هرگونــه دعــوای زرگــری یــا واقعــی بــا اســتکبار جھــانی در دل خــود رژیــم اســالمی 
  . داری جھانی فعالند و قدرت دارند سرمایه

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

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

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

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

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

حتـی مـی . داننـد این را دیگر همه می. ندور مستقیم داشتضساواک و سیا نیز ح بیت امامدر نباید کرد که 
 بی بی سیاما این کار . شدن خمینی زیر نظارت حضرات صورت گرفته است" رهبر"ن گفت خود امر توا
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و  همچنـین مسـئله جانشـین رهبـر،  اخیردر تدارک دعوای انتخاباتی . دارددیگری دلیل مشخص سیاسی 
خود  گویدبه جناح به اصطالح اصول گرا می . خواست به آقای روحانی یاری برساند امپریالیزم انگلیس می

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

چنـد سـند  بـی بـی سـیاند،  اشـتهاین جریان اسالمی را دنبال کرده بودند بلکه خود در تقویت آن نقش د
دهـد کـه چـرا  خود شاه بیش از یک سـال قبـل از قیـام بـه کـارتر پیغـام می. سطحی را علنی کرده است

بـی بـی سـی بنـابراین . ارتجـاع سـرخ و سـیاهخواهید من را عوض کنید؟ قبل از ماجرای انتشار مقاله  می
هم نشان بدهند . ک تیر دو نشان زده استسخنگوی وزارت خارجه امپریالیزم انگلیس با یفارسی، یعنی 

و از طرف دیگر توجیه . خارج شود "نظام"که حتی خمینی جنگجو و ضد آمریکائی فھمیده بود که نباید از 
  . کنند که اگر ما به فاشیزم مذهبی کمک کردیم برای نجات ایران بود

  

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

  .این خیلی جالب است ".کنیم

  

انقالب ایران در همین است که چرا روز بعد از قیام دستگاه دولتی  آورِ  بله، قبال گفتم مسئلۀ تعجب: ث.ت
شما قبال در کجای دنیا چنین قیامی را دیـده بودیـد؟ انقـالب مـا واقعـۀ کـوچکی . نخورده باقی ماند دست
ها، قیام مسلحانه و پخش  لیون شھروند معترض در خیابانیچھار ماه اعتصاب عمومی کارگری، ده م. نبود

ایشـان بـه  .هزار قبضه اسلحه بین مردم، اما روز بعد آب از آب تکـان نخـورده اسـت ٣٠٠ز شاید بیش ا
    .راحفظ کردند" نظام"حرف خودشان عمل کردند 

  

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

  

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

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

کنم  حاال کـه نگـاه مـی. شد آماتوریزم چپ شامل ما هم می. بعد از وحدت و بعد از قیام منتشر شده است
توانستیم واکـنش نشـان بـدهیم و ایـن مـاجرای وحـدت  بینم اگر ما خودمان تنھا بودیم شاید بھتر می می
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ما نه در دوره قبـل از  یعنی. کند ساختبه لحاظ سرعت عملعاقبت نه تنھا کمکی به ما نکرد که ما را نیز 
های بالفاصله پس از آن  نتوانستیم آنچنان که باید و شـاید تبلیغـات مـوثری  قیام و نه در خود قیام و روز

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

آورد  به ایران نمـی باشد آزادی را  شده از باال تعیین ی کهداری اعالم کردیم و گفتیم هیچ حکومت را سرمایه
و باید مجلس موسسانی تشکیل شود که مردم بتوانند شکلی از حکومت را انتخاب کنند که بتواند تکالیف 

هـای  متکـی بـر ارگان "حکومت کـارگران و زحمتکشـان"حکومت پیشنھادی ما نیز  و. انقالب را حل کند
از لحاظ تاکتیکی در آن . دادیم ما آنموقع به طور مستقیم شعار سرنگونی نمی. بودها  خودسازماندهی توده

شـعار سیاسـی . اما خواست مجلس موسسان در واقع همـان خواسـت سـرنگونی اسـت. دوره صحیح نبود
  !حاکمیت روحانیت خیر، حاکمیت مردم آری: ای این دوره این بودمرکزی ما بر

  

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

  

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

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

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

  . تراز شاه قرار بدهیمتوانیم آن را هم کنیم ولی نمیکنیم، افشا  نقدرهبری اش را باید . انقالب

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

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

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

  

شد این خط سیاسی از درونـش بیـرون  درکی که جریان بابک زهرایی از مفهوم انقالب مداوم تروتسکی داشت به نوعی باعث می: س
  .بیاید
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افتـاده بـا  ها از انقالب مداوم ایـن بـود کـه انقـالب در کشـورهای عقب درک این. بله درست است: ث.ت
س این انقالب دموکراتیک در منطق خـودش بایـد ضدامپریالیسـت سپ. شود انقالب دموکراتیک شروع می

حقـوق . هـا را نیـز بدهـد د پس باید حقـوق ملیتونیز بشود و همین طور اگر بخواهد ضدامپریالیست بش
داری را نیـز  و اگـر بخواهـد ایـن کارهـا را بکنـد بایـد سـرمایه. حقوق کـارگران را بدهـد. ها را بدهد زن

ها  های اولیه و دموکراتیک، خود منطق این خواسـت پیگیری در همان خواستپس به شرط . سرنگون کند
اما اگر منطق انقالب مداوم این اسـت، ایـن یعنـی . انقالب را بسوی انقالب سوسیالیستی سوق خواهد داد

  . غیر پرولتری  از رهبری مداوم روی دنباله

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  

هـای  در همین حد که حرف. اما در جایی شفاهی جوابم را داد. واکنش مستقیم و کتبی نشان نداد: ث.ت
تواند با دو حـزب وارد انقـالب  الملل نمی شما درست است اما باید مذاکرات وحدت را ادامه بدهید و بین
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وب، حاال اگر بخواهید او همیشه نصیحتش همین بود که شما نه خیلی بزرگید و نه خیلی محب. ایران بشود
در نتیجه بـه هـر شـکلی شـده . با دو گروه در انقالب مداخله کنید دیگر قادر به هیچ کاری نخواهید بود

کلـی هـم  حقیقتش این است که اکثریت ما هم این روحیه را قبـول داشـتیم و. باید با هم به توافق برسید
م برایتـان بگـویم کـه بسـیاری از رفقـای مـا این را ه. ولی نشد. تالش کردیم که این وحدت عملی بشود

هـا را متقاعـد  یعنـی ایـن تـازه مـن بـودم کـه بایـد آن. خیلی از من بیشتر مخالف این وحدت بودند واقعا
ها که در ایـران ایـن وحـدت واقعـا صـورت  بعد. کردم که باید با این گروه وارد مذاکرات وحدت شد می

  . ر از ما جدا شدندگرفت چند نفر از رفقا دقیقا به همین خاط

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بنـابراین مـا از . این در واقع شکل قانونی بیـان شـعار سـرنگونی اسـت. ای تشکیل شود سازماندهی توده
بعدها مثال در ارتباط با جنگ ایران و عراق و یا . رژیم بودیم همان روز بعد از قیام خواهان سرنگونی این

 ،مانورهای نظامی ایاالت متحده علیه ایران مسئلۀ ضرورت دفاع از رژیم در مقابل امپریالیزم مطـرح شـد
های انقـالب  اما ما از همان بیانیۀ اول روشن کرده بودیم که بدون سرنگونی رژیـم هـیچ یـک از خواسـت

همین نکته یک سال بعد دقیقا تبدیل به . های ضد امپریالیستی نخواهد شد، منجمله خواستایران برآورده 
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الملـل در  بیانیـه بین. الملل چھارم بـود ی ما از مواضع مندل و بینیتوان گفت آغاز جدا ای شد که می مسئله
پریـالیزم اشـاره از رژیم در برابـر ام)  مادی و نه سیاسی" (دفاع مادی"رابطه با مسئله جنگ به ضرورت 

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

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

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

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

شاید امروزه . ه گفتیم اعالم کردتری  از آن چه ما در آن بیانی توان خط مشی روشن مایلم بدانم چگونه می
نوشـتیم  امـا چـارچوب  تر می تر و افشـاگرانه که ماهیت ارتجاعی آخوندیزم بھتر درک شده اعالمیه را تند

  . بود کلی باید همان می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 جـودو ، یعنـی در شـرایطبایـد در زمینـۀ موجـود مـا.  ای و ایجاد شرایط قـدرت دوگانـه سازماندهی توده
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برای گسترش ارتباط و همـاهنگی بـین ) و اکنون شوراهای اسالمی(های اعتصاب  های محله و کمیته کمیته
اگر نشـریات . شوراهای شھری تالش کنیمایجاد و ایجاد شرایط مناسب برای و مردمی  ایتودهنھادهای 

  . حول همین سه محور اصلی بودنیز آن دوران ما را بخوانید بخش عمدۀ تبلیغات ما 

را باید در نشریات سیاسی و مسائلی که  ایران چپدر نتایج آشکار تحلیل باال در مقایسه با برداشت غالب 
اولـین و شـاید  "کارگر"نشریه  ،ه اول پس از قیاممثال در همان ما. کرد جستجودادند  مورد توجه قرار می

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

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

  .رژیم جدید مشمئزکننده بود" انقالبی" هایخشونتاعمال 

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

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

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

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

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

  

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

  

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

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

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

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

دهد که سـاختار  اسناد بعدی نشان می. خود را هم نداده بود حکایت از معامالت وسیع پشت پرده داشت
کسانی . تدارک دیده شده بود) یعنی زیر نظر خود ساواک(های نظامی در واقع از یک سال قبل  این کمیته

قـبال . آزاد شـده بودنـد آنھـا را ها شدند که یک سال قبل از قیـام خـود سـاواک دها از سران این کمیتهبع
مخفی نظامی برای   ساواک و نیروهای نظامی شاه کمیتۀنظاره گر توان زیر چشمان  مگر میاشاره کرده ام 

جریانـات قیـام بـا کم یک سال قبل از  تصرف قدرت در آینده ساخت؟ یعنی بخشی از دولت شاه از دست
یعنی از همان زمان در دل خود دستگاه دولتی نیرویی برای مدیریت انتقال . همکاری داشته است اسالمی

های امنیتـی غـرب تـازه بـه  اسناد ارتباطات نمایندگان خمینی با سـازمان. قدرت در آینده بسیج شده بود
ین تحلیل دارند کـه ایـن رهبـری بـرای شوند و همگی داللت بر هم تدریج و بطور قطره چکانی منتشر می

و این امر هم با توافق امپریالیزم آمریکا و هم . شده است بندیداری در ایران سرهم نجات دولت سرمایه
شکل انتقال قدرت به وضـوح نشـان . ی از خود دستگاه دولتی شاه صورت گرفته استیها همکاری بخش

طبقات حاکمه با دفتـر و دسـتک و افـراد و بخشی از . یختهنه تصادفی بود و نه خود انگ این ماجرا داد که
ی که برای مردم ایران کشیده یها ماهیت این رژیم و نقشه. تجھیزات آماده بودند که قدرت را منتقل کنند

  . بودند با همین مسئله چگونگی انتقال قدرت به خوبی آشکار شد

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

های محـالت، کـه قـبال گفـتم زیـر  موازی هنوز شکل نگرفته بودند و حتی در کمیته دستگاه های سرکوب
بسـیاری از . اما افراد مسلح فراوان بودند. ظامی منسجمی وجود نداشتبود، هنوز نیروی ن  کنترل مساجد

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

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

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

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

های اعتصاب سابق بودند که اکنون بـه شـوراهای  ال همان کمیتهاما عم" شوراهای اسالمی"گذاشته بودند 
  . است تحولی که در بسیاری انقالبات دیگر هم دیده شده. کارخانه تبدیل شده بودند

ها را در تقابـل بـا  واضح بود که ماهیت طبقاتی رژیم به سـرعت ایـن شـورا توضیح دادمطور که قبال  همان
نقطـۀ عطـف در ایـن شـکاف مسـئلۀ مـدیریت . ینـا همـین طـور شـدو ع. حکومت اسالمی قرار خواهدداد
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ها را تعیـین کنـد، دولـت یـا خـود  ال اصلی این بود که چه کسـی حـق دارد ایـن مـدیروس. ها بود کارخانه
کارگران؟ فروهر، وزیر کـار در حکومـت بازرگـان، بـرای در دسـت گـرفتن کنتـرل صـنایع  مـدیرانی را 

جالب . تقریبا همه جا این کار با اعتراض کارگران مواجه شد. فرستاد کرد و به کارخانجات می منصوب می
ها از طرفـداران سـابق یـا وقـت حـزب تـوده و تعـداد کمتـری نیـز از  ایـن مـدیربسیاری از است بدانید 

ایـن مـدیران بـا . از کسانی که زمان شاه در دستگاه شاه نیز کار کرده بودند. طرفداران جبھه ملی بودند
رفتند که کنتـرل امـور  ها می ی و فرمان رسمی وزیر کار و همراه با گروهی مسلح به کارخانهحکم دادستان

والبته در هر جا نوع برخوردها و یا اختالفاتی که بروز . را در دست بگیرند و مدیریت خود را مستقر کنند
شـوراهای "اغلـب روشـن بـود کـه  یعنیبنیادی باال بود  نکتهکرد متفاوت بود، اما وجه مشترک همان  می

  . اند قرار گرفته" داری اسالمی سرمایه"علیرغم اسالمی بودنشان به سرعت در مقابل حکومت  "اسالمی

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

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

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

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

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

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

آمدنـد  چھارده پانزده سالۀ حزب اللھی می نوجوانمثال پنج شش تا . ه بودای شروع شد خیلی اولیه و نطفه
برادر این : فقط میگفتند. زد هیچ کس هم حرفی نمی. ریختند ها را به هم می جلوی دانشگاه یکی یکی میز

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

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

  

هـای  نظامیباعـث تقویـت ایـن شـبه هـا وجـود داشـت  کنشی و سکوتی که در مقابل ایـن رفتاربی منظورتان این است که همین: س
  مذهبی شد؟
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یک آخوند مرتجعی چھـار تـا مـزدور را .  های فاشیستی همه جا همین طورند گروه. به نظر من بله: ث.ت
پـاداش " قھرمـانی"ایـن  رفتند و نـه تنھـا بـه خـاطر چپ حمله کنند و فردا مینیروهای فرستاد که به  می
ها را باید در نطفه  این گونه روند. خود ببرندنفر مزدور دیگر را هم با  ٢٠شدند  گرفتند که تشویق می می

موقـع مـا   آن. کند شوند و هیچ کس هم هیچ کاری نمی تر می دیدید که اینھا گنده اما هر روز می. خفه کرد
کردیم که باید در مقابـل ایـن حمـالت از خودمـان دفـاع کنـیم و اگـر نکنـیم  مدام این بحث را عنوان می

حتی یکی دو بار خودمان هم پیشـقدم شـدیم امـا متأسـفانه جریانـات . شود دفعات بعدی بدتر و بدتر می
تـوان در همـین عـدم  تر هـم شـد می یکی از اشکاالت چپ را که بعـد برجسـته. دیگر دنبالش را نگرفتند

های مبـارز، همـه  های دفاع از خود از پایین و بین توده به جای سازمان دادن کمیته. واکنش مشاهده کرد
یزم به جنبش نیـز ئو یکی از لطمات استالینیزم و مائو. گوید ببینند سازمان و حزبشان چه می منتظر بودند
ای اعتقاد ندارند و همـواره سـعی دارنـد  های مستقل توده این جریانات در واقع به سازمان. همین جاست

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

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

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

  

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

  

تر از همـه اول و مھم. ای از عوامل نقش داشت مجموعه. رفتار غریب سخت استتوضیح علل این : ث.ت
هـا بـه چشـم خلـق  اللھی رو رژیم شده بود و هنوز به همین حزب ای از چپ رسما دنباله اینکه بخش عمده

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

های بعدی را حس نکرده بودند و در نتیجه به پدیدۀ چماق بدسـتان بـه مثابـۀ جریـانی مـوقتی و  سرکوب
دانسـتند و قبـول  یعنـی می. کردنـد گذرا و یا صرفا متعلق به بخش کـوچکی از دسـتگاه مـذهبی نگـاه می

و به طور حتم تحت فرماندهی آخوندهای مرتجع به این اقدامات دست  اند ها سازمان یافته داشتند که این
عاقبت خـود " روحانیت مبارز"و  هستند ای  زنند، اما باورشان این بود که این جریانات ارتجاعی حاشیه می

هـا را  کـه این ایـن اسـتداللا  بدین ترتیب در حالی که برخی از رفقا ب. جلوی این اعمال را خواهد گرفت
و امـا . نـدکوبید ها را بـر سـر مـا مـی ها چماق های ضد امپریالیستی بودند این باید آگاه کرد مشغول بحث

بعد از قیام و فراهم شدن امکـان فعالیـت علنـی، بسـیاری از . ای که در باال اشاره کردم هم مھم بود نکته
هـا  سازماندهی تودهـ سد راه خود عوضکه در بلای نکردند  جریانات سیاسی مدعی چپ نه تنھا کار عمده

های مبارز بـه دسـت جریانـات سیاسـی افتـاد و سـپس  در وهلۀ اول ابتکار عمل از دست توده. شدندنیز 
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مـثال بـه جـای اینکـه همـه بـرای . ها هر کدام رفتند دنبال سازماندهی تشکیالت وابسته بـه خودشـان این
ی رفت دنبال ایجاد شـوراهای وابسـته بـه خـودش دیگـری دنبـال بیـرون وحدت شوراها مبارزه کنند یک

شعار سـندیکاهای  جریانی دیگرکشیدن کارگران از کارخانجات و سازمان دادن تظاهرات برای بیکاران، 
  . های سابق را احیا کرد اتحادیه می گفت بایددیگر یکی داد و  سرخ می

جریانـاتی مثـل اتحادیـه . اسی است کـه سـر دراز داردی سییاما ماجرای زدو خورد درون خود چپ ماجرا
و آن چپـی کـه . دنـدبودسـت ه ها قبل از انقالب علیـه مخـالفین سیاسـی خـود چمـاق بـ ها سال کمونیست

شد، که  گونه اقدامات شنیع را در آن زمان محکوم نکرد نه تنھا امروز خود قربانی حمالت مشابھی می این
های جاسوسی و امنیتی نیز در درونشـان رخنـه  انقالبی و مرتبط با سازمانجریانات ضد داد اجازه میدقیقا 

  . کنند و از خلق برای سرکوب همان خلق استفاده کنند

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

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

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

  

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

  

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

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

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

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

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

تر دستگاه هر روز کارشان همین بود کـه ایـن اوبـاش را بسـیج  آخوندهای ارتجاعی. و منسجم نشده بود
مسـئلۀ مقاومـت در مقابـل . کنند و به هر قیمتی که شده جلوی فعالیت چپ را در مقابل دانشگاه بگیرنـد
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آور است این همه چریک  و واقعا حیرت. ی از جوانب مھم مبارزۀ طبقاتی استهای شبه فاشیستی یک گروه
اللھیکه باید جلوی این حزب هیچ ایده و طرحی برای این عرضه نکردندو طرفدار ارتش خلق هیچکدام 

ما شکست خـوردیم بـدون آنکـه . بینید های دیگر نیز می این را بعدتر در خیلی از پدیده. ها مقاومت کرد
  .م، و این بدترین نوع شکست استبجنگی

  

کننـد، گـویی نـوعی خـط ناپذیری خود مـیاست که این جریانات علیرغم هیاهو و ادعاهای فراوانی که راجع به سازش این جالب: س
تهـران، اگر به تجاربی کـه در همـان دوره خـارج از . دهد خطر را درک کنندقرمز ذهنی دارند؛ یعنی مانعی فکری که به آنها اجازه نمی

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

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

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

  .روهای مذهبی را عقب راندشکل گرفت، بسیج شکل گرفت و تا برخورد مسلحانه هم پیش رفت و نی

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .رژیم جدید بودند
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  همان بهمن و اسفند؟ ؟چه موقعی: س

  

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

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

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

  ! کردند یها هم همکاری م کرده بودند که در بازجویی" نفوذ"

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

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

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

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

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

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

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

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

این حادثه به تنھائی وضع اسفناک ! شگاه مراسم بزرگداشت سیاهکل را برگزار کردندنداشتیم و رفتند دان
فقط ببینید جریان مـدعی رهبـری بزرگتـرین نیـروی . دهد چپ بالفاصله پس از قیام را به خوبی نشان می

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

  !بلکه هدف تظاهرات را هم عوض کردند
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رفت؟ در  کردند از دیگران چه انتظاری می بودند و چنان عمل چنین ما" خواهترقی"اگر دو نیروی عمدۀ 
بقی مـاو تازه باز هم بگذریم که حتـی در میـان . مھمی نبودندیروی نروی هم حتی مقایسه با این دو بقیه 

 ریاکـمهرژیـم  بـاکه رسـما  ندشان چندجریان به اصطالح مائوئیستی بود بزرگترینسیاسی چپ جریانات 
. خـدمتکار بھتـری هسـتند یـک برای نشان دادن این کـه کـدام با حزب توده مسابقهکردند و در حال  می

حـاکم  "چپ"کنندۀ پس از قیام چه وضعیتی بر  در چند روز اول و تعیین زد کههمین نکات روشن می سا
  . بود

و تشـکل آگـاهی  سـطح. کلیـدی بـودمسـئله ای  ماجرای پایان دادن به اعتصابات که در باال اشاره کردم
نی بالفاصـله پـس از سـرنگو ۀآمادگی پرولتاریا را در دور ۀیعنی مھمترین معیار اندازه گیرِی درجطبقاتی 

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

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

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

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

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

واقعا اگر به انقـالب ایـران نگـاه ! اوضاع از همان روز اول خراب بودباید در نظر داشت که خالصه اینکه 
چھل . وضعیت را آرام کرد  و نظم سرمایه را مستقر ساختکنید میبینید رژیم جدید بالنسبه بسیار راحت 
به عالوه در همین شرایطی که چپ ما  مجـذوب خمینـی . اند سال هم هست که این وضعیت را حفظ کرده

  . تغییر رژیم بود بازسازی دستگاه دولتی و مھندسیشت پرده در حال نیز از باال و پ زیشده بود بورژوا

  

  معنای مارکسیستی است دیگر؟ همان دولت بهاز شما  تعبیر: س

  

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

  .داری جھانی سرمایه
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  .داری را از بین برد کردید با یک دگرگونی اوضاع میشود دولت سرمایهتصور میگفتید که پیشتر : س

  

کم گرفته بود  ی در ایران را دستیم که دولت بورژواردک من به یک مشکل کلی در چپ اشاره می: ث.ت
برخی البته تفاوتی بـین رژیـم . کرد با افتادن شاه و یا قطع شدن دست امپریالیزم از هم بپاشد و تصور می

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

  . نداشتند

  

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

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

  

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

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

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

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

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

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

 هـایدولـتبشوید که در دفاع از منافع ملی خودشان اما تحت نـام کمـونیزم بـه زدوبنـد بـا همـین  هایی
  . ولندبورژوایی مشغ

ارتجاعی  فدائیان رابنابراین برای ما اینگونه مواضع تعجبی نداشت، اما در ضمن به این معنی هم نبود که 
به  ی کهجریاناتبین المللی در جنبش کارگری مثال . ایم ما در تاریخ از این گونه جریانات زیاد دیده. یمنابد

اما . اند اند اما به مواضع انقالبی هم نرسیده دهیعنی جریاناتی که از رفرمیزم برش کر. سنتریست معروفند



  ١٣٦١تا  ١٣٥٧، سال  ٢تاريخ مسکوت، بخش  47

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

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

و این . کردند می روشن خود را نخست باید جایگاه طبقاتی وشنفکری بودند کهبورژوایی  ر جریاناتی خرده
و نــه در تحــوالت ایــدئولوژیک و یــا تغییــر در  گرفــت صــورت خواهــدطبقــاتی در خــود مبــارزه 

ی خواهند رفـت و یجریاناتی به طرف ضدانقالب بورژوا. که خودشان به کار می برند هایی پردازی عبارات
. را در سازمانی مثل فدائیان انتظار داشتیم شدن این دو قطبیما . جریاناتی به طرف کارگران و زحمتکشان

ی مثل پیکـار یـا یها حقیقتش را بخواهید علیرغم این بحث، بسیاری از رفقای ما هم برای تشریح گروهاما 
انقـالب  به این معنی که این جریانات بـین رفـرم و اما نه  .کردند فدائیان، از مقوله سنتریست استفاده می

  . بلکه بین بورژوازی و طبقه کارگر گیر کرده اند

  

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

  

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

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

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

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

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

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

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

که به طرفشان جلب شده بودند بالنسبه  افرادیبه این معنی که بخاطر . ها اما قدری متفاوت بودند ییفدا
ی و عقایـد منسـجمی نداشـتند و ، تشـکیالت و رهبـرتر بودنـد هـا نزدیـک تودهخواست ها و مبـارزات به 

انشعاب چند سال بعد بین اقلیت و اکثریـت نیـز در همـین . فشارهای از پایین بر آنھا اثر داشت بنابراین
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یعنی حتی هنگامی که رهبـری سـازمان دسـت کسـانی بـود کـه فدائیان از همان اول . پدیده ریشه داشت
چـرا کـه  کردنـد طـرح میهر حال یک سری انتقاداتی به رژیـم جدیـد را  بعدتر عمدتا اکثریتی شدند، در

بقیه  ای با تفاوت ماهویارزیابی فدائیان از انقالب اما . ها علیه آن دفاع کنند ند از مبارزات تودهبودمجبور 
پیـروز شـده بود کـه اکنـون " جبھة خلق"این و آن هم این بود که . ها نداشت ها و مائوئیست استالینیست

پـس ." خلق متحد و یک پارچه رژیم سلطنتی را سـرنگون کـرد"اعالم کردند  کاردر اولین شماره . است
مستشـاران "مثـل " داری وابسـته سرمایه"ها این بود که از طریق شعارهایی علیه  اکنون تاکتیک اصلی آن
بـه دارنـد و هـم  هـم خلـق را یکپارچـه و متحـد نگـه" ها را ملی کنید بانک"و یا " خارجی را اخراج کنید

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

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

هـای  هـای هنگفتـی را بـرای اجـرای پروژه ها نقـدا پول و یـادآوری کـنم اغلـب ایـن شـرکت ـ شده بودند
هـا و بـاال  کاره ول کردن پروژه ھا فرصت را برای نیمهمشخصی از دولت ایران گرفته بودند و اکنون نه تن

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

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

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

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

های ضربت ارتجاع نقـدا تظـاهرات  اه اول گروهفراموش نکنیم در همان م. کند و ضد انقالب را درک نمی
بنـابراین اقـدامات ضـد . نده بودخون کشیدخاک و کشاورزان ترکمن و کارگران شھر صنعتی البرز را به 

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

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

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

  . فرستاد می تبریک" عالیقدر ملت

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

های ضـد انقـالِب آخونـدی  ی ما به جای افشـای توطئـهیو دوستان فدا".  همه باید بروند"استکبار جھانی 
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محتوای خمینی را با بیانی دیگر تکـرار  ی و بیهای توخال بازاری علیه حقوق دموکراتیک مردم، همان شعار
سنتریست خواندن این جریانات در آن زمـان در واقـع نـوعی کـش دادن  ؛بنابراین قبول دارم. کردند می

بـه اعتقـاد مـن . کن ارتجاع شـدند ها در واقع جاده صاف این. این مقوله به ماورای معنی تاریخی آن است
کم در ارتبـاط بـا آن  وضـعیت اقلیـت هـم مناسـب نبـود امـا دسـت ها بـرای تشـریح این مقوله حتـی بعـد

کـرد امـا هرگـز بـه گسست اقلیت از مواضع سازشکارانه اکثریت . توانست جھت حرکت را نشان دهد می
  . طرف مواضع انقالبی هم نیامد

  

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در . بیشـتر اسـتنیـز باشـد امکـان مبـارزۀ طبقـاتی  گسترده تـربرای پرولتاریا هرچه حقوق دموکراتیک 
ایدئولوژیک و وابسـته بـه سیاسـت خـارجی شـوروی و چـین، دنیـا بـر اسـاس  جریاناتصورتی که برای 
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ترین فاشیست دنیا باشـید  کش توانستید آدم می. بندی شده بود نزدیکی و دوری به چین و شوروی  تقسیم
ها  شـدید مـدال مترقـی بـودن را از استالینیسـت نزدیـک می" اردوگاه سوسیالیست"اما به شرط اینکه به 

  .دادند ها به شما می کردید همان مدال را مائوئیست فتید و اگر از شوروی انتقاد میگر می

بنابراین اغلب جریانات چپ از همان ابتدا حکومت بازرگان را به منزلۀ نوعی بازماندۀ ضدانقالب مغلـوب 
شـت کردند در صورتی کـه ضـد انقـالب واقعـی را کـه در پ معرفی می" داری وابسته سرمایه"یعنی رژیم 

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

یعنـی عقـب داری شـدن جھـان داری مسـتقل در عصـر سـرمایه رویای سرمایه. کنی برای آخوندیزم صاف
ی جـز آخونـدیزم و سـلطه بـازار یو در ایران ایـن معنـا. داری دوران ماقبل سرمایهسمت گردی واقعی به 

توانـد  کـرد بـا توسـل بـه مـذهب می تصور می ایران مرداد بورژوازی مفلوک ٢٨پس از کودتای . نداشت
را در مقابـل نیروهـای خود را واقعیت بخشد در صورتی که در واقع شکست تاریخی خود استقالل رویای 

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

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

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

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

ی رژیـم و یور که گفـتم ماهیـت بـورژواط همان. توان در جنبش کارگری مشاهده کرد به شکلی واقعی می
حمالتش به طبقه کارگر بعد از قیام به سرعت و در خود واقعیت مبارزه طبقاتی جو سیاسی را در بسیاری 

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

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

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

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

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

جنبش کارگری را به نفع خود و در مقابل رژیم بازرگان سـازمان آن خود کردند و به این وسیله توانستند 
توانست در مقابل ضد انقالب تناسب قـوای سیاسـی را بـه هـم بزنـد طبقـه  ی که مییمھمترین نیرو. دهند
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کارگر بود اما هر چند در طول تمام دورۀ بعد از قیام نیز مبارزات کارگری علیه رژیم جدید ادامه داشـت 
و . تبـدیل شـود رژیـمدر مقابل  متحد ییاستالینیست و مائوئیست نتوانست به نیرو "رانرهب" لطفاما به 

دلیـل بھتـرین . در دسـت بگیـردنیـز رهبری مبارزات دموکراتیک را  ه استدقیقا به همین دلیل نتوانست
زی علت عمدۀ پیـرو. توان دید را در ناتوانی طبقه کارگر در رهبری تھیدستان شھری میمسئله اثبات این 

طبقه کارگر نتوانست این الیه ها را از دست ارتجاع خارج کند چرا که . ضد انقالب دقیقا در همین جا بود
  . های خودش متحد شود چرا که نتوانست حتی برای خواست. نتوانست قدرت طبقاتی خود را نشان دهد

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  از چنین واکنشی مطمئنید؟: س

  

