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 .خاوری نریمان از برگردان   ،١٣٩٧ ستانزم  – ثالث تراب با مازیار خبات و کیا یعقوب فوالدی، ئاسو گفتگوی

  

   قسمت اول

  ]در نشریه کندوکاو منتشر خواهد شدبخش کامل این  متن[

  

مصادف است با کلید خوردن سرکوب خونین شدید از طرف ضـد   که ٦٠ایم به دوران حساس و تاریخی تابستان  فکر میکنم رسیده: س
ایـن در . نیمکمیخواستم در این رابطه صحبت ب. متمایز میکند های قبل آن را از دوره کهدارد  هایی ویژگی سرکوب این . انقالب آخوندی

میخواستم در مورد . هدین خلق و از طرف دیگر خود رژیم کارشان به یک نوع جنگ داخلی کشیده میشودآرایی، از یک طرف مجا صف
قـول بـه و یـا شـروع کردنـد  اایـن مـاجرا ر مجاهدین می توان گفت ه آیا دوم اینک. صحبت کنیمعلل آن و ماجراهای تاریخی این  زمینه

 و در نهایـت ؟جریانـات چـپ چـه بـود سوم اینکه واکنش ؟افتادندچیده بود که رژیم برایشانگران در دامی  بخشی از مفسرین و تحلیل
 ؟را نقطه عطفی در روند تحوالت بعد از انقالب دانست ٦٠آیا می توان خرداد :انکار می کنندآن را کته ای که برخی جریانات چپ نیز ن

  ؟کرداز هم متمایز ن می تواهایی  شصت را براساس چه ویژگی اگر پاسخ مثبت است قبل و بعد از خرداد

آغاز سرکوبى گسترده که کمتر از يک . ى بود در تحکيم ضد انقالبنقطه عطف٦٠تابستان هم بله، به نظر من : ث.ت
شکست تکميل يعنى اين . دادتحويل  آخوندى-بازارى  ضدانقالبسال بعد قدرت سياسى را در بست به ائتالف 

 ی ادامهاين از طرفى . و استقرار حکومت شبه فاشيستى مذهبى يىاستحکام دولت بورژوابازسازى و و  ٥٧ انقالب
 هاى پشتوانه باندهاى سياهى که بعدتر قبال توضيح دادم . ه بودشروع شد ٥٧از قیام  حتى قبل که بودسرکوبی  همان

فعال اى  جنبش توده" در آوردنکنترل به "با ماموريت مشخص شدند از يک سال پيش از قيام  جديد رژيم نظامى
و هم رقباى درون جناح حاکم را شکست اى  جنبش تودههم  توانسترژيم جديد تا  کشیدسال طول  سهاما . بودند
سرکوب  اصلى مجاهدين نه مسبببه عبارت ديگر . بوداين شکست  نهايىمرحله خونين و   ٦١و  ٦٠هاى سال. دهد

بقدرى که  ؛شکستاين ماجراجويى نظامى مجاهدين خود واکنشى بود به واقعيت . شکستاصلى  عاملو نه  بودند
همين از طرف ديگر اما . ده بودکر نااميد  را اغلب عشاق سابق انقالب اسالمى  ٥٩اواخر بود که از شده آشکار 

دستگاه  - دولتىسرکوب جديد  و هم به دستگاه فراهم ساخت نهايى سرکوببراى  شرايط راهم  ماجراجويى نظامى
به سرکوب همه حقوق دموکراتيک دستگاهى که کم و بيش تا به امروز  . مشروعيت بخشيد  -واليت فقيهنظام پشت 

  . ه استدادامه دا 

 شبه شد اشکال نيرومندتر مىقدر که هر و  شددر مبارزه عليه انقالب منسجم و مستحکم جديد دستگاه اين 
امى ظماجراجويى ن. افزودمى اش  حزب اللهى ضربت باندهاىبه تعدادو  گرفت مى بخودآشکارترى فاشيستى 

و بيندازد ها  به جان تودهآشکار به طرزى علنى و  را وفاجازه داد نه تنها اين باندهاى مخضدانقالب مجاهدين به 
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يکى . دندلسرد ک مبارزهادامه را نيز از ها  تودهبه سرعت بلکه  ٬حاکم سازداى  جوى از رعب و وحشت را بر جنبش توده
تر  ضعيف رژيم جديد بالنسبهکه اى  و در دوره همان آغازاز  کهخود سازمان مجاهدين بود از مسببين اين وضعيت 

اين سازمان که تا اواخر  .باندهاى ارتجاعىاين خود پوششى شد براى شکل گيرى  بلکهعليه آن مبارزه نکردنه تنها بود 
و انقالبى دادن به ارتجاع  خلقىودر رنگ و لعاب کرد  مى  افتخار "انقالب اسالمى“سهم خود در رهبرى هنوز به  ٥٩

داشت حضور نيز  شضد انقالب را در هر جا که خودعوض کرد و به ناگهان چهره  رفتنضرب  پس از زير  ٬شريک بود
نيز به آن جديد  حکومتدر  سهمى بخاطر مماشات با ضد انقالبداشت  قعسازمان بورژوائى که تواين  .کرد رويت

سابق  ى هاىکپالهماز ترور  و ه زور بحق خود را تواند  مىکه  کرد مى تصور  توهماتشن ريخت فرو از  پس ٬تعلق گيرد
جدايى رسمى  آغاز بدين ترتيب  ٦٠تابستان . تا نخست وزير بقال محلهترور از ". خلقى"ترورى از راه آن هم . بگيرد

  .زدکليد مردمى را ياهاى به اصطالح شو چه در سطح ميلي ىچه در ارکان دولت شاق سابق اسالمىع

از همان روز . بودتدارک ديده افتادندکه رژيم براى آنها اى  که مجاهدين در تلهر من اين تفسير درست نيست ظبه ن
توانستند   دن مجاهدين ندارند و هر جا کهکر اول روشن بود که صاحبان اصلى قدرت کوچکترين قصدى براى سهيم 

اى  امر تازه سرکوب مجاهدينادعاهاى بعدى بنابراين عليرغم . دادند  آن را مورد ضرب و شتم قرار عمومى هاى پايه
رهبرى مجاهدين نيز در تمام اين مدت به خطرى که . تدريج بيشتر و بيشتر شده بوده بروندى بود که  بلکه ؛نبود

 ٦٠ سال ماجراجويى نظامى عليه آن در هم و  ٥٧همکارى با ضد انقالب آخوندى در هم . واقف بودکرد  مى تهديدشان
امنيتى هاى  خارج از تصور نيست که خود دستگاهخيلى هم البته . ماهيت خود سازمان مجاهدين بودهر دو منتج از 

 ماجراها بهتر اين است که نفوذبراى فهم بهتر . دنماجراجوئى نظامى تحريک کرده باشاين را به  مجاهدينرژيم رهبرى 
 وحشى تشديداگر به وقايع تاريخى رجوع کنيد مسلم است که اما . مرا متقابل و دو طرفه ببيني رقبا در اردوى يکديگر 

مجاهدين به بايد صادر شده بود که ديگر  ىدستور  ٥٩خراز اوا که ىيتوگو . شروع شدها  گرى نخست از حزب اللهى
. هوادارنبويژه در سطح . عليه طرفدارن مجاهدين امر رايجى شده بودباندهاى رژيم وحشيانه  حمالت! زدعلنا ضربه 

اين حمالت  نادرش بهعلنى هاى  سخنرانی ى از یک اگر درست يادم باشد اين همان زمانى است که مسعود رجوی در 
جز خوش  ایم مگر ما چه کرده، چرا به ما ظلم میکنید هبه رژيم هنوز اين بود کاعتراض  اما محتواى. کند مى اعتراض

نه تنها باعث شد اين ظلم به آنها  "لى گونهع"اسخ پيا  مجاهدينبعدى ماجراجویی ؟ !خدمتى به انقالب اسالمى
 روزانهفردى هاى  ترور بعالوه . که کمر انقالب نيز شکسته شودبلشوند  قلع و قمعخودشان به ظالمانه ترين شکل 

ضربت حزب هاى  گرو و علنى تر  ترگسرده و تر  جدى بسيجنوعى مشروعيت براى  اجازه دادضد انقالب به مجاهدين 
  .فراهم سازدها  تودهدر بين را همه مخالفين سرکوب  الهى و 

از  رژيم بسيارى از نيروهاى مخالف ۀارزيابى ساده لوحان شدبرجسته ها اين دوره از سرکوب  در  يکى از مسائلى که
اغلب نيروهايى که تازه از  وقايع بعدى نشان داد که .بودجديد دستگاه سرکوب  گسترۀ و وسعتريشه هاى عميق 

ژيم توانسته باشد چنين دستگاه عريض و طويلى را در اين که ر کردند  نمى خواب خرگوشى بيدار شده بودند تصور 
 را انکار  خود واقعيت سرکوباساسا که در دوسال اول  بودندهايى  فراموش نکنيد اينها همان. دنمدت کوتاه بر پا ک

 ٬کند تلقى ىنيرويى که ضد انقالب را انقالب. گذاشتند مى  "مرتجع"و " خود سر" و آن را به حساب عناصر کردند مى
در تابستان به نظر من بنابراين . دتصور مى کن يکسان مردمىهاى  تشکلنيروى سرکوب را با رشد  اوج گيرىدر واقع 

رژيم جديد  ماستحکادرجه تصور درستى از که بخش عمده نيروهاى به اصطالح چپ مجاهدین نه تنها سازمان  ٦٠
جلب  نيروهاى مترقىسمت انقالب اسالمى که قرار است به  "توده اىهاى  پايه"اين کردند که  نمى نداشتند و درک

  .ندبود ديدهسرکوب که سه سال تعليم  بودندضربتى هاى  شوند در واقع گروه
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را  ىموج انقالب" مقاومت نظامى"بود که استوار کلى مجاهدين در اين ماجراجويى نظامى بر اين خوش باورى  سياست
از اين فرصت رژيم در واقع  ،شد کامال برعکسالبته . و جريانات ارتجاعى را کنار خواهد زد کردبلند خواهد مجددا 

چپ ۀ عمد بخش. لغو کندرا  ٥٧وردهاى دموکراتيک قيام او تمام دست دنک خارجحنه صاز را ها  توده استفاده کرد تا
و  ندبه دنبال همين ماجراجويى رفتشتابان حتى و هم البته دربست بويژه فداييان اقليت  ٬و دنباله رو رژوايىبو  خرده

پايان  ٬يکى دو سال بعد يعنى ٬پايان اين دوره . نداز دست داد راه هميندر خود را باقيمانده عناصر فعال در نتيجه 
سال  ٢٠گفتم اين رژيم تا  مى من به برخى از اينها وقتى. چپ به مثابه يک نيروى عمده در ايران استنقش آفرينى 

   !سال گذشته است ٤٠حاال البته  .مى گرفتندتمسخر  را بهحرف  ايندوام خواهد داشت  ديگر 

به  در دوران معاصر را  زمانحطاط استالينيجلوۀ ديگرى از ها  اکثريتىو ها  اى تودهدر پرانتز بگويم در اين دوره رفتار 
اپورتونيزم  زرادخانهتمام اين نيروها که نقدا . آشکار ساختنيز را جهانى چپ  ۀفاجع ابعادو در نتيجه  نمايش گذاشت

 مبارزههاى  پرنسيپۀ هم ٬آنبودند اکنون در خوش خدمتى به  ضدانقالب بکار گرفتهاز شان  توجيه حمايتراى را ب
از طرف اين واقعيت بارها . رژيم وارد همکارى شدندگر  و رسما و عمال با نيروهاى سرکوب ندرا کنار گذاشتطبقاتى 

درونى تشکيالت هاى  دستورالعملکه خود من ميدهم اينجا شهادت اما شخصا  ٬انکار شده استرهبران اين دو جريان 
يعنى " (ضد انقالبيون"ام که در آن از اعضا خواسته بود در شناسايى و دستگيرى ديده در آن زمان تهران را اى  توده

البته تصور می کنم برخی از نمودهای بیرونی این دستور العمل . با نيروهاى حکومتى همکارى کنند) مجاهدين و چپ
که ها  همانبسيارى از ست جالب ا .ها را بتوان در نشریات حزبی اینها با یک جستجوی ساده در اینترنت هم پیدا کرد

رژيم به همان دانستند امروز براى مقابله با  مى بودن خمينى کشتار انقالبيون را حالل آمريکايىبه بهانه ضد ها  روز آن 
  . پناه برده اند آمريکا تاريخ هاىفاشيست ترين رئيس جمهور  يعنى يکى از  ٬ترامپ

  

دسته بندی » بورژایی رادیکالیزم خرده«کنش تیپیکال توان واکنش جریانات مختلف را تحت عنوان  بر اساس توضیحات شما می: س
کردند به دنبال سازش با ضدانقالب حاکم افتادند و پس از آنکه ضدانقالب  کرد؟ به این معنی که درست وقتی که باید مبارزه می

  . استیصال دست به خودکشی سیاسی زدند ها از سر تقویت و تثبیت شد این

از نظر خودشان . زدند جمعى خودکشى دستهدست به نوعى  معاصرمذهبى هاى  عين برخى فرقهاينها بله : ث.ت
اما در عمل چيزى  .البته اين نوعى مقاومت در برابر انحصار طلبانى بود که سهم ايشان در قدرت را باال کشيده بودند

ان خود از پناهگاه هاى مخفى دستور رهبر . در واقع به خطر انداختن جان کادرهاى پايه. نبودسياسى جز خودکشى 
يعنى بزرگترين سازمان چپ در آن زمان که پس از جدايى از اکثريت ديگر  ٬فداييان اقليت. مى دادند ت راحمالاين 

به جاى آنکه  ٬عقب نشينىکست و ش يعنى دوره ٬هدور  اين در  ٬کنار گذاشته بود با ضد انقالب را مماشاتموضع 
 ٬البته طبق معمول. را صادر کرد" رزمىهاى  جوخه"دستور ساختن را از دنباله روى از مجاهدين برحذر دارد ها  توده

اماهمين طبل  !ه باشددر جايى ساخته شدواقعا و به ياد ندارم که حتى يک جوخه نيز  اين فقط شعارى بيش نبود
بعد از يک سال حتى . به باد دادکه به دنبال تدارک آن رفتند مبارزين و انقالبيون را ى بسيارى از توخالى سرها

این فقدان درک درست از  نمونه ديگر ! "کشد مى انقالب شعله"داد که  مى نشريه اقليت هنوز نويد ٬شديدسرکوب 
قبال اشاره کردم شايد  هک مشاهده کنیمسازمان وحدت کمونيستى توان در  می مثال وضعیت و واکنش مناسب به آن را

مبادا از موج  تا ندکرد  به ناگهان سه بار در هفته نشريه منتشر اما اينها هم . رسيد مى به نظر از بقيه تر  کم ادعاقدرى 
در دام رژيم  وابسته به اين جريان ن ابسيارى از مبارز  سبب شد همين امر به تنهايى. دنتماانقالبى جديد عقب ب
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خط سازمانى که تا آن زمان جز تفسیر و تعبير کاری نمیکرد وحتى در رابطه با اولين انتخابات پس از انقالب . بيافتند
نشريه سه بار اى  اکنون بايد هفته. ه بودماجراجويى نظامى شددرگير اکنون سرتاپا  ٬مشى واحد و مشترکى نداشت

دستور العمل صادر بيايند ها  قرار است بزودى به خيابانکه انقالبى هاى  براى تودهبتواند مرتب  تاکرد  مى منتشر 
  .  کند

حتى و نه  دانستيم مى بورژوايىسازمان يک را دوباره تاکيد کنم ما آن الزم است مجاهدین اما در رابطه با خود 
همان طور که . آزادى نبودنهضت سازمان مجاهدين در عمل چيزى بيش از سازمان جوانان . رژوايىبو  خردهسازمانى 

به  يا(از همان زمان تشکيلش مجاهدين . بخش اعظم فداييان نيز چيزى بيش از سازمان جوانان حزب توده نبود
" انقالب اسالمى" يکى ديگر از احزاب بورژوايىنيز جريان براى ما اين دست کم در بحبوحه انقالب ) احيايش اصطالح

يعنى . پيوندهاى نزديکى با ضد انقالب داشت بود که از همان ابتدا بخاطر همين ماهيت طبقاتى .آمد مى به حساب
 محسوب" خلق"اين سازمان را جزيى از ) طرفدار انقالب مرحله اى(اکثريت جريانات به اصطالح چپ ما برخالف 

. بود طور جريانات ديگر هم هميناما ترکيب اغلب بود  رژوايىبو  خردهعمدتا آن اعضاى ترکيب  هر چند. کرديم نمى
همين طور  .نداشتچنته در منافع خود دفاع از براى رژوا بو  خرده هاى  اليهژوازى مفلوک دوران شاه چيزى بيش از ر بو 

جريانات  کم و بيش همگى ...و  جمهورى خواهان سبز و الئيک و دموکراتاصلى ن او متفکر ها  چهرهکه امروزه هم 
بورژوايى اى  برنامه از ابتدا اما مجاهدين برنامه سازمان. اند آمده خرده بورژوايىچپ  از همين طيف بورژوا ليبرال

حتى و  آزادى نهضتاز سران ديگر مختص مجاهدين نبود بسيارى  "جامعه بى طبقه توحيدى"عرفانى شعار  .بود
را  اما مجاهديندانست  يىرژوابو  خردهسازمانى  را سازمان فداييانتوان  مى. نيز موافق آن بودند بسيارى از آخوندها

؟ !دشناسنيست که ماهيت مجاهدين را ک. ابدا دشوار نيست ديگر آن روزها دشوار بود امروزهاگر در فهم اين امر . نه
ين و مرتجع تر  يندر عقب افتاده تر نه تنها رسما به اپوزيسيون بورژوايى امپرياليستى رژيم پيوسته بلکه سازمان اين 

  .است قرار گرفته آن جناح

  

فکر میکنم اولین کسی باشید . داشتید مسئله اشاراتی به این در بخش اول هم   .ی خیلی متفاوتی را مطرح کردید به نظرم نکته: س
ای  ملغمه همچونمجاهدینی که همیشه . کنید میبورژوایی معرفی  که جریان مجاهدین را به عنوان یک سازمان بورژوایی و نه خرده

شاهد انشعاب و  ۵۴حتی در سال . توصیف شده است از گفتمان ناسیونالیزم و اسالم و گرایشات سوسیالیستی و مارکسیستی
بخش مارکسیست شده به اصطالح میزنند و یکسری از اعضا و کادرهای . های خاصی هستیم که در سازمان اتفاق میافتد تصفیه

که چرا معتقد بودید و هستید که سازمان مجاهدین خلق از همان اول هم یک سازمان برای من جالب است . خود را میکشند
  بورژوایی؟ و نه خرده بودبورژوایی 

برنامه آن سازمان اهداف و ماهيت طبقاتى يک سازمان سياسى را بيشتر بايد براساس مسئله اشاره کردم : ث.ت
را احزاب بورژوايى طبقه اروپايى اب سوسيال دموکراتيک همان طور که لنين احز . سنجيد تا ترکيب طبقاتى اعضاى آن

برنامۀ . رژوازى ناميدبو  خردهى يژوار ب بو احز يکى ديگر از اتوان حد اکثر  مى مجاهدين را نيز  ٬دانست مى کارگر 
چپ آن دوران را بايد احزاب هاى  در صورتى که مثال بسيارى از سازمان. بورژوايى براى پايه هاى خرده بورژوايى

  . رژوايى طبقه کارگر دانستبو  خرده
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 از نخسـت همـواره بـورژوایی سياسـى هـای آلترناتیو  حـاکم طبقـات افتـادگى عقـب و سـلطنتی استبداد خاطر به ایران در
 رانیـاۀ جامعـ در نیراسـت و لیاصـی تبار  و شهیر  فاقدی ا اندازه به ايران بورژوازى. کردند بلند سر بورژوازی خرده درون

توليـد  متفکـر هـم دسـت يـک انگشـتان اندازه به کنون تا که است بوده واال اصطالح به و خاص فرهنگ هرگونه ازی بر  و
 بــه خــود موقعيــت درک بــراى حتــى ناچارنــد هنــوز رژوابــو  خرده و بــورژوا روشــنفکران از بســيارى کــه همــين. اســت نکــرده

 جمـعاى  برنامـه پيرامـوناى  عـده اينکـه ديگـر از طرف. است بورژوازى فرهنگى فالکت معرف خود ببرند پناه مارکسيزم
 تـا شـود طـى رونـدى بايـد. کند نمىبدل  مشخصى طبقه سخنگوى آنها را بطور خودکار به ٬سياسى بسازند حزب و شوند

 ٬باشــد آنمفــاد  مجــرى اســت قــرار کــهاى  طبقــه نيــز و بســنجند بهتــر را خــود اهــداف طبقــاتى ماهيــتدر عمــل  عــده آن
 بـه گرایانه ذات و مکانیکی نگاه دام در اين جهت گوشزد کردم تا از  را این.  ببيند آن در را خود طبقاتى منافع انعکاس

. اسـت شـده سـپرى رونـد ايـن يـد بگوييـد کـهتوان نمـى هنـوز  کنيد نگاه مجاهدين به امروز براى نمونه اگر. نيفتيم طبقه
 بـورژوازى درها  فرقـه اينگونـه از. مـى کننـد اعتمـادبـه ادعاهايشـان  ديگـران نه و هستند کى دانند مى خودشاننه  هنوز

مـى  ٬کنيـد نگـاهدقيقتـر  اگـر امـا.  بزند کنار راها  فرقه اين که بسازد حزبى نتوانسته ايران بورژوازى هنوز. هست فراوان
 دســتگاه خــود حتــى يــا وها  مــذهبى - ملــى ســاير کــه برخوردارنــد اجتمــاعىهاى  پايــه همــان از هنــوز مجاهــدينبينيــد کــه 

بـا ايـن . اسـت کـرده مـزين نيز ترامپ و سلمان بن دريوزگى مدال به راسينه اش  مجاهدين سازمان اکنون البته !حاکمه
. دارد مشخصـىرهبرى سياسى با برنامـه  يا سخنگو حزب رژيم بورژوايى اپوزيسيون که گفت توان نمى هم هنوزحساب 

! توانسـت نخواهندها  فرقه اين خود باشيد داشته اطمينان ندنک متحد را آنها دننتوانو بن سلمان  و نتانياهو ترامپ اگر
 هنـوزبورژوازى ايران  که چرا نيست بورژوايى فرقه هاى اين از يک هيچ پشت واقع در ايران بورژاوزى از مهمى اليه هيچ
 سـلطنت از. انـد بوده خود از باالترهاى  قدرتمختلف  مزدوران همواره آن گوناگونهاى  اليه. نيست سياسى  طبقهيک 

  . وسطايى قرون آخونديزم تا گرفته امپرياليزم و

رژوا بو  خرده يادآورى کنمبايد . اين بحث ممکن است امروزه مته به خشاش گذاشتن باشد اما در آن دوره مهم بود
مبارزات ضد " عشاق. با آنسياسى براى سازش  بودتوجيهى آن دوران استالينيست توسط چپ ناميدن يک جريان 

اما دستگاه شيعه . دانستند مى ىيرژوابو  خردهنيز را  ضد انقالب اسالمىماهيت رهبرى  درواقع آخوندها "امپرياليستى
اين بحث استالينيستى همانقدر مسخره است . دولت طبقات حاکم بوده و هستهاى  يکى از دستگاههمواره در ايران 

ماهيت يک کودتاى نظامى در واقع  مثالپس  هستنداکثريت سربازان کارگر و دهقان در ارتش که مثال بگويىم چون 
همان هائى هستند که مجاهدين را قبل از بى آبرويى فعلى يک جريان  دقيقااينها . داردکارگرى و دهقانى 

چرا  کبرا بچينند که صغرا و ديگر بتوانند  هکنم امروز  نمى تصور . کردند مى قلمداد "رژوائى راديکالبو  خرده"
   !شده اندايران رژوازى راديکال بو  خردهبا هم طرفدار  هر سه امنيت عربستان سعودى، اسرائيل و آمريکاهاى  سازمان

نکات ديگرى را اضافه کنم که شايد ابعاد ديگرى از ماجراى مجاهدين و برخى ديگر از جريانات اسالمى را در ضمن 
در دوره شاه و روابط آن  انجمن حجتيه داستانبه نظر من هنوز کل . بودسازد و آن هم ماجراى انجمن حجتيه تر  روشن

را  کل پرونده مربوط به نقش ساواک در ايجاد انجمن حجتيهدستگاه فعلى . روشن نشده است سياسازمان و با ساواک 
همکارى هاى  کارهاى رژيم جديد از بين بردن پروندهيکى از اولين در واقع . مخدوش کردو تاريخ را  از بين برد

د که اعدام سريع برخى کر  درزقبال گفتم اوائل انقالب اين خبر . سلطنتى و امپرياليستى بودهاى  آخوندها با دستگاه
جريان و نيز رژيم، فعلى قبلى و فراموش نکنيم بسيارى از سران . ه بوده استطسران رژيم سابق نيز در همين راب

گويم هرکه با انجمن حجتيه رابطه داشته  نمى تاکيد کنم. ريشه در همين انجمن داشتندهمگى مجاهدين  و  يعتىشر 
از تر  بعد شود که نمى اين باعث بدست ساواک ايجاد شدبپذيريم که انجمن حجتيه حتى اگر . است ساواکى بوده
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مراتب شيعه با ساواک عليه چپ قابل انکار است و نه اين   سلسلهمراودات  وجود نهاما  .نشودخارج  آن کنترل
هاى  همکارى انجمن. به فکر بديل اسالمى بود به بعد فعاالنه ٥٦دست کم از سال  ساواکخود بخشى از واقعيت که 

در زدى از رهبران انجمن اسالمى یابراهيم آقاى . استاى  اسالمى در خارج کشور با سيا و ساواک نيز امر شناخته شده
در پس . گرفت مى ايران کمک مالىدولت از و اين انجمن هم از دولت آمريکا و هم  با سيا رابطه داشتها  آمريکا سال
ائتالف اسالمى که  استچگونه اگر چنين نبود . نمى توان داشتوجود داشته ترديدى اينها فيمابين  ىاينکه روابط

 وارد مذاکره بشود؟ يا امروزه چگونهدر تهران و پاريس و واشنگتن آمريکا  دولتاين راحتى توانست با به قبل از انقالب 
در حدى که در  ؟توان توضيح داد که مجاهدين به اين راحتى مورد اعتماد سه سازمان امنيتى متفاوت قرار بگيرند مى

واقعيت را اين نبايدتاريخ ايران هرگز بعالوه . در برنامه ريزى باشنددعوت شدگان  جزو عمليات اجرائى مخفى برخى 
بنابراين روابط بين . شد نمى هللا کاشانی نبود کودتای بیست و هشت مرداد موفق آیتحمايت گر فراموش کند که ا 

 و پديده جديدى نبوده و نيستستى و امپرياليبورژوائى هاى  راديکال اسالمى با دولتبه اصطالح جريانات آخوندها يا 
جزيى از اردوگاه سرمايه دارى جهانى و " جمهورى اسالمى"رژيم عليرغم تمام منازعات با آمريکا همين امروز هم 
  .امپرياليزم است

رژوايى بو  خردههر چند با سازمان  رژوابو  خردهطبقه همان طور که در باال گفتم مشکل اينجاست که سازمان بورژوائى 
 تا مسئلهزنم مى از دوران کنفدراسيون  مثالى. ل سربازگيرى هردو يکى استرژوا متفاوت است اما محبو  خردهطبقه 
مسلحانه در ايران   که مبارزه هنگامى ٬آن اوایل. ای کرده باشم هم اشارهبه اين نکته شاید در بحث اول . شودتر  روشن

در سالن  حنه اصلىصدر چپ و راست فدائیان  و پرچم مجاهدین  دانشجويان کنفدراسیونهاى  کنگرهدر ٬ غاز شدآ
 سازمان اشارهمتفاوت اين دو طبقاتى هاى  که به برنامهها منجمله ما  اعضابرخى از اعتراض در جواب . بوداهتزاز 

ما از " میگفت دانستم خودش سخت مخالف مجاهدين اسالمى بود مىکه ) مائوئيست(يکى از دبيران ند کرد مى
به شرط آنکه و  آن بدون توجه به محتوای طبقاتیيعنى ، "میکنیم دفاععليه رژيم بطور کلى خلق مبارزات مسلحانه 

تغيير را  مجاهدينايدئولوژى سازمان کودتا کردند و هاى  "مارکسيست"خبر رسيد وقتىها  بعد .باشند "خلق"جزيى از 
 باره گفته بودبعدها در اين  دبيرهمين  .پرچم اسالمى را با پرچم مارکسيستى عوض کردنيز کنفدراسيون  ٬ندداد

بى خبر از . )باشدجايى براى اعتراض  نبايدديگر  شده اند ىمارکسيست پرچميعنى حاال که هر دو (" ؟!يمراحت شد"
مثال همان هايى که بعدهادر ايجاد سازمان وحدت کمونيستى (اى  عده. تناقض ديگرى گريبانشان را گرفته بودآنکه 

در مجاهدين را هر دو بخش پرچم پس بايد بوضوح مجاهدين اسالمى نيز هنوز وجود دارند گفتند  مى) دست داشتند
 براى توجيه حذف پرچم اسالمى ارائهمائوئيست مباحثات و استدالالت مضحکى که از طرف رهبران . سالن گذاشت

تى زدوخوردهاى فيزيکى و ح را به جنگ و دعواى دائمى) منجمله انجمن ما در لندن(ها  شد جلسات برخى از واحد مى
با هر حضرات . توان ديد مى بخوبىها  وارو و را در همين پشتک  "خلق"تمام ماهيت اپورتونيستى اين مقوله . کشانيد

مارکسيستى اين  "استدالل. "کردند مى اش هديههم  ار يک مدال خلقبطور خودک ندکرد مى کسى که ساخت و پاخت
 جريانهمين اما اگر . اينها جزو خلقند انقالب دموکراتيکمرحله رژوايى و در بو  خردهبود که اين سازمانى است 

زى اله ارژو بو  خردهنوشتند  مى شد و  مى برجستهاش  کرد به ناگهان ماهيت طبقاتى مى با ايشان مخالفترژوايى بو  خرده
چندان هم ديگر خلق بود  يى از جز جزيى از خلق بود و تا آن جا که اگر با ما بود رژوازى بو  خردهبنابراين . و بله کرد

  .رژوا نبودبو  خرده
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اگر اشتباه نکنم راستی با توجه به اهمیت بحث تاب آوردن مخالف، و مقابله با این دست سرکوب ها و حذف های دلبخواهی، : س
اگر خاطرتان هست بد . شدهنوشته مطلبی ضرورت دفاع از حقوق دموکراتیک مجاهدین  بارهدر  ۵٩تیرماه  ٢١ بایدکرد چه نشریهدر 

  دهید؟ی بتوضیح در این باره  نیست

مبارزات و از  دنباش همگانحقوق دموکراتيک سرکوب  مخالف بايدو جريانات راديکال طبقه کارگر ب و بله، خ: ث.ت
زرگ استالينيزم دقيقا در عدم درک يکى از ايرادات ب. دنکندفاع براى کسب حقوق دموکراتيک نيز  و جريان هر کس

در بنی صدر از هم  ٬هم محاکمات صحرايى و اعدام سران رژيم قبلى را محکوم کرديم بنابراين ما. ين اصل استهم
ارزیابی  کهنبود به این معنا اين ولی  .کردیم محکومرا  ينمجاهد  سرکوب همو رژيم دفاع کرديم حمالت بل امق

بسيار خود انقالب  با تجربهما از مجاهدین قبلى منفى اتفاقا ارزیابی . از ماهیت مجاهدین پیدا کرده باشیم جدیدی
  . دشمنفى تر 

  

. نسبت میدهند ۵۴برخی سرکوب خونین مجاهدین توسط رژیم را به ماجرای تصفیه در درون سازمان مجاهدین در سال : س
برخی زمینه تاریخی . لباف و غیره به قتل رسیدند های که در جریان آن کسانی مثل مجید شریف واقفی و مرتضی صمدی تصفیه

  . این جریان میدانند ازها  مسلمان کینه بچه درسرکوب خونین مجاهدین به دست رژیم جدید را 

البته بودند . صحت داشت اما نه در مورد مجاهديناى  شايد در مورد سازمان پيکار اين حرف تا اندازه: ث.ت
اما در ضمن بودند آخوندهايى که  ٬دانستند مى مجاهدين اسالمى را مارکسيستبسيارى از آخوندهايى که حتى 

در هر حال به خاطر داشته باشيد که از همان دوران شاه بسيارى از آخوندها . کردند مى سرسختانه از مجاهدين دفاع
و شتم مابقى به  هم همواره مجاهدين مورد ضرب سطح هوادارهاو در . ناميدند مى جريان شريعتى را هم مارکسيست

همه مخالف مجاهدين نظام بودند چرا که از همان ابتدا روشن بود خمينى و آخوندهاى اصلى ها  اصطالح بچه مسلمان
ايدئولوژى اثر منفى مهمى داشت و به اصطالح اين نحوه از تغيير واقعیت این است که اما از يک لحاظ ديگر . ندبود

رژوايى بو  هاى خرده همان پايه.شتر به طرف ارتجاع هل داديمجاهدين را هر چه بخود خرده بورژوايى هاى  پايهآن اينکه 
مجاهدين کامال ضد چپ شده  به خاطر عملکرد رهبرىو اينک بود شان  مجاهدين که چپ استالينيست دائم دنبال

. سيار ناچيز بودبخرده بورژوايى حتى در همان ابتداى انقالب هم درجه همکارى بين مجاهدين و مابقى چپ . بود
بعد از کودتا بود يا نبود مشاجره کرد اما واقعيت تجربى تغيير ايدئولوژى سال بر سر اينکه اين هاى  توان سال مى لبتها

وح از همان زمان در ضمثال ما بو . بود و غیر قابل توجیه و دفاعروش اين کار کامال نادرست نشان داد که انقالب 
بنابراين تاريخ . بودمجاهدين مارکسيست  ين برابر طرفداران مجاهدين اسالمى چندتعداد ديديم  مى خارج کشور 

 ٬کردند که بعدها مجبور به انجامش شدند مى بايد از همان اول کارى را مجاهدينهاى  "مارکسيست"اثبات کرد که 
اگر اصرار بر اين تمايز داشتند کردند و يا  نمى يعنى يا از اول ايدئولوژى يک اقليت را جايگزين ايدئولوژى کل سازمان

آن کودتا  را ناشى از  عليه مجاهدينرژیم خود وحشيگرى اینکه  اما .کردند مى سازمانى جديد و با نامى جديد ايجاد
آخوندى که چشم ديدن آخوند ديگر . نمی توان آنها را چندان جدی گرفتاست که  ادعا هايىنمونه ديگرى از  بدانيم

در واقع مجاهدين " مارکسيستى"طعنه به سوابق . ردمجاهدين نيز نيازى به دليل و برهان ندا را ندارد براى کوبيدن
نين سوابقى چنمى توانستند توضيح دهند که عليرغم داشتن  چرا که: در ک مى فقط حماقت خود آخوندها را اثبات

  ؟  !نندتا بيت رهبرى نفوذ ک توانسته بودندمجاهدين  چگونه
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 باتا  که انتظار داشت بودمجاهدین رهبری خود  لوحی سادهاصلى  مى بينيد که دليلقضيه نگاه کنيد  عمقاگر به 
که  اميد نقش بر آب شدزمانى اين و فقط . ى نصيب خود کندسهم ٬قدرت تصاحب در آخوندها  خوش خدمتى به

بود دوم اين انۀ ساده لوحباور . گسترده حمالت عليه آنها را آغاز کرد ىبه شکلديگر احتياجى به آنها نداشت و رژيم 
بى اطالع ارتجاع ضربت ابعاد بازسازى دستگاه  از واقعا آنها  ٬جديدقدرت در دستگاه باالى مجاهدين که عليرغم نفوذ 

از روى " حانهمقاومت مسل"فاز  مجاهديناز نظر خود. دکر تاکيد  ى آنبايد رو است که  ىاين نکته مهم. بودند
قدرت را از  ندکه اگر با دوز و کلک و زد وبند در باال نتوانست ندمجاهدين واقعا بر اين باور بود انرهبر . استيصال نبود

به آن هاى  و درگيرى نظامى با پايهبا ترور سران رژيم  تابه اندازه کافى نيرو و نفوذ دارند  حاال چنگ آخوندها در آورند
فراموش نکنيم بخش . کرد مى کم رهبرى مجاهدين عامدانه و آگاهانه چنين برداشتى را تبليغدست . سندر هدفشان ب
به دنبال حتى و . باور داشتفداييان اقليت نيز دقيقا عين همين توهم را بزرگترين بخش آن يعنى منجمله  ٬عمده چپ
  . شددرگير اين ماجراجويى در از خودشان تر  مبالغه آميز با توهمات و شعارهايى حتى مجاهدين 

مجاهدين . به نمايش در آمد٦٠در تابستان  اين سازمانتظاهرات معروف در نظامى مجاهدين فاز جديد نمونه از اولين 
در نظر داشته باشيد که .ادامه دهند شهر شرق  شروع شده بود تاتهران مرکز که از را خود توانستند تظاهرات 

 اين در واقع نوعىبنابراين . سرتاسر اين مسير مورد حمله مسلحانه نيروهاى طرفدار رژيم بودتظاهرات آنها در 
م یکرد نمى هم باور  اخود ماشاره کنم . دادند مى نيز اين را موفقيتى بزرگ جلوهمجاهدين  خودبود و ی ينما قدرت

 در اطراف تظاهرات حرکتگزارش از رفقاى ما براى تهيه چند نفر  برگزار کنند وبتوانند اين تظاهرات را مجاهدين 
. موثر بودمجاهدين ساده اماتاکتیک . داشتاما نحوه موفقيت مجاهدين خود حکايت از مشکالت بعدى . کردند مى

که منتهى به  فرعىهاى  خيابانکم و بيش همه در نظامى با راه انداختن درگيرى اين بود که مجاهدين رمز موفقيت 
اين اما در عين حال به . را گرفته بودندنيروهاى حزب هللا به تظاهرات اصلى جلوى دسترسى شد  مى تظاهراتمسير 

و فراموش نکنيد خيابان طالقانى يا تخت  (ها  عمارتو ها  ساختماناين معنى بود که جز عده معدودى از ساکنين 
کمتر کسى از مسير تظاهرات در خود ) است تا مسکونى عمدتا ادارىجمشيد سابق که مسير اصلى تظاهرات بود 

سياست مجاهدين آشکار بود که  با توجه به ايناما . داشت اين موفقيت مجاهدينتهران خبر دست اولى از ساکنين 
" ومت مسلحانهامق"آغاز فاز بنابراين بايد گفت . است بلکه قدرت نمايى يستهدف خود مجاهدين نيز بسيج مردم ن

    !از توده ها مجاهدين ادف است با قطع اميددقيقا مص

  

ای توجه من را به خود جلب  را مرور میکردم نکته ۶٠وقتی داشتم مواضع جریانهای سیاسی مختلف در قبال درگیریهای خرداد : س
نگهدار در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای مخالف استقرار رژیم جدید میتوانستند جلوی . کرد و آن هم صحبتهای فرخ نگهدار بود

شما بالعکس بینم که  وقتی به بحثهای شما رجوع میکنم می. نه به هیچ وجه چنین امکانی وجود نداشتآن را بگیرند گفته بود که 
چه سازشکار چه آنهایی که خود را انقالبی  - یکسری امکانها وجود داشت اما این جریانها  ۶٠تا  ۵٧در دوره  اعتقاد دارید که

های  امثال نگهدار هیچ تمایلی به تفاوت قائل شدن میان دوره وان گفت کهآیا می ت. تاکتیکهای دیگری در پیش گرفتند -دانستند  می
هایی که برای مقابله کردن با تهاجم  چگونگی شکست و امکان توضیحها برای  بندی در نظر گرفتن این دوره چراکه.  مختلف ندارند

کنند با یکدست کردن  سعی می ن و تحلیلگرانآیا می توان مدعی شد که برخی از فعاال. بعدی رژیم وجود داشت خیلی اهمیت دارد
  . ؟را پاک کنند ها توجه به این مسائل مهم و نقشی که خودشان در آن داشتند همه این دوره
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همين مثال باال . مسئله بسيار ساده است.بله، فکر میکنم در بخش قبلی هم در این زمینه بحث کردیم: ث.ت
کند  مى اهراتى را سازمان دهند اثباتظتچنين در تهران توانستند  مى هنوز  ٦٠همين که مجاهدين در سال . گوياست

 هم ماکه اى  در دورهيعنى  ٥٧سال  بنابراين در . کامال مسلط نشده بودهنوز پس از سه سال  حتىکه ضد انقالب 
مجاهدين و   هنگامى که ٬بودتر  ضعيفخیلی  ٦٠سال به نسبت هم ضد انقالب ى بکنيم و هاى موثر تر توانستيم کار  مى

که  دیگر بدیهی بود ۶۰در سال  ٬پرداختندضدانقالب  ماهیت و اهداف استراتژیک به پرده پوشى بخشى از چپ نيز
ضد خودرا در تبلور سران مجاهدين  ٥٧اپورتونيزم . باشندتر  به مراتب ضعيفدر مقابل ضد انقالب  ىى انقالبهانيرو 

  . يافته بود ٦٠سال انقالب تا دندان مسلح 

دست بدست شدن حاکميت سرمايه اين نبود که مثال با مقاومت مسلحانه جلوى ما در آن دوران هم مسئله  ٬بعالوه
از .  دو شامکان پذير نبه راحتى سرکوب  ٦٠در سال  تايم شتگذا مى پا به عرصه جنگى سياسىبايد را بگيريم بلکه  دارى

سه  آن در " وابستهدارى  سرمايه ضد"و  "ضد امپرياليستى"پوشالى جاى تمام مبارزات  مى بايست بهديدگاه چپ نيز 
ن وضعيتى اچن ٦٠سال آن صورت در در ديم کر  مى متشکلکرديم و طبقه کارگر را  مى از فرصت استفاده ٬سال اول

رزمى آن هم روى کاغذ هاى  ساختن جوخه تالش برایبه ضد انقالب امثال سازمان اقليت شد که پاسخ  نمى حاکم
آنها ! هم نخوردخودشان راهنمايى بدرد حتى باشد ها  که قرار بود راهنماى تودهچپ اين جريانات " مارکسيسم. "باشد

 مبارزه طبقاتى را به تواند در مقابل ضد انقالب سازمان يابد و بسيج شود و  مى که تنها نيرويى که غافل بودند
 ٬پرداخته بود همين هابه صرفا  ٬به جاى خرده کارى و اپورتونيزمچپ اگر  شايد. طبقه کارگر استبرساند اى  نتيجه