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

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

امـا بـه هـر . اند ز مفقود شـدهمرموها به طرزی  ها و اعالمیه های نشریاتشان و یا برخی بیانیه بعضی شماره
پس از ماجرای حمله به خلق عرب در رابطـه بـا مسـئله کردسـتان نیـز از ایـن نـوع  پیکارریۀ در نشحال 
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این بـود کـه بـه جـای افشـای حمـالت  واکنش اینھا ترین رایج. نظرات شووینیستی زیاد پیدا خواهید کرد
ه انقـالب های امپریالیزم برای تجزیه ایران و ضربه زدن بـ ها دائما به توطئه دولت مرکزی به حقوق ملیت

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

  

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

  

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

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

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

های  ا قربـانی توطئـههـ هـای کـارگر و زحمـتکش ایـن ملیت ها دقیقا به همین خـاطر اسـت کـه توده ملیت
های  بدیھی است که الیه. داران و زمینداران خودشان نشوند و وحدت جبھۀ کارگری را حفظ کنند سرمایه

همین طور که امروزه هم بـورژوازی . اند ها چشم به بورژوازی کشورهای دیگر دوخته ارتجاعی این ملیت
یـا بورژوازی ملیـت سـتمدیده . ه شده استهای ایاالت متحده و اسرائیل در خاورمیان کرد همدست توطئه

ها  توان از حقوق ملیت به این بھانه نمی .و یا با رقبای خارجی آن با بورژازی کشور ستمگر معامله کندباید 
برای هیات حاکمۀ ایران البته خوزستان منطقۀ حساسی است دقیقا هم به خاطر منابع نفتـی و . دفاع نکرد

ی قرار داشـت و یای تحت تأثیر همین مالحظات بورژوا اندازه جه چپ هم تا در نتی. هم رقابت با عربستان
  .شود گفت که پس نفت ما چه می پیکار می سازمان با ساده لوحی

  

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

  .بپردازیم

  

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

. دادنـد حجـاب را  راه نمی گفتم در تظاهرات ضد شاه که عمدتا تحت کنترل ائتالف اسالمی بـود زنـان بی
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در هـر جـایی . نخست در ادارات دولتی. بعد از قیام نیز حمالت به حقوق زنان از همان روز اول آغاز شد
های سابق نیز همه در پناه ضـد  ها و ساواکی ها و لومپن طلب بود و فرصتیک انجمن اسالمی تشکیل شده 

و در شرایطی کـه همـه چیـز بـه هـم ریختـه بـود ایـن . ها شده بودند انقالبیون اسالمی عضو همین انجمن
گرفت با توسل  کارۀ ادارات شده بودند و هر جا هم که مقاومتی در برابرشان شکل می ها عمال همه انجمن
البته همه جـا یکدسـت نبـود، امـا بطـور کلـی . دندکرتر از خودشان سرکوب می های نظامی مرتجعبه نیرو

یکی از اولین عواقـب آن حجـاب  و جدید نخست در ادرات دولتی مستقر شد یتوان گفت نظم ارتجاع می
ت ماومقمیزان  آنجادر کارخانجات هم درجریان بود بود اما  اقداماتجالب است عین همین . اجباری بود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

را کم رنگ کند این تاریخچه را جور دیگری بیان کنند که هم نقش آن کمیتۀ اولی  اند متفاوت سعی کرده
  . شان را آب و تاب دهند و هم نقش خود
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درسـت چنـد . شـدرشد این کمیته مھمترین عامل در واقع  ضدانقالبخود رهبر اما واقعیت این است که 
هـای ضـربت ارتجـاع در بـاب ضـرورت  روز پس از تاسیس این کمیته، خمینی برای خـط دادن بـه گروه

نگذاشت که برنامـه رژیـم جدیـد چیـزی جـز باقی شک و شبھه حجاب افاضاتی ایراد کرد که دیگر جای 
طلبی کـه  های فرصت اینجا دیگر نه گروه. ت زنان نیستمتحمیل حجاب اجباری و سرکوب هر گونه مقاو

در مقایسه با مبارزه علیه امپریـالیزم و را  مسئله زنان ی  کهیها گروهآن به دنبال خمینی افتاده بودند و نه 
توانسـتند مـانع رشـد اعتراضـی  کردنـد نمی فرعـی و انحرافـی  قلمـداد می مسئله ای تهداری وابس سرمایه

بدین ترتیب مسئلۀ زنان کاتـالیزوری شـد بـرای . بشوند که حتی اعضای خودشان را نیز در بر گرفته بود
و مسئله بقدری روشن و مشخص بود کـه دیگـر . رهبران چپمیل و اهداف اتحاد نیروهای چپ علیرغم 

 بـهو همـین اتحـاد . توانست جلوی اتحاد از پائین را بگیـرد نه سفسطۀ تئوریک و ایدئولوژیک نمیهیچ گو
مـارس بقـدری علنـی بـود کـه خمینـی بـا  ٨تو دهنی تظـاهرات . شدمنجر " امام"شاید تنھا عقب نشینی 

       ! اعالم کرد که خیر ما قصد نداریم حجاب را اجباری کنیم  اش مصلحتی همیشگیهای  گویی دروغ

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

  ای دادند یا پیگیر این مسئله بودند؟ آیا در رابطه با این موضوع بیانیه. منظورم بیشتر به شکل سازمانی است: س
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من یادم نیست کـه آیـا . ای بودند عدههای ملی مذهبی که نه، اما از طرفداران جبھه ملی چرا  گروه: ث.ت
 ٨کمیتـۀ همـاهنگی آن دانم افرادشـان در  اما می ،ای در دفاع از این تظاهرات داد یا نه جبھه ملی اعالمیه

طرفداران جبھه ملی نه تنھا در باره مسـئله زنـان بلکـه خواسـت . شرکت داشتندکه ما فراخواندیم مارس 
ها برای  ا ما از همان اول به همین دودلیل توانستیم روابطی در پایهمجلس موسسان نیز فعال بودند و اتفاق

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

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

  

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

نشان به آن نشانی کـه . تشتت بودیمهای خلقی هم پراکنده و م بنابراین حتی در لفاظی. چندین کاریکاتور
مـارس و کارهـای همیشـگی  ٨مارس همه رفتند دنبال بزرگداشت نقـش خودشـان در  ٨بعد از ماجرای 

تازه بعد از ایـن موفقیـت . و مسئله جنبش علیه حجاب اجباری به فراموشی سپرده شد. ای خودشان فرقه
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، یعنی جایی که مبارزۀ واقعی علیه حجاب اجباری کردیم باید تمام نبرد را متوجه ادارات و کارخانجات می
مارس  ٨تظاهرات . و البته باز به صورتی متحد و یکپارچه و دور یک شعار واحد. هر روزه در جریان بود
توانیم جنبش علیه حجاب اجباری را سراسری کنیم و در همه جا رژیم را بـه عقـب  نشان داده بود که می

  . برانیم

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

دیگـر . سرکوب شدمارس جنبش زنان پراکنده شد و به تدریج  ٨بعد از .  داشتند و نه فھم اهمیت آن را
  ٨خالصـه اینکـه چـپ مـا یـا از . دانسـتند این مسئله را انحرافـی میتا آخر که از اول  ذریم از جریاناتیبگ

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

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

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

  

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

  

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

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

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

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

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

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

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

، اما درسـت در آن مـاه اول بعـد از قیـام بـه وضـوح دانست میطالقانی " حضرت"رهبر انقالبی خود را و 
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چـرا کـه بعـد از .  زرگتـری داشـتپایگاه کـارگری بو یا حتی مجاهدین های چپ  سایر گروه درمقایسه با
اند پـس بایـد  در مجاهدین تصمیم گرفته بودنـد حـاال کـه مارکسیسـت شـده" تغییر مواضع ایدئولوژیک"

ها فرسـتاده بودنـد و در  بنابراین مدتی قبل از انقالب رفقایشـان را بـه کارخانـه. بروند درون طبقۀ کارگر
ه شده بود دور  اینھا تعداد زیادی کـارگر جمـع شـده رادیکالیز یکارگر جنبشنتیجه در دورۀ انقالب که 

کردیم و وظیفۀ عمدۀ خود را عملی  ما که در آن دورۀ اولیه ضرورت این چرخش به طبقه را درک می. بود
مثال در همان . دیدیم یشدیم رفقای پیکاری را م دانستیم، در بسیاری از جاهایی که وارد می ساختن آن می

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

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

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

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

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

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

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

  . های این جریانات نبودند توجیه اعالمیه

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

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

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

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

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

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

ها با یـک جـواز دادسـتانی و یـک تـیم  ان بگیرند، اینلیبرال حکومتی باید این شوراها را در دست خودش
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. کردنـد هـای خودشـان تعـویض می رفتند و اعضای مبارز شورا را با آدم های مختلف می مسلح به کارخانه
 ٢٠٠بـا حمایـت بـیش از  در عـرض دو سـالنشانده را به هم وصـل کردنـد و  سپس این شوراهای دست

فھمیـده بـود کـه بھتـرین راه هم الله  یعنی حزب. انداختند راه  کارخانه جلسات شورای متحد تھران را به
. کـرد هـا را درک نمی کنترل جنبش کارگری در دست گـرفتن ایـن شوراهاسـت، امـا چـپ مـا اهمیـت آن

گفتنـد ایـن شـوراها اسـالمی اسـت و بایـد سـندیکاهای سـرخ سـاخت و  ها می طور که گفـتم فـدائی همان
  . ه بودند و سرگرم سازماندهی تظاهرات بیکاران بودندها کارخانجات را رها کرد پیکاری

  

  ؟چگونه سندیکایی استسندیکای سرخ  اما واقعا :س

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ایـن جریانـات ) اگر نگویم ضدکارگری(های غیرکارگری  بگذارید به پدیدۀ دیگری اشاره کنم که سیاست
قبال گفتم بعد از انقالب بسیاری از صاحبان . کند بورژوایی را بسیار روش میبه اصطالح رادیکال اما خرده
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مـدیرانی را تعیـین ) با ریاسـت آقـای فروهـر(نشاندۀ آنھا فرار کرده بودند و وزارت کار  و مدیران دست
ها کـارگران زیـر بـار مـدیران دولتـی  امـا در بسـیاری کارخانـه. فرسـتاد کرد و به این کارخانجات می می
در بسـیاری از . کردند که تحت کنترل شـوراها بودنـد رفتند و از بین خودشان مدیرانی را انتخاب می ینم

؛ یـا بیـرون کارخانـه و یـا در شـد واحدها محصـوالت کارخانـه توسـط خـود کـارگران توزیـع میگونه این 
مسـتقیما کـارگران  کهچرا  بسیار مھم بود هاین پدید. آن اطالع دارم ۀخود من از سه نمون .ی شھرها هجاد

اگر شما در تاریخچۀ تـک شرط می بندم اما . داد را در کنار مردم و در مقابل دولت و تجار بازار قرار می
مـثال . ای به این پدیده پیدا نخواهید کـرد تـا چـه رسـد حمایـت از آن ها بگردید حتی اشاره تک این گروه

کرده بود و برای خنثی کردن تبلیغـات وزارت سازی مدیران دولتی را بیرون  شورای یک کارخانه باطری
کار مبنی بر اینکه بدون این مدیران تولید به هرج و مرج کشیده شده و کیفیت محصوالت خـراب شـده، 

های جدید محصوالت کارخانه را برای تایید کیفیت به شرکت ژاپنی مـادر فرسـتاده بودنـد و  مستقال نمونه
تصـمیم گرفتـه بـود کـه دسـت ") اسـالمی"همین شـورای (مین شورا ه. ها را گرفته بودند تایید کتبی آن

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

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

  !شان شتافت؟ خیر به کمک طبقه کارگراین مدعیان 

  

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

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

  . حزب نشریهدبیر سر بودید و بابک زهرایی 

  

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

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

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

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

تعداد ما، حتـی . در ضمن در زمان وحدت از نظر عددی نیز تعداد آنھا از ما بیشتر بود. بیرون خواهد زد
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به همین علت مـا . ٪٥٥٪ به ٤٥شاید . ها کمتر بود بعد از وحدت با گروه طرفداران سابق شعاییان از آن
ثانیا اگـر در جـایی بـه . اصرار داشتیم که اوال هیئت اجرائیه باید نصف نصف باشددر این مذاکرات خیلی 

گیریم و مسـئله  بست برخوردیم و رای نصف نصف شد، در رابطه با آن مسئله اصال تصمیم اجرایی نمی بن
حـزب از  این باز بھتر از این بود که در اثر اولین اخـتالف به اعتقاد ما .کنیم را به بحث درونی واگذار می

یکی از مالحظات جدی ما در مذاکرات وحدت همین بود و بـدون توافـق بـر سـر آن رضـایت . هم بپاشد
در رابطه با تعداد هیات اجرایی هم توافق کردیم که بیش از دوازده نفر نباشد کـه از سـرعت . ادیمد نمی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

از همان مـاه اول بـه  ها شکل گرفته بودند و تقریبا های ما نیز در تھران و شھرستان و مھمتر این که واحد
بعد دیگر هیچ کدام صرفا چند اسم روی کاغذ نبودنـد و بـه صـورت واحـدهایی کـه روی پـای خودشـان 

های درون حزبی ما به سرعت خیلـی  ما هم سریع رشد کردیم و هم فعالیت. کردند اند فعالیت می ایستاده
جوانان و زنان زیادی . گری حزب بودای که برای همۀ ما خیلی جالب بود رشد کار نکته. زنده و موثر شد

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

  .مانشیراز، اهواز، تبریز، مھاباد و مسجد سلی

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

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

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

   .صرف مسائل درونی و لجستیک می شدانرژی کادرهای مرکزی ما 

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

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

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

هـا  شد که توجه اینھا بیشتر به مسائل باالیی ها مشاهده می به تدریج در بحث. دوستان را نیز تحریک کرد
بخصـوص پـس از . جوینـد ری میهای مسـتقیم بـا آن دو و گفتگو با مقامات رژیم جلب شده و از درگیری

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

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

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

  . کرد های روز را برای این دوستان ساده می العمل کرد و هم امر تعیین دستور روی را توجیه می این راست
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یخ وجود دارد که معتقد است بـرای ای از تار  فهمم بر اساس این دیدگاه گویی نوعی تلقی و برداشت جبرگرایانه طور که من می این: س
شـود و گویـا  تـری تبـدیل می یک نیرو وظایف و تکالیفی وجود دارد که در فرایند پیش بردن و انجام دادن آن الجـرم بـه نیـروی مترقی

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

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

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

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

  

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

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

پرولتاریا و آغاز انقالب سوسیالیستی منجر شود و یا در همان سطح  از سویالجرم یا باید به کسب قدرت 
اما در دست رهبری اس دبلیو . کم این تفسیر ما بود دست. وکراتیک نیز شکست خواهد خوردتکالیف دم

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

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

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

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

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

  

سـمت انقـالب دانم شاید این موضوع بحث ما نباشد، اما جالب است که بپرسم آیا واقعا طبق تعریـف تروتسکیسـتی کوبـا بـه  می: س
  ؟ستی رانده شدسوسیالی
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و  گفتند کوبا سوسیالیست شده اما اعتقاد داشتند که دولتش دولتی کارگری است ها هم نمی آن. نه: ث.ت
حتی اگـر خـود . استشده  حاکمدر کوبا از لحاظ عینی پرولتاریا  یعنی .در حال گذار به سوسیالیزم است

یعنی هرچند که انقالب کوبا بـه طـور ذهنـی تحـت رهبـری سوسـیالیزم  !این امر واقف نباشد بهپرولتاریا 
یعنی رهبـری بـورژا ـ . انقالبی نبوده است اما به طور عینی به آغاز انقالب سوسیالیستی کشیده شده است

ک و غیر پرولتری به خاطر منطق مبارزات ضد امپریالیستی بدون آنکه خود بدانـد و یـا بخواهـد دموکراتی
ای است از آن چـه واقعـا در انقـالب  ساده نگاهاین البته هم . داری شده است مجبور به سرنگونی سرمایه
پایگـاه . گیرد ده میآگاهانه این رهبری در حمایت از انقالب ارضی را نادی بسیار کوبا رخ داد و هم برنامۀ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ها را اخراج کنـیم  به شرط آن که این. در داخل هست به نام امپریالیزم با مشتی عناصر وابسته "خارجی"
گفتند  قبال عرض کردم مثال فدائیان ما می!  لوحی یا شاید به همین ساده. به همین سادگی. شویم مستقل می

حـاال کـه ایـن مبـارزات  پـس. "سـلطنتی تهزنده باد مبارزات انقالبی خلق قھرمان ایران علیه رژیم وابس"
در چند مـاه اول انقـالب فـدائیان سـخت . نابود شودنیز داری وابسته  پیروز شده باید ادامه داد تا سرمایه

پرسـیدنی اسـت ایـن . داری وابسته و افشای آن در گوشـه و کنـار مملکـت بـود سرگرم مبارزه با سرمایه
روشن کنند در این چند مـاه اولیـه واقعـا باید نسال بعد عاقبت برای تاریخ  ٤٠دوستان اکنون نزدیک به 

خمینی نیز نه فقط در حال افشـا ؟ در همان زمان خود رژیم !چند سرمایه دار وابسته را افشا یا طردکردند
بودند و با استفاده از بخش دیگری  که مشغول اعدام آن بخش از وابستگان بود که به ضرر قدرت جدید

  . کردند ضد انقالب جدید همکاری میاز همان وابستگان که اکنون با 

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

  

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

  

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

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

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

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

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

های  به تاسیسات این پایگاه تمام نشده زدند که به شرکت ژاپنی اجازه داد نه تنھا زیر قرارداد بزند و پول
  .   دریافتی را باال بکشد که تازه ادعای غرامت هم بکند
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و در ایـن اشـتباهات دیگر جدای از این عدم شناخت مفاهیم و نظریات مارکسیستی که برای من خیلـی عجیـب اسـت  ۀیک نکت: س
ها از مارکسیزم و مفاهیم مربوط بـه آن، درکـی خیلـی سـاده و همـان درک  نقش مهمی دارد، این که گیریم درک خیلی از افراد و گروه

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

یعنی حتی اگـر شـناختی از بیسـت سـال اخیـر . کنند داد مخالفت می هایی که شاه به نمایندگی از آمریکا دارد در ایران انجام می برنامه
. توانسـت بـه دسـت بیایـد ها افرادی نفوذی هستند یا مثال آدم کش هسـتند خیلـی راحـت می ایران هم وجود داشت این تصور که این

.. یروهای لومپنی هستند که در ده بیست سال قبل از انقالب نقش مخرب و ویران گری در جریان ملـی شـدن وها همان ن اینکه این
توانستند شناخت بهتـری بـه  گرفتند می اگر این را در نظر می. رسید شان به آن دوره می ها هم شاید سن بیشتر این کنشگر. بازی کردند

  .وجه بشونددست بیاورند تا اینکه ضربه بخورند و بعد مت

  

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

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

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

هـا و توجیھـات آن دوران را جلـوی یـک بچـه  تواند خود را توجیـه کنـد؟ اگـر االن بسـیاری از تحلیل می
بین باشیم باید بگوئیم در کلیتش سطح آگـاهی چـپ در ایـن انقـالب  عاگر واق. خندد بگذارید، به شما می

هر جـایش را کـه نگـاه کنیـد . فاجعه است بگذاریدو هر جایش را که دست . واقعا چیزی جز فاجعه نبود
. چپ ایران شکستی تـاریخی خـورد بـدون آن کـه حتـی بجنگـد. دنشین تان  می عرق سرد شرم بر پیشانی
و از . کردند که باید علیه این رژیم مبارزه کرد که سر خودشان باالی دار رفتبسیاری فقط هنگامی حس 

سال کشتار و سرکوب دائمی و استیالی کامـل ضـد انقـالب در قـدرت، هنـوز فـدائیان  ٤آن بدتر، پس از 
تر بـه  کـه خودشـان از دوسـال قبـل سـت و این در حـالی". کشد انقالب شعله می"دادند،  اقلیت شعار می

  !  فرار کرده بودند کردستان

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

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

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

در چنین انقالبی به این پیچیدگی، هنگامی که برداشت استراتژیک چپ این باشد که خلق علیه امپریالیزم 
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آیا تعجبی دارد که در ضدیت بـا امپریـالیزم پشـت . نتیجه همان خواهد شد که دیدیم انقالب کرده است،
های دار درک کردند کـه خیـر ایـن ضـد انقـالب اسـت، در  خمینی بروند؟ و یا هنگامی که در باالی چوبه

ضدیت با خمینی به همان امپریالیزم یا نوکرانش پناه ببرند؟ اکثریت عظـیم چـپ یـا مرتکـب اشـتباه اول 
حتی . و در همۀ جریانات مختلف هم درجاتی از این اشتباهات دیده شد! ده است یا دوم و یا هردو باهمش

. ند از این چارچوب فراتر برونده بودهایی که عمال نتوانست بودند گرایشهنوز الملل چھارم  در جریان بین
بـا نقشـه و آگاهانـۀ آلـت  های کنیم و نه غرض ورزی و اضافه کنم فعال در باره اشتباهات چپ صحبت می

  . های دول خارجی به اسم چپ دست

  

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  ظر میها را به عنوان بخشی از خلق در ن 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 . اندازد های امروز می هوا و بحث
کنند اما بین مفهوم خلق و مفهوم مردم بـه  ها را انکار می گرایش این دستاستالینیزم و  این جریانعلیرغم این که . کرده است مطرح
خواهم بگویم علیرغم این همه سال، باز انگار چنین چیزهایی وجود دارد و قضـایا را داریـم  می. همپوشانی وجود دارد تا حدودینظرم 

  .کنیم بر اساس این نوع مفاهیم تحلیل می

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

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

  

  ..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

  

برای من جالب است بدانم که منابع مالی جریان نو پـایی مثـل جریـان سازمانی پیشین بازگشتی داشته باشیم، اگر به بحث های : س
  شد؟ شما که تازه از خارج کشور آمده چطور تأمین می
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اکثریت باید برای تامین مخارج خودشان کار . از لحاظ شخصی و خانوادگی رفقای ما پولدار نبودند: ث.ت
یعنـی از جـایی . منبع مالی دیگری هم نداشتیم. ما منابع خصوصی داشتند از سه نفریشاید دو . کردند می

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

  

  .کارهای جمعی منظورم بود: س

  

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
های حزب را در بـر داشـت؟ شـعار مرکـزی حـزب در آن مقطـع بـر پایـة حکومـت کـارگران و  ای بود که وحدت نظر کل بخش آیا برنامه

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

  

مـان اول بـرای یکـی ه. 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  بنابراین فرصتی نداشتیم برنامه. انقالب نشست دیگری نیز داشتیم اما فقط از رفقای تھران
ی پیرامـون شـکل و محتـوای یها حثقبل از انقالب در خارج ب. 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) سهو شاید (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  به عبارت ساده. شده بود نوشتهدانشجو 
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از آن جا که اختالفات عمده نبود ما هم حرفـی نـزدیم . ندهقرار دند و ما را در عمل انجام شده کنمنتشر 
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
هم کامال مورد قبول ما نبود و بخش عمدۀ آن قبل از قیام نوشته شده بود اما در هر حـال از نسـخۀ اولـی 

  .تربود دقیق

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

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

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

د نـدر عمل و در خود مبـارزه بتوان )از قیاممثال دوره بعد ( دوره  خاص یککه در براساس 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 اننپلی بزنفعلیت دارد،  ان وضعیتهم
و ). یعنی کپی برداری کامل از برنامه مشابه اس دبلیـو پـی(برنامه خیلی آمریکایی است سبک اوال  کارگر

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

ها قبل از انقالب  این شد و باکمال تعجب ما، نخست پیرامون مسئله زنان که 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 ای علیه حجاب اجباری در ادارات و کارخانه کمتر مبارزه. تر شده بودبیش
 دوسـتانهـای ایـن  اما در بحث . ا خبر داشتیمدست کم از آن هایی که م .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 یا بگذاریم و 

هایی بود که برای اعتراض به حجاب اجبـاری در  شدم در پیکت اولین باری که متوجه این مسئله 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 آندرنتیجه 
، کننـد کـار میپیـام دانشـجو هم هنوز به صـورت بانـد  ،ها شد که این اثباتا نجهمامن از  خود واقع برای

شـان  روی و هـم فیـل راست 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 

  . پرهیز کنند جدی مسئله زنان
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  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 

  

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 اگر اشتباه نکرده باشم یکی از جریانات چپ اینکار را می. شود می

  .یادی داشته استبازتاب ز نیز 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 من آن زمان تھران نبودم اما رفقای ما گزارش دادند که هم حزب

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

  

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

  

هـا در لنـدن حضـور مسـتقلی نداشـتند و در  گیری ما، این در دوره اولیۀ شکل. با جریان ما نه زیاد: ث.ت
  شان با ما بـه دشـمنی دیرینـۀ ریشۀ دشمنی بعدی. مستقیمی نداشتیمها سابقۀ درگیری  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. هزار نفر طرفدار داشتند و کلی امکانات شاید حدود دو. ها بود دست این

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

جواب شـما بـه  دانستند ی با علم به اینکه مییای صحرا به راه انداخته بودند و بر اساس محاکمه 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

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

در . ماجرا به صرف اخراج هم پایان نگرفت. ی از آن دوران که به این کارنامه شھادت دهندیهستند رفقا
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طـرف مقابـل . ت هواداران پیام دانشجو گسترش یافتخارج از کنفدراسیون هم حمالت فیزیکی به جلسا
کرد و به اتکای نیروهای هوادار حزب کارگران سوسیالیست آمریکا گاهی حتـی  هم البته از خود دفاع می

. ده بـودکـرجریان ما هم بـه شـکلی وسـط ایـن مـاجرا گیر. کرد در تالفی ضربات شدیدتری هم وارد می
انشـعاب در واحـد کنفدراسـیون  ایجـاد ما و در واقـع بـرایبا "ابحس 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 

های  ای را در سـاختمان جلسـه قـادر بودنـدبـین دانشـجویان تحـریم کنـیم و دیگـر نـه  این جریان را در
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 . ندچند ماه قبل از انقالب شخص من را نیز به قصد کشت در لندن با چاقو زد
هـای  در آن زمان حمالت جریانات فاشیسـتی بـه گروه. اند فرستاده" دوستان"بودکه چاقوکشان را همین 

های انترناسیونالیسـت،  و من هم در آن زمان عضو گـروه مارکسیسـت. چپ در انگلیس نیز جریان داشت
خیابـانی نزدیـک مقـر آنھـا کمـین کـرده های اصلی جنبش ضدفاشیست بـودم، و ضـاربین در  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 لندنی نبودند و بیشتر شما را به یاد جریانات خلقی جھان سـومی می

حتی در مجلـس عـوام انگلـیس، وزیـر کشـور وقـت در ایـن  وماجرا از لحاظ تبلیغاتی متوجه ساواک شد 
من چندماه بعد از این ماجرا به تھران آمدم و نتوانستم محاکمـه را دنبـال . ارتباط مورد سوال قرار گرفت
دانم که عاقبت پشت این ماجرا چه کسی بود، اما احساس خودم چه آن زمـان  کنم و هنوز هم درست نمی
ای بودم که سـاواک در آن زمـان  نه من کاره! یعنی کار این دوستان بود. گفتمو چه امروز همان است که 

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 . ها روی من متمرکز بشوند راستی دست
  . بوده باشدجریان آید که کار این دو ی بنابراین اصال با عقل جور در نم. ندو شتم قرار نگرفته بود ضرب

  

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

  

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

  

  خب این با خود مفهوم کنفدراسیون در تضاد نیست؟: س
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بله قطعا با تمام اصـول بـدیھی و مرسـوم و معمـول انسـانی در تضـاد اسـت چـه برسـد بـا مفھـوم : ث.ت
  !کنفدراسیون

  

های دیگـر بـا شـما چـه بـود؟ بـه  اول بعد از انقالب برخورد سـازمان ۀها در دور های مائوئیست و اتحادیۀ کمونیست جریانبه جز : س
کننـد بـه شـما  ای به نـوعی سـعی می گیرید موضع متفاوتی است و بعدها عده مارس که موضعی که شما می ٨خصوص بعد از جریان 

  بود؟ گونهفدائیان و پیکار چهای مهمتر مثل  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 ٦٠سال خیلی از ارتباطاتی که بعد در . گرفتیم می

. در ضمن خود ما هم به سرعت طرفداران زیادی پیدا کرده بـودیم. 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
رفقای ای از  در همان زمان عده. تر توفان رفت، جز برخی از رفقای چپ 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 .  م علیه بخش دیگرهم مخالفت با کل رژیم و هم توسل به بخشی از همان رژی. اوضاع داشت
خارج از ما . رسید سازمان منسجمی نیست و رهبری آن تحت نفوذ جریانات متفاوت و متناقضی قرار دارد

هیچ رابطۀ به اصطالح ها داشتیم، مثال سازمان وحدت کمونیستی،  روابطی که از خارج کشور با برخی گروه
رفقـای مـا در . دیگر برقـرار نکـردیم، جـز بـا کوملـهدیگری با هیچ یک از جریانات  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  این خواست کنـار گذاشـته میکه  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

  

که است  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

فھمیده شـود کنـار این خواست دانست، بدون آنکه حتی  ای انقالب ایران را انقالب دموکراتیک می مرحله
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بنـابراین . ده بودباری که چپ ایران دچار آن ش 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 وک بوروکراتیسیستم 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
خورند اما نه به معنای تاکیـد بـر وجـوه  همۀ این جریانات هنوز هم به مرحلۀ دموکراتیک انقالب قسم می

گوینـد انقـالب  یعنی هنگامی که می! بر غیرسوسیالیستی بودنشدمکراتیک انقالب بلکه صرفا برای تاکید 
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. گر یعنی رهبری حزب کمونیسترهبری طبقه کار! 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
یک مثال پیدا کنید که یکی از این جریانات طرفدار . شما را به رسمیت بشناسد حزبی شرطی که ولی فقیه

ایـن گونـه ! کراسـی را بـه ارمغـان آورده باشـندترین شـکلی از دمو 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  هرای  پایه نی انقالب دموکراتیک از اصلیکه طرفداران این چن
ها سایر مسـائل دموکراتیـک مثـل آزادی زنـان، آزادی احـزاب،  فتم ایناگر خاطرتان باشد گ. 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. این بود، پس حساب بورژوازی مفلوک و دست دهم ما که دیگر معلـوم اسـت

شاتو رفتن، فقط زمانی یاد مجلـس موسسـان افتـاد کـه معلـوم شـد  لو نه خمینی در نوفلبوسی روزا دست
بھتـر اسـت . اند کردند نقدا در قدرت سـھیم مجاهدین هم که فکر می. ای در رژیم جدید ندارد وزارتخانه

ادی فقط باید از ایشـان پرسـید آیـا بـا ایـن همـه ادعاهـای آز. هایمان حرفی نزنم در باره مابقی دموکرات
به جا نیست که نخست کارنامۀ خودتان در دفاع از حـق حاکمیـت مـردم در برابـر  بودن خواهی و مدرن

، بعـد از نزدیـک بـه همجلس موسسان را بازگوکنید؟ حتی امروزکنکرت استبداد آخوندی، یعنی خواست 
تند بـه مرکـزی سال، آیا هیچ کدام از جریاناتی که خواهان تغییرات دموکراتیک در جامعه ایـران هسـ ٤٠

اند؟ آیـا ایـن تنھـا شـعار ممکـن اتحـاد عمـل در مقابـل اسـتبداد  بودن خواست مجلس موسسان پی برده
  نیست؟

از . اگر به اتفاقات اصلی آن دوران برگردید مسائل پیچیده نبود که به ایـن سـادگی همـه فریـب بخورنـد
. هند داد مجلس مؤسسان تشکیل شودهمان شب اول بعد از قیام کامال روشن بود که آخوندها اجازه نخوا

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

شان تا  دست گرفته و مردم هم بروند منزل دولت سر جایش هست و حکومت جدید نیز زمام امور را در
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بنابراین درس مسـلم ایـن اسـت کـه از همـان روز اول بایـد !  ها را صدا کنم دوباره آن در مواقع نیاز من
بایسـت بـه شـعار اتحـاد عمـومی علیـه  ایـن می. گرفـت مبارزه برای تشـکیل مجلـس مؤسسـان شـکل می

گفت شما بـه  مان روز اول با صدای بلند به ضدانقالب میملت باید از ه. 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 . نیفتاد که حتی صدای اعتراض مھمی نیز بلنـد نشـد
. آید کسی جز ما از آن دفاع کـرده باشـد من یادم نمی. سان دعوت کردتظاهرات در دفاع از مجلس موس

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. حمایت از شعار مجلس مؤسسان در این تظاهرات شرکت کنند

نیروی چپ در دفاع از تظاهرات کـم . باش حزب الله توانستند مانع برگزاری آن بشونداو. بگیردصورت 
جرایـد کـه بگذریـد ایـن مطـالبی در مقاالت و برخی از . نبود رژیمبود و جبھه ملی هم اهل رودررویی با 
   .شاید تنھا اقدامی بود که صورت گرفت

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

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

  .  دانستیم و خواستار تشکیل مجلس موسسان بودیم غیر قانونی میرفراندوم 

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

تر از حقوق دموکراتیـک  های دفاع از مستضعفین و حمله به طاغوت را مھم ریبیف 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
پافشاری شما ناشی از چه درک تئوریـک و ضـرورت سیاسـی بـود؟ مسـئلۀ خواهم بگویید  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 کـه ایـن خواسـت . ای بود برای ما این خواست بخشی از مسائل مھم برنامه: ث.ت
 ١٨٤٨های مـارکس و انقـالب  به نوشتهدر وهله اول تفسیر ما از این خواست . بود حزبی اش جزو برنامه
هـای سوسـیال  های مربوط به تاکتیک در بحثنیز لنین را برداشت مارکس عین همین . گردد آلمان بر می

کـه سـند )١٩٣٨(تروتسـکی  برنامۀ انتقالیدر . ده استکربه تفصیل تشریح  دموکراسی در انقالب روسیه
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انقـالب دموکراتیـک را ای که هنوز  های عقب افتاده الملل چھارم بود، این خواست برای کشور دی بینبنیا
. شود برای ما این خواست جزو تکالیف دموکراتیک انقالب محسوب می. اند مطرح شده بود نکرده تجربه

شـرایط را توانـد  یهـا  م یعنی جزیی از مجموعه تکالیف دموکراتیک به تعویق افتاده کـه مبـارزه بـرای آن
  .توسط پرولتاریا فراهم سازدتسخیر قدرت  برای

. های درونی مطـرح شـده بـود نیز چندین بار در بحث مالملل سوم و چھار مسئله مجلس مؤسسان در بین
مثال در . های آمریکای التین مثال زیاد بود 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 و برخی اسناد داخلی آن هنوز پیدا میخواست شکل گرفته بود 

های اعتراضـی بـرای  نیز در تاریخ به بحث گذاشته شده و حتی در دوره معاصر هم در بسیاری از جنبش
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 نحالل آن و یا انتقادات رزا به بلشویکا
درک مـن آن زمـان از بـدین ترتیـب . الملل سخت دنبالش بـودم همـین مسـئله بـود که من در اسناد بین

کشـورهایی کـه  الملل از مجلس مؤسسان این بود که شعاری دموکراتیک است و فقـط بـرای 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 انقــالب بــورژوا دموکراتیــک نگــاه می
جنبه دوم مھمتر است و یکـی از  ام که اتفاقا 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
اما درک ما از این خواست در آن دوره این بود که در مبارزه برای سرنگونی رژیم موجود، تا قبل از . بود

دموکراتیـک و انقالبـی بـه عنـوان یـک خواسـت  شکل گرفتن شـوراها، مـا از تشـکیل مجلـس موسسـانی
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 مجلسی را از شوراها طلـب مـی
  .  ها د سازماندهی تودههای خو 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 طور که گفـتم مائوئیسـت چون همان! طور است کنم هنوز هم همین

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 عالی
، دهند که به لنین نسبت می معنی هنوز هم با همین دو جمله حرف بی! احتیاجی به مجلس موسسان نیست

هـر چیـزی را کـه شـما در مقابـل شـوراها . 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 منظور اینھا از شورا . ها وجود داشته باشد خودسازماندهی توده

ده بـورژوازی بـه بھانـۀ بنابراین با یـک تردسـتی ویـژۀ خـر. همان حزب خودشان و طرفداران خودشان
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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(بگذریم از اینکه حتی امروزه برای چپ مدرن و رادیکال 
یعنـی . های موجـود بـورژوایی نیسـت شان چیـزی بیشـتر از شـھرداری ترین شکل لیشوراها در عا) سابق

های مختلفی از اینھا چگونـه قـدرت نظـامی  بیاد دارید که همین چند سال پیش طیف"! شوراهای مردمی"
دموکرات بودن این دوستان از دموکراسی قالبی بـورژوا ! نامیدند می" کمون دوم"پ ک ک در کوبانی را 

توجیـه اسـتبداد، خشـونت پلیسـی و . بحران چپ امروزه بحران اعتبـار اسـت. تر است ا هم قالبیه لیبرال
. بندی فقر در کشورهای به اصطالح سوسیالیست و کمونیست آبرویی برای ما به جا نگذاشـته اسـت جیره

بـرای اگـر . 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  ٪ سوسیالیسـت٩٠تر 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

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

جلـس اشاره کردم، اتفاقا یکی از مشکالت همین مطلب  بود که بـورژوازی و پرولتاریـا هـر دو خواهـان م
هر جا که بورژوازی این خواسـت را عملـی بطور کلی می توان گفت ها چیست؟  فرق این. مؤسسان بودند

بـر اسـاس . خته استو یا اختیارات آن را محدود سا هخواند کرده، همواره یا به نحوی غیردموکراتیک فرا
 یاز شکل حداکثر سنت دموکراتیک بلشویکی و روش خود مارکس، ما در برخورد با تکالیف دموکراتیک

یعنی باید مجلس مؤسسانی باشد که واقعا . یعنی مجلس موسسان دموکراتیک و انقالبی. کنیم آن دفاع می
از انقـالب " مارکسـیزم. "ارادۀ مردم را منعکس کند و هیچ قدرتی را باالی سر خود به رسـمیت نشناسـد

منجملـه بلشـویک . رح کرده اسـتبه این شکل مط 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 . تریبون مردم برای الیروبی بقایای رژیم گذشته و برای بحث و تصمیم گیری پیرامون رژیم آینده
شد بنابراین باید به شعار باال این بنـد هـم  یز مشخص میاز تجربه انقالب اکتبر باید رابطۀ شوراها با آن ن

  .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 (در واقع شعار مرکزی انقالب اکتبر 
حکومـت . فرابخوانیـدشـوراها قـدرت را بگیریـد کـه مجلـس موسسـان را این بود کـه ) 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  بلشویکا این شعار ب. اندازد

  .  کننددوباره احیا ت خود را از دست داده بود شورش ژوئیه موضوعی

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

طبعا قدرت حاکم یا با مجلس موسسان مخالفت خواهد کرد چرا که باید هر چـه سـریعتر قـدرت از بـاال 
و یا اینکه مجلسی صرفا محدود و فرمایشـی فـرا خواهـد خوانـد کـه . م سازداخذ شدۀ خودش را مستحک

پس ما باید بـرای خواسـت مجلـس موسسـانی واقعـا دموکراتیـک و . نتواند این قدرت را زیر سوال ببرد
انقالبی و متکی بر شوراها مبارزه کنیم و از طریق مبارزه برای چنـین مجلسـی در واقـع و در عمـل بـرای 

  .  راها و آماده کردن شرایط برای تسخیر قدرت تالش کنیمشوخود 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. انقالباِت مرکب، روشن بوده است

تقصیر هم البته طبـق معمـول گـردن . مذهبی باال تبدیل شده است دگم و شبه استالینیزم به همان فرمول 
ترین نظام پارلمانی به اندازه نظام شـوراها عـالی نیسـت، پـس  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 شوراها می دوستان

  ! شود 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 استقیاس  ینتر ابلھانه. هرگز مجلس موسسان را با شوراها مقایسه نکرده است
پارلمانی چیست؟ شکلی  ترین شکل نظام 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
یعنی لنین می گوید نظام شـورایی حتـی از جمھـوری دمـوکراتیکی کـه توسـط مجلـس موسسـان . نھاددو 

! نکه شورا از مجلس موسسان بھتـر اسـتاما نه ای. 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 قانون اساسی و پیشنھاد صرفا برای تدوین تعریف 

اول اینکـه . کردندها در آن زمان سه مسئله را برای توجیه بستن مجلس موسسان مطرح  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  ۀما خوب چرا شما که برگزار کننداین درست ا: 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 . دوم این بود که دیگر دوران مجلس موسسان سپری شده است

توانـد  فقـط می) حتی عـالیترین شـکل پارلمـانی(این را توصیه کند مجلس موسسان بخواهد چیزی غیر از 
این هم درست اما بازهم برگزار کننـده : 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
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ه انتخاب بین سلطنت مشروطه یا جمھوری دموکراتیک، بلکه تدوین قـانون اساسـی انتقـال بـه موسسان ن
تـرین  شـد و شـاید مھم ایرادی که بیشتر در اسناد داخلی مطرح می(ایراد سوم این بود . سوسیالیزم است

دکـه امـا واقعیـت تـاریخی نشـان دا. 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 

های سفید دقیقا همین بود کـه بـا  نظامی در شوروی در دفاع از روس ۀتمام نیروهای خارجی برای مداخل
س موسسـان رزا ایراد دیگری هم به بسـتن مجلـ. 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  ها با بستن مجلس موسسان تنھا نھادی که در آن زمـان طبقـه کـارگر می 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

ها شـاید دو  مـا بعـد. ضع ما قبل از انقالب نیز کم و بیش متکی بر همین مالحظات بـودتوانم بگویم مو می
طور که در باال گفتم نقش مجلس موسسان اسـت نـه بـه  یکی همان. 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 . یعنی نھادی برای مشارکت همه در تدوین قانون اساسِی گذار به سوسیالیزم. سوسیالیزم

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

اول اینکه درس تمام تجربیات انتقال به سوسـیالیزم بـر ایـن . 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

شارکت دادن آنھا در خود امر انتقال و تدوین و بھترین شکل این کار م. دولت کارگری دوام نخواهد آورد
ای واقعـی و قـانونی  تشـکیل مجلـس موسسـان بـه ایـن مشـارکت زمینـه. 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 انی بورژوایی الگـوتواند از انتخابات پارلم چنین مجلسی نمی

ثانیا این شـکل در اسـاس غیـر دموکراتیـک اسـت ) های جغرافیایی حوزه(ای نیست  مردم انتخابات حوزه
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 بلکه پیرویاساس محل زیست ندارند 
بنـابراین انتخابـات . تری در حیات اجتمـاعی آنـان دارد مختلف در تولید اجتماعی حتی نقش تعیین کننده

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

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

  .فقدان این شعار درچپ امروز ایران رابررسی کرد و البته بیراه نیست به کم رنگ بودن این شعار در سطح چپ  جهانی هم اشاره داشت

  

بـرای مـا ایـن  .به نظر من هم چپ جھانی به این مسئله کم توجھی کـرده اسـت .بله درست است: ث.ت
گفتم در اسـناد داخلـی . الملل چھارم با این مبحث مطرح شد دم آشنائی خود بینمسئله نخست از لحاظ ع

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

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

این خواست یعنی اینکه با سوسیالیستی شدن انقالب نه تنھا دیگر نیازی به تحقق . 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 در داخل احزاب بین
ها و آمریکایی ها چیزی به تاریخچۀ این  ییمعنی بود و در نتیجه اروپا خواست برای کشورهای پیشرفته بی

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

ه شـتگذابا کمـال احتـرام در طاقچـه  بود کهشعاری  بنابراین! ها باید با این خواست چه کنیم سوسیالیست
خالصه اینکه من فردی یا جریانی را  پیدا نکردم کـه در . 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  ها نخسـت تصـور می مشکل اساسی تاریخی اینجاست که بلشـویک
کردند و  دموکراتیک است بنابراین مجلس موسسان را نیز عمال فقط به همان شکل بورژوایی آن درک می

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

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

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

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

در واقع قانون ویژۀ انتخـاب مجلـس موسسـان توسـط حکومـت کرنسـکی نوشـته شـده بـود و . آن است
های حزبـی کـه یـک مـاه قبـل از انقـالب  کاندیدا ها هم عینا همان را اجرا کردند با همان لیست بلشویک
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 طـرحها حتی اصل قابل عزل بـودن نماینـدگان را بـه  بلشویک. اکتبر به حکومت کرنسکی داده شده بود
  . 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. قفنداین تناقض وا

این خواست در همان قطعنامه معروف شـورای (توانستند زیر قولی که داده بودند بزنند  اما از طرفی نمی
یگـر و از طرف د) 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
جایی که مبحث قانون اساسی در دولت شوروی مطرح شده است، حتی چندین سال بعد از انقالب اکتبـر، 

توانسـت طرحـی  که این نمیدانیم  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 . دندو تقسیم اراضی را تصویب کر 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
 قانون اساسی شوروی یعنی قانون اساسی برای همۀ مردم، حتی بورژواهایی که حاال خلع یـد شـده بودنـد

نھادی غیر از شوراهای کارگران یا دهقانان برای این کار بنابراین . خوردار باشندباید از حقوقی قانونی بر
  .الزم است

ها هنوز به چنین درکی از مفھـوم قـانون اساسـی دورۀ انتقـال نرسـیده بودنـد بنـابراین از درک  بلشویک
کی را بـه میلـی همـان طـرح کرنسـ 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

اتیک تشـکیل بـدهیم؟ خـود انقـالب خواهد تازه بگوید جمھوری دموکر 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

هیچ نھاد دیگری غیر از خود شوراها که بتواند قانون اساسـی دولـت جدیـد را تـدوین کنـد نیـز در نظـر 
حتـی حفـظ همـان . زمان مطـرح کـرد نیـز درسـت بـود اشاره کردم ایرادی که رزا در آن. 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  اما نقد رزا هم وارد این جنبه از مسئله نمی. باشد

    ؟شود قانون اساسی دوره انتقال به سوسیالیزم چه میچیست و مسئله مداخلۀ مردم در تدوین 

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 در انقالب مصر 

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

ی در شرایط فقـدان رهبـر. گیرد که قدرت را تسخیر کند ائتالف جدیدی از باال و در پشت پرده شکل می
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در چنـین حـالتی شـعار . های پیشرفته نیـز اجتنـاب ناپـذیر خواهـد بـود انقالبی، این حالت حتی در کشور
در شرایطی که در طی خود دورۀ بحـران انقالبـی ضـرورت . کند ای پیدا می مجلس مؤسسان اهمیت ویژه

کومت آینـده ها روشن نشده، مسئله شکل ح 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

تاکتیک عمدۀ ما در چنین شرایطی باید این باشد که نگـذاریم ائتالفـی از طبقـات . شدن انقالب را بگشاید
ها را در  توان توده ر مجلس موسسان میبا طرح شعا. 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
ها را به ضد انقالب تسلیم کرد و به جایش نشست و شعار انقالبی داد؟ دقیقا کاری که ما در انقـالب  توده

مھم این است کـه بتـوانیم در . داشتیم نفعل صورت خودمان را سرخ نگه میبا رادیکالیزِم م. ایران کردیم
در جھـت طـرح مسـئله را 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
عویق بیندازد؟ بویژه اینکه ضد انقالب سرسختانه با این خواست مخالفـت خواهـد کـرد ضد انقالب را به ت

هـا در تعیـین قـدرت  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 ارزه میمب
بھـار "یـا (شـود کـه در ایـران شـد  کم انقالب به این راحتی سرکوب نمی شکست خوردن هست اما دست

ن را بلنـد نه بدین شکل فجیع که تا چندین دهه بعـد هـم هنـوز نتـوانیم سـرما). درمصر و تونس" عربی
اول مـاه مـِه  خواسـت هـایرزمندگی طبقۀ کارگر ایران بعد از نزدیک به چھل سال هنوز به سـطح . کنیم

بنابراین حتی فقط بـه عنـوان یـک خواسـت دموکراتیـک، هنـوز مجلـس موسسـان . نرسیده است ١٣٥٨
این شعار را مطـرح ها، هنوز هم  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
اید که بـورژوازی واقعـا موافـق تحقـق آن باشـد؟ بنـابراین اگـر  فرانسه کجا دیده ١٨جز در انقالب قرن 

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

تمـام فریـب کـاری . 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  رکشیککنم، توجیه قانونی لشتکرار 

طور کـه بعـد از پیـروزی در یـک  همان. انقالب در یک کشور مثل پیروزی اعتصاب در یک کارخانه است
انقـالب دار بیرون بکشید، پس از تسخیر اولین سنگر  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 . توزیع که اصل مرکزی دوره انتقال به سوسیالیزم اسـت بـدون گسـترش دموکراسـی معنـی نـدارد
از دموکراسی بـورژوایی  تری کارگری که نتواند نشان دهد کنترلش بر تولید و توزیع، دموکراسی گسترده

  . را به ارمغان خواهد آورد عاقبت شکست خواهد خورد
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های مـا  این خواست باید در مرکز تالش. 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

تکلیف دموکراتیک نیست بلکه در دولت کارگری نیز باید بـه مثابـۀ ارگـان مشـارکت جمعـی در امـر یک 
  .انتقال به سوسیالیزم در دورۀ دیکتاتوری پرولتاریا تحقق پیدا کند

  

  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  مینترن تا کنون نیز نتوانستهز بعد از انحطاط کا. المللی فکر کند نداریم باشد که بتواند واقعا بین

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 متحده دارند و نه از ایاالت از شرق 
المللی فقط چھار تا اصل و قطعنامه نیست که با تکرار آن انترناسیونالیسـت  جنبش انقالبی بین. شناخته اند

اول بر اساس تئوری ما اگر از . المللی باشد باید خوِد پراکسیس انقالبی از اول متکی بر اصول بین.  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
مـورد قبـولی از انقـالب در ام، هیچ گونـه جمعبنـدی تئوریـک  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 برنامه اقتصـادی هم از لحاظ شکل دولت و(عالوه در رابطه با شکل انتقال به سوسیالیزم 
انـد کـه یکـی از دالیـل  بسیاری پذیرفته. سوسیالیستی در غرب پیشرفته هم عینا همین مشکل وجود دارد

های  توجھی آن به مساله دموکراسی در دوره انتقال بوده است اما هنوز درس بحران اعتبار سوسیالیزم بی
ر رابطه با اینکه مفھـوم خـود دورۀ انتقـال چیسـت تئـوری هنوز حتی د. 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 . الملل چھارم نیز اثبات کرد که نتوانسته است این جای خالی را پر کند 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

ان در بنابراین تعجبی ندارد که اساسا به نقش مجلس موسس! الملل دارد بینتئوریزه شدن احتیاج به یک 
  . انقالبات کارگری هم توجھی نشده باشد
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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  انقالب ایران نشان داد همه جریاناتی که فکر می. است

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

های مائوئیسـتی استالینیسـتی  با گرایش به همین خاطرهای ما تداوم واقعی بلشویزم لنینیزم است  وتئوری
اما از درون خودما هم گرایش بابـک زهرایـی بیـرون زد کـه در اکثـر . دموکرات تفاوت داریم یا بورژوا

  .زمینه ها گوی سبقت را از آنھا ربوده بود

  

طور که در رابطه با تجربۀ بهار عربی صحبت کردید خیلی امـروزی و مطـرح اسـت بـا وجـود اینکـه از ایـن مـاجرا  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  های اغلب جریانات بورژوا دموکرات مـا را کـه مـثال خـود را از اصـالح مطرح شد اگر بروید برنامه

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

بنابراین برای اینھا هم مجلس مؤسسان فقط نھادی فرمایشـی و تکنیکـی اسـت بـرای . رفراندوم گذاشت
بـرای  ای نھـادی انقالبـی و تـودهنـه  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 ! فھم اپوزیسیون دموکراتیک ایرانی از مجلس موسسان نوع دیگری از همان مجلس خبرگان است

وانسـت شـعار اولیـۀ نتجنبش سبز حتـی . ل نگاه کنیداول به داخ. انتخابات بھتر و آزاد تر و دنیا پسند تر
 همـیند؟ آیا نباید همۀ مـا در مقابـل ایـن رژیـم غیرقـانونی مطرح کنها  میان توده درمجلس موسسان را 

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

رای انـداختن یـا  سـطحیهـای  دهد، امـا همـه سـرگرم بحث ای با رژیم را تشکیل می سیاسی علنی و توده
  .  شویم 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
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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

  

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
این تضاد بطور دائمی همچون شبحی بر فراز اوضـاع سیاسـی ایـران در گشـت و گـذار بـوده  .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 . ودکرد و در مقابل رفراندوم قرار داده ب 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  اسـالمیرا مـثال جمھـوری دموکراتیـک آن پرداختند که چـ 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
  !"ر نه کمترجمھوری اسالمی نه یک کلمه بیشت"

. 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
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ل آقایان رد شـود ابا پشتیبانی محلی از زیر غرب 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 
در مبـارزه بـرای یعنـی بـاز هـم . بـودن حکومـت آقایـان تاکیـد گذاشـتغیر قـانونی  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  ر این واقعیت را قبول دارنـد کـه دسـتای هم دیگ مرحله

اما قدرت حکـومتی در آن از . تغییری در ماهیت طبقاتی این دولت نداد ٥٧انقالب . بورژوایی شده است
ز یعنـی ا. 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 لحاظ تاریخی الیه
. کند که یا باید اسباب والیت فقیه برچیده شود یا والیت فقیه به چیزی غیر از خودش تبدیل شود حکم می

بینیم دسـتگاه  امـروزه مـی. دشـو 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 ه صورت تضاد بین ماهیت طبقاتی دولت وشکل حکومتی توضیح میما این تناقض را ب
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 ر با سرمایهدا دو سرمایه

برابـر نـرخ متوسـط  ١٠از خودش را به مخاطره بینـدازد  ریالتواند بدون آنکه حتی یک  اسالمی یکی  می
خود  سره جھت نه تنھا سرمایه ک 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

اسالمی را ؟ به نظر مـن بـا اینکـه  ۀبورژوایی جنب ۀبورژوایی را بیشتر تغییر داده است یا جنب ۀاسالمی جنب
بیشتر بـورژوایی  دستگاه اجرایی قدرتو هنوز هم والیت فقیه حاکم است اما  سیستم کماکان همان است

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

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

  

اولـین . ای داریـم کـه همچنـان نامشـخص و نـامتعین اسـت اسـالمیبعد از رفراندوم و بعد از این انتخابات کذایی، ما جمهوری : 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

جریانـات چـپ از جملـه فـدائیان و اما در همین مقطع برخی از . 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

یـا لغـو تمـامی  نویس نیسـت، گویند که پیشنهاد انحالل نیروهای مسلح در این پیش 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 

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

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

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

سسان استفاده جزییات آن نشدیم و از جو سیاسی ناشی از انتشار آن برای تبلیغ مجدد خواست مجلس مو
  . 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

وجود داشت و مبنای تمام مذاکرات وحدت را این تنش بویژه درون ما که از همان اول . 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 ۀم، جــز در همــان حــد افشــای کلــی آن بــه منزلــدهــ

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 "ری سوسیالیسـتیکارگ ۀجبھ"به صورت یک  خودمان بلکه 
  .  گردهم آمده بودکارگری که تا آن زمان  ارتباطات و پیوندهایخودمان و 
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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 اشاره کرد می توانهایی  چه تفاوتبه کنیم 

  

ای که در باال توضیح دادم، در شـرایط آن زمـان  برنامه ۀببینید مجلس مؤسسان، گذشته از آن جنب: ث.ت
لـت بـورژوا از طریـق توانست بازسازی دو 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 
ای خود را بسـازد  های توده دموکراتیک دامن بزند و امکان آن را بیابد که قبل از تثبیت قدرت جدید پایه

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

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

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

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

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

آقایان با شوق و اشتیاق شرکت کردند که حتی  اسالمی تنھا در اولین انتخابات بورژوایِی پارلمان بورژوایی
به عنوان سند در انقالب  اثبات درجه نفوذشانبه عنوان  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 نسبت خیلی از جریانات دیگر این تغییر را پذیرفتند؟ چطور این تغییر  هـا، تغییـر ماهیـت  ها و نام ماهیـت شـعارمدعی 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
ایی کـه مـن یـادم حـداقل تـا جـ. حاکم جدید بودند ۀطبق ۀهوادار داشتند اما از طرف دیگر عاجز از کوچکترین مقاومت در مقابل برنام

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  خیلی معنادار و ویرانگر هم بر روی جنبههای  این چرخش ۀخیالی و سهل انگاری در مقابل هم

  ؟ناشی از چیست جنبش پس از انقالب 
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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

گر خود را به این هدف مقیـد کنـد ترین جریان انقالبی و سوسیالیستی ا 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 

مارتف در کنار لنین سردبیر ایسـکرا . های بدی نبودند از روز اول آدمهم رهبران منشویک . خواهد کرد
ای مثـل ایـران  در جامعه. کن ضد انقالب تبدیل شدند 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. ی نگھداردیداشت به شرط آن که بتواند دولت را بورژوا

کـرد در اولـین  های توخالی ضدطاغوت و استکبار را تکـرار می ترین شعار ادیکالنیز در حالیکه هر روز ر
کـه بتوانـد دولـت بـورژوایی را  فرصت به سرکوب حقوق دموکراتیک حاصـل شـده از انقـالب دسـت زد

دانست طبعا حمالت آن به حقوق دموکراتیـک  چپی که این ضدانقالب را بخشی از خلق می. مستحکم کند
بنابراین بخشی از آن حتی خود تبدیل بـه . های توخالی آن را گرفت که وعده جدی نمی را آن قدر" خلق"

انقـالب دموکراتیـک را در مسـخره بـودن نقـش  ۀمسخره بودن تز مرحـل. گروه ضربت ضد انقالب شد
ملی بـا  ۀجبه. ملی وارد کرد ۀاصلی علیه دموکراسی را جبه ۀضرب. بینید بورژوا دموکراسی در انقالب می

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

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

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

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

  

جریانـات بـورژوایی اپوزیسـیون رژیـم در ایـن  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 کردههایی مطرح  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 داری عقب افتاده بورژوازی ضعیف و مفلوکی مثل بورژوازی ایران در یک کشور سرمایه
ای همین مجلس خبرگاِن آخوندی چندین ماه بـین بر.  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
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توانـد بـه ایـن سـادگی مجلـس  در شـرایط انقالبـی در دوران مـا بـورژوازی نمی. انقالب مصر نگاه کنیـد
چـرا . هـا گـروه و حـزب بـورژوایی فعـال اسـت وزیسیون خود ما دهامروزه در اپ. 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  کنند آنھایی هستند که درست مثل خمینی می خواست دفاع می

. مجلس مؤسسانی تشکیل خواهد شد که قانون اساسی جدید را بنویسـدمشروطه یا جمھوری دموکراتیک 
  . 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 ۀهایی که االن اشاره کردیم دارد آن اراد 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 

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

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

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

هـا رهبـری انقـالب آینـده را در  ی بر نھادهای خودسازماندهی تودهموسسان دموکراتیک و انقالبی و متک
  . 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



  ١٣٦١تا  ١٣٥٧، سال  ٢تاريخ مسکوت، بخش  89

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

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
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
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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

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 .ضد دموکراتیک باشد از بورژوا لیبرالیزم نیز بدتر است

. 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 یامپریالیستی را عال امروزه دورویی بورژوا لیبرالیزم
  . 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  م بورژوایی و خردهو باز هم سوسیالیز. 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 . های تو خالی و سطحی مخفی خواهد شد 

خواست اصلی و مرکزی نبرد دموکراسـی علیـه اسـتبداد که هنوز است هنوز : 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

   . های از باال فراهم خواهد ساخت
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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

بنـابراین در . تر شـده اسـت داری به مراتب آشـکار متعارف سرمایه ۀتضاد بین رژیم آخوندی و یک جامع
در ایـن . بـرای حقـوق دموکراتیـک خواهـد بـودآینده بستر اصلی مبارزات سیاسی در ایران مبارزه  ۀدور

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

 

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

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

ی پیش بیایـد؟ ای  بود که باعث شده بود در آن مناطق چنین قضایای 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  مسئلۀ دیگر این است که از همان اوایل شروع چنین حرکتی

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

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

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

  

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

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

دولت بورژوایی در ایران نه بر اساس انقالب دموکراتیک و وحدت ملـی بلکـه از همـان روز . 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  ر مناطق مرزی متمرکز شدهها د بویژه در ایران که اغلب ملیت
بنابراین تعجبـی نـدارد کـه نظامیـان . مترادف بوده است  آنھاسرکوب نظامی و حتی اشغال نظامی مناطق 

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 زه برای ادامه سـرکوب فلسـطینیرا هر رو

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

نیـز " مـردم"بسـیاری از خـود. هایی را به دست ضد انقالب داده بود ها چنین حلقه سرکوب زنان و ملیت
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 دست دوم تلقی میای  طرف خود رفقای چپ هم مسئله
  . برخی از دوستان چپ را نگران نفت خوزستان کرده بود

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

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

ای با رژیم امضـا کردنـد و بـا بـوق و  هتوافق نام. استفاده کردند و  با سازش با رژیم مبارزه را فدا کردند
اند اما کمتر از یک سال بعد رژیم نـه  کرنا اعالم کردند که منافع خلق ترکمن  در این توافقات تامین شده

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  ه به کردستان را باید در چارچوب همان نقشۀ فوری دولت مرکزی برای سرکوب ملیتاما حمل
های بعـدی یعنـی حملـه  اوال توجیه سیاسی حمله به کردستان در حکومت بازرگـان ربطـی بـه بھانـه. کرد

ایـن  واقعیـت. شـد های صدام و عربسـتان عنـوان می کردها به پادگان نداشت بلکه بیشتر از زاویه توطئه
 یهـا ای نیز وجود داشت و با پـول عربسـتان و از طریـق عـراق کامیون 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
رشد مبارزۀ طبقاتی به  در جریان بودکه هم در مرکز آن حقوق دموکراتیک ملی قرار داشت و هم از لحاظ

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 ند بھانهها نبود اگر این. توان بافت ها همواره می گونه بھانه از این