  . با حربه اعتصاب عمومى به جنگ ضد انقالب برويم ٦١و  ٦٠ هاى در سالمى توانستيم 

بهار همان سال در ما ای که  در کنگره. شده بودیموارد دوره عقب نشينى  اينک .چيز ديگرى بود ٦٠ سال واقعيت ٬اما
 طبقاتىى و تناسب قواو ضد انقالب مستقر شده  شکست خورده انقالبى این بود که جنبش  مان ارزیابی ٬داشتيم
باید هنوز هم ، بودما مشخص   یفاوظ .کرد شدهیچ کاری نمیاين معنى که نه به اما . به ضررطبقه کارگر استشدیداً 
در آن دوره مشخص اما اين عمدتا به معناى . به حرکت در مياورديمو علیه این رژیم  ساختيم مى کارگر را متحدطبقه 

در واقع نوعى در وهلۀ نخست مخفى بود که بتوانند هايى  جمع و جور کردن نيروى موجود و گسترش شبکه
در داشت  در دستبکند، همانی را هم که  حتى اين کار رانتوانست  چپ. را سازمان دهندحساب شده  نشینی عقب

  . شکست نبودتعميق جز  چيزى ی نظامی مجاهدینيماجراجو نتيجه دنباله روى از . از دست دادهمين يکى دوسال 

فرض کنيم که اين . انگيز است غم در عين حالو اکثريتى مضحک و اى  اما ماجراى آقاى فرخ نگهدار و دوستان توده
آیا این به معنای اجبار به اما توانستيم جلوى استقرار رژيم جديد را بگيريم  نمى ٥٧که در سال  باشد حرف درست

خودشان در آن اى  باورى کودکانه را دوستان توده اتفاقا عين اين خوش همکاری و همدستی با آن در جنایاتش است؟
رژوايى ضد بو  خردهجنبش رژيم برخاسته از  گفتند که این میمگر موضع حزب توده چه بود؟ . کردند مى زمان تبليغ

حساب يک مشت آخوند مرتجع که خود را اين وسط ها  توانيم بعد مى و ما با همکارى تاکتيکى با آناست امپرياليستى 
سنگين مجهز هاى  سپاه پاسداران را به سالح"شعار با اين استدالل  تفاوتپرسيد  فرخ نگهدار بايد از ! جا زده اند برسيم

گسترده که ضد انقالب آشکارا وارد فاز سرکوب  ٦١و  ٦٠ هاى حتى در سالاکثریت حزب توده و ؟چراکجاست" کنيد
انتقام تاريخ اين بود که اين دو  طعنه آمیزترین ماجرا و ؟دادندهمکارى با ضد انقالب را ادامه  شدحقوق دموکراتيک 

   !را اعدام کردشان  سران خود اسالمى که ضد انقالبانتقاد کردند با رژيم همکارى از فقط هنگامى ه و گر 
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دیدید؟ و دیگر اینکه امروز می چطور  ۶٠کسی که در آن دوره حضور داشتید تغییر فضای سیاسی ایران را بعد از خرداد به عنوان : س
و کشتاری  ها شنویم و یکی از دستاویزهای رژیم برای دفاع از اعدام خیلی صحبت میهای آن دوران درباره خشونت و کشتار و ترور 

حتی کسانی از خود نظام که حاال با آن زاویه پیدا . که در آن دوره به راه انداخت این است که خشونت را اول مجاهدین آغاز کردند
  .کوشند بگویند که هر دو طرف مقصر بودند و یکدیگر را تقویت کردند اند می کرده

ضد انقالبى آن عملکرد ماهيت ضد انقالب در . ماقبال به شکلى داده هم جواب اين سئوال را  فکر کنم: ث.ت 
درک نکرد و يا  ٥٧در سال اما اگر کسى . فرض کنيم مجاهدين خود بخشى از اين ضد انقالب نبودند. نمودار مى شود
در حکم قتل خود را  ٬همان ضد انقالب است "انقالب اسالمى"که اين  سعی کرد انکار کندکرد  شاگر هم احساس

 ؟پس اين که کدام يک حمام خون را زودتر بر پا کرد چه تغييرى در اصل ماجرا دارد . مضا کرده بودا ٥٧همان سال 
به مجاهدين آغاز شد و اين خود مجاهدين بودند که توهم حمله بعد از قيام  واقعيت اين است که از همان روز اولِ 

حمالت به مجاهدين را ش ضربتهاى  نيروهاى امنيتى رژيم و گروه ٥٩اين نيز  کامال روشن بود که از اواخر   .داشتند
 پيش بسوى مقاومت مسلحانه فریاديا تحريکات در واکنش به اين حمالت مجاهدین اما اينکه . شدت بخشيده بودند

 .مسئله مهم اينجا اين نيست که چه کسى شروع کردبه نظر من . بودخود رهبران مجاهدين ابلهانه  ابتکار سر دادند،
بر سر واکنش  اما اينجا بحثاست  کننده شروع اصلى و مقصر سياسى واضح است که ضد انقالب با غصب قدرت 

  .به آن است

ها معرفی و افشا نکردند، توده در پیشگاهو رهبرانى که ضد انقالب را ها  ايکاش گناه سازمانخواهم بگويم  مى يعنى
سال پس از اينکه ضد انقالب قدرت دولتى را در چنگ  بيش از دو يعنى  ٥٩از اواخر . خاتمه ميافت خطا فقط به همين

همين  ٬توان گفت ديگر هر کسى درک کرده بود که ضد انقالب کيست و چيست مى کهيعنى از زمانى  ٬گرفت
. شدند" مقاومت مسلحانه"واردفاز  )مجاهديناقليت به دنبال _ يکى پس از ديگرى (صير قورشکسته به تهاى  سازمان

. بودشده کامال محسوس تغيير جو سياسىى  ٦٠قبل از پايان سال .  نتايج اين ماجراجويى از همان ابتدا روشن بود
فعالیت کرد و در خیابان ظاهر علنى هنوز میشد  هدور در اوائل اين با اين حال . بود تر شدهشدت گيرى سرکوب آشکار 

محل تجمع  بهشد  مى حتى ٦٠اواخر تا . روزنامه بفروشند هران میتوانستند در خیابانرفقای ما هنوز در تمثال   .شد
امنيتى در هاى  دستگاههاى  و گشتزیاد بود دستگيرى خطر  البته. و اعالميه پخش کرد رفت کارگرىهاى  اتوبوس

و  تشکيالتىى کارهاگونه از این برخى اما هنوز میشد  ٬بودند فعالتور انداختن فعالين و مبارزين به شهر براى 
. ت نداشت در خیابان ظاهر بشوداجر  کسى ماجراجویی نظامی دیگر چند ماه بعد از اين .را علنى انجام داد ىاتتبليغ

در توابين همراه با هللا  های حزب گشت  .فراوان بود ينتوابحتى  و ها زندان رفته تعداد دستگيرى ها و  ٦٠در اواخر 
 شباهت نظام ينو مخالفها  به چپى کسىحتى اگر ريخت و وضع . ندکرد مى و افراد را شناسايىند میچرخیدها  خیابان
آدرس  ،اسم :می پرسیدند سه سوالپس از مشکوک شدن به شخص همانجا از او . باال بوديش احتمال دستگير  داشت
روبرو بعدى هاى  بازجويىدستگيرى و  باتوانستند پاسخ درستى به اين سه سوال بدهند  نمى که رفقاى چپ .و شغل

اى  بر مبارزات  توده هلکىضربه منظامى ماجراجويى  دوره اين بود کهاين  و حتى مهمتر دیگر  ۀجنببنابراين .مى شدند
نقالب او از طرف ديگر ضد دکر حاکم  هابين توده در را  انتظار رعب و نگرانى و جو از يک طرف . وارد کردو فعالين آن 

  . سرکوب کردلگدکوب و مانده بود  از انقالب باقي را هر آن چه "منافقين"مقابله با بهانه  به
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که خطاب به گرایشهای انقالبی و انتقادی نوشته شده بود و  "چه؟ سالروز،اکنون سومین"متنی منتشر شد با عنوان  ۶٠در بهمن : س
در این دوره بخشی از اقلیت، . گیری گرایش سوسیالیزم انقالبی است شکل  این همان دوره .رود از سندهای مهم آن دوره به شمار می

امضای این . یزم انقالبی نزدیک شدندبخشی از رزمندگان و بخشی از سازمان وحدت، گروه قیام و افراد دیگری نیز به گرایش سوسیال
اگر . کنید و گویا این نام هم داستان خاصی دارد کنم برای اولین بار است که شما از این نام استفاده می فکر می. ث است.متن ت

  .مایلید در این زمینه هم صحبتی کنید

 ٦٠سال اواخر اين گرايش در نى بيرو در واقع پشت کل ماجراى اعالم گفتم در بخش قبلى بله، همانطور که : ث.ت
ما به اين نتيجه رسيده بوديم که ايجاد حزب کارگران . در فروردين همان سال بودخودمان ه کنگر تصميمات 

ل براى ما همان موقع روشن در هر حا. کرديم مى گرايش فعاليت به شکل يکسوسياليست اشتباه بود و بايد از اول 
بايد به مثابه جريانى نظرى ـ  و که راه ايجاد حزب انقالبى در ايران ساختن بخش بين الملل چهارم در ايران نبود  شد

و  مى بودى فعاليت چنينيجه تن مى بايست حزب .کرديم مى چپ انقالبى موجود فعاليتتر  وسيعسياسى درون طيف 
اصطالح  به مرحلهيعنى ى کنيم اعالم گرايش راتژيک تلقتاگر ما مفهوم حزب سازى را مفهومى اس .آن گر نه آغاز 

نه تنها در ايران بلکه در مقياس بين المللى نيز ما هنوز تا فراهم کردن که  توان ديد مى بوضوحامروزه . پيشاحزبى
بين  در سطح سوسياليزم انقالبى گرايشبايد به  نخست و فاصله زياد داريمجهانى  ايجاد حزب انقالب براى شرايط

به صورتى  در سطح جهانى ىگرايشچنين  که گفت شود نمىهم  هنوزحتى به اعتقاد من . بدهيمسرو سامان المللى 
هنوز هم ما در مرحله   ٬بنابراين .وجود دارد ٬بشناسندببينند و يعنى بصورتى که ديگران آن را  ٬و مشخصمنسجم 

مى افسوس بر فقدان آن فرانسه  ١٨٤٨مارکس در انقالب گرايشى که . هستيم" گرايش سوسياليزم انقالبى" ايجاد
  . خورد

معنى عملى اين حرف اين است که بايد به جاى اعالم بى موقع حزب توان گفت  مى کلی در رابطه با تجربه ايران بطور 
با ايران  انقالبمان به عرصه دو ور اعالم . کرديم مى طيف بزرگتر فعاليتيک گرايش در  يک ورتصمدتى به براى 

بلکه ساخت نتر  هموار نیروهای رادیکال و پیشگام  بر  ما ه را براى تاثير گذارىرانه تنها " الملل چهارم بین"بخش ايجاد 
هاى  ن گروهبراى بسيارى از فعاال . داد  زيابى را نشانر صحت اين اشرايط عينى خارج از ذهن ما نيز . در کحتى مسدود 

اما در هر حال همه به  .نه الزاما به همان داليل ما ؛سابق اشتباه بوده استديگر هم روشن بود که مسير تشکيالتى 
 انتقادى در اغلب جريانات آن دوران مشاهدههاى  اين گونه گرايش شکل گيرى. بودند دنبال شکل جديدى از کار 

 خود من با رفقايى همان موقع مثال. بودها  تسهيل همکارى بين اين گرايشظرفى براى ايجاد شد و آن چه الزم بود  مى
بين هايى  در تماس بودم و بحث...) و  راه کارگر  ٬رزمندگان ٬گروه قيام ٬سازمان وحدت ٬اقليت(مختلف هاى  از گروه

طرح ايجاد يک بولتن بحث درون حتى بطور مشخص و . پيرامون اينکه در اين اوضاع چه بايد کرد آغاز شده بودما 
البته امکان اينکه در جايى جمع شويم و گفتگو کنيم نبود  .گذاشته شده بودبه بحث  يف راديکال و سوسياليستط

در ميان گذاشته بودم و رفقاى نامبرده من همان موقع طرح بولتن بحث را با همه مثال  .شد مى قلتمنها  بحثاما 
 .کردم مى را منتقل ديگرانهاى  بحث

 ٬ندو محافل انتقادى انقالبى آن دوره بودها  مخاطب ما گرايش" اکنون چه؟ ٬سومين سالروز"بنابراين در آن بيانيه 
ضرورت ايجاد علنى اعالم آن و هدف  .نمايندگانشان مشغول بحث بوديم ىکه با برخهايى  هماناز نوع جرياناتى يعنى 

توان گفت اين  مى از اين لحاظ . بود انقالبىهاى  گرايش جديدى در چپ و تدارک گروه بندى نوينى از  سوسياليست
  . به معنى ايرانى و مشخص و امروزى آن است" گرايش سوسياليزم انقالبى"نوشته اولين مانيفست 
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. ث.بين ت. از هم جدا هستنداى  اوال اين دو تا اندازه. شد  از همين جا شروع و بعد تراب ثالث. ث. ماجراى اسم ت
شناختند و هنوز هم  مى رحيميان هرمز يعنى همه هميشه من را به اسم خودم ! و تراب ثالث دوسال فاصله است

هرچند اسامى  .مبودمطبوعاتى شرکت کرده هاى  يران هم من بارها با همين اسم در کنفرانسادر . همينطور است
اما شد  مى منتشر با اسم مستعار ها  نوشته بسيارى از درونى ما چه در بين الملل و چه در گروه خودمان متفاوت بود و 

. کردم مى علنى و تحت نام خودم فعاليتطور ه باز نظر بيرونى هميشه به اصطالح سخنگوى حزب بودم و من 
به  يهاعالماين صرفا به خاطر اينکه نظر به اهميت اين بيانيه و . از روى مخفى کارى نبود اسم جديد انتخاببنابراين 

. ث. از ت) و لذا برای پرهیز از حساسیتهای خاص آن دوران "تروتسکيست" بويژه منِ (تمام نشود اسم کس خاصى 
بنابراين  ٬استفاده شده بود منجمله يکى از رفقاى سابق خودمان قبال توسط بسيارى. ب. الفدو حرف . استفاده کردم
سوسياليست  اکنونکه  دوران دبيرستان منيکى از دوستان اما د عچندى ب. را انتخاب کردمالفبا  ديگرمن دو حرف 

اصرار داشت را شنيد  مسئله اين هنگامى کهبه دست رژيم کشته شد اسالمى شده بود و چند ماه بعد از اين ماجرا 
البته با ذکر خاصى داشت که داللت مذهبى اين اسم براى او . تراب ثالث استمخفف  در واقعدو حرف مذکور که 

و  خطاب کردتراب در پاريس  علنىمن را در جمعى  رفقاى فدايىبعدها يکى از . برم نمى ما را سر شحوصله جزيياتش 
و فکر کنم از سال (کم کم اين اسم روى من ماند و من هم به ياد آن دوست در هر حال . مصطلح شدخالصه اين اسم 

اما در . خواهد بودمشکل  ش دهماگر بخواهم تغيير حتى اکنون ديگر . ادامه دادمهمين اسم  اديگر ب )به بعد ٦٤يا  ٦٣
 همان طور که گفتم اين اسم اختراع !هم غم انگيز و  فکاهىهم  نظير استدالالت اکثريتى هابگويم اى  پرانتز خاطره

نامى . ث.تو نه من قبال در جايى استفاده کرده بودم و نه قبل از انتشار اين بيانيه کسى خبر داشت که  بودمحض 
اما از . دانستند نمى تا يکى دو ماه بعد رفقاى خودمانبسيارى از حتى . چه کسى استوجود دارد تا چه رسد به اينکه 

براى اينکه  اقليت استالينيست قهار رهبران يکى از  بود آنجا که اين بيانيه در بين رفقاى اقليت تاثير زيادى گذاشته
تواب در اوين  ٬.)ث.يعنى ت(شناسيم  مى ما اين آدم را کرده بود کهتبليغ بترساند  اعضا و هواداران را از مطالعه آن

پس هر کسى به شما اين اعالميه را داد بدانيد که . ودپخش شاز تلويزيون اش  و قرار است بزودى نوار مصاحبه شده
  !استالينيستى براى مقابله با نظر مخالف" کالسيک"يعنى روش ! مشکوک است

بندی  برای اینکه این گروهديگر اين بود که ومحافل  پيشنهاد ما به رفقاى جريانات .برگردم سر مسئله گرايشاما 
و ها  هر کدام از گروه که ما اين بودطرح  .ريمنیاز داو سازماندهى  راه بیافتد ما به یک بولتن بحثبتواند جدید 

به نمايندگى از طرف یک نفر را کلى توافق داشتند  پيشنهادمحافلى که پيرامون اين بحث گردآمده بودند و با 
ما در شرايطى . انتخاب کنند اما به او اين اختيار را بدهند که بتواند تصميم بگيرد خودشان براى هيات تحريريه

در رفقا بخواهند  که داد نمى داد اما وضعيت امنيتى اجازه مى نظر نيز بوديم که نشريه بايد بر سر مسائل روز و فورى 
عالوه اگر هيات تحريريه نتواند به عنوان يک جمع روى پاى خود ه ب.رجوع کنندخود گروه  بهميمى صباره هر ت

 باشد ديگر چه نيازى به هيات تحريريه هست؟ دوستانها  بايستد و صرفا تشکلى عددى از نمايندگان گروه
هدف . چيزى بيش از صرفا بولتن مکاتبات نياز داشتيمبه ما  ولى. بفرستندمرکز مقاالت خود را به يک توانستند  مى

سياسى و چه از لحاظ بندى جديد چه  م مسائل مربوط به تدارک اين گروهتمااين بود که اين هيات تحريريه هم بتواند 
د و هم کانونى باشد براى تبادل نظر بر سر مسائل عملى و جارى بين همه ث بگذار حنظرى را در بولتن به ببه لحاظ 

 مسائل ویژه در خصوصدو تشکل فراگروهى بحث مشغول تدارک در کنار این ما در آن زمان در ضمن . ى فعالرفقا
آغاز شده ها  يعنى قبل از انتشار اين بيانيه فعاليت در سطوح مختلف براى گسترش همکارى. و زنان نيز بوديمکارگرى 

و طبق معمول يکى دو گروه  حاصل نشدتوافق  نهايتا. بولتن بحث را عاقبت نتوانستيم در ايران منتشر کنيم. بود
برخى از . اما اين هم به جايى نکشيد. کل جمع جا بزنندود را به جاى توافق تالش کردند کودتا کنند و توافق بين خ
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سابق بودند و استقالل هيات تحريريه هاى  به دنبال حفظ اسم و رسمسازمان  خود هنوز  ۀعليرغم انتقاد به گذشترفقا 
در واقع همان که عاقبت دو سال بعد توانستيم در فرانسه منتشر کنيم  "وانقالب سوسياليزم"نشريه . پذيرفتند نمى را

. کنيمجداگانه در باره آن صحبت توانيم  مى بعدا. قصد انتشار آن را در ايران داشتيم ٦١و  ٦٠بولتنى بود که سال 
سال يک حدود منتشر کرد اما نتوانست بيش از نيز چندين جزوه که  داديمانجمنى از زنان سوسياليست نيز تشکيل 

دست کم در تهران و بود تر  با اينکه موفق اين نشريه. بود "رزم کارگر" ٬نشريه کارگرى اين تشکل جديد. دوام بياورد
در واقع گروه . دوام بياورد و پس از يک سال زير ضرب رفتزياد نتوانست  شد  مى وسيع پخشطور ه ببين کارگران 

براى يک گروه . اشيدهم پعمال در داخل از دوسال بعد ضربه خورد و عاقبت ها  خود ما هم به دليل همين فعاليت
  !نيستاى  نشينى هم کار ساده کوچک حتى عقب

واقعیت این . خوش بين بوديم بيش از اندازههنوز بايد بگويم خود ما هم در آن دوران نگاه میکنم به عقب اکنون که 
در واقع پای خودشان بر روی  ٬شده بودند همکارى و نوسازى جمعدور اين پروژه  آن زمان ن رفقایی هم کهابود که هم

 .رفتند مى موج اینطرف و آنطرف باد ا فر او شد  نمى نظم سازمانى قبلى يا از هم پاشيده بود يا اجرا .آب روان بود
پى برده بودند اى  از استالينيزم و انقالب مرحله گسستبسيارى از اين رفقا هرچند از نظر عملى و تجربى به ضرورت 

براى کسى که سيستم . از مارکسيزم نيز بودند گسستاما از نظر تئوريک و به اصطالح خودشان ايدئولوژيک در حال 
 گسستدانست طبيعى بود اکنون که از آن تجربه  مى فرماندهى نظامى مثال سازمان اقليت را تجسم حزب لنينى

و الزاما  و يکدست ثابت جرياناتىجريانات انتقادى آن دوران یعنی . کند گسستحزب لنينى هم مفهوم از  بودکرده 
به منزله ها  در اين سازمانآنچه ما بعدها روشن شد . کنيمباز حساب  هاکه بتوانيم روى آن نبودندپيش رو به 
. ندگريز از مبارزه بود براىانتقادى گريز از مرکز ارزيابى کرده بوديم در بسيارى موارد در واقع گام اول هاى  گرايش

رفقا را درمسير درستى سازمان دهد به سرعت بديلى که بتواند  روحيه رزمنده و انتقادى در شرايط شکست و فقدانِ 
  . تبديل شدبه ياس و سرخوردگى 

تعدادى از اعضا ) ۶۰همان سال اواخر (مثال در کنگره اول اقليت . اما بايد در نظر بگيريد که اين تمايل ضعيف نبود
آرا را کسب  يک سومکنگره ما را به راى گذاشتند و چيزى حدود هاى  قطعنامه بر اساس خطوط کلىهايى  قطعنامه