توانستند به راحتی با نیروهای اوبـاش محلـی تجمعـات مـردم را سـرکوب  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

  . ر مرزها دو ماه هم دوام نخواهد آورددیت ها تھران بدون سرکوب حقوق مل

  

گاهی  حاکم رود که انگار ما برای جریانات مذهبی های شما بحث دارد به سمتی می در صحبت: س عجیـب و غریبـی قائل به وجود آ
ای کـه در  داری و امکانـات مـالی اگر به لحاظ تاریخی و سیاسی نگاه کنیم شاید امروزه به دلیـل سـابقۀ عملـی حکومـت 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 داشتن تصـور خـودم ایـن اسـت کـه علـت . تواند خیلی بـه واقعیـت نزدیـک باشـد د به نظرم نمیجریانات 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 
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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
پـا افتـادۀ ایـن جریانـات بـا همـین   ها و شـعار و تحلیـل و درک خیلـی سـطحی و پـیش عمومی خیلی انطباق داشتند، یعنی بین حرف

بـه لحـاظ سـازمانی کـه فاقـد هـر نـوع . هـای مـردم نـوعی سـازگاری وجـود داشـت ماندگی عینـی و ذهنـی عمـوم توده وضعیت عقب
هایی مثال شبیه آن چه که در انقالب روسیه دیدیم به وجود بیاورد؛ این که  های حتی پراکنده و مخفی بودیم که بتواند سازمان مانساز

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 کمحاظ ذهنی ما در آن دوره با یک جامعۀ از طرف دیگر به ل. 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  د ، دلیـل عمـدۀ دیگـر ایـن اسـت کـه اینانـدهی شـده  ر سـازمانعالوه بر این که احتماال به قول شما علیـه جریانـات دیگـ

مدرنی بودند که چیـزی بـه نـام  ارتجاعی و پیشاجریانات . یعنی جریاناتی بودند که حرفی برای گفتن نداشتند. طلب هم بودند خشونت
ون دست باال را هم  داشتند طبق همـان ذات شان وجود نداشت و عالوه بر این چ مثال مبارزۀ مشترک و ائتالف و امثالهم در قاموس

گاهی. کردند طلب هست عمل می خودشان که انحصار طلب و خشونت ای نیست که رشد کرده باشـد و مـثال از یـک  به نظر من این آ
گاهی وجود یعنی در این مسئله بیشتر از آن. ها آموزش داده باشند که اینگونه باشید و از پیش تعیین شده عمل کنید مرکزی به این که آ

های رقیِب چپ هم مزید بـر علـت  ایران است و حاال ضعف سازمان داشته باشد انطباق این جریان با فقر سازمانی و فقر ذهنی جامعۀ
  .ای که پیش بردند موفق شوند شود که در پروژه می

  

آن در این تردیـدی نیسـت کـه عاقبـت ایـن اشـکال سیاسـی از دل . تان درست است جوهر حرف: ث.ت
اما به نظـر مـن . اند و ارتباط مستقیمی با سطح آگاهی و فرهنگ آن جامعه دارند جامعۀ مدنی بیرون آمده

تـوان  توان این را مستقیما به تناسب قوای بـین جریانـات سیاسـی چـپ و راسـت ربـط داد و نـه می نه می
افتـادگی یـک جامعـه  بمـثال عق. ناپذیر فاشـیزم مـذهبی را مسـتقیما از آن نتیجـه گرفـت پیروزی اجتناب

انقـالب اکتبـر نشـان . اهمیت بودن جریانات رفرمیستی نیز هست 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 . هقان را برای انقالب آمـاده کنـدلیون توده کارگر و دیها 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 دلیـل خشـونت پایـه هـای اجتمـاعی نبـود  اما خشونت ضـد انقـالب بـهمرتبط 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

  .ری استیکی آلت دست دیگ. بربریت دولتی وصل کرد

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

هـا بـرای شکسـت  از همینمـرداد  ٢٨ریزان کودتـای  شد برنامهناین باعث  اما .رسیدن به آن مجاز است
به اتکای همین نیروها ساخته نشد؟ امنیتی ضد چپ عمدۀ  های مگر یکی از دستگاه .دنمصدق استفاده نکن
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اش را تحقق دهـد و  از طرفی به خمینی این فرصت را داد که پروژۀ ارتجاعی حکومت اسالمی ٥٧انقالب 
امکـان را داد کـه بـا اسـتفاده از ایـن پـروژه ی داخلی و خارجی این یاز طرف دیگر به دولتمداران بورژوا

تنھـا نیـروی . این نه بخاطر اسالمی بودن مردم بود و نه به دلیـل هـوش خمینـی. انقالب را سرکوب کنند
ها  ای الزم برای سرکوب انقالب برخوردار بود این سیاسی در جامعه ما که از قدرت سازمانی و نفوذ توده

ها را بـه  ز ماجرا خودشان هم به این آینده واقف نبودند روند جریانات آنبنابراین حتی اگر در آغا. بودند
  . داد این طرف سوق می

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

کرده و سکوالر و صنعتی و آمریکایی داشتیم و طرف دیگر این جناح ارتجـاعی،  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

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

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

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

تر ضـد شـاه  اما مگر کـل انجمـن حجتیـه بعـد. همین جریان حجتیه شریعتی و مجاهدین نیز بیرون آمدند
گونه روابط بین جریانات مذهبی و دولتی و  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
 انقالبیـون علیه انقالب وابله 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

اتفاقـا یکـی از نتـایج ناخواسـتۀ انقـالب . کامال متفاوت دیگری نیز به این مسئله نگاه کرد ۀاما باید از زاوی
داری بـه معنـای  گسـترش سـرمایه. مندتر شدن جناح بازاری آخوندی از لحاظ اقتصادی بود د قدرتسفی

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

در پایان انقالب سفید امکاناتی . در اختیار داشتعظیمی را بزرگی در منطقه تبدیل شده بود که منابع مالی 
خـواهم بگـویم کـه از  می. نبـود سـلطنتیبخـش  از دست ایـن بخـش از هیـأت حاکمـه بـود کمتـردر که 
. کم نگیریـد ه را دسـتقـدرت ایـن جنـاح از هیـات حاکمـ ١٣٥٠ایـران در دهـۀ در طبقاتی  موقعیتنظر

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

یکـی از .  گرفـت می" کمـک مـالی"هـم از سـیا  رهبر انجمن اسالمی در آمریکا بود که هـم از سـاواک و
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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

را بررسـی کنیـد بـان و القاعـده و داعـش یـا طالالمسـلمین  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 ای دوست یکدیگر بوده دورهست، دست کم در که نیواقعی باشد  "امپریالیزم"اینھا و 

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

رهبـر خمینـی این عوامل دست به دست یکـدیگر دادنـد کـه . کش نقدا وجود داشت و نقشه 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  .بحـران هـای انقالبـی مداخلـه نمـی کننـد دارىجھانی در 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 نقشۀ انقالب اسالمی  شکم مادرامروز آقایان نباید توجه کرد که از 
. زد نداشـت هایی کـه دو سـال بعـد مـی هیچ ربطی به حرف. برگردیدخود خمینی سه سال قبل از انقالب 

  .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. پروس را بطلبدقدر هم کار دشواری نبود که امپراتور  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 
قدرت دولتی جدید، ائتالف بسیاری نیروهای دیگر هـم  گیری گرفته باشد چرا که در پشت ماجرای شکل

قصد من این نبود که در باره درجۀ هوش آخونـدها اغـراق کـنم، بلکـه بیشـتر بنابراین . 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. ن راحتی گیجی چپ را توضیح دهدپیچیده یا بدیع نبود که به ای
افتادگی مذهبی جامعه ما نبود بلکه بخاطر غیر مارکسیستی بودن و  نیز بخاطر اسالمی بودن و عقب" مبارز

  . اپورتونیست بودن چپ ایران بود

ند نداشتند، و قبـل از اینکـه ها اصال فرصت اینکه در تجربۀ خود مبارزه به درجۀ آگاهی باالتری برس 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
اکمۀ بعد از انقالب در حال اجرا بود نیز نباید ۀ هیأت حبواسط طرح ریزی شده بود ها قبل از انقالب مدت

  .  ساخته میشدآن سرکوب  یها و نھادها دستگاه قبل از انقالباز . کم بھا داد
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های ملی به وجود می  های منطقه ای و اقلیت گیری جنبش های اول انقالب و شکل هایی که راجع به خشونت در خیلی از بحث: س
ها رفتند به سمت به وجود آوردن مناطق  کنند این است که اصوال چرا این گروه اداران نظام حاکم مطرح میآید، بحثی که عموما هو 

خواستیم خشونت ایجاد کنیم و بخشی از  ها و غیره، و معموال جواب طرف دیگر این است که نه ما نمی خودمختار یا تسخیر پادگان
افتد، انقالبی به  آیا اصال وقتی که چنین اتفاقی می. رود وعیت عمل زیر سؤال میایم؛ به این واسطه خود مشر  نیروهای انقالب بوده

هایی هستند که مسئلۀ ملی در آن مناطق برایشان وجود دارد و حل نشده است و هیچ افق و دورنمایی هم در  آید و یک گروه وجود می
بر سر این که چه کسی شروع کرد و چه  بحثمیزان خشونت و  این انقالب برای حل این مسئله وجود ندارد، باید بیاییم در رابطه با

برای کند خود به خود  کسی شروع نکرد صحبت کنیم؟ یا اصوال خود یک نظاِم در حال ظهور که هیچ اعتنایی به مسئلۀ ملی نمی
عد از نزدیک به چهل سال بر بینم هنوز هم ب هایی که می کند؟ اغلب بحث ایجاد می های ملی پیگیر مشروعیت پیگیری و مبارزه اقلیت

تر بود؟ مثال  شاهد و سند رو کنند که چه کسی شروع کرد؟ کدامیک خشونت طلب سعی دارند سر همین است که جریانات مختلف
 دانم تا جایی که می.  یا چه کسی بمباران کرد؟ در حالی که به نظر من مسئله بر سر این چیزها نیست؟ سر بریدچه کسی پاسدارها را 

بهمن مهاباد از  ٣٠شود که ماجرای  بهمن پادگان مهاباد؛ گفته می ٣٠گیرند و بعد هم  شهربانی مهاباد را میکردها بهمن است که  ٢٣
و همین باعث . ها و فرماندهان برجسته مثل سرتیپ پزشک پور آغاز شد نارضایتی خود نیروهایی که در پادگان بودند نسبت به  کادر

در یک  مراکز نظامیباالخره مسئلۀ تسخیر . ی مثل حزب دموکرات مداخله بکنند تا اوضاع را مدیریت بکنندشد که نیروهای سیاس
افتد، و در جاهای دیگر ایران هم در دورۀ انقالب اتفاق افتاده است، اما هیچ  اتفاق می بسیارفرایند انقالبی یکی از مسائلی است که 

  .دانم چطور است که این مسئله تا این حد بزرگ شده استخواهم ب می. نخورده است برچسبی چنینوقت 

  

ملـی در ایـران بـه تاریخچـۀ  همسـئل. ای کـردم من در بحث قبلی در رابطه بـا مسـئله ملـی اشـاره. ث.ت
دولت رضاشاه که به دنبال شکسـت انقـالب مشـروطه . در ایران مرتبط است ییگیری دولت بورژوا شکل

دولتی بود بدون اتکا بر بوروکراسی دولتی فارسی زبان و سـرکوب اولین تالش جدی برای تشکیل چنین 
سـرکوب  بـادولـت مـدرن در ایـران از همان ابتدا توانست سامان بگیرد، بنابراین  ها در مرزها نمی ملیت

دقیقا در نیز اصلی وضعیت سیاسی ایران صد سال اخیر  مشکل. ملت های در حال شکل گیری مستقر شد
توانست بـا پیـروزی  دت ملِی از پایین در چارچوب یک انقالب دموکراتیک که میهمین است که روند وح

. از باال و به زور امپریالیزم انگلیس جایگزین شـد بورژوایی دولتانقالب مشروطه شکل بگیرد، با تحمیل 
ایـن تمرکـز . شـد یبه جای دولت قاجار باید دولتی مرکزی با ارتش واحد در برابر خطر بلشویزم ایجاد م

و هم به بود ها  هم به معنای اشغال نظامی مناطق ملیتاین . غیر ممکن بودها  بدون سرکوب ملیتتصنعی 
 رفـعدر نتیجه واضح است که یکـی از تکـالیف انقـالب ایـران . معنای به عقب راندن اقتصادی این مناطق

. ن معنی نیست که فقط سیاسی اسـتای دموکراتیک است به ای کنم چون مسئلهمی تاکید . ستم ملی است
سـتم ملـی  ییدر چـارچوب دولـت بـورژوا .رفع نمـی شـودحقوق سیاسی با پذیرش یک سری یعنی فقط 

بـه  ایـن مسـئلهدر برداشت تاریخی مارکسیستی، عدم حل . مساوی و مترادف با ستم اقتصادی نیز هست
ئلۀ آزادی ملیـت هـا، هـر چنـد از از طـرف دیگـر مسـ. انکشاف نیروهای مولده در ایران لطمه زده است

تاریخی است که به انقالبات بورژوایی تعلق داشت اما بورژوازی دیگر قادر  مسائل دموکراتیِک باقی ماندۀ
به همین دلیل مثل سـایر .  به حل آن نیست و فقط در چارچوب یک انقالب سوسیالیستی قابل تحقق است

هـای وسـیعی را در بـر  رپذیر است و ذهنیت سیاسـی تودهحقوق به تعویق افتادۀ دموکراتیک بسیار انفجا
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ها نیز باید این خواست را جدی بگیریم و برنامه کمونیستی روشـنی  به همین دلیل ما کمونیست. گیرد می
  . برای حل آن ارائه دهیم

 اند که چه کسـی خشـونت را کاهش داده های نازل گونه استداللای امروزه سطح بحث را به این اینکه عده
اتفاقا برعکس انتقـاد .  کند فقط اهمیت برقراری ستم ملی برای بقای دولت جدید را  اثبات می ،آغاز کرد

هـا را در مقابـل خشـونت دولـت مرکـزی سـازمان  چپ از خودش باید این باشد که ما چـرا زودتـر  توده
 از خود اشتباه. بماند گران سر جایش نظامی اشغالچرا از همان شب اول اجازه دادیم که پادگان .  ندادیم

های رژیـم جدیـد را  جـدی  سـازی خـود بـرای خشـونت ما بود که چرا از همان شب اول ضـرورت آماده
  . نگرفتیم

ها که چه کسی خشـونت را آغـاز کـرد در  گونه بحث اتفاقا همان زمانی که حمله به کردستان آغاز شد این
تر حکومـت بازرگـان در همـان زمـان  ح معقـولیکی از سخنگویان به اصـطال. مطرح بودتھران نیز جراید 

چـرا کـه ارتـش اعـالم وفـاداری . کرد که حمله به پادگان یعنی حمله به دولت انقالبی طور استدالل می این
واقعا آیا مسخره نیسـت کـه . کرده است و بنابراین حمله به این ارتش یعنی حمله به تمامیت ارضی ایران

کنـد کـه  بورژوا دموکراسی ایرانی بـود هنـوز درک نمی سازمانترین  یالحتی جبھۀ ملی ما که مثال دیگر ع
. پادگان دولت مرکزی در شھر ملیت تحت ستم عین همان مرکز شکنجه ساواک است مثال در شـمیرانات

  ؟ داشتنداولی را ن حق حمله به چرا انقالبیون حق حمله به دومی را داشتند اما

اند و همان هایی که مامور اجرایی ستم ملی در دوران شاه  ی زدهدرست در وسط شھر مھاباد پادگان نظام
تا آنجایی که یـادم هسـت و ! و توقع دارند کسی اعتراضی نکند. بودند هنوز هم در راس امور قرار دارند

و جریانـات ب احـزا. بـا اشـغال پادگـان مخالفـت کردنـد اتفاقا احزاب کرد نخستشما هم اشاره کردید 
همان  اینھااما گفتم بحث اصلی این است که اصال چرا . ندوره به مذاکره اعتقاد داشتدر آن د سیاسی کرد

شب اول خواست محاکمۀ تمام سران پادگان مھابـاد بـه جـرم دسـت داشـتن در کشـتار مـردم را مطـرح 
ایـن  مھـم ت بیفتند؟ برای ما سوالمها حمله کند تا به فکر مقاو نکردند؟ چرا منتظر شدند که رژیم به آن

توانم بگویم هـم زودتـر  گرفتیم و به جرات می بنابراین ما از همان اول مسئله ملی را خیلی جدی می. بود
ای بـود کـه مـا در  بـویژه مسـئلۀ ملـت کـرد مسـئله. کـردیم تر از بقیه از آن دفاع می از بقیه و هم صریح

کردهـا عمـال بـین چھـار . مای برای آن قائـل بـودی چارچوب استراتژی گسترش انقالب ایران نقش ویژه
ها خود مسئلۀ ملی را بـه ابـزار مھـم گسـترش  اند که انقالب در هر کدام از آن دولت مختلف تقسیم شده

بنابراین ما در آن زمان نه تنھا از شعار حق تعیین سرنوشـت کردهـا . انقالب در منطقه تبدیل خواهد کرد
عاری بـرای گسـترش انقـالب سوسیالیسـتی در کردیم که شعار وحدت ملی کرد را شـ در ایران دفاع می

  .دانستیم منطقه می

نیـز بـه ایـن مسـئله داده دیگـر همین تقسیم ملت کرد بین چندین دولت در منطقه دو خصوصـیت ویـژه 
های مختلـف منطقـه بـا آلـت دسـت یکـی در  بین دولت کرد دائما زی از طرفی زمینداران و بورژوا. است

د و از طرف دیگر علیرغم سرکوب مبارزات ملی در یک کشـور مبـارزه دهن مقابل دیگری شدن مانور می
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های سیاسی این یا آن  هم دائما دستخوش توطئهجنبش ملی کرد بنابراین . یابد در کشوری دیگر ادامه می
  . تری برخوردار است دولت است و هم از توان رزمندگی بالنسبه باالتر و بادوام

رژیـم جدیـد بـه کردسـتان در رابطـه بـا اهـداف کلـی رژیـم بـرای به همین خاطر هر چند یورش نظامی 
ها به حقـوق دموکراتیـک  بود و امثال این یورشقابل پیش بینی بازسازی و تثبیت دولت بورژوا در ایران 

مقاومـت  ای برای های توده جا که هم پایهمردم در همه جا هر روزه ادامه داشت، اما در کردستان، از آن 
دهقـانی نیـز و ی کـارگری یـزمینـداری نیرو و د داشت و هم در مقابل رهبری بورژواییدر برابر آن وجو

مھمـی بـود در نقطۀ عطف یورش نظامی به کردستان . ای به بار آورد شکل گرفته بود توانست نتایج ویژه
بندی نیروهای انقالب و ضـد  دولت و چه از نظر صفواقعی چه از نظر روشن شدن ماهیت . انقالب ایران

بـود کـه رژیـم را بـه  مبـارزاتیمعدود از دیگر این یکی  ٥٧اسفند  ١٧در  در کنار تظاهرات زنان. نقالبا
ها بـه صـورت مقاومـت  شـد و مـدت و این بار ماجرا به چند روز و یک تظـاهرات خالصـه نمی. عقب راند

. نباید نادیده گرفـتبر کل چپ ایران را  این مقاومتتاثیر . ای همراه با درگیری نظامی ادامه داشت توده
مسئله به قـدری . گردد های اصلی انشعاب فدائیان به اکثریت و اقلیت به همین جا بر می به نظر من ریشه

متـوهم بودنـد  هنوز به رژیمملی و سراسری جریاناتی که در سطح روش بود که بسیاری از رفقای محلی 
مبارزات دیگر در دسـت این و رهبری . ودندرژیم شده بهمان حاال در کردستان وارد مبارزه مسلحانه با 

  !    نبود ...ها فدائیان و پیکاری

ببـرد و همـان موقـع بسـاط  بـه پـیشرهبری فدائیان به جای اینکه جنـبش را . در ترکمن صحرا برعکس
از نقش رهبری خود استفاده  -ارتجاعیو ن منطقه را نابود کند ـ ناگفته نماند زور و نیرویش را هم داشت

بدین ترتیب ضد انقـالب توانسـت بـا وعـده . ترکمن با حکومت بازرگان معامله کند به نام دهقانان تاکرد 
  .تر سرکوب کند سال بعد وحشیانه سازد تا خاموشهایی توخالی جنبش دهقانان را 

  

شـعار روی جلـد جـزوه  . در همان دوره توسط جریان شما منتشر می شود "انقالب و ضد انقالب در کردستان"با عنوان  ای جزوه: س
مجلـس مؤسسـان ملـی کردسـتان تشـکیل بایـد "شعار دیگـر  ". های ستم دیده حق تعیین سرنوشت برای کردستان و ملیت: "این بود
های جریان شما در  اگر ممکن است در رابطه با این شعارها توضیحی بدهید و در ادامه هم اگر الزم دانستید در رابطه با فعالیت." گردد

های حزبـی داشـتید؟ در  شما در کردستان واحد. نکاتی را بیان کنیدهای تحت ستم در آن برهه درگیر مبارزات بودند  که ملیت مناطقی
  روال ارتباط و پیوندهای سیاسی شما در این مناطق چطور بود؟ چطور؟ خوزستانو  ترکمن صحرا

  

وان یکـی از تکـالیف دموکراتیـک ما همواره به حق تعیین سرنوشت ملل به عنهمان طور که گفتم : ث.ت
در تحلیـل . بلشـویکی آن ـ کم و بیش به همان معنای لنینی. انقالب سوسیالیستی در ایران اعتقاد داشتیم

ما از اوضاع ایران پیدایش مسئله ملی در ایران به شکست انقالب مشروطه و به نحوۀ شکل گیری دولـت 
هـا از اولـین  و در رابطه بـا حمـالت رژیـم بـه ملیت.   شد ط میبورژوا از باال و با پشتیبانی امپریالیزم مرتب

امـا در . جزوه باال هم از انتشارات ما در این ارتبـاط بـود. کردیم که از این حق دفاع می ی بودیمیها گروه
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رابطه با مسئلۀ ملی ما اعتقاد داشتیم که اولین قدم هر قدرت انقالبی مترقی تشکیل یک مجلس مؤسسـان 
در بـاال جلـوگیری طبقـات حـاکم راتیک و انقالبی است که بتواند از طرفی از معامالت سیاسی واقعا دموک

حـل مسـئلۀ . های وسیع در تعین سرنوشت سیاسی خود را ممکن سازد کند و از طرف دیگر مداخلۀ توده
در ها بایـد  حق تعین سرنوشت ملیت. ملی نیز در دیدگاه ما به تشکیل مجلس مؤسسان ملی نیازمند است

گیری گذاشته شود و نه به دستور این حزب و آن حزب و یا این دولت و  چنین مجلسی به بحث و تصمیم
و هنـوز هـم مـن . کـردیم ایـن بـود که ما در آن زمان دنبـال می ای ای طرح کلی از نظر برنامه. آن دولت

ام به نظر  شاره کردههای دیگر ا همانطور که قبال هم در بحث. اعتقاد دارم که این طرح کلی درست است
اگر طبقۀ کارگر انقـالب کنـد و قـدرت را تسـخیر کنـد و  در یک انقالب سوسیالیستی یعنی حتی من حتی

دیکتاتوری پرولتاریا را مستقر سازد، یعنی حق وتـوی ویـژۀ طبقـۀ کـارگر بـرای گـذار بـه سوسـیالیزم را 
 تعیـین در مـردممداخلـه همـه  تضمین کند، هنوز باید مجلس موسسانی تشکیل دهـد تـا نحـوۀ شـرکت و

در انقـالب ایـران در شـرایطی کـه طبقـۀ کـارگر . گیری بگـذارد سرنوشت این انتقال را به بحث و تصمیم
آمادگی آن را نداشت که با شوراهای خود به وضعیت قدرت دوگانه وارد شود و نیروهای ارتجاعی از باال 

نقالب تحمیل کردند، خواست مجلس موسسـان تنھـا نشانده را به ا ها  حکومتی دست و بدون مداخلۀ توده
  . توانست در برابر این توطئه به پا کند سدی بود که جنبش انقالبی می

هیـات نماینـدگی "ای کـه  اما در رابطه با کردستان در دورۀ بعد از شکسِت حملۀ نظامی اول رژیـم، دوره
طرح کلی معنـای خیلـی مشخصـی پیـدا  شکل گرفته بود و وارد مذاکره با رژیم شده بود، این" خلق کرد

از عقب راندن پس بودند باید بدون درنگ " خلق کرد"به نظر من، اگر این احزاب واقعا نمایندگان . کرد
هـای  بـا ایـن کـار هـم توده. دادنـد نیروهای نظامی رژیم انتخابات مجلس ملی را در دستور کار قـرار می

د در برابر رژیم مرکـزی را در سـطح سراسـری تقویـت کردند و هم مشروعیت خو تری را فعال می وسیع
  .  کردند می

در   دو فرصـت تـاریخی. به نظر من همین کمبود یکی از دالیل شکست بعـدی جنـبش در کردسـتان بـود
انقالب ایران در ترکمن صحرا و کردستان به نیروهـای مترقـی ایـن امکـان را داد کـه در برابـر اسـتبداد 

رهبـری هـای عدیـدۀ  ضـعفاما هر دو فرصت به خاطر . ها را بسیج کنند همرکزی قدرت دموکراتیک تود
 یهـای همان. چپ و مترقی بـود از اشتباهات بزرگ نیروهایدیگر این یکی . دست رفتسیاسی موجود از 

توانستند جبھۀ دموکراتیک این خلق را در  کردند دقیقا در اولین فرصتی که می که دائم صحبت از خلق می
در رابطـه بـا جریـان مـا، در . تر کنند مذاکره و معامله با همان ارتجاع را ترجیح دادند قوی مقابل ارتجاع

در شـمال داشـتیم، . ه ما ارائه کنـدمنطقۀ ترکمن صحرا هیچ نیرویی نداشتیم که آن زمان گزارش دقیقی ب
در حقیقـت هـا  در نتیجـه گزارش. در خراسان داشتیم ولی در خود منطقۀ ترکمن صحرا کسی را نداشتیم

مـا در . عرب درگیر بودیمخلق در رابطه با . رسیدند، و خود ما مستقیم درگیر نبودیم دست دوم به ما می
رفیق  عده ایاز جمله . هم یک واحد داشتیمدر مسجد سلیمان . جنوب در اهواز یک واحد بزرگ داشتیم

نتیجـه در مـاجرای خلـق عـرب از در . زیاد بـود بسیاراتفاقا آن موقع در صنایع اهواز کارگر عرب . عرب
  . را دستگیرکردندبرخی از اعضای جریان ما به همین دلیل هم . همان اول درگیر بودیم
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جریـان سیاسـی روشـنی . برخوردار نبود قویموقع خود خلق عرب از سنت مبارزاتی و تشکیالتی  ولی آن
در هر . بودند صدد مداخلهشان وجود نداشت و باندهای وابسته به عراق و عربستان سعودی نیز در  بین

در کردستان هـم قبـل از انقـالب دو سـه نفـر . حال رژیم مرکزی توانست به سرعت آنھا را سرکوب کند
بنا براین با رفقای کومله توافق کردیم که رفقای مـا در . مرفیق کرد داشتیم، در نتیجه از قضایا آگاه بودی

در . کـردیم بعالوه با دفتر شیخ عزالدین حسینی نیز همکاری می. باط کومله فعالیت کنندضآن جا تحت ان
  .  کردند اما تحت انضباط کومله قرار داشتند نتیجه اعضای ما در منطقه هر چند نشریۀ ما را پخش می

  

ولـی در  ،آن مقطع کردستان به شعار مجلس مؤسسان ملی اقبالی نشان ندادند که رهبری سیاسی جریانات مختلِف اشاره کردید : س
  .اید که شیخ عزالدین حسینی رویکرد متفاوتی داشت این اشاره کرده کنم به دیگری فکر می بحث

  

بـه نظـرم شـاید از  کـرد و او اهمیت مجلس ملی را کامال درک می. بله او این بحث را قبول داشت: ث.ت
من خودم حـدود یـک مـاه آنجـا بـودم و بـا . کرد درک میدر کردستان را سیاسی اصلی بھتر مسائل   همه

تـوانم بگـویم شـیخ عزالـدین  و می.  مباحثات و نظرات خیلی از سیاستمداران محلی از نزدیک آشنا شدم
به نظر من دقیقا بر اسـاس همـین . کرد واقعا انسان دموکراتی بود و از حقوق دموکراتیک مردم دفاع می

مـثال او . ها را نیـز درک کنـد توانست عقاید ما سوسیالیسـت دفاعش از حقوق دموکراتیک خیلی راحت می
حـزب عضـو هـیچ او ). حتـی قبـل از کوملـه(اولین کسی بود که از تشکیل شوراهای دهقانی دفـاع کـرد 

کسـانی بـود کـه آن زمـان  معـدوداشت اما یکـی از ای در اختیار ند نبود و نیروی سازمان یافته ای سیاسی
  .  گفت اتفاقا باید از فرصت استفاده کنیم و نشان بدهیم که رأی مردم کردستان پشت ماست می

  

  کنید یا به نظرتان باید تغییری در این شعار داده شود؟ ها دفاع می آیا هنوز هم شما از این شعار حق تعیین سرنوشت ملت: س

  

هایی که مبارزه برای  یکی از خواست. کوچکترین تغییری هم نباید داده شود. د دفاع کردهنوز بای: ث.ت
تحققش به از همپاشی این دولت استبدادی و از باال تحمیل شده بر ایران کمک خواهـد کـرد حـق تعیـین 

طحی هـای سـ ایـن حرف. ها بنابراین مبارزه با استبداد در ایران یعنی آزادی ملیت. هاست سرنوشت ملیت
که امپریالیزم نقشه کشیده است که کردستان را جدا کند یـا خوزسـتان را بـه عربسـتان سـعودی بدهـد، 

مگر قرار است امپریالیزم کاری جز این کند؟ مگر قرار اسـت بـورژوازی کـرد یـا . کشف جدیدی نیست
هـای  دولت. ارتجـاعی اسـت این نیروهای ذاتد؟ این در نکنها  عرب نیز کاری جز همکاری با این توطئه

های یـک ملیـت  گذارنـد امـا  ایـن چـه ربطـی بـه خواسـت ای را به اجـرا می منطقه و جھان هر روز توطئه
ستمدیده دارد؟ اتفاقا جنبش مترقی برای حفظ وحدت طبقۀ کارگر در مقابل دولـت مرکـزی بایـد از حـق 

ها تشکیل شده اسـت، یعنـی طبقـۀ کـارگر  ای از طبقۀ کارگر ایران از ملیت بخش عمده. ها دفاع کند ملیت
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هـا در واقـع طبقـۀ کـارگر  حق تعیین سرنوشـت ملیت نفیبا . ملی قرار دارد ایران خود تحت تأثیر مسئلۀ
به نظر من آن نیرویی که این خواست را قبول ندارد فقط ضـد دموکراتیـک .  ایران را تجزیه خواهید کرد

  .  ستطبقۀ کارگر اوحدت نیست بلکه در واقع ضد 

  