اگر وحدت غير اصولى و مصلحتى . ناميدند خود را گرایش سوسیالیزم انقالبی از کنگرهن رفقایی که بعد اهم. کردند
در واقع  ٬)سال بعد با يکديگر برخورد مسلحانه کردند ٤که هايى  همان(دوجناح استالينيست و طرفدار مجاهدين نبود 

بنابراين در بيانيه . که نشان دهم جو آن دوره چگونه بوداست قصدم اين . اين گرايش بزرگترين گرايش در کنگره بود
انقالبى در ايران هاى  در شرف ساختن گروهبندى جديدى از سوسياليستما ارزيابى من اين بود که  سالروز سومين
  .  هستيم

  

چطور  چه کسی انتخاب کرد؟ و با توجه به این که این اسم داللتهای تروتسکیستی دارداسم گرایش سوسیالیزم انقالبی را :س
  های اقلیت آن را پذیرفتند؟ بچه

در واقع ما انتشار . دانستيم مى انقالبی و سوسیالیست از همان ابتداى کار خود را ما که قبال توضيح دادم : ث.ت
 رااسم اين . آغاز کرديم  ٥٠را با هدف اعالم شده ايجاد چنين گرايشى درون جنبش دانشجويى دهه  کندوکاونشريه 

تعريف و  عنوان با ايندر حال ايجادش بود  اى را که کارگرى حرکتهم خود مارکس به نظر ما . از مارکس گرفته بوديم
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قبال گفتم . سوسياليستى و روشش انقالبى استاش  درون جنبش کارگرى که برنامه در  يعنى جريانى. مى کرد متمايز
 ٬مارکسيستادعاى هيچ وقت ما  دليلبه همين . ايدئولوژيک بوديم وعناوين ما در ضمن همواره مخالف اسامى

 وانعناما  .ناميديممى   انقالبىهاى  سوسياليسترا همواره خودمان بلکه کرديم ن بودنلنينيست يا تروتسکيست 
ما هاى  حرف خيلى ديگر از البته مانند . مبرديبه کار  ١٣٦٠بعد از تابستان را  "م انقالبیزگرایش سوسیالی"مشخص 

 راحتو درک مفاهيم  مباحثهخيال خود را از به گرايش مذکور يک برچسب تروتسکيستى زدن فورى با اى  عده
که گرایش سوسیالیزم انقالبی درون  افسوسفرانسه میگوید  طه با انقالبدر رابمارکس اگر یادتان باشد  .کردند مى

مى همان حرف را ما در واقع  سالروز سومينهم با انتشار مقاله ایران در رابظه با  .وجود نداشتجنبش کارگری 
و  نبش کارگرى ايران نيز نتوانستيم چنين گرايشى را ايجاد کنيمکه در ج دريافتيمتجربه  به گفتيم مى .خواستيم بزنيم

. یمنيست حزبىتشکل به اصطالح  دروضعيتگرایش به این معنا که ما هنوز . دست به کار ايجاد آن بشويماکنون بايد 
از . دعمل کنيرایش بايد به شکل يک گدر واقع  پسراتشکيل دهيد حزب يا نطفه اوليه حزب هنوز نمى توانيد اگر 

و آن اشاره به اختالفات تاکتيکى دردرون  داردديگرى نيز معناى گرايش  )دوم به بعد(لحاظ ادبيات سياسى بين الملل 
توضيح هم از لحاظ  ٬ ٦٠سال دیدیم این اسم صحیحی است برای بیان وضعیت اينکه  خالصه. يک حزب واحد است

در . انتقادى آن دوره و شکل مناسب همکارىهاى  سازى و هم از لحاظ گرايش خودمان و شکست پروژه حزبوضعيت 
  ! از خطوط موجود و آغاز از خط صفر گسست: است بيان شده هم اين هدف روشن بيانيههمان 

  

یکی از . نشینی در دوران شکست است یکی از نکات اصلی این متن مسئله عقب. در رابطه با محتوای این سند صحبت کنیم: س
های  یکی از ویژگی. نشینی منظم است ها گرفت همین مسئله عقب از بلشویک ١٩٠۵بعد از شکست سال  می شود هایی که درس

این است که در هنگام دهنده باشد و قیام را به جلو ببرد،  تواند سازمان حزب انقالبی جدای از این که در هنگامه وضعیت انقالبی می
شود  که غیابش را می ست این همان چیزی. و نیروهای حزبی را حفظ کند نشینی کرده شکست با کمترین هزینه به طور منظم عقب

در واقع . اگر ممکن است در این باره و به طور کلی در رابطه با محتوی سند کمی صحبت کنید. در دوره مورد بحث ما به روشنی دید
ای نیروهای  ی حاشیههاصدالیرغم این قبیل اسنادی مثل این سند و عاست که چرا علیرغم این سند و علیرغم  این سئوال اصلی من

  سیاسی چپ در آن دوره بجای حفظ نیروها در مقابل یورش ارتجاع به دنبال یک شکست شاعرانه و حماسی بودند؟

که شرایط  است ای دورهمنظورم . ما همین بود ۀآن دور  بله درست است، یکی از به اصطالح مهمترین مسائل: ث.ت
که اى  يعنى دوره. تعیین سرنوشت خود انقالب بودسياسى روز مسئله ترين مسئله اساسى ای که  دوره انقالبی بود،

که بود پس بوضوح مسئله اساسى اين . بود يىائتالف آخوندى بازارى قدرت را گرفته و مشغول باز سازى دولت بورژوا
در مقابل  ها وردهاى تودهاتوان از دست مى اندازه توان اين پروژه ضد انقالبى را به عقب راند و تا چه مى تا چه اندازه

بسيارى از جريانات سياسى ! بود که مسئله اصلى چيست نيعنى از صبح روز بعد از قيام روش. ضد انقالب دفاع کرد
از  که ضد انقالب آن شدنتيجه . انقالب ضدچک و چانه زدن با این مسئله تمرکز کنند افتادند دنبال روى بجای اینکه 

در اينجا بود که اين . و به سرکوب خونين دست زد دکر تا دندان مسلح  فرصت استفاده کرد و خودش را سازمان داد و 
اما . قبلى را با قهرمان بازى و بقول شما شکست شاعرانه پاک کنند سازشکارىگناه کفاره  جريانات سعى کردند تا

. ايدئولوژى به مثابه آگاهى کاذب ؛قدرت ايدئولوژى است نکته جالبى که اينجا نبايد فراموش کرد مسئله ساده
چه بود؟ اين که به خاطر آن چارچوب ايدئولوژيک در واقع حتى قادر به ديدن ها  بنيادى ترين مشکل نظرى اين سازمان

شدند که سر "  طلب یسرنگون"اغلب اين جريانات هنگامى به اصطالح . نبودند هم ضد انقالب لخت و عريان
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دم توپ قرار گرفته پوست و گوشت خودشان که  کردند اسحساضد انقالب را هنگامى . ه بوددار رفت باالى خودشان
ما از يک طرف  بدين ترتيب. احساسى بودهاى  نيز نتيجه منطقى همان دريافتشان احساسى هاى  واکنش .بود

که به ناگهان يکى پس از ديگرى بودند هايى  اما پراکنده و بى برنامه و از طرف ديگر سازمان داشتیم جرياناتى انتقادى
ى آمل دست ها جنگلاز دل يکى ديگر  اشتباه گرفته بودبيروت  اينجا را بايکى . ندبودمبارز و رزمنده و انقالبى شده 

و ديگرى مشغول سازماندهى  کرد مى برپاو آن يکى در کردستان مقر نظامى و دستگاه مخابرات  زدمى به حمله نظامى 
و سياسى تر مثل سازمان وحدت کمونيستى هم به ناگهان سه تر  معقولکمى گفتم حتى سازمان . بودرزمى هاى  جوخه

  . نيفتدعقب از قافله سرنگونى طلبان تا کرد  مى بار در هفته روزنامه منتشر 

. گشتيم مى بر کرديم و به عقب  مى اما دوران بوضوح دوران شکست بود و قبل از هر چيز بايد نيروهاى خود را مخفى
دامنه تعقيب و دستگيرى ها بقدرى وسيع شده بود که خيلى ها حتى دو شب را نمى توانستند زير يک سقف سر 

هاى  اوال شکل گيرى گرايش. در اين باره توضيح دادمقبال . توانستيم بکنيم نمى کارىبه اين معنى که نه اما . کنند
هاى  براى ايجاد گروهبندى جديدى از سوسياليستشرايط را ن بار موجود چپ براى اوليهاى  انتقادى درون سازمان

 بحث و همکارى بين اين جريانات براى تدارک گرايش سوسياليزم انقالبى. انقالبى در ايران فراهم کرده بود
تعطيل بود ها  دانشگاه. نيز کامال از بين نرفته بوداى  مبارزات توده. توانست حتى در شرايط شکست هم ادامه يابد مى

جريانات اعتراضى زنان نيز . هنوز وجود داشتاى  در کردستان جنبش توده. اما جنبش کارگرى هنوز ادامه داشت
مبارزه . مبارزه سر حجاب اجبارى هنوز ادامه داشت ٦٠سال در برخى از کارخانجات حتى در اواخر . فعال بودهنوز 

 تداوم ستباي مى مبارزات در جريان بود کهاز عنى بسيارى ي. داشتهنوز جريان نيز کارگران بر سر قانون کار 
هدف ما هم همين بود که . توانست خود به نيرويى عظيم در مقابل ضد انقالب تبديل شود مى يافت و هر کدام مى

پيش واقعى و مهمترى که  فعاليت هاىبرحذر داريم و هم به طرف ها  هم رفقا را از افتادن به دنبال ماجراجويى
  . ان بود جلب کنيمرويم

  

طی بوده و درست لالملل چهارم تصمیم غ گفتید که در کنگره به این نتیجه رسیده بودید که ورود به ایران تحت عنوان بخش بین: س
آیا به این ترتیب تصمیم گرفتید عنوان حزب کارگران . کردید این بود که به صورت گرایش در درون نیروهای انقالبی فعالیت می

  سوسیالیست را کنار بگذارید و با نام گرایش فعالیت کنید یا نه با همان هویت سیاسی آغاز به ایجاد گرایش کردید؟

ضرورت اين اگر چه  ٦٠ سال تصميمات ما در کنگره اوائل. بودانتقالى  ۀدور يک بله اين دوران براى خود ما هم  :ث.ت
سبک کار جديد را روشن کرده بود اما هنوز فرصت نکرده بوديم که با خود بين الملل چهارم اين مسائل را به بحث 

به اختالفات ما از آن و مهمتر  يى بين الملل چهارمبه ماجراى جريان راست طرفدار بخش آمريکا دليلش هم. بگذاريم
روابط ما با دبيرخانه بين  .بر مى گشت )يعنى جناح مندل(ناح خودمان سر انقالب ايران و امپرياليزم با حتى جبر 

در نتیجه از لحاظ تشکیالتی هنوز . ده بودشموکول  الملل بینبعدى به کنگره ائل این مسالملل قطع شده بود و حل 
در عين  اما. شد مى نيز منتشر » چه باید کرد« هداشت و هنوز همان نشری وجودهمان حزب کارگران سوسیالیست 

حزب کارگران سوسیالیست را بعد  بطور رسمى. خودمان بوديمنيروهاى هى طيف وسيعترى از در حال سازمان دحال 
  . يعنى پس از آنکه از بين الملل استعفا داديم. منحل کردیم، یعنی تقریباً سه سال بعد ١٩٨٥درسال  الملل  بینه از کنگر 
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ید با وضعیتی یگو آنجا که میدر . بحث خیلی جالبی وجود دارد که توجهم را خیلی جلب کردون جریان شما در همین دوره در مت: س
. تضادی به وجود آمده استوالیت فقیه  سیاسی در دولت بورژوایی ایجاد شده بین دولت بورژوایی و رژیم )٥٧-٦٠( که بعد از سه سال

از دل این تضاد دائما  .دولتی که به هر حال باید در مناسبات جهانی قرار بگیرد طرف مقابلیک طرف رژیمی ارتجاعی است و در  در
دیگر منافعش  بخشیبا بورژوازی جهانی و روند جهانی همگرایی سرمایه همراه شود خلق می شوند که بخشی می خواهد هایی  گروه

طلب و  جریانات اصالحدائمی  وجود آمدنه اره شاهد ببه همین واسطه است که همو . می بیندروند جهانی و مقابله با  در جداسریرا 
تحلیلی که . ام هنوز حداقل من ندیدهنزد جریانات چپ دیگر نظیر این تحلیل را . ای که هنوز هم ادامه دارد پدیده. غیره هستیم

بورژوایی و رژیم سیاسی  شود که همواره یک تنش درونی میان دولت اسالمی باعث می  گوید این نوع از پیکربندی رژیم جمهوری می
دهد  مناسبات در صحنه سیاسی ایران شکل میبه بسیاری از است که  و واقعی این تضادی دائمی. حاکم باشد نظام سیاسی ایراندر 

نظری بنیادی  شان واجدگویند بدون اینکه تحلیل آن میجنگ زرگری بودن آن سخن نوعی از یا از نمایشی بودن  به غلط ها و خیلی
علت زایش دائمی و بی پایان چهره ها و جناح های مخالف درون طبقه که درک کنند توانند  نمی سببباشد و به همین مستحکمی 

  . .حاکمه چیست

يعنى سیاسی در آن زمان یکی از مهمترین مسائل بود،  محور اصلى مبارزاتاز  درست ، به نظر ما شناختبله: ث.ت
صحنه  ،بدنبال شکست بديل انقالبى: بحث ما بطور خالصه اين بود. وضعيت آندر اصلى  تناقض شناخت بنيادين از

به عبارت ديگر . سياسى کشور به محل تالقى شکل مذهبى حکومت و ماهيت بورژوايى دولت تبديل خواهد شد
لت عادى نيز توقع دارد که وضعيت به حادارى  سرمايه ٬اکنون که دستگاه واليت فقيه انقالب را شکست داده

جهانى با رژيم ايران نيز ريشه دارى  سرمايه منازعه بين آمريکا و . چنين قصدى نداردحاکم آخوندى  بانداما . برگردد
امپرياليزم اکنون خواهان عادى شدن شرايط است و اين مستلزم بازگشت آخوندها به حوزه . در همين تضاد دارد

وضعيت ويژه يکاى التين خودمحور ترند و به سادگى قدرتى را که اما آخوندهاى ايرانى حتى از نظاميون آمر . است
 عاقبتهم نظامى هاى  حتى ديکتاتور که در دوران معاصر ديديم . به چنگشان انداخته از دست نخواهند داد ىتاريخ

سیاست  تمام تاريخ اما. قدرت را به دست سياست مداران عادى بورژوايى بدهند که فهمند که زمان آن رسيده مى
عالوه بر پیشینۀ تاریک روحانیت مسیحی  .گيرندنمى که آخوندها در اين دسته قرار  گواه آن است در همه جای جهان

در واقع نشانه اين بود که  ٦٠سرکوب . و یهودی، همین تاریخ معاصر ایران بهترین شاهد چنین تصور و ادعایی است
د که به وحشيانه ترين شکلى مخالفين واليت فقيه را آور خواهد ن به حالت عادى در اين جريان نه تنها شرايط را 

 تاد نکن مى از درون خود دستگاه سر بلنداى  همواره عده. يما عملکرد اين تناقض را بارها ديده. سرکوب خواهد کرد
واليت فقيه دهد که بايد قدرت  مى نشانها  اما به محض اينکه منطق رفرم) اصالحات بورژوايى(دولت را اصالح کنند 

در  و خروج از کشور سرزنند يا از زندان اوين  مى يا خود تيشه به ريشه رفرمهاى خودها  رفرميست ٬کاهش يابد
 سعىيا گردند و  مى هيات حاکمهاى  که دنبال جناح داردرايج هاى  خالف خيلى تحليل رويکردىاين تحليل  .مياورند

رفا نمايشى و صاختراع کنند و يا کال اين تناقضات را ها  براى اين جناحکنند منافع اقتصادى طبقاتى متفاوتى را  مى
منازعات درونى هيات حاکم نه تنها تصنعى نيست که در واقع انعکاسى است از اين تضاد واقعى . جلوه دهندتصنعى 

موکراتيک در مقابل براى دفاع از حقوق ددر مبارزاتشان اتفاقا به همين دليل نيروهاى مترقى . سياسى ايرانفضاى در 
ياد ندارم جريان ه ب بود و اين تحليل ما در آن زمان  .ندکرد مى استفاده در زمان خودش ضد انقالب بايد از اين تناقض 

فهم ما از تئورى دولت مارکس که قبال هم اشاره کرده  ر متکى بود باين تحليل . باشد تحليل مشابهى دادهديگرى هم 
  . بين دولت و حکومت ؛ يعنى تفاوت قائل شدنبودم
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چطور چنین نکته مهمی . ه استبودکننده  در صحنه سیاسی ایران تعیین همین حال همشاید این نکته خیلی مهمی است که : س
غایب است و ما در عوض این همه ادبیات در تحلیل های جریانات چپ ایرانی های چپ قرار بگیرد  های جریان  که باید پایه تحلیل

  و شعر و کوه و جنگل و غیره داریم؟درباره تفنگ 

یعنی  .طلبد مى داری منطق خاص خود را سرمایهنظام  !بودناى  پيچيدهخيلى هم تحليل تحليل آن  ٬راستش: ث.ت
مساوى وارد اى  با سرمايهدار  سرمايه اگر دو . رورت دارندض تضمین انباشت سرمایهبراى  که قوانين و مقرراتىهمان 

 به باد برودنه اينکه يکى سرش . برابر بهره ببرند طور ه بنيز کم و بيش  توقع دارند از نرخ سود متوسطبعا تشوند   بازار
مضافا به اينکه در . کسب کندچندين برابر نرخ متوسط سود درآمدى ريسک کند  ريالديگرى بدون آنکه حتى يک 

کنند جهانى شده اند و ايران براى شرکت در بازار جهانى  مى اين دوران قوانين و مقرراتى که انباشت سرمايه را تنظيم
دولت بورژوايى است و . ما اینطور نیست وضعيت فعلىدر صورتی که . نيز عاقبت بايد به چنين اصالحاتى تن بدهد

تناسب قواى بعد از قيام به بهم خوردن  درجرياناما رژيم واليت فقيه که  ٬کند مى دفاعدارى  سرمايه از مناسبات
به هر قيمتى که شده حتى و ها  آخوندها و بازارى. نيستدارى  سرمايه متعارفى براى حکومتقدرت رسيده است 

بلکه از ترس خارج  نمى دهندنه تنها به چنين اصالحاتى تن دارى  سرمايه بويژه با ايجاد بحرانى دائمى براى خود نظام
پس از سه بويژه اينکه . تبديل خواهند شددارى  سرمايه عامل بازدارنده توسعه عادى شدن قدرت از چنگشان خود به

و عمال به دولتى در  بود همين دستگاه مذهبى نقدا بخش مهمى از اقتصاد کشور را در دست خودش گرفته سال
 دانستند طبعا مى "ديکتاتورى پرولتاريا"البته جرياناتى که ديکتاتورى استالين را . بودتبديل شده داخل دولت 

تفاوت و گاهى حتى تناقض ميان رژيم بی تردید، اما . درک کنند ىدرسته بند تئورى دولت مارکس را ستتوان نمى
دار  سرمايه در تحليل نهايى ديکتاتورى طبقه بورژوايى دولت. مفهوم مهمى در تئورى مارکس است ٬سياسى و دولت

از حکومت سلطنتى مطلقه و استبداد فاشيستى گرفته تا . تواند اشکال مختلفى بخود بگيرد مى اما رژيم سياسى ٬است
است در صورتى که رژيم سياسى به تر  اى پايه مناسبات توليدىبيشتر متاثر از منطق دولت . جمهورى پارلمانى

اين دو حتى در تضاد با  را در نظر گرفت کههايى  توان دوره مى .قواى سياسى در جامعه مدنى بستگى داردتناسب 
توانستند در شرايطى  مى شد و احزاب کارگرى مى کمينترن موفق "جبهه واحد"مثال اگر تاکتيک . يکديگر قرار گيرند

توانست رژيم  مى چنين وضعيتى .بود حکومت کارگرى تشکيل دهنددار  سرمايه که دولت هنوز در دست طبقه
کانات مدر صورت پيروزى انتخاباتى هدف کمونيست ها استفاده از ا. هدسياسى و دولت را در مقابل يکديگر قرار د

  . حکومتى براى بسيج انقالبى توده ها بود

که همان دارى  سرمايه بود که تاکيد کنيم تناقض بين واليت فقيه و دولتاين در هر حال در آن دوره براى ما مهم 
البته از لحاظ تاريخى و دراز مدت . زمان نيز آشکار شده بود صورى نيست و ريشه در وضعيت سياسى ايران دارد

همان طور که در . سازد چراکه منطق سرمايه خواهد چربيد مى سازگار عاقبت رژيم سياسى خود را با دولت طبقاتى 
به مراتب  سال پیش ۴۰نسبت به  ٬ادارى و بوروکراتيک آندست کم بخش  ٬کنيم دستگاه دولتى مى ايران هم مشاهده

اما قدرت اصلى سياسى کماکان در دست دستگاه واليت فقيه است که نه تنها خود را با پايه . است تر شدهيى بورژوا
اما در ضمن . طبقاتى دولت منطبق نساخته بلکه در کنار آن دستگاه خالفت اسالمى خودش را نيز بر پا کرده است

و قانون مندى هاى تواند انجام دهد و دائم بايد حساب و کتاب  نمى ن دستگاه قدر قدرت نيز هر کار که بخواهداي
امروزه بسيارى از . نيز وابسته استدارى  سرمايه حفظ قدرتش به برقرارى نظام. دولت بورژوايى را نيز در نظر بگيرد

. کنند مى ه مثابه دليل عمده مشکالت اقتصادى ايران اشارهنيز دقيقا به همين تناقض بدارى  سرمايه اقتصاد دانان
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اما اين تناقض . دخيل در آن و با بزرگ کردن يک جانبه يکى از عواملپردازند  به ماجرا میاى  البته هر کدام از جنبه
  . طور مستمر بر تغيير و تحوالت سياسى ايران اثر گذاشته استه واقعى است و ب

  

که چطور همین مطلب ساده و پایه کنم پس بازهم سؤالم را تکرار می. رسیدن به این تحلیل کار چندان دشواری نبود گفتید که: س
حماسی، در عوض مقدار زیادی ادبیات اینها  وگیرد اعتنایی محض قرار میچپ در ایران مورد بی ی ازای از طرف بخش بزرگ
  کنند؟روز تولید میآن مسائل مبرم ترین  ای مهمترین و پایهبا  رمانتیک و اغلب نامرتبط

اساسا براى اين . بر مى گرددبخش عمده چپ بر ستى مائوئیستى و استالینیفرهنگ  به غالب بودنمشکل این : ث.ت 
 که خودشانبینند  مى دنيا را با عينک ايدئولوژيک درست همان طور . تئورى همان ايدئولوژى است ٬گونه جريانات

بعالوه همان طور که . چيزى جز صغرا و کبرا چيدن براى توجيه سياست و شعار نيست انبراى اينتئوری  ! خواهند مى
 وردهاى صنعت آريامهرىاغربى را آخرين دستدارى  سرمايه دهمى و مونتاژى دسِت  بورژوازى مفلوک ما اجناس بنجلِ 

به معنای (وارداتى  ضد انقالبى  عدر واقهاى  اقسام ايدئولوژىانواع و نیز رژواى ما بو  خرده" روشنفکران" ٬دانست مى
. را نه تنها جايگزين تحليل که جايگزين مشاهده ساده وضعيت موجود کرده بودند )برداری محض و غیرخالقانه کپی

يک  مى توانيد توضيح دهيد که ؟ شما چگونه!حاال شما توقع داريد تئورى مارکسيستى دولت را درست فهميده باشند
راه انقالب محاصره شهرها از طريق " :بسيار جدى و با کلى عضو و امکانات در ايران بگويد طور ه سياسى ب جريان

تز  و يا مثال! نيامده بودبیرون شناخت اوضاع ايران دل از اى مسخره ادعایچنين آشکار است که ؟ "روستاهاست
 به دلیلسال چپ ايران ها اما ده کند، دفاعاى از تز انقالب مرحله وجود دارد که امروزه کمتر کسى .ای  انقالب مرحله

تا تامل نشسته کسی از اینها گذرد مى سال که از قيام ٤٠آيا دراين . استالينيستى ضربات جدی و کاری خوردهمين تز 
قبت پذيرفته اند که عااينها آيا  ؟آن همه هزینه به علت چنین تحلیل از پایه نادرستی پرداخت شد چرا ببیند کند و

به . بود؟ البته خير" بد"در مقابل بورژوازى " خوب"ريشه اين تئورى در سياست استالين براى وحدت با بورژوازى 
اساسا بزرگترين ضربه استالينيزم به ! هم تئورى مارکسيستى دولت را درک نخواهند کرد ها بعدتا سال  سببهمين 

  !شعار استتحريف و با دروغ و البى انقجنبش کارگرى جايگزين کردن تئورى 

  

برخالف نگاه خطی استالینیستی . نگاه غیرخطی به تاریخ است سومینمتن این نکته مهم دیگر  .سومین سالروزمتن برگردیم به : س
گوید با توجه به تضادی که  آید باالتر و برتر است، این نگاه می رود و همواره چیزی که در آینده می ر تاریخ دارد به جلو میمی پنداردکه 

در هیآت حاکمه وجود دارد، اگر در آینده هر نوع گرایش لیبرالی شکل بگیرد از سوی عامه مردم که زیر ضرب این رژیم ارتجاعی 
باری  به شکل تاسف ههمان چیزی که ما امروز یعنی دقیقا ی و پیشرو در نظر گرفته خواهد شد، مترق امرهستند به عنوان یک 

 زند به عنوان یک وجه پیشرو های لیبرالی و بورژوائی که از این هیآت حاکمه  بیرون می بارترین سویه بدترین و فاجعه. شاهدش هستیم
خودش را هم در  درستیای که مبتنی بر همان پایه تحلیلی اساسی است و  گیرد؛ مقوله از سوی مردم مورد استقبال قرار  تواند می

یکی دو سال بعد است که در . نیامده است تفصیلبه سالروز  سومینکه بحث این تضاد در متن  می دانمالبته . تاریخ نشان داده است
  .به طور مشخص فرموله شده است سوسیالیزم و انقالبمقاالت نشریه 

آيا واقعا دو . معاصر براى اثبات اين امکان استهاى  اتفاقا انقالب ايران شايد يکى از اولين نمونه. دقیقاً بله، : ث.ت
توان گفت عليرغم همه چيز نيروهاى مولده در جامعه  مى آيا. قرن به عقب برنگشته ايم؟ از هر لحاظ که حساب کنيد
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آيا نظام سياسى و ! ؟ خيرسياسى تعالى يافته استفرهنگ آزادگى و شعور آيا ! ايران پيشرفت کرده است؟ خير
آيا نابرابرى کمتر شده ! آيا توزيع ثروت و امکانات بهتر شده است؟ خير! اجتماعى ما پيشرفتى کرده است؟ خير

به تواند  مى نيز " انقالب"جهانى دارى  سرمايه قبلى توضيح دادم چگونه در عصر هاى  در بحث. و الى آخر! است؟ خير
چگونه يا . دشو  مى زادهانقالب سفيد آريامهرى از دل چگونه انقالب سياه اسالمى ؛ و شود ى  تبدلانقالب ضدامرى 

در ايران از يک طرف به افزايش عظيم تهيدستان شهرى و از طرف ديگر و صنعتى سازى آريا مهرى دارى  سرمايه رشد
با  را آن بود خود بيرون کشيدهاز غار تاريخ  که امپرياليزماى  هيات حاکمه ؛ و شود مى به تقويت آخونديزم منجر 

  ! دکن مى موشک بالستيک تهديد

ند در مقابل ارتجاع آخوندى بديلى ارائه کارگر نتوا هطبقاگر . است بوده ما همین همسئلبحال تا ٥٧قيام از بنابراين 
عملکرد . دموکراسى تلقى خواهند شدآخرين کالم در بمثابه نوليبرالى و امپرياليستى هاى  ارتجاعى ترين برنامه ٬دهد

اکنون بديل سلطنتى از يک طرف ضدانقالب مغلوب . کنيم مى فجيع اين عقب گرد را در حوزه سياست مشاهده
امثال بن سلمان و نتانياهو و  انمزدور  به ضدانقالب حاکم شده است و از طرف ديگر بخش اعظمى از اپوزيسيون

بدين ترتيب در ايران ضرورت انطباق رژيم . اينها همگى نتايج اين عقب گرد تاريخى است مى شوندبدل ترامپ 
اين . را در مقابل نيروهاى واليت فقيه قرار خواهد دادتر  ليبرالى بورژوايىهاى  سياسى با دولت بطور دائم گرايش

جهانى باشند بنابراين دقيقا ما وسط  دارى سرمايه نوليبرالى حاکم بر هاى  توانند چيزى جدا از گرايش ها نمى گرايش
بديل براى محبوب ترين  به جهانىدارى  سرمايه هاى چنين شرايط عجيبى گير کرده ايم که ارتجاعى ترين سياست

  . بدل مى شوند حتى بخشى از چپ

  

بوده و چنین بحث  ییدولت بورژواگفتند که انقالب ایران در راستای بازسازی  ای می عدهحتما به یاد دارید که در اوائل انقالب : س
کردند که باید تالش کنیم در جریان این بازسازی شرایطی فراهم کنیم که طبقه کارگر بعدا بتواند در شرایطی مناسب خودش را  می

چه  تحلیل جریان شمادوست داشتم در رابطه با این موضوع هم صحبت کنید که تفاوت این دیدگاه با . سازمان داده و فعالیت کند
  . بود

کرد ما هم با آن  مى تا جايى که اين جريان براى گسترش حقوق دموکراتيک و سازماندهى طبقه کارگر مبارزه: ث.ت
يکى از محسنات اين جريان دقيقا همين بود که بر خالف چپ استالينيست ضرورت گسترش اتفاقا . هم نظر بوديم

 .کرد مى جرياناتى بود که از خواست مجلس موسسان دفاع محدوديکى از جريان اين مثال  .کرد مى دموکراسى را درک
اوائل انقالب با چندجريان ديگر اين گروه . من به ياد ندارم در عمل اقدامى در رابطه با اين برنامه کرده باشندالبته 

 هاى سالدر  دانم مى تا جايى که .کردن خاصى هم ورد و فعاليتنيارا تشکيل دادند که دوام " اتحاد چپ دموکراتيک"
جبهه ملى جناح سوسيال دموکرات نيز در خارج کشور به تر  خبرى از اين جريان نبود و بعددر ايران ديگر  ٦١و  ٦٠

در بخش قبل هم در . بود رهبرى مذهبى ط آن با ابتر اايران و دارى  سرمايه ما با آنها ارزيابى آنها از  ختالفا. پيوستند
و امروزه نيست از آنجا که طرز فکر اين جريان منحصر به فرد . احتماال توضيحاتم کافى نبود. اين باره صحبت کرديم

  . بحث کنيمتر  اجازه بدهيد اين مسئله را قدرى مفصل اگر  ٬هم به اشکالى ادامه دارد

در  مذهبىرهبرى  موفقيترمز این بود که  در آن زمان ٬مورد اشاره شماجريان از  بخشى ٬بسيجنشريه ارزيابى مثال 
و دليل اين پديده هم اين است که ايران هنوز در مرحله انباشت اوليه . استنهفته تهيدستان شهرى جمعيت عظيم 



 ٢٠  ٣تاريخ مسکوت بخش 

 revolutionary-socialism.com  گرايش سوسياليزم انقالبى

در  .نشده استدارى  سرمايه به اصطالح دليل اين عقب افتادگى مذهبى اين است که ايران به اندازه کافى. است
ند سال آخر قبل از چمختص در ايران پديده تهيدست شهرى اهميت اوال . روشن استنظر همان نگاه اول ايراد اين 

سال  ١٥به بيش از و کنده شدن حدود نيمى از جمعيت روستايى از زمين انقالب است در صورتى که انقالب سفيد 
 مسبب آغاز شده بود اما بيش از ده سال طول کشيد تا ٤٠از اواسط همان دهه ها  مهاجرت به شهر . گردد مى قبل بر 
به بن بست رسيده بود و  جديد رشد صنايعانفجار عظيم در تعداد تهيدستان شهرى هنگامى رخ داد که . بشود بحران
اين تر  به عبارت ساده. جديد جذب کندهاى  توانست جمعيت آزاد شده از وسائل توليد را در کارخانه نمى ديگر 

دارى  سرمايه به حساب کمبود رشد در ايران بود دارى  سرمايه رشدسال  ١٥بحرانى را که ناشى از دوستان 
در واقع توانست  مى و ساخت  مى ماهيت واقعى ضد انقالب را کم رنگکه اين نگاه بود ايراد دوم اين . گذاشتند مى

و عقب افتادگى موقتى توگويى اين . ودشبعد از قيام برژيم سياسى  از اى  فرصت طلبانههاى  برداشتزمينه ساز 
متکى بر اين باور استدالل اين . مادى آن از بين خواهد رفتهاى  زمينهدارى  سرمايه با رشد بيشتر  است و اى  مرحله

تر  به عبارت ساده. شوند مى جريانات دموکراتيک در جامعه همگانى و گستردهدر ايران دارى  سرمايه بود که با رشد
  .اثبات امکان ايجاد دولت دموکراتيک بورژوايى در ايرانبراى تئوريک  جز توجيه بودپشت اين تحليل چيزى ن

توان در اين  مى کنند که مى به مثابه يک مدل تجريدى از توليد اجتماعى نگاهدارى  سرمايه اغلب بهها  اين نوع تحليل
طابق نظر دانيم م مى .نيستنددارى  سرمايه به همين خاطر قادر به درک رشد ناموزون و مرکب. يا آن کشور پياده کرد

جامعه نيروهاى مولده و شکل گيرى عظيم را افزايش نداد بلکه رشد ها  فقط نابرابرى" کالسيک"دارى  سرمايه مارکس
کنند پس مطابق اين مدل  مى اين دوستان تصور . را نيز باعث شده است مدرن همراه با درجاتى از حقوق دموکراتيک

بايد به اين دليل باشد که آن نبرده ايم اى  ورداريم و از مزاياى آن بهرهبرخدارى  سرمايه منفىهاى  اگر ما فقط از جنبه
ن رايج اهنوز هم اين نگاه در بين بسيارى از مفسر . به معنى واقعى کلمه نيستدارى  سرمايه هنوز  چه ما داريم 

 ما آن نوعى از دارى  سرمايه ياو ما هنوز در دوران انباشت اوليه ايم  نويسند  مى هنوز هم برخى از دوستان. است
کپيه بردارى هاى اخير از بحث هاى مغشوش ديويد . و بايد باشد نيستداشتيم توقع مطابق مدل که دارى  سرمايه

يعنى بعد از (در جوامع سرمايه دارى که بديهى را  امراو اين . هاروى در باره انباشت اوليه نيز مزيد بر علت شده اند
  !انباشت اوليه مى داندنيز   ٬ادامه داردنابودى توليد کنندگان مستقل  هنوز ) انباشت اوليهعبور از مرحله تاريخى 

بدين ترتيب به بحث  مرحله سرمايه دارى در ايران . اين اما تخريب فراشدهاى انباشت اوليه به دست سرمايه است
  .اين اغتشاش جديد نيز اضافه شده است

گذرد و اکنون بر کل اقتصاد جهانى منجمله  مى هيواليى است که چندين قرن از حياتشواقعا موجود دارى  سرمايه اما
جهانى دارى  سرمايه اينهاى  چيزى جز زائده هکشورهاى جهان امروز  اغلب. است غالبايران سيستم اقتصادى 

دست کم از اوائل قرن بيستم به  ؛ى نيست که دوستان ما تازه بخواهند کشفش کننداين وضعيت جديد  و  نيستند
مرحله از رشد اين يا آن ايران در دارى  سرمايه صحبت از اينکهوضعيتى در چنين  . بعد وضعيت همين بوده است

از حرکات اين هيوالى کهن سال اى  در ايران جنبهدارى  سرمايه رشد. است در بهترين حالت فقط بحثى مکتبى است
مثال که گفته اين دوستان شبيه آن است . طلبد مى پاى اين هيوال هزار است که اى  رحلهايران در مدارى  سرمايه .است

 کارگر بيکار صنايع متروک ليورپول بگويد اشکال اينجاست که ليورپول به اندازه کافىدها هزار صيکى در انگليس به 
. از رشد قرار دارداى  در چه مرحلهکند  نمى تعيين شخود ٬تا چه رسد به يک زائده  ٬يک جز. نشده استدارى  سرمايه

به دارى  سرمايه نه تنها نيز بنابراين در ايران . استوابسته رشد و عدم رشدش به عملکرد ارگانيزمى بزرگتر از خودش  
ه ورطه برا که جامعه ايران بود همين درجه از رشد تناقضات ناشى از بلکه دقيقا بخاطر بود رشد کرده  "کافى"اندازه 
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چنين رشدى  در نتيجهدر ايران بيشتر رشد کند يعنى همان تناقضاتى که دارى  سرمايه بوضوح هرچه. يدکشانسقوط 
دوران طفيلى گرى آن را لنين بدرستى  همان دوره اى است که اين. دو صد چندان خواهند شد ٬کرده است بروز 

اش  تاریخی هدور  رويايى است که ٬نحطاطدر دوران ادارى  سرمايه ايجاد دولت دموکراتيکاميد به  .سرمايه ناميد
  . سپری شده استبيش از يک قرن 

 شد و  مى ارائه عمدتا توسط جريانات بورژوا ليبرالهايى  چنين بحث .بودمشکل فقط تئوريک نکه ره کردم ادر باال اش
. داشتج وا ر نيز جبهه ملى و يا کسانى که از جريانات مائوئيستى و يا استالينيستى برش کرده بودند جوانان در بين 
گويم خيالى چون  مى .بورژوازى ليبرال خيالى ايران بودهاى  براى ابراز اميال و آرزو گرايانه بود چپپوششى اين درواقع 

کجاست آن بورژوازى که قرار است . بودن بحث هاستبه اين طرز برخورد همين خيالى ديگرم اينجا در واقع ايراد 
. استتجريدى يک مفهوم دارى  سرمايه اين برنامه ليبرالى را به اجرا بگذارد؟ براى اين دوستان بورژوازى نيز مثل

شود تر  مطلوبدارى  سرمايه به بورژوازى ليبرال نياز دارد پس هرچه رشددارى  سرمايه :منطق اين همان گويى
ليبرالى که قرار بود بورژوازى  چه شد آن ٬بيش از يک قرن بعد از انقالب مشروطه. خواهد شدتر  هم ليبرالبورژوازى 

اين . بدين ترتيب بسيارى از اين جريانات سياسى سخنگويان موجودى هستند که خودش غايب استظهور کند؟ 
معنايش اين است که د هعالئم اين ظهور را نشان د داگر در دل خود اقتصاد فعلى نتوان که کند نمى اما دقت گاهنظر 

به چه شد؟ ها  اما نتيجه عملى اين گونه تئورى. اين تحليل را بفهمد و بپذيردتا نيز وجود ندارد  بورژوازى واقعا ليبرال
و يعنى شکست انقالب  ٥٧حفظ دولت بورژوايى در ايران بعد از قيام . تفاوت اين ديد با خود واقعيت نگاه کنيد

بودن يعنى  دموکراسى بورژوايى بازسازى دولت بورژوايى و ظهورچشم براه در صورتى که  ٬پيروزى ضد انقالب
 ىيطفوليت ليبراليزم رعنا هديگر ضد انقالب نيست بلکه نوعى دور  اين. درون خود ضدانقالب در  جستجوى انقالب

درون  برنامه دنباله روى از اصالح طلبانو در سياست ايران اين يعنى در تحليل نهايى  .است که در راه است
خير خواهى ما براى قرار است که  ىاين اصالح طلباندر ايران نگاه کنيد دارى  سرمايه اما اگر به واقعيت! حکومتى

 ٤٠و پس از . دارندن هم وجوداگر نياز واليت فقيه ايجاب نکند حتى امکان ابراز پذيرند ب دموکراتيزه کردن دولت را
قدرت ولى فقيه  بايد سال بورژوازى بى اصل و نسب ايران هنوز نتوانسته است حتى اين حق را کسب کند که بگويد 

خارج و در عصر در در مراحل انباشت اوليه و چه بقول دوستان داخل و در چه هيچ بخشى از آن حتى . محدود شود
براى آن  که مجلس موسسان دموکراتيک را مطرح نکرده است تا چه رسديک خواست حتى هنوز  فضا نوردى سرمايه

  . بجنگد

  

 هواداران این تحلیلیکی این که در دیدگاه . در رابطه با خود تئوری انباشت اولیه و موضوع سرمایه هم دو تفاوت وجود دارد: س
نکته دوم اینکه . خاص ایران است وضعیتساحت تحلیلشان زیرا محلی از اعراب ندارد، چندان داری جهانی  چیزی  به نام سرمایه

در حالی که . داری ایران اتفاق افتاده است ی واقعی هم برای ایجاد سرمایه کنند در جریان اصالحات ارضی یک انباشت اولیه فکر می
داری  انباشت شده باشد تا طبقه سرمایه ای تاکید بر خلع ید و ایجاد نیروی کار آزاد است تا اینکه مثًال سرمایهبه عوض شما  تحلیلدر 

  .در ایران به وجود آید

به مثابه دارى  سرمايه مسئلهاين دوستان  نزداز آنجا که  .دردسر در باره مقوله انباشت اوليه زياد استبله، : ث.ت
. شدخواهد متولد کشور جديد يک هر بار از نو در دارى  سرمايه که اين استتصور  دو ش نمى ارزيابىيک پديده جهانى 

اگر به . چنگ خواهد انداختدر کشورى غالب شود بر اقتصاد جهانى نيز  دارى سرمايه وقتىگيرند  نمى در نظر ن اينا
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 رشداول اينکه  :را مشاهده خواهيد کردبرجسته  پديده کامالنگاه کنيم دو در جهان دارى  سرمايه تاريخى واقع و  رشد
 هر چه از عمر دوم اينکه . مقياس جهانى بهرسد بحتى در سطح يک کشور ناموزون است چه دارى  سرمايه
اين ناموزونى در عين حال به معناى . شود تر مى اين ناموزونى در مقياس بين المللى شديدگذرد  مىدارى  سرمايه

کنند  مى عناصر پيشرفته کمکخاص  شرايطيک و تحت اى  در دوره. ترکيب مراحل پيشرفته و عقب افتاده نيز هست
 ديگر وتحت شرايطى ديگر اين ترکيباى  اما در دوره. خود را به مراحل باالتر برسانندتر  عناصر عقب افتاده سريع تا