کـرد و  در رابطـه بـا مسـائل روز صـحبت می. خوانـدم ی میو از میشـل لـو در رابطه با همین مسئلۀ ملی من مدتی پیش مطلبی را : س
بلکـه اش این بود که االن نیروهای چپ نباید در رابطه با مسئلۀ ملی خیلی بر روی فرمول لنینی حق تعیین سرنوشت تکیه کنند و  ایده
اش هـم ایـن بـود کـه در ایـن فضـای شـدیدا  توجیـه. داشـتبـه سـمت برداشـتی کـه رزا لوکزامبـورگ از ایـن مسـئله بیشتر برونـد باید 
بـه تر  ای مثل ماجرای بالکان، فرمـول رزا لوکزامبـورگ مطلـوب حاکم و  با درنظر گرفتن قضایای تاریخی  گرایانه و ناسیونالیستی راست

  نظر شما چیست؟. .نظر می رسد

  

نگاه و طبقاتی شکلی تاریخی  باید بهاوال به مسائل اجتماعی . نه من اصال این استدالل را قبول ندارم: ث.ت
اینگونه مسائل اغلـب از تکـالیف حـل . و یا تحلیل سوسیولوژیک کرد و نه بر اساس مصلحت سیاسی روز

مـردم مشخصـی تحمیـل  مسئلۀ ملی در ظلم و ستمی واقعی و مادی که بـر. کنند نشده تاریخی حکایت می
مسئله صرفا به یک گزینش سادۀ سیاسی خالصـه . ای عینی و واقعی است شده ریشه دارد، بنابراین پدیده

بنـابراین مـا هنگـامی پاسـخی بـه مسـئلۀ ملـی . شود که صرفا به برنامه این یا آن گروه وابسته باشـد نمی
عنی یک  نیروی اجتماعی واقعـی بـه وجـود آن ی. ای به این نام وجود داشته باشد دهیم که واقعا مسئله می

هـای رزا مبنـی  در مقابل چنـین واقعیتـی تفاسـیر آن چنـانی از بحث. کند واقف است و علیه آن مبارزه می
آیا کنار گذاشتن حق تعیین سرنوشت توسط . برعدم لزوم دفاع از حق تعیین سرنوشت بحثی ذهنی است

های نیروهای راسـت و ناسیونالیسـتی را برطـرف کـرده  وطئهبسیاری از احزاِب به اصطالح چپ ما خطر ت
دهد این اسـت کـه شـما فعـال  سوسیالیست در برابر ظلمی واقعی می است؟ آیا تنھا پاسخی که یک نیروی

تر است؟ تکالیف تاریخی همواره همین طورند که عاقبت  این ظلم را حس نکنید چرا که ستم سرمایه مھم
هـم در ملیـت . د و اگر حل نشوند مانع رشد و پیشرفت آن جامعه خواهند شـدشون ها از آن آگاه می توده

افکنی در طبقـات  بقای این مسـئله در جوامـع طبقـاتی درخـدمت تفرقـه. ستمدیده و هم در ملیت ستمگر
گفت اگر مسئله ایرلند حل نشود طبقه کـارگر انگلـیس نیـز رهـا  مارکس میدلیل نبود که  بی. پایینی است
دهد  های ستمدیده نیز این امکان را می ها و طبقات باالیی ملیت بعالوه وجود ستم ملی به الیه. نخواهد شد
جمله همکاری با نیروهای مرتجع  از. های ناسیونالیستی خود مشروعیت بدهند بارترین پروژه که به فاجعه

حاکمه  های طبقات ددفاع ما از حق تعیین سرنوشت بر برداشت باال و ضرورت مبارزه با این ترفن. خارجی
  .متکی است

البته از آن جا که مسئلۀ ملی تاریخی و مشخص اسـت بایـد در هـر مـوردی نیـز بـه طـور مشـخص بـا آن 
گیری تاریخی دولت مرکزی بررسی کرد  اما باید این رابطه مشخص را براساس نحوه شکل. برخورد کرد

ای قبـل از او انگلـس  رزا و حتی تا انـدازه های ایراد اصلی بحث. و نه بر اساس تعریف ما از ملت و ملیت
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شان وضـعیت خـود آن ملیـت اسـت تـا  در رابطه با مسئلۀ ملی دقیقا در همین جاست که پایۀ اصلی تحلیل
به اعتقاد من تفاوت اصلی نظرات . دید سوسیولوژیک به جای دید سیاسی طبقاتی. وضعیت دولت مرکزی

تـرین تجربـه  اس تجربۀ انقالب اکتبـر کـه بـه هـر حـال غنیما بر اس. ها در همین جاست لنین و بلشویک
گیرد باید هنوز از حق تعیـین سرنوشـت دفـاع  موجود است و اشکال گوناگونی از مسئله ملی را دربر می

نه وحدت طبقۀ کارگر بدون دفاع از این حق ممکن است و نه جـدا کـردن کـارگران و زحمتکشـان . کنیم
  . ورژوا ناسیونالیستیهای ستمدیده از جریانات ب ملیت

ترین شکل ممکـن  دهد باید دموکراتیک البته شکلی که یک نیروی سوسیالیست به چنین تکلیفی پاسخ می
ها و  ای بھتـرین راه حـل بـرای ایـن مسـئله را بـر اسـاس  اصـل آزادی انسـان ما باید از نظر برنامه. باشد

شـان را تعیـین کننـد و  سرنوشت هـا لیـتگسترش حقوق دموکراتیک ارائه بدهیم، یعنی باید خود ایـن م
تواند هنگـامی برگـزار شـود  که البته فقط می. دن مجلس موسسان ملی استنبھترین شکل آن نیز فراخوا

  . ه باشدمستقر شد ایرانو حکومتی انقالبی در ه که دولت مرکزی سرنگون شد

تعیین سرنوشت در ایران یعنی رد حق . به نظرمن رد این حق در چپ، خود نوعی اپورتونیزم راست است
مـثال . در خود اروپا هنوز در همین زماِن ما مسئلۀ ملی مطرح اسـت. خم شدن در مقابل جمھوری اسالمی

بایـد وضـعیت مشـخص . در انگلیس، اسپانیا و حتی فرانسه که از انقالب بورژوایی نیز عبور کـرده اسـت
یی دارد امـا  وپـا  چـه معنـاراسـتی مـثال در ااجتماعی را در نظر گرفت و حساب کرد که تحقـق چنـین خو

لـت مرکـزی تضـعیف دو نیـزطبقاتی کارگران و زحمتکشـان و راهنمای اصلی برای ما تاثیر آن بر وحدت 
های امپریالیستی در جریان است و احزاب اپورتونیست  مثال در ایران که اکنون انواع و اقسام توطئه. است

یرادی در همکاری با امپریالیزم و صھیونیزم و حتی عربستان سعودی ها ا یا ناسیونالیست درون این ملیت
  .ها مبارزه کرد اما این ربطی به دفاع ما از حق تعیین سرنوشت ندارد بینند، باید با این توطئه نمی

  

وص در منـاطقی کـه هایی که آن زمان تحت تأثیر این گفتمان قرار گرفته بودند، به خص امروزه با افول گفتمان اسالمی نزد گروه: س
هایی کـه پیشـتر وجـود داشـت دارد بـه نحـو  کند ، همان تنش با مسئلۀ مذهب تالقی پیدا می هویت خواهانه ملی و زبانیهای  فعالیت

بـه نظـام جمهـوری اسـالمی  بودنـدشـیعه  چـونهـای تـرک زبـان  آن زمان در منطقۀ آذربایجان غربـی گروه. آید دیگری به وجود می
کردنـد و از آن سـمت شـاهد یکسـری  کردند، و از این نزدیکی برای پیشبرد اهداف خاص خودشـان اسـتفاده می احساس نزدیکی می

عـروج  نـوعیامـروزه مـا بـا . افتـاددر روسـتای قارنـا اتفـاق  ٥٨فجایعی بودیم که معروف ترینش آن کشتاری است که در  در شـهریور 
یعنـی صـرف دفـاع از . کند تر می را پیچیده هایم که این خودش مسئل ایران مواجههای زبانی ملی اقلیت در  گروه ناسیونالیسم نزد همۀ

دستکم باید در این رابطـه صـحبت بشـود کـه در چنـین منـاطقی . گشا باشد تواند خیلی راه حق تعیین سرنوشت به این شکل کلی نمی
هـای  به نظـرم بایـد راجـع بـه مکانیزم. می بشودهای قو ممکن است خود طرح این مسئله تبدیل به یک پتانسیل انفجاری برای کشتار

و چطـور  حل شودصحبت بشود که در این مناطق به چه شکل باید این مسئلۀ حق تعیین سرنوشت  ای حل و فصل متمدنانه و مترقی
، کننـد تأکیـد می های قومی که امروزه دست باال را دارند و هر طرف دارند بر روی حداکثر خواست ناسیونالیستمقابل این جریانات  در

. سراسری سوسیالیسـتی بخش اییهو هم این را وصل کنیم به یک جریان ر  برویمطلبی مترقی  توانیم به سمت یک جریان حق ما می
در آن دوره بیشتر بحث مذهب بـود و . هایی است که آن موقع در بحران آذربایجان غربی خودش را نشان داد به نظرم این یکی از چیز
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های افراطـی پـان تـرک و  خـود شـکاف بـین ناسـیونالیزم مسـئله وری اسالمی بین شیعه و سنی ایجاد کـرد و امـروزهشکافی که جمه
تبری می  شود اسمش را پان گذاشت ولی خیلی افراطی است و اتفاقا از گذشتۀ چپ خودش نمیهرچند که است ــ ناسیونالیزِم کردی

نظر شما چیست؟ طرح مسئلۀ حق تعیین سرنوشت و رفع ستم ملی با توجـه بـه . ندک های ناسیونالیستی تأکید می و بر روی دال جوید 
  های خاصی که امروزه وجود دارد چه اصولی باید داشته باشد ؟ این ویژگی

  

اول ایـن کـه سـتم ملـی بـه . به نظر من تفسیر بلشویکی این مسئله ملی تاکیدش بر دو نکتـه بـود: ث.ت
بقای قدرت دولت مرکـزی بـه . بارت دیگر این دو الزم و ملزومندبه ع. شود واسطه یک دولت تحمیل می
بنابراین تا انقـالب نشـود و ایـن دولـت مرکـزی از بـین نـرود حـق تعیـین . تداوم ستم ملی وابسته است

این اسـت کـه طبقـات حـاکم درون " راه حل"درغیر این صورت تنھا . سرنوشت نیز تحقق نخواهد یافت
رهبـران ناسیونالیسـت ملـل سـتمدیده . این پدیده جدیدی نیسـت. امله کننداین ملل با ارتجاع خارجی مع

این البته نه . شوند تر از دولت مرکزی خودشان می همواره آلت دست ارتجاع دیگری چه بسا حتی مرتجع
های قـومی  تنھا کوچکترین کمکی به حل مسئله ملی نخواهد کرد که مردم این ملل را به قربانیـان کشـتار

نکته دوم اینکه طبقه کارگر با دفاع از حق تعیین سرنوشـت ملـل، در واقـع از وحـدت . هد کردتبدیل خوا
یعنی به آن بخش هایی از طبقه که به این ملل ستمدیده تعلـق دارنـد اعـالم . کند طبقاتی خودش دفاع می

قق ایـن حـق توان دولت مرکزی را سرنگون کرد و زمینه را برای تح کند فقط با حفظ اتحاد طبقاتی می می
در ایران نیز باید بدانند به جای مشـارکت .. .بنابراین کارگران و زحمتکشان ترک و کرد و . ماده ساختآ

پس . های رهبران ناسیونالیست باید وحدت طبقاتی در جھت انقالب سوسیالیستی را تقویت کنند در توطئه
های موسسان ملی خود را فراخوانند که در باره  توانند مجلس ها می داری ملیت از سرنگونی دولت سرمایه

بنابراین مبارزه ما با نیروهای ناسیونالیست که در شرایط فعلی . یرندحق تعیین سرنوشت خود تصمیم بگ
در جامعه ما نه تنھا مسئله ملی کـه هـیچ . توانند آلت دست امپریالیزم بشوند امری ضروری است فقط می

در ایـن دورۀ اخیـر در رابطـه بـا . یک از مسائل دموکراتیک بدون انقالب سوسیالیستی حل نخواهند شـد
یکـی از . های امپریالیسـتی در جریـان اسـت هـا دقیقـا توطئـه هـا و بلوچ ها، کردهـا، عرب ترکمسئلۀ ملی 

  . های قومی در مرزهای ایران است های مقابله امپریالیزم با جمھوری اسالمی به راه انداختن جنگ راه

  

ها هسـت در منـاطقی  ی جـزو گزینـهبندی شود؟ همین مسئلۀ استقالل و امثالهم وقتـ خود این حق تعیین سرنوشت نباید فرمول: س
  . مثل ارومیه که خیلی حساس است ای منطقهبه عنوان مثال در . آورد جنگ به وجود می

  

هـای قـومی صـورت  هـا نیسـت کـه جنگ به وضوح به خاطر دفاع ما از حق تعیین سرنوشت ملیت: ث.ت
قـدرت خـود را بـر خود این منازعات محصول سیاست های دولت هـایی هسـتند کـه برعکس . گیرند می

ملیت های آزاد می توانند بسیار معقول تر بـا یکـدیگر بـه سـازش و توافـق . اساس ستم ملی بنا کرده اند
هر جا که حقوق ملـی . گونه جنگ هاست که باید از این حق دفاع شود برای جلوگیری از اینپس . برسند
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مکاران نیز همواره بـه منازعـات و و ست نیز وجود خواهد داشت ستمسرکوب شده باشد مبارزه علیه این 
مثل ایران، هـر جـا کـه تکلیـف  سرمایه داریدرجوامع  اما .رقابت های بین ستمدیدگان دامن خواهند زد

های بورژوایی، فئودالی یـا عشـیرتی  سیاستدموکراتیکی وجود داشته باشد راه حل کارگری انقالبی آن با 
های مختلف در یـک کشـور، بـه  لف و یا در بین ملیتویژگی مسئلۀ ملی در کشورهای مخت. متفاوت است

اگر به مثال روسیه نگـاه . خواهد داشتبستگی  اشاره شد باالکه در ی یها درجۀ انکشاف طبقاتی و راه حل
 شـد های مختلِف تحت ستم در روسیه وجود داشت که هر الگویی که بخواهیـد پیـدا می قدر ملیت کنید آن

یعنی از یـک طـرف بـه . نداشت اهمیتیها در اصل  ها برای بلشویک تفاوت اما این. منجمله مناطق مخلوط
ها بود و از طـرف دیگـر در  دالیلی تاریخی حفظ دولت مرکزی طبقات حاکم مستلزم سرکوب حقوق ملیت

هـای غیـر پرولتـری و بـه طـور کلـی ضـد  ها انواع و اقسـام  راه حل بین نیروهای ناسیونالیستی این ملیت
  .مقایسه با این دو ناچیزند مابقی مسائل در. مردمی و ضد انقالبی  نیز در جریان بود

مسئلۀ حق تعیین سرنوشـت بـا  میان چند ملیتدر . در ایران هم ما با چندین شکل از این مسئله مواجھیم
ها اخـتالط قـومی بسـیار جلـو رفتـه  بعالوه در اغلب این ملیت. مسئلۀ آزادی مذهبی نیز گره خورده است

و یا مثال مسـئله ارامنـه کـامال بـا بقیـه . اعراب استدر جنوب عمال در اغلب شھرها اکثریت با غیر . است
بنابراین نحوه برخورد مشخص به . ها نیز شھرهای مختلط زیاد است فرق دارد و یا در بین کردها و ترک

وحدت طبقـات . مسئلۀ ملی باید در مناطق مختلف متفاوت و مشخص باشد اما اصل همان دو نکتۀ باالست
  . ها داری و تشکیل مجلس موسسان ملی برای همه ملیت دولت سرمایه کارگر و زحمتکش برای سرنگونی

 

در مورد اتفاقاتی که در اواخـر بهمـن و اسـفند در جاهـایی  تر پیشکمی اگر بخواهیم به برخی مسائل تاریخی آن دوران بازگردیم، : س
هقانـان در مریـوان و شـوراهای دهقـانی در اتحادیۀ د 1357در ادامه در اسفند . مثل کردستان و ترکمن صحرا رخ داد صحبت کردیم

: سـوال مـن ایـن اسـت. گیری سـتاد مرکـزی شـوراهای دهقـانی هسـتیم در ترکمن صحرا شاهد شکل. شود ترکمن صحرا ساخته می
ای به این مناطق بخشیده بود که چنان سمت و سویی پیـدا کـرده  اصالحات ارضی در کردستان و ترکمن صحرا چه خصوصیات ویژه

نی آیا مسئلۀ ملی با مسئلۀ زمین پیوندهای خاصی داشت یا نیروهای سیاسی در ایـن منـاطق نقـش مسـتقیمی در سـازماندهی یع. بود
کـه  صـحبت کنـیم های رژیم حاکم، دولت موقت و شـورای انقـالب توانیم راجع به سیاست ها داشتند؟ بعد از آن می این نوع از تشکل

هـا را  جهت بودند و حتا قوانینی را مصوب کردند دال بر اینکه اگـر دهقانـان بخواهنـد زمین  مدانیم بیشتر با منافع مالکین زمین ه می
  .اگر موافق باشید از اینجا شروع کنیم. های سنگینی از جمله اعدام روبرو شوند های  تصاحب کنند ممکن بوده با مجازات

  

شکل درهم و اما نه به این . تر شده بود خیلی آشفتهپس از اصالحات ارضی مسئلۀ ارضی در ایراِن : ث.ت
چپ ایران در انقالب . جریانات سیاسی شکل گرفت بسیاری ازکه بعد از انقالب در برنامه ارضی برهمی 

در اغلـب منـاطق روسـتایی در زمان انقالب طور کلی ب.  از هر شعاری که شما تصورکنید دفاع کرده است
زمین و هـم کـارگران  هم دهقان زمیندار، هم دهقان بـیداران،  رگ و سرمایهدر برابر زمینداران بزایران 

ای متفـاوت بـود بـویژه در منـاطق  ترکیب این سه در هر منطقه. ندوجود داشتدر کنار یکدیگر کشاورزی 
ای  از طرف دیگر نه اصـالحات ارضـی گسـترده ها که از طرفی هنوز روابط ایلی عشیرتی قوی بود و ملیت
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ترکیـب امـا در مجمـوع . گیر بـود های کشت و صنعت آن چنان چشم ه بود و نه رشد شرکتصورت گرفت
 ایجـاداز طرفی ملی کردن کلیـه اراضـی بـزرگ و : بود باید روشن مینیز سیاست ارضی چپ همان بود و 

ایـن  کنتـرل تولیـد و توزیـع دربـرای  دهقانان فقیر و کـارگران کشـاورزیاز  متشکل شوراهای روستایی
و از طـرف دیگـر تشـویق ) کـارایی داشـتو این کم و بیش در اکثریت مناطق کشـاورزی ایـران ( اراضی

اما هیچ کدام از جریانات سیاسی چـپ برنامـه روشـنی . های تعاونی دهقانان خرده مالک به ایجاد شرکت
 زمـین از آن کسـی اسـت کـه روی آن کـار"ارتجـاعی  از شـعار. شـد همه نـوع شـعار داده می. ارائه نداد

  . گرفته تا شعار تخیلی اشتراکی کردن کشاورزی" کند می

ای از مسئلۀ ملی و ارضی شکل گرفته بود که نظیر آن در کمتر جایی وجـود  در ترکمن صحرا ترکیب ویژه
آن در دسـت دربـار و  ۀها از دوران رضـا شـاه غصـب شـده بـود و بخـش عمـد های ترکمن زمین. داشت

ها برگردانده بـود امـا بعـد از  دق بخشی از این اراضی را به ترکمنحکومت مص. اطرافیان آن قرار داشت
مرداد روند تصاحب مجدد این اراضی دوباره از سر گرفته شد و در واقع اصالحات ارضی بـه  ٢٨کودتای 

بخـش عمـدۀ جمعیـت روسـتایی از دهقانـان فقیـر و . پوششی برای قانونی کردن این تصاحب تبدیل شـد
در کردسـتان نیـز حـوزۀ عملکـرد . ه بود کـه بـا مـالکین فـارس طـرف بودنـدکارگر کشاورز تشکیل شد

امـا . اصالحات ارضی محدود بود و در واقع صرفا مالکیت ایلی را به مالکیت خصوصـی تبـدیل کـرده بـود
بنـابراین اینجـا هـم ملـی کـردن . شـد یر تشکیل میقاینجا هم بخش عمدۀ جمعیت روستایی از دهقانان ف

  .بود بایستی خواست اصلی چپ می ل شوراهای دهقانی میاراضی بزرگ و تشکی

شـد کـه در دام شـعار تقسـیم اراضـی  اما در بسیاری مناطق که جریانـات چـپ نفـوذی داشـتند دیـده می
در دوران سر سپردگیش به حکمتیزم با حزب دموکرات ریشه  مثال در کردستان، جنگ کومله. افتادند می

مالکین بزرگ طرفدار حزب دمکرات به نظر اقدامی بسیار رادیکال های  تقسیم زمین. در همین جا داشت
کـرد و از طـرف دیگـر  از طرفی مسائل دهقانان فقیر را حل نمی. آمد اما در واقع شعاری ارتجاعی بود می

هـای کردسـتان نیـز  مثال فرض کنیم تمـام زمین. ساخت رنگ می ضرورت تشکیل شوراهای دهقانی را کم
تـوان کـرد؟  های کوچک چه کـاری می های دولتی در کار نباشد با این تکه زمین وام شد اما اگر تقسیم می

کـه (بنابراین حتی اگر فرض کنیم تقسیم اراضی هنـوز در ایـران در جـایی مـثال کردسـتان مطـرح اسـت 
ای برای دهقانان خواهد داشت؟ بـه  ها چه فایده بدون سرنگونی دولت مرکزی و ملی کردن بانک) نیست

یل مسئله اصلی این نبود که به قول کومله مبارزه طبقـاتی را بـه روسـتاهای کردسـتان گسـترش همین دل
در ترکمن صحرا شکل ویژۀ ترکیب مالکیت . سیاستی که عاقبت فقط به نفع دولت مرکزی تمام شد. دهیم

ان منجر ارضی و ستم ملی پتانسیل انفجارپذیر عظیمی را فراهم ساخته بود که با سازشکاری رهبری فدائی
  .  به شکست کامل شد

یعنی فقدان تحلیل درست از ترکیب ویژۀ مسـئله ارضـی بعـد از انقـالب سـفید،  ،به نظر من این سه جنبه
بـورژوایی  چـپ  خرده برنامـه هـایداری و  توجھی به مرکب بودن تکالیف دموکراتیـک و ضـد سـرمایه بی

  . اصلی شکست جنبش دهقانی بودند عوامل

.  
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در جنبش کردستان بین جریان ناسیونالیست حزب دموکرات و جناح چپ کومله شکافی وجود داشت که اگـر بخـواهیم اتفاقـات : س
از همان ابتدا در رهبری حزب دمـوکرات وجـود  غلطاین توهم یا باور . کردستان را بررسی کنیم باید بین این دو جریان تمایزی بگذاریم

حـزب  تر وزنـۀ سـنگین بـه بگیرد، و به نظر من با توجـه ویژه برای خویش ــ و خلق کرد ــ کره امتیازاتیتواند از طریق مذا  داشت که می
این عامل مهمی بود در  این که جنـبش از همـان ابتـدا از درون بـا تـوهم  ، شتحت نفوذتر  گستردهدموکرات به خاطر سابقه و منطقۀ 

ای تشـکیل بدهـد، و  ای بگیرد و حکومـت محلـی ات این بود که خودمختاریاصلی حزب دموکر  دغدغۀ که نکته دیگر این. برودپیش 
سـال از بـه قـدرت  ١٠قاسملو بعد از مرگ خمینی  هنوز حاضـر بـود بـا حکـومتی کـه . برای این کار حاضر بود با هر شرایطی کنار بیاید

در به نتیجه نرسیدن جنبش در کردستان مهم است، و اگـر دقـت کـرده باشـید  توهم این نقش به نظرم. رسیدنش گذشته مذاکره کند
های رژیم این است کـه اتفاقـا اگـر خشـونتی در کردسـتان  گویند و هم سخنگوها و ایدئولوگ های کرد می چیزی که هم ناسیونالیست

های حـزب دمـوکرات  طـرف ناسیونالیسـت یـکز ا. های مسالمت آمیـز نبودنـد ها به دنبال راه اتفاق افتاد عامل اصلی این بود که چپ
همـان . گوینـد های رژیـم هـم همـین را می ایـدئولوگدیگر شد امتیازاتی گرفت و از طرف  کردند می ها کارشکنی نمی معتقدند اگر چپ

اسـت  ایـن به نظر من علت اینکه چرا این جنبش حمایت سراسری را جلب نکرد .و تصرف شهربانی سنندج ١٣٥٩ماجرای اردیبهشت 
  .ها و مسائل مواجه بود و این عاملی است که باید در نظر داشت که خود جنبش ملی هم در این مناطق با این شکاف

  

اصال نباید نقش سازشکارانه حـزب . در مورد حزب دموکرات و کومله درست است. درست است: ث.ت
. تری نداشـتند وشـمندانهه من روی صحبتم با جریانات چپ بود کـه سیاسـت. دموکرات را نادیده گرفت

بعالوه در ترکمن صحرا که دیگر حزب دموکرات وجود نداشت، جنبش دهقانی خودش شوراهای خودش 
اما فدائیان به جای کمک به گسترش مبارزه . ساخته است و خودش به رهبری فدائیان روی کرده بودرا 

  .کردندبازرگان المصالحه معامله با دولت  در منطقه این جنبش را وجه

.  

هنـوز کـه هنـوز اسـت یـک سـری از راستی، با توجه به مبحث ترکمن صحرا، پیش از آنکه فراموش کـنم، بایـد یـادآور شـوم کـه : س
برخی از جریانات مائویست هسـتند کـه از . دارش البته به شکل مضحک و خنده. کنند جریانات دربارۀ مسئلۀ ارضی در ایران بحث می

به نظر شما هنوز هـم . کنند های قدیمی خودشان را تکرار می کنند و  همان فرمول مره بودن ایران دفاع مینیمه فئودالی و نیمه مستع
  شود از مسئلۀ ارضی در ایران صحبت کرد و این هنوز هم یکی از مسائل اصلی خواهد بود یا به بایگانی تاریخ پیوسته؟ می

  

بـی داری در کشـاورزی نیـز  ضی و رشد سرمایهحتی قبل از اصالحات ارکه ها  این شعار مائوئیست: ث.ت
تـا هرگونـه تحلیـل  اسـتشـده به جنون مـذهبی نزدیـک بیشتر  دگماتیک بودنامروزه از فرط  ،بود ربط

حل مسـئله . مسئله ارضی هنوز وجود دارد هرچند بیشتر به صورت یک تکلیف مرکباما .  واقعی و عینی
در اکثـر   ارضی در انقالب دموکراتیک یعنی تقسیم اراضی اما امروزه در جامعه فعلی ایـران ایـن راه حـل

ر انقالب اخیر نشان داد که در اغلب مناطق روستایی، دهقانان فقیـ. دخواهد بوارتجاعی برنامه ای مناطق 
اینکـه آیـا  . توانند با تشکیل شوراهای روستایی کنترل تولید را در دسـت بگیرنـد و کارگران کشاورزی می

توان خرده مالکین را نیز به این شوراها راه داد در همه جا جواب یکسانی ندارد اما در اکثریت مـوارد  می
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شـتر سـه الیـه دهقـان آن چه اصالحات ارضی ایجـاد کـرد از یـک طـرف تفکیـک هـر چـه بی. منفی است
و از طرف دیگر مالکیت ارضی از اشکال ارباب رعیتی و . زمین و دهقان کارگر بود مالک، دهقان بی خرده

در . ه اسـتخـود گرفتـ داری را بـه مالکیـت خصوصـی سـرمایه شکلو عمدتا  هیا ایلی عشیرتی خارج شد
های  را افـزایش داده اسـت و الیـه انقالب اخیر دیدیم که رشد خرده مالکی اختالفـات طبقـاتی در روسـتا

عمـال بـه ) کنند مالکینی که کارگر کشاورز نیز استخدام می بطور کلی یعنی خرده(فوقانی خرده بورژوازی 
اخیر با رشد هر چـه بیشـتر مناسـبات کـاالیی در  ۀالبته در دور. اند های ارتجاع مرکزی تبدیل شده پایگاه

از بین رفتن بسـیاری از تولیـدات داخلـی را بـه دنبـال داشـته  روستاها و سلطه جناح بازاری آخوندی که
بنابراین نه تنھا کنترل شـوراها بـر اراضـی . است، مالکیت خرد نیز در ایران به فالکت کشیده شده است

های دولـت کـارگری محتـاج خواهـد  مالکین را نیز به کمک تر ساخته است که عمال خرده بزرگ را ممکن
  . کرد

  

کنـد؟  نمی آزادرا در مقابـل جریانـات انقالبـی  نیرومنـدیها در آینده یک پتانسیل ضـدانقالبی  شعار ملی کردن زمینبه نظر شما : س
  ای که در ایران وجود دارد یک نوع واکنش ارتجاعی را در مقابل جریانات انقالبی ایجاد نخواهد کرد؟ مالکی قوی یعنی این خرده

  

. مـالکین نیسـت سـلب مالکیـت از خرده ،ور از ملی کردن اراضیمنظ. این شعار را باید توضیح داد: ث.ت
بدین ترتیب . ن بزرگ و واگذار کردن کنترل بر اراضی بزرگ تولیدی به شوراهاستابلکه خلع ید از مالک

ترین  و هم یکی از ارتجـاعییا عواید آن را به جامعه برگردانده ایم ایم  هم رانت را در اقتصاد کاهش داده
ما حتی در انقالب سوسیالیستی مثال در . ایم را تضعیف کرده یعنی زمینداران بزرگ ات حاکمههای طبق الیه

به در دوره گذار . ن و اشتراکی کردن اجباری نیستیمامالک خواهان سلب مالکیت از خردههم آلمان فعلی 
ن باید داوطلبانه به سوی تعاون بیشتر تشویق شوند و با باال رفتن بارآوری کار در اخرده مالکسوسیالیزم 

ایـران  بعـدیامـا اینکـه در انقـالب . های اشـتراکی، خـود مشـتاق پیوسـتن بـه ایـن بخـش بشـوند بخش
ایـن بخـش در  ٥٧در انقـالب . ن نقشی مترقی بازی نخواهند کـرد بطـور کلـی درسـت اسـتامالک خرده

طور کـه در بـاال اشـاره کـردم امـروزه جمھـوری اسـالمی  انقالبـی ایفـا کـرد امـا همـان مجموع نقشی ضد
در نتیجه در هر حال در مقایسـه بـا انقـالب . به فالکت کشانده استنیز را  این الیهای از  های عمده بخش

کلی  البته تاکید کنم من به یک مشاهده.  شان به سوی ضد انقالب کاهش پیدا کرده است قبلی خطر رفتن
گیری نیازمند تحلیل مشخص و متکی بر آمـار و بـرآورد دقیقتـری از وضـعیت  کنم و  این نتیجه اشاره می

  .مناطق مختلف است

  

تری از  و محبوب» تر انسانی«کنم که شاید نسخۀ به ماهیت دولت موقت وصل در بطن همین مباحث  اگر موافق باشید سوالم را : س
ن در امالکـها و هـم در جانبـداری کـردن از  هم در سرکوب ملیت ٥٧بعد از بهمن  یاست دولت موقتاما در س .حاکمیت اسالمی باشد

ها از جملـه آینـدگان بـا دسـتور همـین دولـت شـاهد یـک نـوع  در تعطیلـی خیلـی از روزنامـه ٥٨مقابل دهقانان و هم اتفاقـا در مـرداد 
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رساند؟ این نکته  را به این خاطر مطـرح  این چه چیزی را می. هستیمهمپوشانی و اتفاق نظر خاصی بین دولت موقت و جناح خمینی 
گوینـد ایـن  ای به دولت موقت ببخشند و می کنند چهرۀ خیلی انسانی و مظلومانه گران لیبرال سعی می کنم چرا که خیلی از تحلیل می

اند مسـائل دموکراتیـک انقـالب را  توانسـته کـه میانـد  دولت در مقابل یکسری از جریانات رادیکال تحت فشار بود و اتفاقا کسانی بوده
 هـای تحـت سـتم جالب است جریانی که نمایندۀ بورژوازی لیبرال به شمار می آید در سرکوب دهقانان و ملیـت.  بیشتر برجسته بکنند

باره ماهیت دولـت موقـت  در  حال بر اساس این نکات. داردنیز ها را  یعنی نمایندۀ لیبرال بورژوازی ایران این خصلت. شریک می شود
  شود گرفت؟ چه نتایجی می

  

نھضـت . دهد که هـدف اصـلی حفـظ دولـت بـورژوا بـود این نشان می. گویید دقیقا درست می بله : ث.ت
تر از خمینی و  شاید حتی آگاهانه. در این مورد از همان روز اول بعد از قیام مطابق نقشه عمل کردآزادی 

سرکوب . اصلی برای فروش خمینی به امپریالیزم جھانی خود اینھا بودند فراموش نکنید دالل. اطرافیانش
همـین دروغ کـه خشـونت را کردهـا راه . ها و کردها با دستور مستقیم حکومت بازرگان آغـاز شـد عرب

از همـان  نیـزدارو دستۀ بازرگان در سرکوب جنبش کارگری . انداختند توسط حکومت بازرگان شایع شد
انتصاب مدیران دولتی در صنایعی کـه تحـت کنتـرل شـوراهای کـارگری بـود زیـر . روز اول جدی بودند

  .نظارت آقای فروهر وزیر کار حکومت موقت به اجرا در آمد

.  