سرمايه گذارى انگليس در اروپا به . ورد و در واقع باعث تقويت عقب افتادگى بشودبياتواند نتايج معکوسى ببار  مى
در ايرلند  رونداما عين همين  وپايى کمک کرد و به آنها اجازه داد خود را به سطح انگليس برسانندار دارى  سرمايه رشد

 ١٠٠فالکت و انقياد   به در هندوستان د و يا و تبديل آن به مرکز توليد سيب زمينى منجرشبه نابودى اقتصاد ايرلند 
   . دانجاميآن کشور ساله 

شود که اين  مى باعث "سرمايه دارى ايران"سرمايه و نگاه تجريدى به مسئله رشد ناديده گرفتن چارچوب جهانى 
از سطحى ديويد هاروى  دريافتبويژه در اين اواخر . نداشته باشد نيز انباشت اوليه مفهوم درک درستى از ديدگاه 
هاروى  مباحثاتکاى ه رخى از دوستان ايرانى هم بب .غريبى شده استجدى و در اين باره باعث اغتشاش مارکس 

کند که ايشان اولين کسى  مى ديويد هاروى ادعا. ستنادرست اکه از بيخ و بن  ارائه داده اند چندى تحليل هاى
حتى پس انباشت اوليه خود مارکس درک نکرده که حتى  وىبه گفته  .است است که اهميت انباشت اوليه را فهميده

بخصوص در عصر جهانى سازى و براى  نوع از انباشتاين  هاروىبه اعتقاد  .ادامه دارداز پيدايش سرمايه دارى 
فقط اين فهم و داعيه هاى ناشى از آن اما . کشورهاى عقب افتاده به شکل مهمى از انباشت سرمايه تبديل شده است

 در همان فصل انباشت اوليه در کتاب سرمايه در باره تاثير خود مارکس . دهد مى اطالعى هاروى را نشان بى
 اوکه کسى قبل از هاروى  اىاين ادع. است دهکر بحث انگليسى بر انباشت اوليه در ايرلند و آمريکا نيز  دارى  سرمايه
حتى اگر به کارهاى روزا  .نادرست استاز اساس نيز را نفهميده افتاده  انباشت اوليه در کشورهاى عقب اهميت

  . اشاره نکنيم

در باره صنعتى شدن هايى  يادداشت"در سال پيش  ٥٠ حدود خود منکه اى  از مقاله را اگر مايل باشيد چند جمله
  : .روشن شود ها ادعا دست بازگو کنم که نادرستى اين نوشتم  "ايران

) وکيفى(انباشت اوليه و گذار از آستانه کمى هاى  بابررسى چگونگى تسريع پروسهدارى  سرمايه بررسى چگونگى پيدايش وجه توليد
دارى  سرمايه توضيح اينکه چرا در کشورى زودتر از کشورى ديگر وجه توليد. آغاز انباشت کاپيتاليستى يکسان استضرورى براى 

شود بستگى به تشريح شرايط مساعد براى انباشت اوليه در يکى و موانع صعب العبور در برابر انباشت اوليه در ديگرى  مى پديدار 
انباشت اوليه در کشورهاى مختلف هاى  ناموزون اقتصاد جهانى در ناموزونى پروسهبنابراين پايگاه مقدماتى توسعه ى . دارد
  .است

 از مياندارى  سرمايه در نظر گرفته شود اين است که انباشت اوليه سرمايه با پيدايش وجه توليد که بايداى  دومين مسئله
همجوار پروسه ى انباشت سرمايه از طريق توليد  انباشت اوليه ى سرمايههاى  پروسهدارى  سرمايه در سراسر تاريخ. رود نمى

انباشت اوليه سرمايه در مرحله تکوين . البته اين انباشت اوليه با گونه اول تفاوت مهمى دارد ...ارزش افزونه وجود داشته است
هم دارى  سرمايه در صورتى که انباشت اوليه در شرايطى که ٬فقط با سازمان کهنه ى توليد روبروستدارى  سرمايه وجه توليد

است که در سازمان مدرن توليد انباشت شده است و توسط اين سرمايه تحديد و اى  اکنون پا گرفته دائما در تضاد با سرمايه
  .شود مى تعيين

در مسير اى  امروزه در کشورهاى پيشرفته صنعتى پروسه رقابت بين انباشت اوليه و انباشت کاپيتاليستى نقش تعيين کننده
عقب افتاده و ساختار کنونى اقتصاد جهانى بررسى اين رقابت هاى  سرمايه ندارد ولى براى فهم انکشاف اقتصادى کشور  انکشاف
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متوالى و همگام هاى  توسعه ناموزون ومرکب اقتصاد جهانى  دقيقا از وحدت ديالکتيکى اين لحظه. گيرد مى در مرکز تحقيق قرار 
  .انباشت اوليه ى سرمايه با انباشت کاپيتاليستى در مقياس جهانىهاى  ترکيب پروسه: خيزد مى حرکت سرمايه بر 

چرا که خود من اين مطلب را از ارنست  ٬مه ابرخالف ديويد هاروى ادعا نکردم که به کشف جديدى دست يافتمن و 
تداوم پروسه بنابراين نه تنها . و خود او هم به روسدولسکى و والراشتاين رفرنس داده بوده بودم مندل ياد گرفت

سال پيش بارها در متون مارکسيستى   ٧٠کشف جديدى نيست که دست کم از انباشت اوليه در بطن سرمايه دارى 
  . به آن اشاره شده است

و  کنار گذاشته استمقوله انباشت اوليه را نيز صحيح در واقع تعريف   ٬با اين کشف جديداما نکته مهم آنکه هاروى 
بيکار سازى و درآمد  ٬سازى رويه هايى همچون خصوصى "انباشت از طريق تصاحب"عنوان  تحتاى  مقولهبا طرح 

مارکس مقوله کاپيتال هم در اقتصاد سياسى کالسيک و هم در . نامد مى دولتى  را نيز انباشت اوليههاى  حاصل از قرض
" انباشت اوليه". وىص خود مختاست ى اختراعات تعاريف هاروىفقط به دو معنا استفاده شده و " انباشت اوليه"

از اى  مثال در هر حوزه. جديددارى  سرمايه جديد است و يا يک جامعهدار  سرمايه فقط يا اشاره به شکل گيرى يک
و يا . شوددار  سرمايه تواند به آن حداقلى از انباشت دست پيدا کند که بتواند مى توليد يکى از توليدکنندگان مستقل

يا در . توليد يکى به تدريج رشد کند و عمال ديگران را از بين ببردحوزه از بين مثال پيشه وران در فالن يا بهمان 
بتواند اين شکل از توليد را  از ميان توليد کنندگان مستقل که تا کنون وارد توليد کااليى نشده بود يکىاى  حوزه

د حوزه جديدى از توليد ر وادارى  سرمايه اگر ها  م برخالف بسيارى از ادعادر ضمن همين جا اضافه کن. مستقر کند
تخريب  آن اسمبلکه  ٬توان گفت انباشت اوليه نمى ورشکست کند به اين امر بشود و توليد کنندگان مستقل قبلى را 

هر انباشت اوليه به معنايى که توضيح دادم  اما. است فراشدهاى واقعى انباشت اوليه در اين حوزه توسط سرمايه
يا  انگيز باشد عجيب و غريبى نيست که بخواهد بحثدهد و پديده  مى دنياى فعلى رخ نقاطاز بسيارى روزه در 

  . کاشف الزم داشته باشد

در دارى  سرمايه مارکس و اقتصاد سياسى کالسيک در ضمن به دوران انتقال از فئوداليزم بهآثار اما انباشت اوليه در 
که از يک طرف توليد کنندگان مستقل از وسائل اى  دوره. ١٨تا  ١٥يعنى از قرون . اشاره دارد نيز  اروپاى غربى و شمالى

 متمرکز ) سرمايه داران( ديگراى  و از طرف ديگر اين وسائل توليد در دست عده) کارگران آزاد(شوند  مى توليد کنده
که اى  يعنى دوره. ناميد سرمايه دارى" پيش شرط هاى"فراهم شدن  اوليه را دوران انباشت اينمارکس . دنگرد مى

ساده به وجه توليد کااليى  رسد که وجه توليد کااليى مى انگلستان انباشت سرمايه به آن جا نظير مثال در کشورى 
 در آن اقتصاد مشخص غالبى دار  سرمايه يا به عبارت ديگر مناسبات. شود مى تبديلدارى  سرمايه يافته يعنى تعميم

را توليد  شخودهاى  مى تواند پيش شرطخودش رسد که  مى از انباشتاى  يا بقول مارکس سرمايه به درجه. دگرد  مى
 در مقياسىبه اندازه کافى کارگر و سرمايه وجود دارد که سرمايه بتواند خود را تر  يعنى به عبارت ساده".  کند

اندازه کافى البته توسط شرايط تاريخى داده شده در يک اقتصاد خاص تعيين خواهد  اين. بازتوليد کندتر گسترده 
پيدا مى  دارى سرمايه قبل از شکل گيرى جامعهکه تاريخى و اوليه است اى  اما غرض اينجا نشان دادن دوره ؛شد

  .  و نه تعيين دقيق لحظه انتقال شود؛

اما همان طور . اشت اوليه است منظورشان همين معناى دومى بودکسانى که مثال ميگفتند ايران هنوز در دوران انب
شود تصور کنند پس بايد در هر جاى  مى دقيقا باعثدارى  سرمايه که در جواب قبلى گفتم جهانى نديدن وجه توليد

گر دوباره ديتاريخى اما آن انباشت اوليه . طى شود اش انگليسى از نوع انباشت اوليه ديگر دنيا نيز عينا همين فراشد
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غربى و سرمايه فقط در اروپاى  ٬پس از طى شدن دوران انباشت اوليه. در ايران به دنبال آن بگرديم تارخ نخواهد داد 
جهان نيز تا آن جا که دارى  سرمايه پيشاهاى  يعنى بخش. شمالى غالب نشد بلکه بازار جهانى را نيز در دست گرفت

بنابراين حتى اگر کشورى در حال انباشت اوليه بود . کنترل سرمايه در آمدندارتباطى با اقتصاد جهانى داشتند  تحت 
 ى که قرائت کردمدر نقل قول. داشتگرفت که سرمايه بر بازار جهانى غلبه  مى اکنون اين انباشت در شرايطى شکل

دارانه در متروپول بر براى فهم اقتصاد جهانى و مراحل تحول آن بايد تاثير انباشت سرمايه که کرده ام  حتى تاکيد 
اساسا خود موفقيت انباشت اوليه در اروپاى غربى و شمالى به معناى کند . دکر انباشت اوليه در حاشيه را بررسى 

که از کل دنيا غارت شده بود و در اروپاى اى  طال و نقره.  شدن و حتى از بين رفتن آن در بسيارى نقاط ديگر دنيا بود
در . دبدل شدر اين مناطق دارى  سرمايه يکى از داليل مهم رشد سريعتر مناسباتبه بود شمالى و غربى متمرکز شده 

در کشورهاى دارى  سرمايه جهانى آگاهانه به گسترش مناسباتدارى  سرمايه دوره بعد از جنگ جهانى دوم که
اين رابطه بود که  در . ديخشب سرعتد همان فراشد انباشت اوليه را که قبال کند کرده بود کر  مبادرتاى  حاشيه

جمعيت روستايى بواسطه اصالحات ارضى در واقع ما در ايران هم اين دوران % ٤٠توضيح دادم با آزاد ساختن بيش از 
اينجا . اما باز هم بايد تاکيد کرد اين فراشد با انباشت اوليه در انگلستان تفاوت دارد .انباشت اوليه را سپرى کرديم
به نقد سرمايه مالى و بانک جهانى و بانک اعتبارات . ز زمين بود و نه تمرکز وسائل توليدمسئله عمده کندن دهقانان ا

به اين معنا . را به عهده بگيرنددارى  سرمايه هاى صنعتى وجود داشتند که بتوانند اين جنبه از آماده سازى پيش شرط
در ايران بعد از انقالب سفيد نتيجه آن رى دا سرمايه رشد عظيم گذاشت و ايران با انقالب سفيد اين دوره را پشت سر 

انفجار عظيم در . ميليون رسيد ٥ميليون به نزديک  ٢سال بعد از انقالب سفيد از زير  ١٠طبقه کارگر ايران در . بود
اين که از اين نوع رشد . بوددارى  سرمايه ايننتيجه مستقيم بحران  ٥٠دهه اواسط تعداد تهيدستان شهرى در 

همان طور که در بلکه  ٬ه استرشد سرمايه دارانه نبوديک ديزم بيرون آمد به اين معنا نبود که اين اقتصادى آخون
جز  دتوان نمى در ايران تحت هدايت و حمايت سرمايه مالى جهانىدارى  سرمايه رشدهمان مقاله توضيح داده ام 

 ٥٧بنابراين هنگامى که در . نتيجه منطقى انقالب سفيد بودآخونديزم . بازتوليد کندعقب افتادگى محصول ديگرى 
اى  نتيجهاز لحاظ سياسى  بلکهبى معناست  ىاز لحاظ اقتصاد  نه تنها بگوييم ايران هنوز در دوران انباشت اوليه است

 "ىحساب"و  "درست"مثل انگلستان اگر انباشت اوليه ما هم گوييم  مى يعنى در واقع. نداردفرصت طلبى محض  جز 
هنوز  ٬منجر شوددارى  سرمايه صورت بگيرد و در نتيجه به نوع ديگرى از  تئوريک آنباشد و مطابق مدل کالسيک و 

  ! پس پيش بسوى سازش با بورژوازى. شکل بگيردبورژوايى اميد آن هست که دولت دموکراتيک 

در مورد . يک نکته ديگر هم اشاره کنمدرازا کشيد اما جازه دهيد در پايان به ه مى دانم پاسخ به اين سوال قدرى ب
و عملکرد قانون رشد ناموزون و مرکب نکته مهم اى  در ايران و يا بسيارى کشورهاى حاشيهدارى  سرمايه خاص رشد

در دارى  سرمايه از آنجا که. دولت بورژوايىبگويم و يا دقيقتر  ؛مسئله دولت است ه شودديگرى که بايد در نظر گرفت
جهانى رشد کرده است پس عمدتا نيز رشدى از دارى  سرمايه عمدتا تحت حمايت و به عنوان زائده اينگونه کشورها

در مثال اروپا که قبل از بورژوايى شدن دارى  سرمايه بدين ترتيب برخالف رشد. است داشتهباال و با مداخله دولت 
بايستى نخست  مى در ايران ٬چنگ آوردبه اى  رشد کرد و قدرت اقتصادى  قابل مالحظهدارى  سرمايه ابتدادولت 

در اينگونه کشورها دارى  سرمايه بدين ترتيب جامعه.  بتواند رشد کنددارى  سرمايه شد تا مى دولت بورژوايى تشکيل
تقريبا اى  در اين کشورهاى حاشيه. اروپايى در دوران اوليه رشد سرمايه متفاوت استدارى  سرمايه اساسا با جوامع
 جديد بورژوايى تبديلهاى  دولتقدرتمندان به کمک سرمايه جهانى به دارى  سرمايه قات حاکم پيشاعلى العموم طب

بورژوايى اروپايى هاى  گيرند هنوز توهم دارند که همانند دولت نمى کسانى که اين تفاوت مهم را در نظر . شوند مى
اما اين ! خواهد شدتر  دموکراتيک) ين دوستانابرخى از به کمک  شايد و البته(دولت بورژوايى در ايران نيز بتدريج 
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جهانى از همان ابتدا مهر دارى  سرمايه از باال و تحت کنترلدارى  سرمايه فرمايشى و اين نوع رشدهاى  گونه دولت
هر کسى در اين هيات حاکمه هر چه دارد .  را بر پيشانى دارد تاراج ثروت هاى عمومىو  رانت خوارى ٬فساد ٬استبداد

ايران در دارى  سرمايه فاميل بزرگ ١٠٠تصادفى نبود که از . حتى مقام و منصب دولتى. تبديل به منبع درآمد مى شود
همانند امروز که شايد . خادمين دربار نبودند کمتر از انگشتان يک دست بود درزمرۀکه که  آنهايىدوران شاه تعداد 

و بى  عقب افتادگى ٬نوکر صفتى ٬ى اصل و نسبى بورژوازى ايرانب. مستقل از دولت پيدا نکنيددار  ايهسرم يکحتى 
دولت بورژوايى اين است که بر خالف دولت طبقات هاى  يکى از ويژگى. آن همگى نتيجه اين نوع توسعه اند فرهنگى

ارکان  الزاما م اقتصادى را در دست دارندکه قدرت حاکهايى  کند و همان مى حاکم قبلى سياست را از اقتصاد جدا
و بورژوا ند بتدريج به سخنگوى منافع عمومى طبقه اتو  مى بدين صورت دولت. کنند نمى قدرت سياسى را  نيز تصرف

 از باال نه تنها فقط با سرکوب حقوق دموکراتيکهاى  اما اينگونه دولت. نه اين يا آن گروه از سرمايه داران تبديل شود
تکاليف دموکراتيک جديدى را به ليست تکاليف شان  توانند اين قدرت انحصارى را حفظ کنند بلکه خود پيدايش مى

ترکيه هر دو بر رک در و يا آتاتدر ايران و رضا شاه " مدرن"مثال دولت . کند مى تاريخى حل نشده اينگونه کشورها اضافه
جايگزين ها  شوونيزم فارس و سرکوب مليتبا مشروطه  انقالبدر خواست وحدت ملى . اساس ستم ملى بنا شده اند

پس . بدين ترتيب حل حتى تکاليف دموکراتيک جامعه ايران مستلزم نابودى دولت بورژواست و نه بازسازى آن. شد
به اندازه دارى  سرمايه اين واقعيت که ما در ايران دموکراسى بورژوايى نداريم به اين دليل نيست کهجمعبندى کنم؛ 

اين نکته مهم است چراکه يکى از مشکالت کل چپ . بلکه دقيقا همين رشد مسبب آن است ٬ى رشد نکرده استکاف
عدم درک همين مسئله بود که هر انقالبى در ايران اگر منجر به حفظ دولت بورژوا بشود يعنى ضد انقالب پيروز شده 

  . يعنى هيچ يک از تکاليف تاريخى انقالب ايران حل نخواهد شد. است

  

دوره شکست است، جریانات رادیکال با رادیکالیزم  ،گوید دوره و مسئله اکنون چه؟ این متن می سالروز سومینبرگردیم به متن : س
در . دهند و این کامال به نفع ضدانقالب است های نظامی را سازمان می نشینی منظم دارند جوخه شان به جای عقب بورژوایی خرده

های انقالبی اشاره  یستسوسیال جاری یفابورژوایی به وظ از این رویکردها  و استراتژی خرده گسستادامه بعد از تاکید بر ضرورت 
پرسیده شده که آیا طبقه کارگر قادر است دولت والیت . گفته شده که باید برای ایجاد رهبری انقالبی کارگری مبارزه شود. شود می

سپس پرسیده شده که آیا طبقه کارگر قادر . فقیه را سرنگون سازد؟ جواب متن این است که بله، اما ابزار کار اعتصاب عمومی است
های مخفی در  پاسخ ایجاد کمیته. شود سپس پرسش چه باید کرد مطرح می. پاسخ خیر است. است اعتصاب عمومی را راه بیاندازد

این . هاست و در کنار آن بر مسئله ایجاد تشکالت پیشگام کارگری و تدوین استراتژی انقالب سوسیالیستی تاکید شده است کارخانه
دهد که سانترالیزم دموکراتیک مفهومی اداری نیست بلکه  پردازد و توضیح می م دموکراتیک نیز میمتن همچنین به مسئله سانترالیز

کنید نسبت به برداشت آن دوره چه نقدی  حال که از زاویه امروز نگاه می. روش صحیح سازماندهی درست و انقالبی طبقه کارگر است
  دارید؟

. وضعيت چپ و چشم انداز کلى بعدى ٬ارزيابى از وضعيت انقالبيعنى . بوددرست   به نظر من تحلیل کلی: ث.ت
خوش اى  و هم تا اندازهکلی  بيش از اندازههم  ، این متناز اقدامات ضرورى آن دورانتحلیل مشخص  اما در رابطه با

امکان پذيرى وقوع و آن هم مسئله . یمش بوددر گیر آن زمان  همهنوز اين ناشى از تناقضى بود که ما ما ا. بينانه بود
نه تنها هيچ يک از . چند سال اخير به يک معنا مويد اين حرف استهاى  و شورشها  خيزش. شرايط انقالبى است

يک بنابراين امکان دائمى وقوع . تکاليف انقالب ايران حل نشده بلکه همه تناقضات جامعه ايران تشديد شده اند
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به اعتقاد ما با اينکه . اين امکان به مراتب بيشتر بود ٦١و  ٦٠ هاى الدر س. دست کم گرفتبحران انقالبى را نبايد 
عملى نيز براى هايى  ما راه. داد مى ما هبنوعى اعتصاب عمومى را  تدارکشکست خورده بوديم هنوز تناسب قوا امکان 

توان  مى م و اکنونالبته موفق نشدي. سازماندهى مبارزات کارگرى و تدارک سراسرى اين مبارزات مطرح کرده بوديم
 هم ازها  سازمان که هرچند. به اين روشنى نبودبرايمان اين مسئله ها  آن سالگفت اين ارزيابى خوش بينانه بود اما در 

توان  نمى اما .بودند کرده رها راها  سازمان اين بودند کارگر  طبقه درونکه  طرفدارانشان از بسيارى و بودند پاشيده
عمل کارگرى متکى بر هاى  بنابراين امکان عملى سازماندهى کميته. از بين رفته بود پيشگام کارگرىگفت که 

هدف اصلى . خود ما در چندين جا موفق به ايجادشان شده بوديم. مخفى کارگران پيشگام وجود داشتهاى  هسته
و در . يقا همين بوديم دقتکه به کمک رفقاى طيف وسيعتر انقالبى انتقادى آن دوران راه انداخ کارگر رزمنشريه 

باز هم . دست کم در تهران اين طور بود. شد مى پخشنيز انتشار اين نشريه بسيار کار ساز بود و وسيعا  ٬اوائل کار
جنبش کارگرى هنوز بالنسبه قوى بود و  ٬چپ رکوب شديد ضد انقالب و از هم پاشيدنيادآورى کنم که عليرغم س

آيد اما  مى کنيد اين ارزيابى به نظر خوش بينانه مى ين هر چند امروزه که نگاهبنابرا. هم ادامه داشت ٦٣ سال حتى تا
از يک را  اقداماتاين بود که ما اين در واقع نکته مهمتر  !باشندتر  در آن دوران فعالين پيشگام حق داشتند خوش بين

طلبى جريانات رفرميست و  تسليم ٬از طرف ديگرو ... و  در مقابل ماجراجويى نظامى مجاهدين و فداييان ٬طرف
  . کرديم مى اپورتونيست پيشنهاد

گذشته از ارزيابى عملکرد چپ در . اما بخش عمده اين بيانيه در واقع بيان کلياتى بود که به نظر من کماکان درستند
ضرورت پيشنهادات ما در باره  ٬آن ى عمدههاى  سازمانهاى  و ماجراجويىها  انقالب و نتايج فالکت بار سازشکارى

طور کلى درست بود و من امروزه هم ه انقالبى و راه کلى ايجاد آن نيز بهاى  ايجاد گروهبندى جديدى از سوسياليست
اما در ضمن هنوز هم در ايران نتوانسته ايم حتى نطفه يک . در اين کار موفق نشديم هر چند که. کنم مى از آن دفاع

همان طور  .مدعی تشکیل پیشاپیش چنین چیزی هستندبسيارى  گرچها . حزب واقعا انقالبى طبقه کارگر را ايجادکنيم
از مشکالت عمده چپ  و اين دقيقا يکى. فراوان بودها  رژوا از اينگونه ادعابو  خردههم بين روشنفکران  ٥٧که در سال 

دور هم جمع شوند و اعالم حزب کنند  مجاب شوند کهآدم کنند اگر چند نفر  مى دوستان تصور . همه جا. است
حتى تا به که  بودمسلط بر ذهنيت بسيارى از فرقه هااين همان روياى . خواهد شدايجاد تدريج حزب هم ه ب الجرم
  .ادامه دارد هم امروز 

همکارى درون  و گسترش يک بولتن بحث و سازماندهىانتشار که بايد از طريق مبنى بر اينپيشنهاد ما  در مقابلِ برخى 
گرفتند که اين  مى ايراد ٬انقالبى شرايط را براى ايجاد گروهبندى جديدى فراهم ساختهاى  طيف وسيع سوسياليست

پاسخ ما اين بود که . مکانيزم سانتراليزم دموکراتيک کارايى نخواهد داشت در اين صورت چراکه .يعنى انحالل طلبى
اين . سانتراليزم دموکراتيک يک سرى اصول ادارى و سازماندهى عمومى نيست که هر گروهى بخواهد اعمال کند

ه به اين عمل شود و تجرب مى آزمايشمبارزاتى متمرکز در عمل طور ه بمکانيزمى است که بواسطه آن برنامه انقالبى 
هنگامى که نه برنامه . گردد مى شود و در نتيجه برنامه براى دور بعدى دقيقتر  مى دموکراتيک به بحث گذاشته طور 

را اى  ند برنامهارسيده است که بتو  توده اى به آن درجه از نفوذکل چپ و نه  ىمشترکى هست و نه پيشگام منسجم
صرفا به يک اتيک که معموال بخش دموکراتيک آن نيز فراموش مى شود سانتراليزم دموکر اين  ٬در عمل آزمايش کند

همکارى پيشگام انقالبى پيرامون . گردد مى جدا از طبقه تبديلهاى  مکانيزم تصنعى براى تثبيت کادر رهبرى فرقه
در  ،بحثعمل کارگرى و بحث دموکراتيک اين تجربه در بولتن هاى  مثل ايجاد کميته ٬مسائل مشخص و مورد توافق

عملکرد اين مکانيزم  را با روش درست ترى دنبال کند تا آن شکل تصنعى در آن شرايط مشخص توانست  مى واقع
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صدها گروه اين  ٬بنابراين. حتى به شکلى شديدتر. ما هنوز هم عينا با همين مسئله مواجه ايم. ادارى رايج در فرقه ها
تر  داريم به مراتب دور ليست در  )قسام اسامی پرطمطراق و دهن پرکنبا انواع و ا( و محفلى که امروزه به عنوان چپ

فقط دو نوع وحدت هست يا وحدت درون ها  اما براى اين فرقه. آن دورانهاى  تا سازمان اندحزب فرآيند تبديل به از 
يعنى به . ىادامه وضعيت متشتت فعل که معنايى ندارد بجز . مشابههاى  حزب خودشان يا اتحاد عمل با ساير فرقه
پذيرفتن ضرورت مشروع حزبى و مخفى کردن اين تشتت با به اصطالح هاى  رسميت شناختن يکديگر به عنوان سازمان

قبال هم اشاره . چيزى بين ايندو وجود ندارد. رود نمى وال از حد اعالميه دادن در سالروزها فراتر مکه معاتحاد عمل 
در سطح بين المللى نيز جريانى نداريم که بتوان نطفه اوليه حزب انقالبى  ما در واقع نه فقط در ايران بلکهکه کردم 
  .  چندين دهه گذشته يعنى اينکه بخش آگاه طبقه به مرحله پيشا حزبى تنزل کرده استهاى  شکست. ناميد

  

اما در  .کارخانه استمخفی  ۀکمیتدر متن سومین سالروز بر روی سازماندهی سراسری خیلی تأکید نشده است، مسئله بیشتر : س
، »اوضاع کنونی جنبش کارگری در ایران، مسائل و وظایف انقالبی« تحت عنوان  سوسیالیزم و انقالبدر  ٦٤سال متنی که شهریور 

های  سازماندهی مستقل سراسری پیشگام کارگری در کمیته: بندی اما با این فرمول ،همین مسئله طرح شده استمنتشر شده 
های سابق  حزبی مدتی پیش دیدم یکی از هم . بعد از یکی دو سال اضافه شده استاین ُبعد جدید که آید  نظر میبه . مخفی کارخانه

حال سوالم این است که اگر هنوز سازماندهی سراسری پیشگام کارگری باید . های مخفی کارخانه تاکید کرده بود تهشما بر ایجاد کمی
برداری ناشیانه از همان شعار است بدون در  های مخفی است یا این صرفا نوعی گرته کمیته حل هنوز هم در دستور کار باشد آیا راه

  نظر گرفتن تحوالت زمانی و وضع خاص امروز؟

. صورت لغوى درک شده استه تکرار ناشيانه شعارى که فقط ب. بله دقیقاً همین حرف آخر شما درست است: ث.ت
اوال هنوز اليه بالنسبه  ٬مخفى کارگران پيشگام را طرح کرديمهاى  هسته پيشنهادما  ٦١و  ٦٠  هاىزمانی که در سال

و ثانيا دوره شکست و عقب نشينى بود و تاکيد بر ضرورت مخفى کارى در  ٬وسيعى از کارگران پيشگام وجود داشت
از هم ها  سازمان هم بسيارى از که اشاره کردم . در مقايسه با دوره مبارزات علنى قبلى بسيار مهم بوداى  چنين دوره

حتى در سطح رهبرى برخى از اين . قبلى را رها کرده بودندهاى  پاشيده بودند و هم بسيارى از اعضا و هواداران سازمان
انتقاد از . در بين کارگران پيشگام ريزش حتى شديدتر بود. ندانتقادى انقالبى پيدا شده بودهاى  گرايشها  سازمان

اما مبارزه ادامه داشت و مقاومت . شد مى غلب با زبانى خشم آلود و همراه با انزجار ابراز اها  عملکرد اينگونه سازمان
بنابراين در بين پيشگام ضرورت همکارى و اتحاد عمل در برابر حمالت . در برابر حمالت ارتجاع امرى روزانه بود

کارگرى اينها افرادى بودند که توليدى و يا در برخى محالت  هایدر بسيارى از واحد. شد مى ارتجاع شديدا حس
مخفى هاى  بنابراين طرح ايجاد کميته. پديده جديدى نبودشان  شناختند و همکارى بين مى چندين سال همديگر را

هايى  تاکيد کنم چنين کميته. کرد مى عمل واقعيات مشخص آن دوره را منعکسهاى  پيشگام کارگرى به مثابه کميته
هدف اين بود که . خود ما هم در ساختن چند کميته با ديگران موفق شده بوديممستقل از ما وجود داشتند و 

 يدنمحلى نيروى موجود را مستحکم کند و  اجازه ندهد از هم پاشهاى  پيشگام کارگرى بتواند در سطح واحد
سياسى و ى ها بايست بتدريج بخش عمده فعاليت مى بود کهاين در حالى و . پاشى مقاومت شود فرو باعث ها  سازمان

يعنى تدارک براى اعتصابات . فکر کند ىتر  درازمدتبه افق سياسى خود را نيز مخفيانه انجام دهد و سازماندهى 
  .عمومى
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و ربط بوضوح حرف بى  ٬ى بسازيمگر مخفى پيشگام کار هاى  کسى بگويد در واحدهاى توليدى کميته اگر  اما امروزه
نه به اندازه آن بوضوح دارد اما وجود که البته (از کارگران پيشگام وجود دارد اى  اوال اگر چنين اليه. نابجايى مى زند

من درآوردى و نيازى به دستورالعمل اين رهبران  ندسال هاست در حال اجراى اين طرح هست شانبنابراين خود) دوران
ده اند؟ بنابراين نقدا چه کسانى سازمان دا پس سال گذشته را  ١٠اعتصاب کارگرى در  اعتراض و  اين همه. دارندن

اين است که عناصر پيشگامى که نه قبال منظور اما اگر . ر همه جا وجود دارنددمخفى هاى  بسيارى از اين کميته
واقعا ايده با هم کميته مخفى بسازند اين  بيايندند اکارى با هم کرده اند و نه قبال همديگر را در عمل آزمايش کرده 

کنند؟ ثانيا اگر هم همديگر را بشناسند اما در  مى اوال چگونه همديگر را شناسايى. هم خطرناک و  هم مسخره است
. گوش نکنندها  پس بهتر است حاال نيز به دستور اين فرقه ٬قبلى هنوز چنين روابطى برقرار نکرده اندهاى  سال طول

مضافا اينکه اکنون . باشدها  ز علنى کارى با تودهاتر  تواند بمراتب خطرناک مى ناشناختههاى  چراکه مخفى کارى با آدم
کارگرى است که بصورت پراکنده اى  آن چه اکنون الزم است سراسرى کردن جنبش توده. شرايط کامال متفاوت است
توان دست به بسيارى کارهاى علنى  مى اوال در اين دوره. طور دائم ادامه داشته استه بيش از ده سال است که ب

اين بايد نه ) دارد حتى در سطح شهرىوجود که (اگر در جايى امکان اتحاد عمل مخفيانه پيشگام وجود دارد ثانيا . زد
قرار کارگری و در خدمت کمک به سراسرى کردن جنبش از يک کارخانه به مثابه کميته کارخانه بلکه نهادهايى فراتر 

  . گيرد

از دو مفهوم پيشگام و مخفى کارى اين را فهميده ها  اين فرقهمشاهده کرده ايد که برخى از . اما از اين بحث بگذريم
اند که هر وقت حرفى براى زدن ندارند و يا گوش شنوايى براى حرف هايشان نيست دستورالعمل بدهند که 

ى خاصى جز امعن تردید این فرمان فرادستانه بی .گويند مى و اين را در هر شرايطى. مخفى پيشگام بسازيمهاى  کميته
  . شعار توخالى ندارد يک

در بود که ما هايى  منتشر شد اما جمعبندى بحث چند سال بعد ينکهااما در رابطه با مقاله ديگرى که اشاره کرديد با 
موقع دو بحث  آن. در داخل با پيشگامان کارگرى داشتيم و براى سمينارى در پاريس تهيه شده بود ٦٢و  ٦١سالهاى 

 مجامع عمومی دادند مى بود که شعار  هواداران منصور حکمت يکى بحث. درون چپ رایج شده بودانحرافى 
را مطرح مى  شوراهای کارخانهاينها شعار  نشینیدر شرايط شکست و عقب یعنی . را احیاء کنیمواحدهاى توليدى 

شان به آن نشانى که با هزاران عضوى که در آن زمان داشتند حتى يک ن !حرف مفت به معناى دقيق کلمه .کردند
مثل امروز . توان ساخت مى هر زمانىکه شکلى است دلبخواه  امثل اينکه شور . مجمع عمومى را در جايى احيا نکردند

و جناح ها  رفرميستبحث  ديگرِ انحراف . گويند شورا بسازيد مى بلند مى شوددر جايى يک اعتراض کارگرى که تا 
توان اتحاديه  مى در شرايط مخفى کارىآيا  ؟چگونهاما . را ساختها  گفتند بايد اتحاديه مى طور کلىه ب راست بود که

سال  ٤٠بعد از  ها و اپورتونيست ها اين ارتش عريض و طويل رفرميست که باز هم بايد از اينها پرسيدساخت؟ اى  توده
مقاله ما اين دو موضع را در تقابل با موضع خودمان به بحث گذاشته بوديم و در آن چند تا اتحاديه ساخته است؟ 

اشاره  تواند شرايط را براى سراسرى کردن جنبش فراهم سازد ها مى آنجا به اينکه گسترش هماهنگى بين اين کميته
هم به ضرورت اين  ٦٠ما همان سال نبود  ٦٤ضرورت سازماندهى سراسرى مختص سال اين بحث  بنابراين. کرده بودیم

 .  هماهنگى در سطح سراسرى اعتقاد داشتيم
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های انقالبی است و  بندی جدیدی از سوسیالیست گیری گروه یکی از مباحثی که در متن به آن اشاره شده ضرورت شکل: س
مورد بیشتر بدانم که کار این خواستم در این  می. همانطور که گفتید یکی از پیشنهاداتی که در آن مقطع شد ایده ایجاد یک بولتن بود

  بولتن به کجا رسید؟

پيشنهاد ديگران بيشتر اين بود که هيات تحريريه درواقع جمع نمايندگان . در ايران تالش ما به نتيجه نرسيد: ث.ت
موثر در حال تغييرند اين شکل از سازماندهى ها  ما اعتقاد داشتيم در شرايطى که خود اين گروه ولى .باشدها  گروه

اما  .خود اين اختيار را بدهد که در اين هيات تحريريه شرکت کند جمعنخواهد بود و بايد هر گروهى به يک نفر از 
 طرح پیشنهادی مابه هر حال برخى از کسانى که در ابتدا موافق .  باشدمستقل ها  از گروه بايد نشريههيات تحريريه 

در خود ايران هر چند . ما و رفقاى فدايى دنبال اين پروژه را گرفتيم .بودند بتدريج به داليل مختلف کنار کشيدند
 پخشجداگانه ها  نبود  و مقاالت و بيانيهاى  کار سادهدر آن زمان اساسا انتشار نشريه . موفق به انتشار آن نشديم

دو دوره از نهايتا . منتشر کنيمانقالب و سوسياليزمتحت نام توانستيم در پاريس آن را دو سه سال بعد اما . شدند مى
ى که در دوره اول ولى با ديگران ٬دوم بدون همکارى آنهادوره اول با همکارى رفقاى فدايى و دوره . آن را منتشر کرديم

 .موجود است کندوکاودر نشريه مسائل مربوطه توضيح داده شده و هر دو دوره در سايت . به ما پيوسته بودند
 در ابتدادر خارج کشور بولتن توانم بگويم  مى طور کلىه اما ب ٬شوم نمى اد وارد تکرار جزيياتبنابراين من اينجا زي

کسانى  ٬مختلفهاى  از گروه منظورم و (خود جمع کرد دور بسيار موفقيت آميز بود و بسيارى از نيروهاى فعال را 
اين کار نيز ديگر  اما دوره. شکل گرفت اى طرفدار آنواحدههم در چندين کشور و ) غير از رفقاى ما و فداييان است

و در خارج نيز بسيارى از کسانى که نخست حامى نشريه بودند  ه بودجنبش فروکش کردکشور در داخل . گذشته بود
  . خود فعاليت سياسى را کنار گذاشتنداساسا به داليل مختلف يا نشريه و يا 

  

زا در آنها ایجاد  به شکل درون این تمایل زم انقالبی در فدائی صحبت کنید؟تر در رابطه با گرایش سوسیالی میتوانید کمی مفصل: س
مثل  اشخاصیدر رابطه با  در ادامه خوب است اگر کمیکه با جریان شما داشتند به این سمت متمایل شدند؟ ی تارتباطاشد یا بر اثر 

صحبت کنید ،  - رحیم که به عنوان چهرۀ اصلی این گرایش شناخته میشود.و خصوصًا ا - رحیم یا کاظم و اگر اشتباه نکنم هاشم.ا
رحیم تا کی .اینکه همکاری شما با ا. ای که در زمینه نوشته شده است خیلی به این قضیه پرداخته نشده است چون در متون تاریخی

  ادامه پیدا کرد و به کجاها منتهی شد؟

ن دور سازمان فداييان جمع شده ابعد از قيام تعداد وسيعى از مبارز دوره  در . صحت داشتهر دو جنبه : ث.ت
به اندازه  ى ديگرها گروهکل هوادران اين سازمان بيش از هر جريان ديگرچپ بود و شايد جمع مابقى تعداد . بودند

معضل تبدیل شده بود اما این مسئله به عوض اینکه برای فداییان مزیتی باشد، به . شد نمى فدايياننيروهاى حول 
بپردازد، کاری که البته در به سازماندهى اين گروه بزرگ  چگونهيکى از مشکالت اين سازمان همواره اين بود که  چون

اما همه . اقليت حتى پس از انشعاب از اکثريت شايد بيش از صدهزار هوادار داشت براى مثال. آن چندان موفق نبود
در  يت عضو اهاىشايد باور نکنيد تعداد اعضا و کانديد. شدند مى ران ادارهات هوادهوادار بودند و از طريق تشکيال

ل خود سازمان الزاماً مثنه این هواداران بسيارى از . نفر بود ٦٠فقط حدود جمعا که اشاره کرديد اى  همين کنگره
دستورى در کار نبود که  بگذريم که اغلب اوقات. استالينيست بودند و نه الزاما مجرى کامل دستورات سازمان

بسيارى اوقات . گرفتند مى کردند خود در محل تصميم مى کسى اجرا کند و عمال بسيارى از اين رفقا اگر هم فعاليتى
به همين دليل اغلب هواداران آن . دست کم دوهفته از حوادث عقب بود روز  در باره مسائل مشخص کار نشريه
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در پايين در نتيجه اغلب خود را فراموش کنند و مبارزاتى که حتى غرايز دند چنان آلوده به ايدئولوژى سازمان نبو 
بالنسبه بزرگى در بين هوادران گرایش انتقادی  ٬در اثر تجربه مبارزاتى دين ترتيبب .میدیدنداز باال تر  درستمسائل را 

فقا آشنا بودند و گزارش اين رفقاى ما در سطح عملى و محلى با بسيارى از اين ر . فداييان در حال شکل گيرى بود
برديد نيز در  و با دو نفر از سه نفرى که نام شناختم مى خود من هم چندنفرى را از قديم. رسيد مى انتقادات به ما هم

در باره صنعتى  کندوکاومن در هاى  نخست براى بحث پيرامون ياداشت. اول رفقا سراغ من آمدند. ايران آشنا شدم
آموزشى سازمان پيشگام هاى  اگر به ليست کتاب. مندلنوشته ارنست  پسيندارى  سرمايه شدن ايران و سپس کتاب

 خطاباى  من را پيرهن قهوهتا همين چند سال پيش سازمانى که رهبران استالينيست آن ( کنيد نگاه فداييان
  ! شايد از تعداد آثار مندل که در اين ليست آمده تعجب کنيد!) ندردک مى

ماند و  نمى دات در سطح هواداران باقىا اين انتق. بسيار چشم گير شده بودها  انتقادات در پايه ٦٠ويژه در سال ه ب
تئورى انقالب  .دکر  در اين انتقادات مشاهدهرا مى شد چند مسئله عمده و مشترک  ٬درون اعضا نيز تاثير گذار بود

شناختيم  مى ما رفقايى را که. دنباله روى از مجاهدين و ماجراجويى نظامى  ٬شکل بوروکراتيک سازماندهى ٬مرحله اى
کرد با بسيارى از  مى تقريبا هر کسى که آنها را مطالعه. کنگره ما را مطالعه کنندهاى  قطعنامه تاکرديم  مى تشويق

ما هاى  گرايش انتقادى بود در قطعنامه ذهنى افراد از سواالتى که جزو مشغوليات پاسخ بسيارى. دبو  نکات آن موافق
بنابراين هنگامى که قرار شد کنگره سازمان در اواخر همان سال برگزار شود ما رفقا را تشويق کرديم که . وجود داشت

حدس بزنيد هنگامى که حدود توانيد تعجب ما را  مى .در کنگره خودشان به بحث بگذارند را مشابهىهاى  قطعنامه
بعد از کنگره اين رفقا اعالم گرايش کردند و در چند . دادند مثبت اين رفقا راىهاى  يک سوم نمايندگان به قطعنامه