فرد هالیدی تحلیلشان این است که علت نـاتوانی جریانـات  از جمله، انقالب ایران بعضی از تحلیلگرانخوب جالب این است که : س
  چیست؟ نظر شما. با بورژوازی لیبرال همراه نشدندچپ در جلوگیری از تثبیت قدرت جمهوری اسالمی این بوده است که 

  

امروز اتفاقا بسیاری از همـان چـپ استالینیسـت و . اند بله از این حرف ها دیگران هم بسیار گفته: ث.ت
اند و و در تحوالت بعدی به امکان وحـدت بـا بـورژوازی لیبـرال  خمینی هم همین درس را گرفتههمکار 

اینکـه چگونـه . بینید می ٥٧اما اثبات مفلوکی بورژوازی لیبرال ایران را دقیقا در همین انقالب . امیدوارند
رسید؟  بست به کجا می حال مثال اگر چپ با  این مفلوکین جبھه واحد می. به راحتی تسلیم والیت فقیه شد

ام همـه ایـن طـور نبودنـد، امـا اگـر بـا یـک قلـم بـزرگ  کرده طور که در باال چندین بار تکرار البته همان
بندی کنیم اشتباه بزرگ چپ در این نبود که با بورژوازی لیبرال متحد نشد بلکه در این بـود کـه نـه  جمع

ب آخوندی سازمان نداد کـه عمـال در منازعـه آن بـا تنھا صف مستقل خود را از همان ابتدا علیه ضد انقال
  .بورژوازی لیبرال طرف ضد انقالب آخوندی را گرفت

هنـوز هـم همـین . در ضمن ناگفته نماند که این خط آقای هالیدی همان خط وزارت خارجه انگلیس است
االن  بـی بـی سـی فارسـی همـین. روحانی به جای آقای بازرگان نشسته اسـت. قھرمان عوض شده. است

فـدائیان  هـا و ای و تـوده مطرود دربار رژیمطلبان  و اصالح. کند دقیقا همان خط آقای هالیدی را دنبال می
  .   اند ن اجرایی آن شدهااند نیز مامور ها را پذیرفته ای که اکنون این نصیحت شرمنده
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های بین جناح خمینی و دولت موقت  اختالف و درگیریکردید و از  شما در آن مقطع نقش دولت موقت را چگونه ارزیابی میخوِد : س
ای داشتید؟ تحلیل جریاناتی مثل فدایی این بوده که جنـاح خمینـی نماینـدۀ بـورژوازی تجـاری و رادیکـال اسـت و جریـان  چه ارزیابی

د ماهیت دولـت بـورژوایی، این است که شما در سطح تئوریک در مور  سوال. ها بازرگان نمایندۀ بورژوازی صنعتی و از این دست تحلیل
  داشتید؟ نظریچه  فداییانهایی از نوع  در مورد پایۀ طبقاتی جناح حاکم و اختالفات درونی در مقایسه با تحلیل

  

های شبه مارکسیستی رایج  ما در برداشتمان از اختالفات درون هیات حاکمه در آن دوران با تحلیل: ث.ت
کردنـد دعـوای بـین  میان چپ استالینیست و مائوئیست مخالف بودیم کـه بـه شـکلی مکـانیکی تـالش می

های  نوع برداشـت این اوال از همان. های مختلف بورژوازی ایران وصل کنند بازرگان و خمینی را به جناح
ثانیا اساسا . مکانیکی دترمینیستی از ماتریالیزم تاریخی است که وجه مشخصه مارکسیزم استالینیستی است

کـه در واقـع (ها  قبال اشاره کـردم مـثال فـدایی. تحلیل نیست، بلکه توجیھی است برای اپورتونیزم سیاسی
خلـق "معتقد بودند پس از پیـروزی ) دادند یچریکی توضیح م واژگان و ادبیاتهمان تز حزب توده را با 

بنابراین هر دعوایی . داری وابسته است علیه شاه و امپریالیزم، اکنون نبرد اصلی علیه سرمایه" یک پارچه
هـا بـا حکومـت بازرگـان را  اللھی بنـابراین نـزاع حزب. دادند درون هیات حاکمه را به این تحلیل ربط می

تر، بـه عنـوان اخـتالف بـین  کردنـد ـ و یـا مشـخص داری وابسـته تلقـی می بخشی از مبارزه علیه سـرمایه
هـا  گونـه تحلیل طور که مشاهده کـردیم این همان. داری وابسته بورژوازی ضد امپریالیست و سرمایه خرده

داری ایران نداشت، چرا که هیچ کدام از این جریانـات در  کوچکترین ربطی به تحلیل مشخص از سرمایه
داری ایـران کـه  داری جھـانی داشـتند و نـه از انقـالب سـفید و سـرمایه یل درستی از سـرمایهواقع نه تحل

داری در ایران و کل جھان نظامی اسـت بـه هـم  اوال سرمایه. داری را بشناسند های سرمایه بخواهند جناح
نک جھانی از داری صنعتی ما آن چیزی بود که بعد از انقالب سفید و به کمک با سرمایه. پیوسته و وابسته
غیر از آن مـا بـورژوازی . صدای اولین تیر نیز که بلند شد همۀ صاحبین آن متواری شدند. باال ساخته شد

تجاری بزرگی داشتیم که که هرچند در دوره پھلوی به الیه اجتماعی درجه دوم تبدیل شده بودند امـا در 
هـم . لی عظیمی را در اختیار گرفته بودندهمین دورۀ رشد مناسبات کاالیی بعد از انقالب سفید سرمایه ما

این البته درست است که . نھضت آزادی و هم ائتالف اسالمی پشت خمینی از همین دستۀ دوم آمده بودند
شھر و روستا نیز پایه داشت اما اینھا نه سیاست  بورژوازی داران کوچک و خرده این گروه در بین سرمایه

اگـر بنـابراین . که بتواننـد جنـاحی از هیـات حاکمـه را تشـکیل دهنـدمستقلی داشتند و نه نیرویی بودند 
، سـرمایه تجـاری ٥٧ آن چه اتفاق افتاد این بود که بعد از انقالببخواهیم از همین ادبیات استفاده کنیم 

این اختالف اما نـه شـباهتی بـا اخـتالف بـین . چیره شده بود" کمپرادور"بر سرمایه صنعتی " کمپرادور"
داری مثال در انگلستان را داشت و نه معادل اختالف بـین  سرمایه تجاری و صنعتی در دوران اولیه سرمایه

بنـابراین اگـر پشـت نـزاع . لطه بـوددر کشـورهای تحـت سـ ٢٠سرمایه ملی و کمپرادور در  اوائل قرن 
توانسـت  داران مشخصـی بطـور مسـتقیم مداخلـه داشـت تنھـا می سیاسی بازرگان و خمینی منافع سـرمایه

انقالب سفید . دعوای بین باندهای مختلف تجار باشد که اکنون بر منابع دولتی دسترسی پیدا کرده بودند
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ها فراتـر بـرده  ی نقدا جامعه را از این گونه تقسیم بنـدیداری جھان و ادغام اقتصاد ایران در نظام سرمایه
اگر به تاریخ این مباحثات بعد از انقالب برگردید هیچ یک از جریاناتی که دائمـا از وابسـتگی و ضـد . بود

گفتند هرگز نتوانستند سیاست اقتصادی متفاوت این دو جناح  امپریالیستی بودن این یا آن جناح سخن می
داری ایـران  ها به این معنی نبوده است که سـرمایه ها و بازاری بعالوه حتی استیالی آخوند. را نشان دهند

از دوران  بیشـترمیزان صنعتی شـدن ایـران در رژیـم آخونـدی بـه مراتـب . به عصر قاجار برگشته است
  . اتفاقا یکی همین است ضد انقالب آخوندی از تناقضات. ه استبودپھلوی 

منازعـات  دلیـل اصـلیاز طرفـی ایـن بـود کـه گرفتند  ت سیاسی چپ در نظر نمیآنچه بسیاری از جریانا
به منابع مالی دولت بود و از طرف دیگـر یافتن  داری ایران دسترسی های مختلف سرمایه سیاسی بین باند

از صفویه به بعد آخوند هـا در . مثل ارتش همواره بخشی از دستگاه دولتی بوده استمراتب شیعه  سلسله
فرصـت بـرای تصـرف کامـل  ٥٧ انقـالب .بوده اندطبقات حاکم  ۀسلطارکان عمدۀ  دربار همواره ازکنار 

اگر بخواهیم منازعات سیاسی درون هیات حاکمه بعد . فراهم کرددولتی توسط دستگاه مذهبی را قدرت 
ه دسـتگاه ها بود که برای دسترسی ب از انقالب را در یک جمله خالصه کنیم دعوا بین آن بخش از بازاری

ها برنده  و البته نوکر. نبود که حاضر به نوکری نبوددولتی حاضر به نوکری آخوندها بودند و آن بخش که 
فراموش نکنـیم کـه . شدند چرا که آخوندها بھتر از خود بورژوازی قادر به نگھداری قدرت دولتی بودند

به عبـارت . را به خطر انداخته استگیرد که کل دستگاه حاکمه  این نزاع وسط بحرانی انقالبی صورت می
فریبی الزم برای سرکوب  ها بھتر از هر کسی از ددمنشی و مردم تر آخوندها برنده شدند چرا که آن ساده

. اما تحلیل ما این نبود که باید از بازرگان  در مقابل خمینی دفاع کرد یا بالعکس. انقالب برخوردار بودند
  . بودندما هردو دشمن طبقاتی . کردیم دفاع می ها ما باید بطور مستقل از آزادی

  

های رژیم سابق صحبت کردید و گفتید کـه شـما  پیشتر درمورد یک سری اقداماتی که بعد از انقالب شد، مثل اعدام برخی چهره: س
و از ایـن  »انقالبـی اعدام«کنم هنوز هستند کسانی از جریانات مدعی چپ که طرفدار  من احساس می. ها مخالفت کردید با این اعدام
اینکه برجسته کردن مفهوم خشم . هایی در همین ماجرا هست شود این را بیشتر توضیح دهید؟ چون درس آیا می. ها هستند نوع بحث
اسـت  انقالبیـون راسـتین و اعدام انقالبی و درک نکردن این که چطور همین قضیه یکی از ابزارهای سرکوب ضدانقالبی کور انقالبی
  و الزاماتی دارد؟ چه نتایج

  

 ناآگـاهدفاع چـپ . ها در واقع ارعاب انقالبیون است برای ما روشن بود که هدف اصلی این اعدام: ث.ت
نیروهای پیشرفته به وضـوح بایـد علیـه . از اعدام ضد انقالبیون زمینه را برای اعدام خودشان فراهم کرد

کردند، اما من به یاد  رژیم سابق  اعتراض می های سریِع بازماندگان این محاکمات صحرائی مخفی و اعدام
ها روشن شـد  بعدکه البته بگذریم که جنبۀ دیگری از این ماجرا . جز ما اعتراضی کرده باشد ندارم کسی

جلوگیری از افشای میـزان همکـاری یکی از دالیل عجله آخوندها در اعدام سران رژیم سابق  که بود این
در هر حال آن چه مسـلم اسـت، بـرخالف  .ودواک و امپریالیزم آمریکا بخود آقایان با ساهای پشت پرده 
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. ادعاهای آقایان، کـوچکترین خطـری در آن زمـان بـرای بازگشـت ضـد انقـالِب مغلـوب وجـود نداشـت
پرسیدنی است هنگامی که خود ارباب امپریالیستی قدرت را به آقایـان تفـویض کـرده اسـت چـه خطـری 

طور  همـان. گشـت توانست در کار باشد؟ مسئله باز هم به ضرورت سرکوب حقوق دموکراتیک بـر می می
کـرد کـه بتوانـد در بـین  ها را شـروع می قبال گفتم ضد انقالب نخست باید از آن جاهایی این سـرکوبکه 

و از آن جا که چپ استالینیست و مائوئیسـت مـا خـود نیـز ضـد . ایجاد کندمردم نیز مشروعیتی برای آن 
  . نشان نداد مقابل این حمالت اولیه واکنش مھمی دموکراتیک بود هرگز این مسئله را درک نکرد و در

  

  .اتحاد عمل برای دفاع از حقوق دموکراتیک آن موقع خیلی روشن نبود: س

  

متاسفانه اول انقالب هر کسی رفت دکان خودش را زد و اصـال . نه اصال به هیچ وجه شکل نگرفت: ث.ت
. بنابراین واقعا هیچ مقاومتی علیه سرکوب حقوق دموکراتیک صـورت نگرفـت. کاری به کار بقیه نداشت

نیروهای غیر استالینیست و مائوئیسِت مدافع حقوق دموکراتیک نیز عمدتا یا غیر سوسیالیست بودند و یـا 
ها نشـریه بـه اصـطالح دموکراتیـک در آن دوران منتشـر  ده. خبر غیر سیاسی و از دنیا بی" روشنفکران"

و یـک شـب اره هـزار اند در بـ بـرد و حضـرات نشسـته شد اما مثل این بود که سـیل دارد شـھر را می می
  .  کنند سخنوری می

  

که مـثال در انقـالب اکتبـر .های تاریخی است شان بر اساس شبیه سازی دربارۀ بحث اعدام ممکن است باشند کسانی که تحلیل: س
برداری از یک ماجرای  کپی برداریممکن است کسانی باشند که بر همین اساس نوعی . ما شاهد اعدام خاندان رمانوف بودیم ١٩١٧

  .شود به آن نقد وارد کردکنم خود این قضیه باید بررسی شود و اتفاقا جز و آن مسائلی است که می من فکر می. تاریخی بکنند

  

گوییم مخالف حکم اعدامیم دیگر نباید برایش شـرط و  ها می به نظر من موقعی که ما سوسیالیست: ث.ت
توان اعدام کـرد یـا اگـر طـرف ضـدانقالبی بـود  م اما در جنگ داخلی میتوانیم بگویی نمی. شروط بیاوریم

ها هم بحث و اخـتالف بـود و اتفاقـا  البته بین بلشویک. اعدام یا درست است یا غلط. اعدام اشکالی ندارد
بحث لنین این بود که اگر بگوییم اعدامی در کار نیست . لنین آن را در شرایط جنگ داخلی مجاز دانست

توان در باره عملکرد انقالبیون گذشته قضاوت اخالقـی  من اعتقاد ندارم می. شود تر می ب گستاخضد انقال
گونه عملکردها به صراحت باید گفت حتی اگر در آن  کرد اما از لحاظ تاریخی و بر اساس نتایج بعدِی این

ین به هیچ وجه اثبات ها مجبور شدند دست به اعدام بزنند کار درستی نبود و در هر حال ا زمان بلشویک
به هر حال من کـامال و صـد .  کند که پس در دوران ما نیز حکم اعدام در برخی شرایط درست است نمی

یشـمن آهای آدمکـش ایـران کـه  آخونـدحتـی اعـدام ! در صد و تحت هر شرایطی با حکم اعـدام مخـالفم
  !اند  فاشیست را هم روسفید کرده
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 برد روند ماجراها یافت، بایـد بـه کنندۀ در چگونگی پیش در آن دوران نقش تعیینکه  برویم دیگریمسئلۀ مهم خوب اگر به سراغ : س
همـه اسـتقبال . نبودیمشاهد در قبال آن گیری خوبی را  چپ هم موضع جریاناتو در  بودچرا که چرخش مهمی  اشاره کنیم،آبان  ١٣

  .اگر موافقید در این باره صحبت کنیم. رود دامپریالیستی میکه جناح حاکم دارد به سمت مبارزۀ ض کردند میو فکر  کردند

  

. وقدرت را قبضه کردند نددارو دستۀ خمینی با این کار رقبای خود را از حکومت بیرون ریختبله؛ : ث.ت
پس از شکست یورش نظامی رژیم در کردستان، . از لحاظ زمانی باید جو آن دوره را در نظر بگیرید

قبال اشاره . های عمدۀ ایران دوباره روح جدیدی به خود گرفته بود جنبش انقالبی در بسیاری از شھر
پورتونیست نیز به اختالفات درونی و کردم حمله رژیم به کردستان حتی در بین بسیاری از جریانات ا

بویژه در جنبش کارگری موج . های سازشکار دامن زده بود های مبارز از گرایش جدا شدن گرایش
اشغال سفارت آمریکا جنبش رادیکال را کامال منحرف کرد . شد جدیدی از مبارزات رادیکال مشاهده می

حتی در . توطئه ضد انقالب آخوندی تبدیل کرد ودنباله رها را به  و تقریبا بدون استثناء همۀ گروه
الملل چھارم جریانات راست و اپورتونیست را تقویت کرد و جناح راست آن علنا به تعریف و تمجید  بین

مثال گروه بابک زهرایی که از چند ماه قبل از این ماجرا از ما جدا شده بود اکنون با . از آن کشیده شد
رژیم " مبارزات ضد امپریالیستی"ای از  ۀ انحطاط کامل و دفاع سرسختانهوارد مرحلای قانونی  نشریه

حتی رفیق خود ما مندل به خاطر مخالفت ما با این نمایش مسخره نامه ای انتقادی برای من . شده بود
آخر این . دهید به اندازۀ کافی اهمیت نمی" جنبۀ ضدامپریالیستی انقالب ایران"که شما به  فرستاده بود

کردیم؟ با این کار ما باید تمام  چه نوعی از مبارزۀ ضدامپریالیستی بود که ما باید از آن دفاع می دیگر
اتفاقا اشغال سفارت دقیقا . انداختیم گرفته بودیم به دور می هایی را که تا به حال از خود او یاد تئوری

اما متاسفانه . داد ی نشان میتوخالی بودن و نمایشی بودن ضد امپریالیزم بورژوایی را به بھترین وجھ
دانشجویان پیرو خط "شدند که به آخرین خزعبالت  می  ها هزار نفر جلوی سفارت جمع می روزی صد

  . گوش دهند و کف بزنند "امام

. فروخـت و دیگـری نشـریات سیاسـی یکـی سـاندویچ می. جلوی سفارت تبدیل شده بود به بـازار مکـاره
.  توگـویی انقالبـی جدیـد آغـاز شـده اسـت. شکسـتند دمشان گـردو میجریانات اپورتونیست که دیگر با 

 ضـد امپریالیسـتی انقـالب شـدهبه اصـطالح وارد فازایران و بود شکست خورده اکنون بورژوازی وابسته 
چاکری رژیم ضد انقالب سخنوری  راستای  با افتخار در باره درستی نظریاتش دراکنون حزب توده . بود
ا از همان روز اول مخالفت خود را اعالم کردیم و اهداف پشت این نمایش مسـخره در هر حال م. کرد می

و  کارخانجـات قلـباصـلی مـا ایـن بـود کـه مبـارزات واقعـی ضـد امپریالیسـتی در  بحث. کردیم را افشا 
و . منحرف کردن این مبـارزات اسـتمسخره گیرد و هدف از این نمایش  صورت می های کارگری محیط

بـه نظـر مـن . حتا از برخی رفقای بین المللـی خودمـان. کلی هم فحش و فضیحت شنیدیمبه همین خاطر 
  . تاریخ اثبات کرد که نظر ما درست بود

   

  ...های چپ استقبال کردند یعنی همۀ سازمان: س
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  ...آید کسی انتقاد کرده باشد نمی من یادم : ث.ت

  

  مثال مجاهدین؟. جریانات دیگر چطور؟ غیر از چپ: س

  

. تبریک هـم گفتنـد" امام"نه تنھا مخالفتی نکردند که مثل بقیه ورود به فاز ضد امپریالیستی را به : ث.ت
دانند در آن  هایی که اکنون همکاری با سازمان امنیت ایاالت متحده، اسراییل و عربستان را مجاز می همان

ای از  ه یادم هسـت فکـر کـنم عـدهتا جایی ک. کردند الله رقابت می روزها در ضد آمریکایی بودن با حزب
نھضـت . المللـی مخالفت کردند اما آن هم از زاویه اصـول دیپلماتیـک بین عده ای از طرفداران جبھه ملی

  . آزادی هم که واضح است مخالف بود، اما جرات نداشت حرفی بزند

  

  در درون سازمان خودتان همه همین موضع را داشتید؟: س

  

ی خود ما هم تحت تاثیر جو ضدامپریالیستی آن روزها و بـه خصـوص مواضـع سه چھار نفر از رفقا: ث.ت
گرفتنـد امـا نـه چنـدان  الملل چھارم ایراداتی بـه مواضـع مـا می های مھمی از خود بین اپورتونیستی بخش

گروه بابک زهرایی که کامال رفتـه بـود پشـت ایـن . ها اما یک سال بعد از ما انشعاب کردند همین. جدی
گفـتم رفقـای . شـد ها و فدائیان دیـده نمی ای  اقعا تفاوتی جز در ادبیات بین مواضع اینھا با تودهماجرا و و

کرند که به جنبۀ ضد امپریالیستی انقالب ایران باید بیشتر توجه  الملل به ما نصیحت می خود ما هم در بین
  .ما اما خم نشدیم و همین مواضع را ادامه دادیم. کنیم

  

یرماه در دورن جریان شما انشعاب اتفاق افتاد و اگر اشتباه نکنم در همان جزوۀ انقالب و ضدانقالب در کردسـتان در خرداد یا ت: س
  چه عواملی باعث انشعاب شد؟. کنید یعنی دی ماه علنا اعالم شده که انشعاب اتفاق افتاده و دیگر با هم همکاری نمی

  

از همان دورۀ قبل از انقالب ) ی اس دبلیو پی آمریکااعضا(گروه پیام دانشجو قبال توضیح دادم که : ث.ت
دانسـت وحتـی از  ها را مترقی و ضد امپریالیسـتی می نسبت به رهبری مذهبی توهم داشت و به شکلی آن

امـا مـا در مـذاکرات قبـل از وحـدت، . کـرد خودداری می حکومت موقتداری  به  اطالق برچسب سرمایه
تنھا دلیل وحدت ما این بود که عاقبت . ن رهبری توافق کرده بودیمعاقبت بر سر مسئلۀ مترقی نبودن ای

ها هم توافق کردند که شورای مخفی انقالب اسالمی برای جلوگیری از انھدام دولت بورژوایی و حفـظ  آن
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بنـابراین موضـع مـا بـه عنـوان یـک جریـان . داری و سـرکوب انقـالب تشـکیل شـده اسـت نظام سـرمایه
. توانست چیزی جز مبارزه برای سرنگونی حکومـت موقـت پیشـنھادی آن باشـد یسوسیالیستی انقالبی نم

البته علیرغم این توافق، ما از همان اول هم نگران این دوستان بودیم و کم و بیش از همـان ابتـدای کـار 
طور کـه قـبال اشـاره کـردم عاقبـت هـم تمـام ایـن  همـان. شـد های این جریان مشاهده می روی نیز راست

ۀ جدیـدی از سخبه نظر من اثبات شد که این جریان در واقع چیزی جز ن. ا به واقعیت تبدیل شده نگرانی
اما اختالفاتی که منجر به انشعاب ما شد دو سه ماه بعد از وحدت و بـر سـر مسـائلی بـه . استالینیزم نبود

  .  ظاهر فرعی آغاز شد

در بـاره مصـونیت  ١٣٤٠ارداد اوائل دهـه شد قر یکی از مسائلی که بارها در مبارزات علیه شاه مطرح می
یـزدی وزیـر خارجـۀ . مستشاران آمریکایی در ایران بود که به قرارداد کاپیتوالسیون معـروف شـده بـود

کـه تحـت فشـار ) در واقع رابط سیا و خمینی و نمایندۀ دولت آمریکـا در حکومـت جدیـد(کابینۀ بازرگان 
اب سیاسی دعوت کرد که برای بحث و مشـورت پیرامـون شدیدی برای لغو این قرارداد بود از همۀ احز
اختالفـات مـا بـر سـر . ای در وزارت خارجه شـرکت کننـد چگونگی الغای قراردهای رژیم قبلی در جلسه

این دعوت در واقـع ترفنـدی بـود از طـرف رژیـم . چگونگی برخورد به این دعوت به سرعت باال گرفت
توانسـت قـرارداد  بـه وضـوح رژیـم جدیـد نمی. آمریکـاییجدید بـرای خـود شـیرینی در مقابـل اربابـان 

. علیه آن سـخنرانی کـرده بـود ٤٠بویژه آنکه حتی خود خمینی در همان دهۀ . را لغو نکندکاپیتوالسیون 
بـا شـوروی معـروف بـه  ١٩٢١بنابراین برای آنکه آمریکا را راضی کنند قصد داشتند در کنار آن قرارداد 
احـزاب دعـوت عمـومی از .  قرارداد لنین را نیز لغو کنند، قراردادی که حتی رژیم شاه لغـو نکـرده بـود

این دعوت به مـا هـم . برای بحث و مشورت در جلسه وزارت خارجه پوششی بود برای توجیه این هدف
نفـره کـه قـبال  ١٢همـان کمیتـه (رسیده بود و در جلسۀ هیات اجرایی موقت ما نیز به بحث گذاشته شـد 

ن و مشـخص اما در ضمن این مباحثات روشن شد که این دوستان با یک سری اصول مـدو). اشاره کردم
  . جنبش انقالبی کارگری مخالفند

اول اینکـه مـا بـا . به مثابۀ پیش شرط شرکت جریان مـا در ایـن جلسـه. بحث ما بر سه نکته تاکید داشت
یعنی باید از آقـای یـزدی خواسـت . کنیم احزاب بورژوا یا با دولت بورژوا پشت درهای بسته مذاکره نمی

شود باید باز و علنی باشد و نمایندگان جراید و رادیو تلویزیـون  ای برگزار که اگر قرار است چنین جلسه
الملل دوم این به یکـی از  از بعد از ماجرای میلراندیزم در فرانسه در بین. نیز در آن  حضور داشته باشند

اصول احزاب سوسیالیستی تبدیل شـده بـود کـه اوال مـا هرگـز نبایـد در جلسـات مخفـی بـا بـورژوازی و 
در را کـه ن شرکت کنیم و اگر هم به هر دلیلی مجبور به آن شدیم باید بالفاصـله هـر آن چـه نمایندگان آ

  . چنین جلساتی به بحث گذاشته شده علنی کنیم

طور که در باره مسئلۀ زنان اشاره کردم در آن زمان در خیلـی از ادارات دولتـی حجـاب  دوم اینکه همان
هنوز در . دادند بدون حجاب را در ادارات دولتی راه نمیحتی ارباب رجوع زن . اجباری تحمیل شده بود

ها نتوانسـته بودنـد ایـن کـار را بکننـد امـا در ادارات دولتـی تقریبـا  خیلی از موسسات دیگر و یا کارخانه
اتفاقا این نکته را در حاشیه بگویم که طبقۀ کارگر بر سر . بالفاصله پس از قیام این اقدامات آغاز شده بود
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به هر حال پیش شرط دوم ما این بود . بورژوازی شھری ب خیلی بیشتر مقاومت کرد تا خردهتحمیل حجا
که اگر  بپذیرندایشان باید اول . که آقای یزدی حق ندارد نوع پوشش نمایندگان این احزاب را تعیین کند

م اینکـه از نکتـۀ سـو. پوشند زنان نیز در هیات نمایندگی احزاب باشند هرطور که خود خواستند لباس می
همان زمان سخنگویان حکومت موقت در باره حزب دموکرات کردستان موضع گرفته بودند و در بیانات 

همـه "کردند و در دعوت یزدی مشخص بـود کـه  اشاره می" حزب منحله"رسمی به این حزب به عنوان 
دارد تعیـین کنـد بنابراین شرط سوم ما این بود که آقای یزدی حق نـ. شود شامل این حزب نمی" احزاب

  . تواند در این جلسه شرکت کند تواند و کدام حزب نمی کدام حزب می

ای رسمی هم اهداف واقعی پشت این جلسه را افشا کنیم و  بدین ترتیب پیشنھاد این بود که باید در بیانیه
ت خواهیم ها را بپذیرد ما هم شرک اگر آقای یزدی این پیش شرط. هم سه پیش شرط باال را عنوان سازیم

هـا جـزو  از نظـر مـا این. انـدازیم کرد و اگر نپذیرد باید در بـاره آن تبلیغـات سیاسـی وسـیعی را بـه راه 
رای ) یعنی طرفداران اس دبلیو پی آمریکا(نفر از اعضای هیات اجراییه  ٦بدیھیات بود اما با کمال تعجب 

ت کنیم و شرط و شروط هم نگـذاریم چـرا گفتند ما باید شرک ها می این. ٦به  ٦نتیجه شد . مخالف دادند
  دسـتبـه بیـان ایـن خالصـه شـروع کردنـد . دهد که فالن و بھمـان بکنـیم که این فرصت خوبی به ما می

  . معمول استدالالت اپورتونیستی

تـوانیم تصـمیم بگیـریم نـه  بنابراین مطابق قرار ما در مذاکرات وحدت، ما گفتیم پـس از آن جـا کـه نمی
بینی کرده بودیم که اگر بـر سـر  قبال پیش. رد و نه به افشاگری علنی دست خواهیم زدشرکت خواهیم ک

. رویم گذاریم و دنبال کار دیگـری مـی شد آن مسئله را موقتا کنار می ٦به  ٦ای رای هیات اجرایی  مسئله
ۀ اما فردای آن روز بابک زهرایی از طرف خودش بـه عنـوان سـردبیر نشـری. طرف مقابل هم قبول کرد

کنـد و  حزب کارگران سوسیالیست از این دعوت اسـتقبال می بلهاعالمیه داد که  بامداددر روزنامۀ  کارگر
العادۀ هیات اجرایی تشکیل شد که بـه ایـن  بالفاصله جلسه فوق. در جلسه آقای یزدی شرکت خواهد کرد

روشن شد که توافق روز قبل دانستند بلکه  این عده نه تنھا انتقادی را وارد نمی. کار خالف رسیدگی شود
به وضوح با رهبرانشان در آمریکا تماس گرفته بودند و از طرف آنھا اجازه این . را نیز دیگر قبول ندارند

اعالم رسمی انشعاب چند هفته دیگر به طول انجامید اما در واقع از همین جلسه به بعد ما . کار را داشتند
ا بالفاصـله هـم بـه همـۀ اعضـا اطـالع دادیـم و کنفرانسـی بـرای م. ها جلسۀ مشترکی نداشتیم دیگر با این

الملـل چھـارم لغـو توافقـات قبلـی را گـزارش  گیری کل گروه را فرا خواندیم و هم به رهبری بین تصمیم
در ضمن اعالم کـردیم کـه . دادیم و از آنھا خواستیم که به عنوان ضامن اجرایی این توافقات مداخله کنند

توانند تحـت نـام حـزب کـارگران سوسیالیسـت  دیگر نمیپس ات قبلی را قبول ندارند فقااگر این عده تو
 بامـدادروز بعد از این جلسه نیز من بـه عنـوان دبیـر سراسـری حـزب در همـان روزنامـۀ . فعالیت کنند

ای منتشر کردم که نظرات آقای زهرایـی درسـت نیسـت و حـزب کـارگران سوسیالیسـت فقـط در  بیانیه
  . سه شرط باال توسط آقای یزدی در این جلسه شرکت  خواهد کردصورت پذیرفتن 

و در . کـردیم حزب فعالیت می "جناح مبارز"تا قبل از اینکه این عده نام خود را عوض کنند ما تحت نام 
شد از سـر  منتشر می کارگررا که در این مدت به عنوان ضمیمه تئوریک نشریه  چه باید کردضمن انتشار 
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یادم نیست اما یک ماهی طول کشید تا توانستیم کنفـرانس سراسـری حـزب را در تھـران  دقیقا. گرفتیم
نفـر توانسـتند در ایـن کنفـرانس  ٥٠٠نفر عضو داشتیم و بیش از  ٦٠٠در آن زمان باالی . تشکیل دهیم
دو گزارش از طرف من و بابک زهرایی به کنفـرانس داده شـد و  پـس از چنـدین سـاعت .  شرکت کنند
و . رای اکثریت آرا را کسب کـرد ٣٢٠قطعنامه ما با بیش از . ھاد دو طرف به رای گذاشته شدبحت پیشن

 تخلـفمن در بحـثم تاکیـد داشـتم کـه مسـئله دیگـر از حـد یـک . از اینجا به بعد انشعاب رسمیت یافت
کننـد در واقـع بسـیاری از عالئـم عبـور از مـرز  تشکیالتی گذشته و مواضعی که این عـده از آن دفـاع می

از مـرز در یکی دو ماه بعد دیگر احتیاجی به استدالل نبود در واقع این عبور . دهد طبقاتی را نیز نشان می
به بعد اعتماد ما به رهبـری از این جا . و کرنش در مقابل ضد انقالب به وضوح صورت گرفته بودطبقاتی 

  . این مواضع نکردند و ضدیت با الملل نیز  از بین رفته بود چرا که در واقع کار مشخصی در تحریم بین

ها تا آبان ماه و ماجرای گروگان گیری از رژیم ضـد انقـالب اجـازه  در هر حال سرتان را درد نیاورم، این
قـبال اشـاره . دند در صورتی که ما کامال زیر ضرب رفته بودیمرا نیز گرفته بو کارگرانتشار قانونی نشریه 

حاکمیـت مـردم ! حاکمیت روحانیت خیر"و شعار باالی نشریه  چه باید کردیکی از آخوندها نشریه کردم 
ها خواسـته بـود کـه ایـن جریـان ضـد انقالبـی را  اللھی را در صدا و سیما نشان داده بود و از حزب!" آری

  . سرکوب کنند

نـه تنھـا . از انشعاب، اپورتونیزم لجام گسیخته گروه بابک زهرایی را به سـرعت بـه انحطـاط کشـاندبعد 
بالفاصله به مواضع راست قبل از وحدت برگشتند که سـه مـاه بعـد از انشـعاب عمـال تفـاوتی بـین آنھـا و 

ها  مواضع این توانستید بین گیری مشکل می بویژه پس از ماجرای گروگان. شد مواضع خود رژیم دیده نمی
تنھا تفاوت در این بود که اینھا هنوز توده ای ها را بخـاطر روابطشـان . و حزب توده نیز تفاوتی پیدا کنید

ها شـرکت دارنـد و درکنـار  کردند کـه در جبھـه در دورۀ جنگ اینھا افتخار می. کردند با شوروی افشا می
های اپورتونیست آن زمان  بسیاری از استالینیست کنند و مثل های امپریالیستی مبارزه می رژیم علیه توطئه

و کمتـر از دوسـال بعـد همـان . کردنـد دفاع می" ها تولید را افزایش دهیم برای کمک به جبھه"از شعار 
یعنی نتیجه این همه خوش خدمتی بـه . ها را نیز گرفت سرنوشتی که حزب توده را نابود کرد گریبان این

  . از هم پاشی گروه بود رهبران وارتجاع دستگیری و زندانی شدن 

 

ای اتفاق افتاد یا نـه  و دوم  یکی اینکه بعد از انشعاب آیا تنش و درگیری فیزیکی. دو سوال دیگر در این زمینه می تواند طرح شود: س
  چرا  برای اعالم انشعاب آنقدر صبر کرد؟. اینکه این جناح راست پنجم دی ماه این انشعاب را علنی کرد

  

گفـتم کنفرانسـی . مان پیش نیامـد ای بین در مورد سوال اول بگویم که نه ما اصال برخورد فیزیکی: ث.ت
در آن شرکت کردند و در مـورد ایـن دو موضـع پـس از ) ٪٩٠ بیش از(گذاشتیم و کم و بیش همۀ اعضا 

ن دسـت و لـو دادن و از ایـ زدوخـوردو تا آنجایی که مـا اطـالع داشـتیم دعـوا و . گیری کردیم بحث رای
  . رخ ندادبعد ها نیز بین ما  ماجراها
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الملل چھارم در ایران خودشان هسـتند و تـا  کردند بخش بین در جواب سوال دوم قبال گفتم اینھا ادعا می
ها باید اسمشان را عوض کنند  الملل بقبوالنیم که اکثریت دست ماست و این ما بتوانیم این حرف را به بین

  . کشیدچند ماهی طول 

 

مخصوصـا عبـدالکریم سـروش یـک بحثـی را . بعد از مرگ هاشمی یک سری از بحث های مربوط به اوائل انقالب مطـرح شـد: س 
سروش در یک سخنرانی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی در تمجید . های قبلی ما مربوط باشد تواند به بحث مطرح کرد که به نظرم می

نویس اول قانون اساسی بـه دسـت  کرده که از هاشمی شنیده است که وقتی که پیش گرای او اشاره از شخصیت به قول معروف عمل
نویس با اصول بنیادی اسالم منافاتی نـدارد  مطالعه گفت که این پیش ازدار و دسته بازرگان نوشته شد، آن را به خمینی دادند و او بعد 

بررسی به مجلس  کند ایده ای که می گوید پیش نویس برایو پیشنهاد می  گوید خوب است بیند و می هاشمی هم می. و مناسب است
کننـد و شـما  شناسـم مطمئنـا بـا ایـن موافقـت نمی خبرگان سپرده شود را باید رها کنیم، و اضافه می کند جماعت آخوندی که من می

ایم که مجلس خبرگان برگزار شـود و  گوید ما به مردم قول داده کند و می اما بازرگان قبول نمی. همین را بگیرید و ببرید و تصویب کنید
اگر این قضیه تاریخی حقیقت داشته باشد به نوعی به آن برداشتی که ما تـا . در نهایت هم آن اتفاقاتی افتاد که همه در جریان هستید

گاه روحانیت، کسانی مثل خمینـی بـرای  قبضـه کـردن قـدرت و قـانون اساسـ کنون داشتیم که می ی یـک گفتیم باالخره آن بخش آ
گاهی خاصی داشته برنامه بینیم کـه خمینـی کسـی اسـت کـه بـه شـکل  شود؟ ما قبـل از انقـالب هـم مـی اند خللی وارد نمی ریزی و آ
گویـد نـه،  دهد، اما این موردی که گفتم بـه مـا می های متفاوت و اوضاع و احوال مختلف بازی خودش را انجام می ای با مهره زیرکانه

گاهی گاهِی از قبل تعیین شده و مشخصی کـه این. و امکان این بوده است که اتفاقات دیگری بیافتد شتهای وجود ندا چنان آ هـا  آن آ
توانست مجرایـی باشـد بـرای یـک بـازی قدرتمندانـه  خواستند قدرت را قبضه کنند وجود نداشته است و به راحتی همین مسئله می می

  .بورژوازی متعارف بوده استبرای حداقل یک بخش از بورژوازی که به دنبال حکومت 

  

هـر کسـی هـر روز بنـا بـه . قضاوت کردن در باره این وقـایع درون هیـات حاکمـه مشـکل اسـت: ث.ت
جملـه خـود خمینـی مخـالف ازای در درون خـود رژیـم  این شایعه که عـده. زند مقتضیات زمان حرفی می

هسـتند کـه دار و هـایی  نیرنگو به وضوح اینھا . حکومت آخوندی بودند وسط خود انقالب هم مطرح بود
تو گویی ما مردم  . شان را مخفی کنند یکه منافع و اهداف واقع بردند بکار میدستۀ خمینی همان زمان هم 

اش پـس از بازگشـت بـه  در اولـین سـخنرانی مگر خمینـی. کشی کنند باعث شدیم که آقایان دزدی و آدم
مگر او نبود که . گوید که دروغ می معلوم بودشوم؟ همان موقع هم  روم قم و طلبه می ایران نگفت من می
بخـش ها هم آزادند؟  خواهیم مثل جمھوری فرانسه؟ مگر او نبود که گفت کمونیست گفت ما حکومتی می

کشـی؟  چاکرش شـدند پـس چـرا ایـن همـه آدم همهتقریبا ه و مجاهدین هم ک ها  "کمونیست"اعظمی از 
ها قـدرت را  یعنی توافق ما این نبود که آخونـد .کارتر در خاطراتش گفته است که خمینی او را فریب داد

یعنی حتی . کرده است" خدعه"مگر خود خمینی نیز همین را تایید نکرد و نگفت که با کارتر . قبضه کنند
رفسنجانی بعد از آنکه از  باور کنیم؟را خواهید این خدعۀ رفسنجانی  اال شما میح! نگفت تقیه گفت خدعه

چرا در همان زمان این وقایع را فـاش نکـرد؟ بـه . ها زیاد زده است قدرت کنار گذاشته شد از این حرف
چـرا کـه قصـد . وضوح دستور قتل بھشتی و تمام سران حزب جمھوری اسالمی را خودخمینی داده اسـت
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اگـر هـم دقـت کنیـد . بودند آمریکا نیز در این باره تماس گرفتهو با  والیت فقیه را شورایی کنندداشتند 
دقیقا ماجرای والیت فقیه را همان زمان هم به شکلی مطرح کردند که انگار اصال ربطـی بـه خـود خمینـی 

اصلی در نمایش مسخره رفرانـدوم و بعـد از آن تشـکیل  ۀچرا راه دور برویم، خدع. بیچاره نداشته است
مابقی ماجراهای . حاکمیت آخوندی همان جا پایه ریزی شد. مجلس خبرگان به جای مجلس موسسان بود

بدین ترتیب، اینجا هم ماجرای شاه و آمریکا را . بعدی را باید به مثابه مراحل استحکام آن در نظر گرفت
 لـو کم تمام مـدتی کـه در نوفـل مگر خود خمینی دست. یم جدید کودتا کنندبھانه کردند که در داخل رژ

شاتو بود هر روز مشغول معامالت مخفی با آمریکا نبود؟ حاال چرا باید به یک مالقـات بازرگـان بـا همـان 
  .ها فقط برای توجیه قبضه کردن قدرت بود قدر حساسیت نشان بدهند؟ این هیاهو  ها  این آمریکایی

  

ها انجام شد و اتفاقا بعضی از جریانات چپ  مین دوره یک سری اقدامات شبه انقالبی مثل ملی کردن بعضی صنایع و بانکدر ه: س
  شما در این مقطع در رابطه با این نوع اقدامات شبه انقالبی چه نظری داشتید؟. از این مسئله استقبال و تعریف و تمجید کردند

  

کـه مـدیران هـم فـراری  مالکـانهای بزرگ نه تنھا  قبال توضیح دادم که در اغلب صنایع و شرکت: ث.ت
اولـین اقـدامات . در بسیاری از آنھا شوراهای کارگری مدیریت را نیز در دست گرفته بودند. شده بودند

تـرل از دسـت چند ماه اول حکومت بازرگان انتصاب مدیران دولتی برای این واحـدها و خـارج کـردن کن
کردن در این دوره درواقع  چیزی نبود جز از دست دولت در آوردن و مـال " ملی"بنابراین . شوراها بود
  !   خور کردن

  

  چرا؟. کنید نداشتند که شما می را اما جریانات چپ از این اقدامات شبه انقالبی استقبال کردند و این تفسیری: س

  

هـا کنتـرل  همـه ایـن ماجرا ۀعیت غیرقابـل انکـار اسـت کـه نتیجـامروزه این دیگر یک واق! دقیقا: ث.ت
بنابراین آن چپـی . بالمنازع آقایان و آقازادگان بر بخش عظیمی از منابع اقتصادی و مالی کشور شده است

داری وابسـته  خلع ید از سرمایه ۀدانست و یا به منزل که در آن دوران این اقدامات را ضد امپریالیستی می
  . آقایان شدچپاول کن  د در واقع جاده صافکر تلقی می

  

تواند مدخل خوبی باشد برای صحبت کردن در رابطه با وضعیت سیاسی طبقۀ کارگر در این دورۀ تقریبا یـک  پاسخی که دادید می: س
طبقـۀ کـارگر در ایـن مقطـع چـه  هیهـای خودسـازماند نهاد. تری بـدانم خواهم ارزیابی شما را به شکل مبسـوط می. سالۀ اول انقالب

ها در تحلیل شما چه بود؟ پیشتر بـه  ها چه بودند؟ و در نهایت مانع اصلی در مقابل رشد این نهاد ها و امکان وضعیتی داشتند؟ پتانسیل
  .تر در این زمینه صحبت کنید جاست که مفصل شکل جسته و گریخته در این رابطه صحبت کردید اما به نظرم اکنون به
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توان اشاره کرد که به قول خودتان جسته و گریخته قـبال هـم صـحبت کـردیم امـا  به چند نکته می: ث.ت
کارگر ایران در آن زمان باید در نظر گرفت این اسـت  ۀای که در رابطه با طبق نکته. کنیم دوباره مرور می

قبـل از کودتـای  یک بخش قدیمی و در واقع به سـنت. که در واقع از دو بخش متفاوت تشکیل شده بود
که بعـد از انقـالب سـفید ایجـاد شـده بود کارگری  ۀتر طبق و بخش دیگر و بزرگتعلق داشت مرداد  ٢٨
از لحـاظ شـاخه هـای صـنعتی و فرق داشـتند و هـم باهم این دو هم از لحاظ روحیات سیاسی خیلی . بود

بخـش جدیـد . نشده بود تجربیات کارگری بخش اول به بخش دوم منتقل. گسیخته بودندتولیدی از هم 
داد اساسا تا قبل از انقالب از سـنت سـازماندهی و مبـارزات طبقـاتی  که اکثریت عظیم طبقه را تشکیل می

شاه بود که در این بخش اجازه به تشـکیل سـندیکاهای زرد  ۀتازه در اواخر دور. چندانی برخوردار نبود
ایـن  جریانـات سیاسـی استالینیسـتیی داغ بین ها من یادم هست قبل از انقالب یکی از بحث. داده بودند

هـا را  بیھـوده بـودن ایـن بحث ٥٥ـ٥٧بحران انقالبی . ها شرکت کرد یا نه بود که آیا باید در این سندیکا
شـاه  ۀهای رسـمی دور سازمان ۀتجربه به راحتی هم در طول چند ماه مبارزه همین کارگران بی. نشان داد

کمتـر واحـد بـزرگ  ٥٧قبـل از بھمـن . را سازمان دادند شانهای اعتصاب خود را کنار گذاشتند و کمیته
طور کـه بـرش ایـن  امـا همـان. شد که کمیته اعتصاب در آن شکل نگرفتـه باشـد اداری یا تولیدی پیدا می

نیز به همـان راحتـی  روی آن از رهبری مذهبی بود، دنباله بی دردسربخش جدید از نھادهای دولتی شاه 
فعال . کم و بیش تحت کنترل مساجد قرار گرفته بود ٥٧قبل از قیام  ۀاین بخش در دور. صورت گرفت

خواستند بدانند که  قبل از انقالب سیاسی شده بودند و اگر می شان کسانی بودند که در یکی دو سال ترین
 انها دو سه ماه بعد از انقـالب کـارگر همین اما در بین. رفتند چه کنند یا چه خبر است به مسجد محل می

مثال بسیاری از کارگرانی که بعد از انقالب به ما پیوسـتند از همـین طیـف . سوسیالیست نیز پیدا شده بود
  . آمده بودند

تجربگی در ضمن از ایدئولوژی  طبقه کارگر دقیقا به همین دلیل جوانی و بی ۀخواهم بگویم بخش عمد می
توانسـت بـه سـرعت  طبقاتی نیز بالنسبه رها بود و در صورت وجود حزب انقالبی می رفرمیستی و سازش

این طیف، بعد از انقالب، نیروی اصلی پشت تشکیالت جدید کارگری یعنی شوراهای اسالمی . انقالبی شود
ا هر چند هردو تحت تاثیر رهبری مـذهبی قـرار داشـتد امـ. های اسالمی فرق داشتند ها با انجمن این. بود

ها کم و بیش تحـت کنتـرل مجـامع عمـومی  شدند در صورتی که شورا ها اغلب از بیرون کنترل می انجمن
  . کارگری بودند

یعنـی در بـیش از دو سـوم طبقـه . در نظر داشته باشید که درون این بخش در واقع از چپ خبـری نبـود
تر طرفـدار فـدائیان و  البته بعد. ها یقبال اشاره کردم شاید با یک استثنا و آن هم پیکار.  کارگر آن دوران

. های خـاص کـارگری فـدائیان و مجاهـدین شان فراوان بود اما نه به دلیـل سیاسـت مجاهدین نیز در بین
های  هایی که اسمشـان را بـه مثابـه سـازمان بسیاری از کسانی که رادیکالیزه شده بودند به طرف سازمان

اما این دو سازمان کوچکترین درکی از اینکه . شتند سرازیر شدندرادیکال و انقالبی در دوره شاه به یاد دا
ترین  شـوراهای محلـی عمـده. تکلیف اصلی آن دوره به وضوح اتحـاد شـوراها بـود. چه باید کرد نداشتند
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توانسـت بـه بھتـرین شـکلی قـدرت  شکل سازمانی جنبش کارگری در آن دوران بود پـس اتحادشـان می
توانست از این بھتـر باشـد؟ و از  برای فعالیت جریانات چپ کجا می. ذاردسراسری طبقه را به نمایش بگ

آن جا که چپ نتوانست در انجام این تکلیف نقشی بازی کند عمال جنبش کارگری را به آخونـدها تحویـل 
ای کـه  کرد برای خودش بـود و بـه وظـایف عمـده اما کاری که می. کرد نه اینکه چپ اصال کاری نمی. داد

دادنـد و  فـدائیان شـعار سـندیکاهای سـرخ را می. ری در مقابلش گذاشته بود ربطی نداشـتجنبش کارگ
قبال گفتم از اسفناکی وضعیت چپ همین بس که . ها دنبال سازماندهی جنبش بیکاران رفته بودند پیکاری

رگ دانشجویان انجمن اسالمی پلی تکنیک توانستند در عرض چند ماه کنترل کم و بیش تمام شوراهای بز
  . تھران را در دست بگیرند و هم از دست حکومت بازرگان خارج کنند و هم از دست خود کارگران

قبل از حمله به کردستان نھادهای کارگری وابسته به رژیم عمال به نھادهـای چیـره بـر جنـبش کـارگری 
بعـد از شکسـت . تبدیل شده بودند و نیروهای چپ را از مراکز اصلی طبقه کارگر به بیرون رانده بودنـد

طبقاتی درون کارگران مجددا تقویت شد و مجامع عمومی کـارگری در  ۀرژیم در کردستان گرایش مبارز
روی چپ از آن اجازه نداد که ایـن  بسیاری از واحدها احیا شدند اما نمایش اشغال سفارت آمریکا و دنباله

جنگ، هم نھادهـای وابسـته بـه  ۀردر دو. گرایش رزمنده شکل بگیرد و یا به نیروی مستقلی تبدیل شود
  . تر شدند و هم توهم به والیت فقیه درون کل طبقه افزایش یافت رژیم قوی

کارگر نه تنھا هیچ سخنگوی مؤثری نداشت، بلکه در آن زمان هیچ  ۀطبق ۀمثابکارگر به  ۀبدین ترتیب طبق
. برخـوردار نبـودای مشترکی ه خواست از ای نیز درون آن شکل نگرفته بود و نوع وحدت عملی و برنامه

ایـن  ۀهـا بـه دنبـال یـک جریـان فرعـی افتـاده بـود، و همـ ها و گروه هر بخشی بنا به صالحیت این فرقه
گرفت، یعنی تالش رژیـم بـرای کنتـرل جنـبش  ها روی هم در مقابل آن چیزی که داشت شکل می جریان

  . ای نبود کارگری، وزنه

  

. که چون شورای اسالمی کارگری عنوان اسالمی دارد نباید در آن مداخله کرد مخالف بودیـد پس شما با این برخورد سکتاریستی: س
درست است؟ سؤال دیگر من هم این اسـت . عرصه را به ضد انقالب واگذار کردنباید  تمایل شما این بوده که اتفاقا باید مداخله کرد و 

  این گرایش مبارزۀ طبقاتی را از چنگ ضد انقالب حاکم نجات داد؟شد امید داشت به اینکه  که تا چه وقت و تا چه مقطعی می

  

رژیـم و . بـه نتـایج شکسـت نگـاه کنیـد. تر شـود اگر از آخر به اول برگردیم شاید موضوع روشن: ث.ت
بنـابراین مـا یعنـی چـپ . کنند کارگر ایران را کنترل می ۀهای کارگری وابسته به آن بخش اعظم طبق نھاد

این معنایی نداشت جز اینکـه . داشتیم ای که این شکست در حال وقوع بود حضور می هباید در همان صحن
کـردیم و  های اعتصاب دوره انقالب بیـرون آمـده بودنـد شـرکت می ما باید در شوراهایی که از دل کمیته

 و در درون ایـن شـوراها. دادیم گرایش طرفدار رژیم را در درون همین شوراها سازمان مـی علیهمبارزه 
در مقابـل نھـادی هـای یعنی برجسته کـردن نقـش مجـامع عمـومی کـارگری (دموکراتیزه کردن شوراها 

. شـد علیه رژیم اتخاذ میدر مبارزه دو تاکتیکی بود که باید  شوراها  و تالش برای وحدت) مختلف اسالمی
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را اصـلی مبـارزه هـای داد و درواقع صحنه  ربط  خودش را انجام می های بی اما چپ در بھترین حالت کار
اگر در دل این مبارزه می بودیم طبعا به موقع نیـز درک مـی کـردیم در چـه مـوقعیتی  .ه بودخالی گذاشت
و اگر از این زاویه به تاریخ انقالب ! چه زمانی موقع جنگ است و چه زمانی وقت عقب نشینی. قرار داریم

. ش را شکسـت داده و مسـتقر شـده اسـتضد انقالب جنـب ٦٠نگاه کنیم باید گفت عمال بعد از تابستان 
وطنز تاریخ این جاست که چون در دل مبارزه نبودیم فدائیان اقلیت حتی یک سال پس از شکست هنـوز 

   "!کشد انقالب شعله می"دادند  شعار می

  

خطوط مختلفی کـه شناسی چپ و  ایم این است که در رابطه با جریان ها شنیده چیزی که برای نسل ما جالب بوده و  خیلی وقت: س
بندی از چـه  خـواهم بپرسـم ایـن دسـته می. شود در آن مقطع وجود داشته ، به خط یک، خط دو، خط سه، خط چهار و غیره اشاره می

  تان با این نوع تقسیم بندی چه بود؟ ای که شما حضور داشتید نسبت وقت به وجود آمد و در آن دوره

  

های مدعی آگاهی و تئوری انقالبی آیا این مسخره نیسـت  برای گروه! تمسخر در یک کالم اسباب: ث.ت
بندی  رانی  شـماره ای، خـود را مثـل خطـوط اتوبـوس که به جای اشاره به اختالفات اسـتراتژیک و برنامـه

. بندی غریـب فقـط در یـک نکتـه اسـت و آن اینکـه همگـی استالینیسـت بودنـد کنند؟ دلیل ایـن تقسـیم
فـدائیان، راه کـارگر و امثـالھم، (های خجالتی  ، استالینیست)١خط ! حزب توده(گرا  های اصول استالینیست

انشـعابات (استالینیسـت هـای نگـران و سـپس ) ٣ها، خـط  مائوئیسـت(های پرهیاهو  ، استالینیست)٢خط 
ه فقط باید ب. های انحطاط استالینیستی است بندی یکی از نشانه در واقع خود این نوع دسته. )٣درون خط 
حکمتیـزم، کـه از اسـتالینیزم تـا امپریـالیزم و : خط کمربندی را نیـز اضـافه کـرد رانی اتوبوساین خطوط 

  .  زند صھیونیزم را دور می

  

  کردید؟ معیار خاصی داشتید؟ بندی می که آن دوره وجود داشتند چگونه دسته را های مختلفی شما خودتان گروه: س

  

ما در واکنش به این خطوط خود را خط   "سومین سالروز اکنون چه"اگر یادتان باشد در متن :  ث.ت
به این معنی که چپ ایران هنوز حتی اصول ابتدایی سوسیالیزم انقالبی مارکسیستی را . نامیدیم صفر می

بنابراین تازه باید از صفر . درجه از تکامل هم رسیده باشد ٥نیز درک نکرده است تا چه رسد به اینکه به 
   .شروع کرد

هـای سیاسـی  بندی گروه خص ایران و سؤال شما باید گفت از نظر تئوریـک  صـفاما در باره وضعیت مش
بنـدی و انشـعابات  فقط هنگامی واقعی یا مھم است که ریشه در واقعیت تاریخی داشته باشد؛ یعنی صـف

از انواع و   ١٩مثال انشعاب سوسیالیزم علمی مارکسی قرن . تاریخی درون جنبش کارگری را منعکس کند
ــ ــی  یالیزماقســام سوس ــا انشــعاب ازهای تخیل ــل اول در بین آنارشــیزم و ی ــرن . المل ــا انشــعاب ق  ٢٠و ی
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بدین ترتیب سوسیالیزم انقالبی دوران مدرن یعنـی . الملل دوم دموکراسی انقالبی از رفرمیزِم بین سوسیال
دهای تجربـی و ای از دست آور مجموعه. ایگاه خود را تعریف کندجبه بعد باید با آغاز از این  ٢٠از قرن 

گونه  به اعتقاد ما نیرویی که خود را این. شود تئوریک که تحت نام بلشویزم یا بلشویک لنینیزم شناخته می
الملـل سـوم  پس از پیروزی انقالب اکتبر و تشکیل بین. کند از همان اول ریگی در کفش دارد معرفی نمی

. های پروگراماتیـک مـدون کننـد نامـهبندی ایـن دوران تـاریخی را در یـک سـری قطع تالش شد که جمع
آوردهای سـنت انقالبـی  اول آن در زمـان حیـات خـود لنـین بزرگتـرین دسـت ۀهای چھار کنگـر قطعنامه

چـپ ایـران کـه خـود را  ریـب بـه اتفـاققپرسیدنی اسـت چـرا اکثریـت . شوند سوسیالیستی محسوب می
کنگره مشـخص  ٤خود را در قبال این داند هنوز موضع  مارکسیست لنینیست مییا بلشویک و لنینیست و 

آیا اوج دست آوردهای نظری و سیاسی آن چیزی که ما بلشویزم می نامیم در جای دیگری نکرده است؟ 
غیر از همین قطعنامه ها بھتر منعکس شده است؟  واقعا از هر کدام از این جریانات سـوال کنیـد بسـیار 

د تعریـف شـما از لنینیـزم چیسـت، هـر کـدام جـواب دانید لطفـا بگوییـ خوب شما که خود را لنینست می
جواب ها را خواهند داد به جز جواب درسـت و بسـیار سـاده، یعنـی اینکـه مـا  ۀمتفاوتی خواهد داد و هم

کسانی که حتی همـین اصـول اما . اول کمینترن متکی هستیم ۀکنگر ٤کسانی هستیم که بر قطعنامه های 
های  بـا فرقـه مایلنـدحال هر اختالفی کـه  ،کنند همیت آن را درک نمیحتی ابدتراولیه را قبول ندارند و یا 

از لحـاظ  هنـوز تقسـیم شـوندکه دیگر هم  ۀشماردسته و و به هزاران  دیگر داشته باشند یا اختراع کنند
  .  ندارند تفاوتی با یکدیگردر واقع کارگر  ۀمنافع تاریخی طبق

پس از شکست انقالب اکتبـر و انحطـاط کمینتـرن از . روشن استدر درک اصول  کمبود عجیبدلیل این 
کـه  شـویم ما در جنبش جھانی کارگری با پدیده جدیدی به اسـم اسـتالینیزم روبـرو می ١٩٢٠اواخر دهۀ 

بعدمھر خود را بر تمـام احـزاب کمونیسـتی  ۀحزب کمونیست شوروی را در دست می گیرد و تا چند ده
. ها تکرار واقعیات اند این .زتابی از خودش تبدیل کرده استبه با جھان زده است و جنبش کمونیستی را