در  اما. ديگر وجود نداشت ٦٢سال در خود ايران اين گرايش عمال بعد از . حوزه مشترک با ما وارد همکارى شدند
منجمله از اينها برخى  به تدريج اما. دو سه سال ادامه داشت وانقالب سوسياليزمتشار خارج همکارى ما در سطح ان

 پس از مدتى اين گرايش به مثابه يک گرايش فدايى سرانجامفعاليت را کنار گذاشتند و  ٬رحيم که شما اشاره کرديد.ا
  . در خارج کشور نيز از هم پاشيد جدا از ما

  

کنم در پاییز  فکر می های انقالبی هستید،بندی جدید از سوسیالیستدرگیر ایجاد این گرایش و گروهای که شما در همین دوره: س
اتحاد مبارزان کمونیست، که همان سهند سابق باشد، با سازمان انقالبی زحمتکشان کومله و همچنین شماری  اولین کنگرۀ ۶١سال 

منجر به  ۶٢ای که  نهایتا در شهریور سال  کنگره. شود برگزار می آزاد بود هایی از کردستان کهاز جریانات دیگر در مناطق و بخش
ها و پیامدهای شکل گیری این جریان و تأثیری که ایجاد این  میخواستم در رابطه با داللت. شود تشکیل حزب کمونیست ایران می

آن به نظرم الزم است کمی در رابطه با البته، پیش از . حزب در آن جوی که در موردش صحبت کردیم داشته است صحبت کنید
اشخاص برجستۀ آن از قبیل منصور حکمت و ایرج آذرین چراکه جریان سهند زمانی که شکل گرفت،. جریان سهند صحبت بکنید

 بنابراین، اگر مایل. مدعی ایجاد نوعی چپ کارگری بودند و ظاهرًا بحث مفصلی هم داشتند بر سر مفهوم بورژازی ملی در ایران
خواستم در رابطه با خود جریان سهند صحبت بکنید، و اینکه شما چه نگاهی به این جریان داشتید و بعد بتوانیم  د، بیشتر مییباش

  .برویم سراغ ماجرای تشکیل حزب کمونیست

اگر است و شايد بهتر باشد جداگانه به آن پرداخت اما  زياد جرياندر باره اين و جدل به اعتقاد من بحث : ث.ت
انقالبى  و تاسيس آن حزب براى آيندۀ وحدتاين  ارزيابى کنيم بايد در همین آغاز بگویم کهطور کلى ه ببخواهيم 

درست در شرايطى که گرايش انتقادى انقالبى در طيف وسيع . لطمات بزرگی در پی داشتسوسياليستى در ايران 
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کومه له اعتبار وحدت با کل گيرى بود اين جريان به چپ در حال ش ۀعمدهاى  هواداران و اعضاى بسيارى از سازمان
. سال به عقب راندها  براى دهدر ايران اين مسير را کامال منحرف کرد و در واقع فرصت بازسازى چپ انقالبى را 

تولید این  رکورد. استدر چپ ايران توليد فرقه  جاتکارخانيکى از بزرگترين تبديل شدن به  عاقبت آنجریانی که 
گروه ها و محافلى که از آن  ٬قبال دست فداييان بود اما اکنون اين جريان گوى سبقت را در تعداد احزاب محصوالت

نبايد ناديده در اين ماجرا را  کومه لهمخرب رهبرى نقش البته  .ربوده است ٬انديا بازماندگان آن انشعاب کرده 
. قرار گرفتند مشکلى را حل نمى کندآن دوران  فضاىتحت تاثير  مى گويندکومه له برخى از دوستان اينکه . گرفت

. ردو که بتواند تا اين اندازه خسارت ببار بيا داشتاين جريان نيرويى ن ٬اگر اسم و رسم و پايه اجتماعى کومه له نبود
چپ را در تر  منه تنها جلوى رشد يک جريان سال که این جریان از طریق آنبود عامل یاریگری وحدت با کومه له آن 

این در  چپجنبش به نخست به کردستان و سپس آگاهانه يا نا آگاهانه ايران گرفت بلکه پاى آمريکا و اسرائيل را نيز 
 ٬ندردکمى تحت انضباط کومه له کار  رفقاى ما در مهاباد و سنندجم ه بودقبال اشاره کرد. باز کرد منطقهبخش از 

. اما اين اقدام رهبرى کومه له را نمى توان چيزى جز اپورتونيزم ناميد .و مى دانيم بنابراين آنها را رفيق مى دانستيم
حزب کمونيست "همينکه هنوز آن نام تصنعى . ندبه اندازه کافى به عمق اين اشتباه پى نبرده ا شانهنوز هم خود

صور کومه له ت انرهبر . کنند د نشان مى دهد که کماکان به اين اشتباه افتخار هم مىنرا با خود يدک مى کش "ايران
کومه له  خودواقع این اقدام در اما . د شدنخواهحزب انقالبى سراسرى  جايگزينپس از وحدت با اين گروه  ندمى کرد

کردستان توسط نيروهاى نظامى مرکزى را مجدد شغال ا جنگ داخلى با حزب دموکراتدر دام  سقوط. را نيز نابود کرد
راه را براى وابستگى هر چه بيشتر نيروهاى  همو  کشانيدشکست به را اى  جنبش توده ساخت و در نتيجهراحت تر 

  . و در نتيجه مسير مبارزات ملى را منحرف ساخت ناسيوناليست کرد به اسرائيل و آمريکا باز کرد

قبل از ع گروه اوليه سهند و آن چه ضبين موااول گوشزد کنم بايد که سوال کرديد بورژوازى ملى  مورد مشخصاما در 
سال اول انقالب مى توان در طيف سه اين گروه را در دو . مى گفتند تفاوت هايى هستوحدت با کومه له 

ضد شوروى و طرفدار انقالب دموکراتيک نوين به رهبرى حزب يک گروه يعنى . يستى آن دوران قرار دادئمائو 
يا  جرياناتى مثل رنجبراننسبت به مراتب پيشرفته  يى دست کم در ظاهر بها ادبيات و تئورى هاهر چند ب. کمونيست

جمهورى دموکراتيک " راشعار مرکزى اما در هر حال اينها نيز ايران را در مرحله انقالب دموکراتيک مى ديدند و  .توفان
نيز  "کارگران و زحمتکشانجمهورى دموکراتيک انقالبى "يادم هست در مواردى از فرمول . مى دانستند "انقالبى

کشورى " اصالحات ارضى امپرياليستى"بعد از که ايران  مى گفتند مابقى اين طيفاما برعکس . استفاده مى کردند
اوائل از واژه کشور وابسته هم استفاده مى کردند اما بعد ها در همان مباحث مربوط به . سرمايه دارى شده است

روشن کرده در جايى چه قبل و چه بعد از انقالب بياد ندارم اما . گى دست زدندبورژوازى ملى به نقد مواضع وابست
نظير آن جريان ديگر که در اينها هم  . را از کجا و براساس کدام تحليل قبلى کشف کرده بودند نظريهاين باشند که 

در واقع همان  شاه انقالب سفيدکه  ندبوددرک کرده  کشف و شهودازطريق به ناگهان توگويى  از آن بحث کردیم،باال 
من . بودبعالوه اينکه چرا شاه يا امپرياليزم به انباشت اوليه عالقمند شده بودند نيز مجهول . ه استبودانباشت اوليه 

مقاالت ما در کندو کاو در باره صنعتى  ٬منجمله خود منصور حکمت ٬به شخصه بعيد مى دانم که سران اين جريان
ويژه اينکه قبل از انقالب خالصه اى از آن با مقدمه طارق على به زبان ه ب. رضى را نديده باشندو يا اصالحات اشدن 

بدیهی است که اینها . و کسى که استاد ايشان در دانشگاه بود نيز در باره آن نظر داده بود ترجمه شده بود انگلیسی
 در هر حال  ٬تئوريک را فراموش کنيم شفاتمکااگر فعال منشا اين . نمى دادندکوچکترين رفرنسى به اين مطالب 

انقالب مرحله در ضمن . "جامعه نيمه فئودال نيمه مستعمره"جامعه ايران بود تا از بهترى برداشت اين جريان  نظريه
انقالب "چينى فرمول  نهداده مى شد و صورت انقالب بى وقفه لنين توضيح نزد اين جريان بيشتر به نيز دموکراتيک 
و  تسخير قدرت توسط پرولتارياستمستلزم  ايران مى گفتند حل تکاليف دموکراتيک انقالباينها . "نوين دموکراتيک

حتى مى توان گفت اين بيشتر شبيه تفاسيرى از تئورى . آغاز خواهد کرد نيز  انقالب سوسياليستى راچنين دولتى 
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کارگران  دموکراتيک را ديکتاتورى نخستدولت  لنين. لنين "انقالب بى وقفه"تروتسکى بود تا تئورى  "انقالب مداوم"
را نيز از گسترش انقالب انقالب و بى وقفه بودن  کارگران و زحمتکشانديکتاتورى  و دهقانان مى دانست و نه

آن زمان اين را به در ما . نه به مثابه امرى خود کار و ناشى از ماهيت دولتو سوسياليستى در اروپا استنتاج مى کرد 
که از دانشگاهى منصور حکمت  تيدقبال گفته بودم يکى از اسا. گذاشتيمى تروتسکحساب آشنايى اينها با بحث هاى 

سياسى اين جريان  زبانهم  .نبود چنيناصال البته . به تروتسکيزم نزديک شده است وىکه  فکر مى کردرفقاى ما بود 
همان  نيزحزب انقالبى  مقولهنگاهشان به . بودند مائوئيستىاصلى آن جريانات  مخاطبينهم و بود  مائوئيستى زبانى
جنبش کمونيستى و سپس با بزرگ مى شويم اول با راه افتادنمان يعنى ما کمونيست ها . بوداز حزب  مائوئيستىديد 

چيزى جز يک نيز  "دولت کارگرى"اين جريان از  پشت تئورىبنابراين . شدنمان مى شويم جنبش کمونيستى کارگرى
ى سوسيال دموکراسى که تصور مى کند با  کسب اکثريت آراهمانند . نبوداز دولت  سوسيال دموکراتيکمفهوم 

را بگیرد سياسى قدرت شان اينها هم اعتقاد دارند چنانچه حزب کمونيست  تسخير کرده استقدرت را  انتخاباتى
  .ماهیت دولت هم تغییر خواهد کرد

چيزى مثل . ها  نيز مفهومى بورژوايى بودااز شور  برداشت شانهاى کارگرى نيز دفاع مى کردند اما ار البته اينها از شو 
شورا يعنى . به مثابه ارگان هاى قدرت دولت کارگرى و نه شهردارى هامردم در هاى محلى در فابريک ها و يا تجمع 

کرد توسط در دوره اى ادعا مى سپاه پاسداران نيز مثال که همان طور  .soviet به معناى و نه councilبه معناى 
مى انجامد و يا  "ارتش خلق"نقش رهبرى حزب در انقالب دموکراتيک يا به ايجاد . اداره مى شود "شوراى فرماندهان"

دوز و کلک و پول و جنجال و  همانند همه احزاب بورژوايى. استفاده از هر وسيله اى براى  بزرگ جلوه دادن خود
طبقه کارگر و کمونيزم اينجا فقط ابزارى است براى کسب . مبارزه سياسى تبديل مى شوندابزار اصلى تبليغات به 

 ٤٠جالب اينجاست که پس از . دولتماهيت براى تغيير رژيم سياسى نه  تسخير  آن هم صرفااز طرف حزب . قدرت
  .  يندهمين را مى گو اين گونه جريانات هنوز در واقع ن اصلى اسال وارث

نيز بود که چند سال بعد آنها از انقالب دموکراتيک بيانگر تناقضى در مواضع استراتژيک ن جريان يويژه ااما تفسير 
جامعه ايران سرمايه دارى شده  اعتقاد داريداگر  بود که نپيش روى اينها آسئوال ساده . گريبان خودشان را گرفت

بايد در هم انقالب ايران انقالبى است دموکراتيک؟ بحث بورژوازى ملى را يد بگوييد است ديگر با چه منطقى مى توان
بسيارى از سازمان هاى استالينيست و مائوئيست  مخالفت بادر . اينگونه تناقضات در نظر گرفتکشمکش اينها با 

به  اين جريان ندى کمپرادور به دنبالچه هاى خمينيزم تبديل شده بودکه به بهانه مبارزه با امپرياليزم و بورژواز 
به پشت اما در ضمن  .و تئورى هاى وابستگى بر عکس مبارزه عليه آن را تبليغ مى کردبورژوازى ملى  با انکار درستى

چپ سنتى در واقع تالشى براى زدودن مقوله امپرياليزم از صحنه سياست  عليه اينانمدرنيزم و بد گويى اصطالح 
سرمايه دارى دو جناح ريشه اختالفات درون هيات حاکمه ايران را با دعواى مى توانستند اکنون . قرار داشتايران 

ى البته اين تحليل کوچکترين ارتباطى با شرايط ايران نداشت بلکه از تعريف. بدهندتوضيح انحصارى و غير انحصارى 
 ٬ح خمينى و بازرگاندر ايران دعواى بين جنا  از ديد اينها ٬مثال. جامعه سرمايه دارى استخراج مى شد تجريدى از 

اول  "ضد امپرياليست"و  "خرده بورژوازى  مبارز"يعنى همان حزب هللا . دعواى سرمايه انحصارى و غير انحصارى بود
 ٬مسخره در حقيقت به ظاهر بديع امااما اين تحليل ! شده بوددر ايران اکنون نماينده سرمايه دارى انحصارى انقالب 

لفاظى پيشرفته .  طى کنندسازش با سرمايه دارى جهانى را  سنگالخد نطه آن بتوانعصايى بود که به واسدر واقع 
یعنی همان ایده قدیمی که می گوید  .اکنون در خدمت بازگشت به سياست در عصر فينقى ها در آمده بود ٬اوليه

انحصارى آمريکا با سرمايه دارى انحصارى  بنابراين در جنگ بين سرمايه دارى. دشمن دشمن من دوست من است
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طرفدارى از تمدن در مقابل اسالم  ٬مى توانند مزدورى براى امپرياليزم را مدرنيزم "کمونيست"اين حضرات  ٬ايران
  .  و زرنگى سياسى بنامند سياسى

ف ديگر شکست دولت شوروى و از طر ناسيوناليستى هاى  از طرفى سياست. ه استاما مختص ايران نبود اين پديده
در جناح چپ در حزب کمونيست چين باعث شد که هم دولت چين و هم بسيارى از جريانات به اصطالح مائوئيستى 

البته در ايران پيدايش رژيم آخوندى مزيد بر علت شد و اين . به طرف دولت آمريکا چرخش کنند ١٩٨٠اوائل دهه 
البته اگر صرفا به يک مقايسه مکانيکى بين رژيم ايران و ساير . کردرژوازى ايران به مراتب تقويت بو  خردهگرايش را در 

تر  و آدمکشتر  و مرتجعتر  بپردازيم چه کسى است که  قبول نکند آن چه ما داريم عقب افتادهدارى  سرمايه هاى رژيم
. للى تبديل شده اندجريانات بين الماز سياسى برخى هاى  از اين قبيل اکنون حتى به شعار هايى  از همه است؟ مقايسه

مختص اين جريان ايرانى نيست و تا کنون  توسط " اسرائيل دموکراتيک ترين کشور خاورميانه است"مثال شعار 
همين حاال در . در بسيارى از کشورها ابراز شده استبا امپرياليزم بسيارى از اينگونه نيروهاى مشتاق به همکارى 

بنابراين افتادن جوانان . دکنمى مطرح ستى هست که عين اين شعار را انگلستان حتى گروهى به اصطالح تروتسکي
از . آورى نيست حتى در بين  رفقاى چپ امر تعجب" تغيير رژيم"دام سياستهاى امپرياليستى  در مبارز و بى تجربه 

در دوران  ٬ريکاامپرياليزم آم. امر جديدى نيستها  ديدگاه امپرياليزم نيز استفاده از چپ در اجراى اينگونه سياست
چپ وابسته بخود در جنبش هاى  براى مقابله با شوروى همواره به ايجاد گروه ٬به بعد ١٩٧٠دهه از ويژه ه ب ٬جنگ سرد
در تمام دوران بعد از جنگ جهانى . به اصطالح کمونيستىهاى  ايجاد گروه حد حتى تا. نيز توجه کرده است و کارگرى

وابسته به دولت آمريکا و هاى  آزاد کارگرى با هدايت مستقيم دستگاههاى  اتحاديهدوم کل ماجراى ايجاد فدراسيون 
در ماجراى انقالب نارنجى در اوکراين به خوبى مشاهده کرديم . وابسته به آن صورت گرفتمالى و امنيتى نهادهاى 

و حتى راست سيه ضد رودر همکارى آشکار و مستقيم با نيروهاى راست " کمونيستى"چگونه برخى از جريانات 
مگر هنوز برخى نيروهاى به اصطالح   .نگاه کنيد سوريهبه يا چرا راه دور برويم . قرار گرفتندمدافع هيتلر افراطى 

، آمريکا محصوالت مشترک قدرت و ثروتيعنى  ٬مجموعه داعش و ارتش آزاد سوريه ٬سوسياليست سوريه و لبنان
نامند؟ چگونه است که پس از يک قرن جنايت و کشتار امپرياليستى در  نمى "انقالب سوريه"را  عربستاناسرائیل و 

هم چندگانه منشعب از اين جريان همگى هاى  سازمان ٬سال استعمارگرى اسرائيل در منطقه ٧٠خاورميانه و پس از 
يکا نيز در آمر ترديدى نيست که  ٬دانند؟ بنابراين مى "اسالم سياسى"دشمن اصلى در خاورميانه را صدا با نتانياهو 

  . ايجاد و هدايت اينگونه جريانات يدى طوالنى دارد

  

ند ا هنظرتان را در رابطه با عنوانی که برای خودشان انتخاب کرد برگردیم، مایلم" حزب کمونیست ایران"اگر به واقعۀ تشکیل  :س
دادن به نیروهای مختلف موثر روحیه آوری ودر جمع "حزب کمونیست ایران" عنوانای ممکن است بگویند انتخاب یک عده. بدانم

زیر این پرچم به مبارزه ادامه  نیستیوو با امید مقاومت سراسری کوم یند در کردستانآ یعنی در دوره شکست عده ای می. بوده است
درک این جریان یکی  .رابطه مورد بحث قرار داددر این توان  میهم  را دیگر دو نکتۀست؟ ی هچراجع به این نکات نظرتان  . میدهند

   .مفهوم حزب کمونیست خود از مبارزه طبقاتی و تشکیل حزب انقالبی و دیگری

این دست کم .  نگاه کرد این ماجرادر جواب سؤالتان به نظرم پس از بيش از سى سال بايد به نتايج عملکرد : ث.ت
بى اعتبار ها استراتژى ايجاد حزب کمونيست را در ايران براى سال ٬باشد نشدهديگرى هيچ ضرر ماجرا اگر موجب 

 هم خود بورژوازی. يکى از يکى قالبى تر. زودى يک دوجين حزب کمونيست خواهيم داشته ب. کرده است
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. توانست نام کمونیزم را تا اين اندازه مبتذل کند که برخى از اينگونه جريانات به اصطالح کمونيست کرده اند نمی
آگاه کردن توده " کانسپت . شودمى طرز کار و مدل حزبى اين جريانات گاهى به شکل عجيبى شبيه جريانات راست

 های شیفتۀ افزایش فن حزب و شهرت بیشتر برند تبديل به تبليغات تجارى براى آشکارا و حتی با افتخار اکنون " ها
تا به حال انجام  اینها تنها کار مفيدى که. توده هاليدر حزب شده است و جنجال و خبر سازى جايگزين سازماندهى 

اين . منفى ديگرى را در اختيار چپ ايران قرار داده است که حزب را چگونه نبايد ساخت آموزۀداده اند اين است که 
و کنند مى روشنفکر اول در چند مقاله عالم سوز برنامه انقالبى را تدويناى برداشت ساده لوحانه از حزب که عده

بهترين  ،توانند به ساختن نطفه اوليه حزب انقالبى بپردازندها مىو تبليغ آن در بين توده" تشکل"سپس با ايجاد يک 
 ،توانست چنين طرحى رامى اين جريان از همه امکاناتى که. دهدمى عملکرد همين سازمان نشاننتایج نفى خود را در 
در شرايط شکست و تشتت چپ بسيارى از . وردار بوده استمحقق سازد برخ ،تصادفىبه صورت حتى اگر شده 

از امکانات مالى وسيعى برخوردار بود و پشتوانه اسم و رسم يک جنبش توده. سابق به آن پيوستندهاى اعضاى گروه
پس از بيش از سى سال هنوز نتوانسته است چيزى غير از این، با وجود . کشيدمى معتبر و خوش نام را نيز  يدکاى 

تبليغاتى که هرچند مخاطب ظاهرى آن . یک فرقۀ عجیب و غریب آن هم تبليغات مشکوکِ . يک سازمان تبليغاتى باشد
اينان نشان دادند . شوندمى بيانآمريکا و صهيونيزم طبقه کارگر ايران است اما در واقع براى خوش آمد امپرياليزم 

در بحران . سى بسيار مضرتر از کوکاکوال را بفروش برساندتواند اجنامى هنوز کافى، حتى يک فرقه با امکانات که 
براى ضد انقالب بعدى و استقرار رژيم  چپگرایانهپوشش  يک  بهتوانند  میانقالبى آينده بسيارى از اينگونه جريانات 

  .  شوندجديدى از باال تبديل 
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