لنـین و اسـتالین  ۀیعنی هر محقق درستکاری به این تاریخچه نگاه کند می بیند و می فھمـد کـه بـین دور
اما ترفند استالینیزم دقیقا درهمین است که لنینیزمی افسانه ای خلق کند که خـود را وارث . تفاوت هست

بنابراین هم جلوی درک و فھم لنینـزم واقعـی را مـی گیـرد و هـم کـالم وارث زنـده را  .آن وانمود سازد
بنابراین در دوره استالین عمال تمام دست آوردهای بلشویزم و جمعبندی هـای . لنینیزم واقعی جا می زند

یزم چـپ مـا نـه تنھـا درک درسـتی از لنینیـزم و بلشـو. شد برنامه ای آن در بین الملل سوم کنار گذاشته
را از اسـتالینیزم یـاد گرفتـه اسـت بلکـه از " علـوم"نداشته و ندارد و چه خود بداند و چه نداند همه این 

دنیـای سیاسـی ایـن دوسـتان بـا . محور مختصات تاریخی برای تعیین جایگاه خود نیز محروم شده اسـت
 ١به قضیه نگاه کنید خـط بنابراین اگر در چارچوب شرکت بزرگتر استالینیستی . استالینیزم آغاز می شود

  . نامیدن یکدیگر قابل فھم است ٢و 

و یـا مبـارزه علیـه آن بـه شـکاف عمـده و جدیـدی در جنـبش جھـانی  استالین روی از طرفداری و دنباله
، و اپوزیسـیون از یک طرف رهبری کمینترن، یعنی حزب کمونیست روسیه به رهبری استالین. انجامد می

تمـام از فعـال . از طـرف دیگـر رهبری تروتسکی و سپس تروتسکی و زینوویـفچپ کمینترن، نخست به 
قطعنامه های دو کنگره بعدی کمینترن قطعنامه هایی استالینیستی هستند و . کنیم صرف نظربعدی  ۀدور
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 پـس.  اول متفاوتنـد ۀکنگـر ٤برای هر کسی که زحمت مطالعه آن ها را بخود بدهد روشن است کـه بـا 
همـین ؟ مشکل چپ ایران تا به امروز لنینیزمم یا زاستالینی. ینجا باید موضع ما روشن باشدکم تا به ا دست

از جواب صریح یا طرف استالینیزم را گرفته و یا . است که هنوز پاسخ درست به این سوال را نداده است
ن شـده این وضعیت مسبب فراموش کردن همه سنن انقالبی و یـا تفاسـیر جدیـدی از آ .ه استطفره رفت

احـزاب . معنای خود را از دسـت داده انـد... مقوالت کالسیک مثل رفرمیزم، آنارشیزم، اپورتونیزم. است
کردند اما هنـوز احـزاب سوسـیال دمـوکرات را  کمونیست اروپایی از راه پارلمانی به سوسیالیزم دفاع می

نامیـد امـا نزدیکـی بـه حزب کمونیست چین شوروی را سوسـیال امپریـالیزم مـی ! رفرمیست می نامیدند
بایـد بـرای  نیزهای ایرانی  بدین ترتیب استالینیست. دانست امپریالیزم آمریکا علیه شوروی را لنینیزم می

  ! اتوبوسرانی استفاده کنندحوزه " ادبیات"های خود از دیگران از  تعریف خود و یا تفکیک فرقه

نینیـزم در جنـبش کـارگری ایـران را نـه بـر های سوسیالیستی مدعی مارکسـیزم و ل بندی گروه  اگر دسته
 ۀزنند و اعتقاداتی که دارند بلکه بر اساس نقشـی کـه در عمـل و در خـود مبـارز هایی که می اساس حرف

. نـه مارکسیسـت بودنـد و نـه لنینیسـتدر مجموع هیچ کـدام  گفتاند تعیین کنیم، باید  طبقاتی ایفا کرده
مرداد هیچ کدام را نمی توان حتی جریاناتی  ٢٨قبل از کودتای  ۀدرواقع به جز حزب توده آن هم در دور

کارگر داشـته انـد و نـه  ۀنفوذی در طبق نه از درون مبارزات کارگری بیرون آمده اند، نه.  کارگری نامید
در واقـع  و یی هسـتند بـورژوا خرده فرقه هـایی اینھا عمدتا.  حتی تعداد قابل مالحظه ای اعضای کارگری

شاید به همین دلیل باشد که آنارشیزم به عنـوان . ایفا می کنندنارشیزم در جنبش اروپایی را آ همان نقش
های مـا اغلـب  آنارشیسـت. ای تبـدیل شـود یک جریان مشخص هرگز نتوانست در ایران به نیروی عمـده

سـتالین در ضمن اضافه کنم با وجود آنکه انقالب چین فقط با سر پیچی از دسـتورات ا! اند یست شدهئمائو
توانست پیروز شود، و این تفاوت و امتیاز تاریخی را باید برای مائو در نظـر گرفـت، امـا مـائوئیزم هرگـز 
. نتوانست در عمل و تئـوری از اسـتالینیزم بـرش کنـد و خـود بـه نـوع خاصـی از اسـتالینیزم تبـدیل شـد

، تا جایی که موقعیـت خـود های مختلف چپ ایران نیز علیرغم هر گونه اختالفات واقعی یا موهومی گروه
  . های رنگارنگ خرده بورژایی نیستند روشن نکنند در واقع چیزی جز فرقهاین تاریخچه را در مقابل 

امپریالیسـتی اسـت کـه پـس از " سوسـیالیزم"افتـاده جریـان  تنھا پدیده جدید، بویژه در کشورهای عقب
بـه جـای آلـت . کشورها پر کـرده اسـتفروپاشی شوروی و انحطاط چین جای خالی این دو را در برخی 

های وابسته به امپریالیزم و نھادهای جھانی  های سیاست خارجی شوروی و چین، ما اکنون با گرایش دست
ای که اشاره کردیـد،  گانه ٥جنایات رژیم آخوندی و از هم پاشی  خطوط . آن در جنبش کارگری مواجھیم

کافی اسـت بـه عملکـرد . ایران نیز فراهم ساخته است اکنون جا را برای سازمان سیا در جنبش کارگری
هـای هیـات  ترین جناح راسـت" المللـی تریبونـال بین"کـه بـا " چـپ"حکمتیزم در ایران و یا جریاناتی از 

های معنوی و سیاسـی کـه  های مالی و حمایت حاکمه آمریکا علیه رژیم ایران همکاری کردند و یا به کمک
کنند نگـاه کنیـد تـا عمـق ایـن  المللی دریافت می های بین ترین نھاد ز مشکوکهای ایرانی  ا برخی از گروه

  .  فاجعه جدید را دریابید
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کننـده بـود و بعـد از اتفـاق تسـخیر سـفارت  جنگ به عنوان دومین اتفاقی که به قول خودتان خیلـی تعیین. برویم به سراغ جنگ: س
پـیش از اینکـه . خواهید در رابطه با فضای قبل از جنگ بگویید اگر می. ده گذاشتامریکا به شکلی در روند جریانات در ایران تأثیر عم

هایی که نسبت به جنـگ  به جنگ برسیم اوضاع چه بود، به عنوان کسی که با آن دوره از نزدیک برخورد داشتید و اینکه اولین واکنش
  اتفاق افتاد چه بود؟ 

  

از شب قیام تـا بـه امـروز مسـئلۀ اصـلی داری جھانی  مشاهده کردیم که برای سرمایهبه طور کلی : ث.ت
رژیم سیاسی در مقاطع تـاریخی مشـخص و : این قدرت خود دو جنبه دارد. حفظ قدرت بوده است ۀمسئل

در انقالب ایران عاقبت پس از چند سال رژیم والیت فقیه پیـروز . حاکمیت کلی طبقاتی یا دولت بورژوایی
جنـگ . ها را تحت کنترل در آورد و انقالب را شکست دهـد چرا که تنھا رژیمی بود که توانست توده .شد

  . استحکام رژیم بودعطف  هبا عراق آن نقط

های نظامی و مالی والیت فقیه و شبکه سراسری سازماندهی و بسیج نیروهای ارتجاعی در دفاع از  دستگاه
و هـم  ندوشـ مـی هـای واقعـی دولـت تبـدیل بـه ارگانهـم قدرت حاکم در طول جنـگ و بخـاطر جنـگ 

  . سرکوب کامل انقالب فراهم ساختدر واقع شرایط را برای جنگ . مشروعیت کسب می کنند

هنگامی کـه اولـین هواپیماهـای . درستی نداشتند ۀمتاسفانه اینجا هم اغلب نیروهای چپ پیشنھاد و برنام
پـس از . شـد والد اهواز جلسـه انتخابـات شـورا برگـزار میعراقی بر فراز اهواز پرواز کردند در صنایع ف

. ائتالفی از نیروهای چـپ در شـرف در دسـت گـرفتن اکثریـت در شـورا بـود در این شورا ها مبارزه ماه
ضد جنگ تبدیل شد و عاقبت کارگران تصمیم گرفتند که کمیته نظـامی ـ دفـاعی  ۀجلسه شورا اما به جلس

و در این کار موفق نیز شدند و تا چند ماه بعـد . یعنی مستقل از سپاه و بسیج. مستقل خودشان را بسازند
توانسـت عینـا  واضح بود که جنگ در جاهـای دیگـر هـم می. هم توانستند این کمیته مستقل را حفظ کنند

ها برای دفاع از خود در مقابل ارتشی که در حال  یعنی خودسازماندهی توده. ن گرایش را تقویت کندهمی
و دقیقا به این دلیل که نیروی سپاه و بسیج غافلگیر شده بـود، امکـان سـازماندهی مسـتقل . پیشروی بود
احیـای : شـد شـاهده میمشابه این پدیده بعدا در محالت تھران نیـز م. تر شده بود ای نیز قوی دفاع توده

 از نظر ما کار درست تقویـت همـین گـرایش. های هوایی های مستقل محالت برای مقابله با بمباران کمیته
اما چپ ایران پس از مدتی این ور و آن . یعنی دفاع مستقل. بود در مقابل دولت های سازماندهی از پایین

سپاهیان و بسیجیان خود رژیم تبدیل باله روهای دنهایی که به  آن: ور زدن عاقبت به دو دسته تقسیم شد
گفتند  طلبان اکنون به طبقه کارگر می فرصت. طلبانه گرفتند هایی که به اصطالح مواضع شکست شدند و آن

های دفـاع از خـود  طلبان با کنار کشیدن از کمیتـه ها تولید را افزایش دهید و شکست برای کمک به جبھه
ها بطور خـود انگیختـه دفـاع از  در شرایطی که توده. ان و بسیجیان تحویل دادندها را به سپاهی ها آن توده

نـه .  طلبان ما در اهواز عمال شھر را رهـا کردنـد دادند شکست خود در مقابل ارتش مھاجم را سازمان می
سپاه و نه نیرویی را در مخالفت با آن بسیج کردند و نه در مقابله با کنترل  ،ری بر روند جنگ داشتندیاثت

یعنی در عمل شرایط را برای تضعیف دفاع مستقل و غلبه . بسیج بر کل حیات شھری انگشتی بلند کردند
   .تر ساختند نھادهای رژیم فراهم
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ها را به سمت دفـاع مسـتقل سـوق دهـیم و بـا  ز دفاعی تودهیمان این بود که غرا ما در اوائل جنگ تالش
سال دیگر دیر  البته بعد از شاید کمتر از دو. ھانه جنگ مقابله کنیمها به ب تبلیغات رژیم برای کنترل توده

  .  شده بود و رژیم و نھادهای وابسته به آن کامال بر اوضاع مسلط شده بودند

  

ها و  دهد که شکاف نکتۀ دیگری که در این نوع تحلیل خیلی مهم است این است که جنگ به هر نظام حاکمی این امکان را می: س
دوم اینکـه . وجود یک دولت تهدیدکنندۀ بیرونی که طبعا اولویـت بیشـتری دارد بـدوزد ی که در جامعه وجود دارند را به واسطۀهای تضاد
بورژوایِی دهقـانی کـه وارد  های روستایی و خرده هایی از جامعه را که در حالت غیر جنگی اصال سیاسی نیستند به خصوص بخش الیه

  وارد میدان سیاستی بکند که این سیاست از پیش سیاست همه با هم است؟ اند را به نفع خودش جدال نشده

  

های ارتجـاعی  این جنگ نه تنھا انرژی جدیدی به نیروها و پایگاه ۀمضافا این که به بھان. بله، دقیقا: ث.ت
و از ایـن دو مھمتـر، . سازمان دادندهای جدیدی را نیز به طرفداری از خودشان  خودشان دادند بلکه الیه
های نظامی و امنیتی نیرومندی برای حراست از رژیم آخوندی تبدیل کردند و در  سپاه و بسیج را به ارگان

داد پاسداران را به  اکثریت شعار می. این کار بخشی از نیروهای به اصطالح چپ را نیز در خدمت گرفتند
آیـد اکنـون از  گفـت صـدای پـای فاشـیزم می کـه میهای سنگین مجھز کنید و یا همان راه کارگری  سالح

  .        ها تولید را افزایش دهند خواست برای کمک به جبھه کارگران می

  

های درونی  جامعه کامال مشروع بود که  پیشتر در گفتمان نزاع. های اقلیت ملی بود یک نمونۀ جالب دیگر در این ماجرا، جریان: س
ها  حتی اذهان مستقل تا حدودی به این. و در حاشیه بوده است با دولت مرکزی حاکم جدال بکندیک بخشی از جامعه که طرد شده 

ها به  اما وقتی جنگ خارجی شکل گرفت هر نوع عمل رادیکال از سوی اقلیت. خواهند مطالبه کنند داد که آنچه را که می حق می
یعنی اگر تا پیش از آن کردها در این مناطق برای خودگردانی . شد عنوان بخشی از توطئه و همکاری با نیروهای خارجی تلقی می

کردند، از زمانی که جنگ شروع شد مبارزات نظامی کردها در  کردند باید داشته باشند تالش می محلی و یکسری حقوقی که تصور می
خیلی مشخص در رابطه با  این به شکل. ها بدل به عمال حکومت خارجی شدند و این. ردۀ مبارزات دشمنان خارجی قرار گرفت

شد در حاشیه قرار  ای که در مرکز انجام می شکل دیگرش  این بود که هر نوع مبارزۀ سیاسی. شد های ملی دیده می مبارزات اقلیت
گرفت و  تحت شعاع قرار میمقاومت در حوزه جنگ معطوف نبود ای که در مرکز به  هر نوع مبارزه.. گرفت و دیگر در اولویت نبود

دول امپریالیستی صدام را . یعنی این جنگ هر چه که بود، تحریک ایران یک بخشی از آن بود.. داد وعیتش را از دست میمشر 
هایی که داشتند، به  ای بود برای عمل نکردن به قول و قرار تحریک کردند که به نوعی شاید نگران این انقالب بودند و یا گوشمالی

خیلی به تحکیم جریان حاکم کمک کرد، چه در مقابل مثال نیروهای چپ در مرکز و چه در مقابل هر حال هرچه که بود از هر جهتی 
ها کشته شدند و زیربناهای  جنگ نعمتی بود که اگرچه کشور را به خاک سیاه نشاند و خیلی. در حاشیهنیروی مبارزاتی ملیت ها 

  .نظام حاکم بسیار مؤثر بودبسط هژمونی هست، اما از جهت هایش  اقتصادی را از بین برد و هنوز هم در مناطقی جنگی نشانه

  

از نظر تاریخی اکنون اثبات شده است . کردند جنگ سرکوب می ۀبله اکنون هر مخالفتی را به بھان: ث.ت
عربستان سعودی با تائیـد امپریـالیزم آمریکـا و بـا پـول . که محرک اصلی در واقع عربستان سعودی بود
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اما تقریبا بعد از یک سال ماجراجویی صدام شکست خورد و . گ را به راه انداختصدام را خرید واین جن
به همان دالیلی کـه شـما . کرد اما رژیم آخوندی توافق نمی. بس و امضای صلح بود آتش ۀرژیم عراق آماد
در نتیجه خودشان فھمیده بودنـد کـه از طریـق ایـن جنـگ . گفت جنگ نعمت الھی است گفتیدخمینی می

  . کنند ود را مستحکم میقدرت خ

  

کند کسی است که در روزهای خیلی حساس بحث در رابطۀ انقالب فرهنگی  آقای بنی صدر که امروزه ادعای دموکرات بودن می: س
چیزی که شـورای انقـالب پیشـتر هـم راجـع بـه آن . کند رود به دانشگاه تهران و آنجا اعالم انقالب فرهنگی می در راس عده ای می

ها به نوعی قطعاتی  این. اند پاکسازی شود کرده بود و خمینی گفته بود که دانشگاه باید از عناصری که به شرق و غرب وابستهصحبت 
ها عناصر مختلفی است که رژیم پسـاانقالبی بـه تـدریج موفـق مـی شـود از  آییم این وقتی از شب قیام تا وقوع جنگ جلو می. از پازلند

هایی که مثل هر جـای دیگـری بـه علـت وضـعیت  یکی از عرصه. جامعه را تحت سلطۀ خودش درآورد های مختلف طریق آنها عرصه
اند و شـاید زودتـر  هایی که به شکل خیلی مشخص و مستقیمی درگیر زندگی روزمره طبقاتی کسانی که در آن هستند از خیلی از عرصه

طبعا به هر جای دنیـا کـه نگـاه کنـیم چـه در . دانشگاه است.اردو همچنین تا حدودی استقاللی د، رمی گردندشان ب به کار و زندگی
در ایران هم دانشگاه در اوایـل انقـالب همـین . بینیم ها نقش و ردپایی از دانشگاه می های انقالبی چه در شکست این جنبش جنبش

های تـابوت انـرژی  ی از آخرین میخبه نظر من یک. ها دفاتر خودشان را داشتند نقش را داشت و اکثر دانشجوهای سیاسی در دانشگاه
 به نظر شما نتایج و تبعات این مسئله در جامعۀ ایران چه بود؟. ها زده شد انقالبی با انقالب فرهنگی در دانشگاه

  

های اسـالمی، در انتخابـات شـوراهای  های انجمن ها بعد از انقالب و تبلیغات رژیم و فعالیت مدت: ث.ت
تقریبـا در اکثریـت قریـب بـه اتفـاق . نیـروی اصـلی هسـتندها  در دانشگاهها  دانشگاه معلوم شد که چپی

این به یک باره رژیم را بسیار نگران کرد . جاهایی که انتخابات برگزار شد مخالفین رژیم اکثریت داشتند
. دانشگاه تھران را با کشتاری خونین پـس گرفتنـد. کرد ها را تعطیل می و باید با سرکوبی خونین دانشگاه

آشکارا به نیروهای فاشیستی گفته بودند . تر از آن مشاهده نشده بود ای خونین کوبی که در هیچ دورهسر
آقای بنی صدر مخالف والیـت فقیـه بـود امـا نـه . ها بسته بود تا دو سال بعد نیز دانشگاه. بروید و بکشید

اما اگـر . ر سرکوب بشوندبنابراین تعجبی ندارد که رهب. اینکه خواهان از دست رفتن قدرت دولتی باشد
بینید این فقط بنی صدر نبود بلکه بسیاری  ها در آن دوره نگاه کنید می به شورای انقالب فرهنگی دانشگاه

 داشـتنداند نه تنھا در این شـورا شـرکت  های ما که امروزه قھرمانان مخالفت با رژیم شده "روشنفکر"از 
از نظر نقطۀ عطف در تغییر تناسـب قـوا . یم همکاری کردندبلکه در لو دادن مخالفین آن دوره  نیز با رژ

  . مھمتر بوده شاید بعد از سرکوب کردستان و سرکوب زنان، سرکوب دانشجویان از هم

  

  کسی را به طور مشخص یادتان هست؟: س
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 بله اما شاید بھتر باشد نام نبرم: ث.ت 

  

 نداشتید؟ها گروه دانشجویی  خود شما آن موقع در دانشگاه: س

  

هم در دانشگاه تھـران و هـم در . چرا ما در چند دانشگاه در تھران تعدای عضو و هوادار داشتیم: ث.ت
بـویژه آن کـه مـا در آن دوره اولیـه بیشـتر توجـه خـود را در جنـبش . دانشگاه صنعتی اما نه آنقدر زیـاد

 . کارگری متمرکز کرده بودیم

  

ای مثل ایران جایی مثل دانشگاه همچنان به نسـبت کشـورهای  کنید در جامعه کنم فکر میاگر از همان حرف خودتان استفاده : س
 پیشرفته نقش خیلی مهمی دارد؟

  

ولـی دانشـگاه . های ایران چگونه اسـت دانم وضعیت دانشگاه البته االن نمی. بله خیلی واضح است: ث.ت
دانشـگاه کارخانـه "فرانسـه کـه  ٦٨و به مصداق یکی از شعارهای مـه . تھران مرکزی بود در وسط شھر

توانسـت جـو کـل شـھر را  حتی یک تظاهرات کوچک می. بزرگی بود وسط تھران ۀدر واقع کارخان" است
تری بـه جنـبش  سـنگینحتـی ضعف نسبی جنبش کارگری بود که وزنه  این پدیده جنبۀ دیگر. عوض کند

ره محل تمرکز نیروهای رادیکال و بحث در اوائل انقالب جلوی دانشگاه تھران هموا. دانشجویی داده بود
. زدنـد بسیاری از کارگران رادیکال برای اطالع از اخبار مرتب به آن جا سری می. های سیاسی بود و جدل

هر چنـد امـروزه اهمیـت سـابق خـود را از دسـت . خود ما اغلب رفقای کارگری را همان جا جلب کردیم
  .در ایران را نادیده گرفتتوان جنبش دانشجویی  داده است اما هنوز نمی

  

با نگاهی از امروز برای انقالب فرهنگی چه وزن و اهمیتی قائلید؟ تا اینجا به دو عامل خیلی اهمیت دادید؛ یکی تسخیر سـفارت : س
  شود انقالب فرهنگی را به عنوان عامل سوم در تثبیت ضدانقالب و یکدست کردن همۀ نیروها دانست؟ می. و دیگری هم جنگ

  

مـیخ آخـر . به تناسب قوا زد از عوامل مھم تثبیت ضد انقـالب بـود "انقالب فرهنگی"ای که  ضربه: ث.ت
جنگ و نمایش جلوی سـفارت . بویژه جو ارعابی که بعد از آن حاکم شد قابل توجه بود. شکست زده شد

  .  ب شده بودها اوضاع خیلی خرا کند ولی بعد از سرکوب دانشگاهمرعوب نتوانست به این شدت همه را 
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ما بعد از انشـعابی کـه ... اشاره کرده بودید ٦٠فروردین  ه حزب دربه کنگر . اگر موافق باشید به آخرین موضوع در این دوره بپردازیم:س
شما در دورۀ قبلی دبیر حزب بودید ولی حاال پس از انشـعاب مـا . در حزب اتفاق افتاد خیلی درمورد حیات روزمرۀ حزب صحبت نکردیم

قبـل از اینکـه در مـورد کنگـره . دانیم که نحوۀ تقسیم کار و موقعیت شما در شرایط جدیـد و خیلـی از مسـائل دیگـر چگونـه اسـت ینم
  .دانید کمی هم در این باره صحبت کنید صحبت کنید اگر الزم می

  

ی تھیه ماه طول کشید تا ما خودمان را سر و سامان بدهیم و وسائل جدید یکی دوبعد از انشعاب :  ث.ت
در . نفـر عضـو داشـتیم ٤٠٠تـا  ٣٠٠در آن دوره . کنیم که بتوانیم نشریه جدید را خودمان چـاپ کنـیم

شعبه و در اصفھان، شیراز، مشھد، اهواز، مسجد سلیمان، مھاباد و سنندج هم هرکدام یک واحـد  ٤تھران 
نفـر  ٦. نفره بود ١٥ییۀ ما هیات اجرا. چند نفرهم اینطرف و آنطرف بصورت پراکنده با ما بودند. داشتیم

هیـات اجراییـه بـرای . جدید به خود اضافه کـرده بودنـد ایعضا تعدادی یباقیمانده از هیات اجراییۀ قبل
ها و چنـد  به جز این. نفر را هم از میان خود به عنوان دفتر سیاسی انتخاب کرده بود ٥کارهای روزمره  

دیگـری   مـا واحـد تشـکیالتی) مثل مالی، انتشـارات و تحریریـه(تیم کاری که زیر نظر هیات اجراییه بود 
کـه  ای یعنی هـر سیاسـتی، هـر موضـعی و یـا هـر اعالمیـه. واحدهای ما مثل سابق مستقل بودند. نداشتیم

ای نداشـتیم  اساسنامه تشکیالتی ما موقتی بود و هنوز کنگره. گرفتند خواستند باید خودشان تصمیم می می
بعالوه مـا . ها همان اصولی بودند که از اول انقالب هم اتخاذکرده بودیم این. که این اصول را تصویب کند

یر نظر هیات اجراییه و به دعـوت آن های کارگری، زنان و جوانان نیز داشتیم که گاه گداری ز فراکسیون
ها بودنـد و بـه واحـدها  هـا هـم از اعضـای واحـد امـا اعضـای این. برای بحث و هماهنگی جلساتی داشتند

هـا ایجـاد  ما اعتقاد زیادی به رتبه و مقام تشکیالتی نداشتیم و خیلی کـم از ایـن نـوع نھاد. بودندپاسخگو 
را حفظ کردیم اما فقط به ایـن دلیـل کـه قـبال ) خنگوی گروهبه عنوان س(نقش دبیر سراسری . کردیم می

بـود و  فشارگروه ما زیر  چه باید کردکم و بیش بالفاصله بعد از انشعاب و انتشار مجدد . اعالم شده بود
در هر حال ایـن نقـش هـم زیـر کنتـرل .  در نتیجه نقش سخنگوی بیرونی گروه در عمل منتفی شده بود

  . هیات اجرائیه بود

هـا و شـرایط آن دوره  ای داشـته باشـیم امـا گرفتاری ست قصد داشتیم بالفاصله بعد از انشعاب کنگرهنخ
نحـوه برگـزاری . ای داشـته باشـیم عمال اولین فرصتی بود که توانستیم کنگـره ٦٠فروردین . اجازه نداد

ه بحـث بگـذارد ی را کـه مایـل بـود در کنگـره بـیها کنگره به این صورت بود که هیات اجراییه قطعنامـه
هـای  بدین ترتیـب بحث. نخست درون خود تصویب کرده و از سه ماه قبل در اختیار اعضا قرار داده بود

شـناختیم و در نتیجـه هـر  ما حق گرایش و جناح را بـه رسـمیت می. ها باز شده بود پیش کنگره در واحد
هـای پـیش  را در بـولتن بحثها  توانست بر اساس نوشته کتبی مخالفت خـود بـا ایـن قطعنامـه عضوی می

شان در کنگره جلسات خودشـان  نظران خود بخواهد که برای تدارک مداخالت کنگره منتشر کند و از هم
یک قطعنامه بر سر جنبش کارگری داشتیم . کنگره اساسنامۀ جدیدی را تصویب کرد. را نیز داشته باشند

را در آنجا جمع بندی کرده بودیم؛ نتیجه عملـی که کم و بیش همان نکاتی که باال با شما درمیان گذاشتم 
شوراها اکنون عمـال تحـت . بود" های مخفی عمل کارگری کمیته"عمدۀ این قطعنامه پیشنھاد جدید ایجاد 
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رژیم جدید توانسته بود سازمان سراسـری کـارگری وابسـته . های اسالمی ضد انقالب بودند کنترل انجمن
دهای تولیدی یا اداری  اذیت و آزار مبارزین کارگری دیگر کـامال به خودش را شکل دهد و در اغلب واح

هـا  در این قطعنامه به دو بدیل دیگـر کـه در آن دوران ازجانـب برخـی گروه. آشکار و گسترده شده بود
و طرح ایجـاد اتحادیـه ) شوراها(مطرح شده بود پرداخته بودیم یعنی طرح احیای مجامع عمومی کارگری 

هنـوز . های مخفـی را پیشـنھاد داده بـودیم رد کرده بودیم و به جای آن ایجاد این کمیته ما هر دو را.  ها
. هایی وجود داشت ها امکان ساختن چنین کمیته عناصر پیشگام کارگری فعال بودند و در بسیاری از واحد

ل ایـن عناصـر پیشنھاد دیگر ما این بود که باید در راه انتشار یک نشریه کارگری که بتواند به اتحـاد عمـ
  . کمک کند نیز تالش کنیمو هماهنگی کمیته های عمل پیشگام 

یک قطعنامۀ سیاسی عمومی هم داشتیم که در آن ارزیابی سیاسـی خودمـان از وضـعیت انقـالب را ارائـه 
یعنی توضیح این نظر که چـون نتوانسـتیم در مقابـل ضـد انقـالب نیـروی مقاومـت متحـد و .  داده بودیم

اد کنیم، دولت بورژوا تثبیت شده و رژیم جدید حاکمیت خود را مستقر کرده است و کـم منسجمی را ایج
امـا گفتـه بـودیم کـه . آوردهای انقالبی را از کارگران و زحمتکشـان پـس گرفتـه اسـت و بیش همه دست

و  چه نیروهای پیشگام بتوانند خود را سـازمان دهنـد شرایط عینی انقالبی هنوز از بین نرفته است و چنان
هـای  های سیاسی و تشکیالتی الزم را فراهم سازند در بحران ها زمینه برای هماهنگ کردن مبارزات توده

های غیر پرولتری، مثل زنـان،  درهمان قطعنامه به جنبش. انقالبی بعدی نقش موثرتری بازی خواهند کرد
. ها بودند ها همین نم اصلیفکر ک. ها و همچنین مسئله جنبش ضد جنگ نیز پرداخته بودیم جوانان و ملیت

الملل چھارم تصویب کـردیم کـه بـه نظـرم مھـم  ای نیز در باره تشکیالت حزبی و رابطه ما با بین هقطعنام
  .است

این امر مـا را درگیـر . اول اینکه ما اعالم حزب را اشتباه ارزیابی کرده بودیم. این قطعنامه سه بند داشت
خود امر ساختن این حزب بیشـتر . نه در آن دوران ضرورتی داشت کارهایی کرد که نه در توان ما بود و

بند دوم به ایـن نکتـه اشـاره . و فایده چندانی از نظر مداخله در انقالب برای ما نداشتوقت ما را گرفت 
ایـن روش مـا را از . الملـل چھـارم نبـود داشت که راه ساختن حزب انقالبـی در ایـران ایجـاد بخـش بین

اینجـا بـود کـه مـا اهمیـت ایجـاد . تـر کـرد انقالبیون ایـران در شـرف وقـوع بـود دورتحوالتی که درون 
های انقالبی را مطرح کردیم و برای عملـی سـاختن آن پیشـنھاداتی را  بندی جدیدی از سوسیالیست گروه

سفارت آمریکـا و جنـگ بـا  الملل بود و مواضعی که در باره اشغال بند سوم انتقاد از بین. مطرح  ساختیم
شـان از  عراق اتخاذ کـرده بودنـد و همچنـین بررسـی انحطـاط جریـان بابـک زهرایـی و خواسـت اخراج

 . الملل بین

  

  


