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  روایتی از انقالب ایران: تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقالبی

  ١٣٦٠ ـ ١٣٦٤ : ومسبخش 

  

  ١٣٩٧ستان زم – ثالث تراب با مازیار خبات و کیا یعقوب فوالدی، ئاسو گفتگوی

  برگردان از نریمان خاوری

 

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

میخواستم در مورد . آرایی، از یک طرف مجاهدین خلق و از طرف دیگر خود رژیم کارشان به یک نوع جنگ داخلی کشیده میشود صف
دوم اینکه آیا می توان گفت مجاهدین این ماجرا را شروع کردند و یا به قول بخشی . و علل آن صحبت کنیم های تاریخی این ماجرا زمینه

گران در دامی که رژیم برایشان چیده بودافتادند؟ سوم اینکه واکنش جریانات چپ چه بود؟ و در نهایت نکته ای که  لاز مفسرین و تحلی
را نقطه عطفی در روند تحوالت بعد از انقالب دانست؟ اگر پاسخ مثبت  ٦٠آیا می توان خرداد :انکار می کنندآن را برخی جریانات چپ نیز 

  هایی می توان از هم متمایز کرد؟ را براساس چه ویژگیاست قبل و بعد از خرداد شصت 

آغاز سرکوبى گسترده که کمتر از يک سال . ى بود در تحکيم ضد انقالبنقطه عطف ٦٠بله، به نظر من هم تابستان : ث.ت
و  ٥٧اين يعنى تکميل شکست انقالب . دادتحويل  آخوندى-ضدانقالب  بازارىبعد قدرت سياسى را دربست به ائتالف 

 بودی همان سرکوبی  از طرفى اين ادامه. بازسازى و استحکام دولت بورژوايى و استقرار حکومت شبه فاشيستى مذهبى
نظامى رژيم جديد  هاى قبال توضيح دادم باندهاى سياهى که بعدتر پشتوانه. شروع شده بود ٥٧که حتى قبل از قیام 

سال طول  سهاما . اى فعال بودند جنبش توده" در آوردنکنترل به "از قيام با ماموريت مشخص  شدند از يک سال پيش
مرحله   ٦١و  ٦٠هاى سال. و هم رقباى درون جناح حاکم را شکست دهداى  جنبش تودهتوانست هم تا رژيم جديد  کشید

. بودند و نه عامل اصلى شکستبه عبارت ديگر مجاهدين نه مسبب اصلى سرکوب . بوداين شکست  خونين و نهايى
اغلب   ٥٩ماجراجويى نظامى مجاهدين خود واکنشى بود به واقعيت اين شکست؛ که بقدرى آشکار شده بود که از اواخر 

هم شرايط را براى سرکوب  ,اما از طرف ديگر همين ماجراجويى نظامى. عشاق سابق انقالب اسالمى را نااميد کرده بود
. مشروعيت بخشيد  - دستگاه پشت نظام واليت فقيه -به دستگاه جديد سرکوب دولتى  نهايى فراهم ساخت و هم

  . دستگاهى که کم و بيش تا به امروز  به سرکوب همه حقوق دموکراتيک ادامه داده است

فاشيستى  شد اشکال شبه هر قدر که نيرومندتر مىو  شددر مبارزه عليه انقالب منسجم و مستحکم جديد دستگاه اين 
ماجراجويى نظامى مجاهدين به . اش مى افزود باندهاى ضربت حزب اللهى گرفت و به تعداد بخود مىشکارترى آ

ها بيندازد و جوى از رعب و  ضدانقالب اجازه داد نه تنها اين باندهاى مخوف را به طرزى علنى و آشکار به جان توده
يکى از مسببين اين . را نيز از ادامه مبارزه دلسرد کند ها بلکه به سرعت توده ٬اى حاکم سازد وحشت را بر جنبش توده

عليه آن تر بود نه تنها  بالنسبه ضعيف قدرت حاکماى که  همان آغاز و در دورهکه از خود سازمان مجاهدين بود وضعيت 
سهم خود هنوز به  ٥٩اين سازمان که تا اواخر . بلکه خود پوششى شد براى شکل گيرى اين باندهاى ارتجاعىمبارزه نکرد
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پس از زير ضرب  ٬ودر رنگ و لعاب خلقى و انقالبى دادن به ارتجاع شريک بودکرد  مى  افتخار "انقالب اسالمى“در رهبرى 
سازمان بورژوائى اين  .کرد که خودش نيز حضور داشت رويترفتن به ناگهان چهره عوض کرد و ضد انقالب را در هر جا 

توهماتش ن ريخت از فرو  پس ٬نيز به آن تعلق گيردجديد  حکومتدر  سهمىبخاطر مماشات با ضد انقالب داشت  قعکه تو
از ترور بقال  ".خلقى"آن هم از راه ترورى . تواند حق خود را به زور و ترور از همپالکى هاى سابق بگيرد کرد که مى تصور مى

چه در ارکان دولتى و چه در سطح  شاق سابق اسالمىبدين ترتيب آغاز جدايى رسمى ع ٦٠تابستان . محله تا نخست وزير
  .ميليشياهاى به اصطالح مردمى را کليد زد

روز اول  از همان. اى افتادندکه رژيم براى آنها تدارک ديده بود به نظر من اين تفسير درست نيست که مجاهدين در تله
هاى  توانستند پايه روشن بود که صاحبان اصلى قدرت کوچکترين قصدى براى سهيم کردن مجاهدين ندارند و هر جا که 

اى نبود؛ بلکه  سرکوب مجاهدين امر تازه ٬بنابراين عليرغم ادعاهاى بعدى. دادند عمومى آن را مورد ضرب و شتم قرار 
رهبرى مجاهدين نيز در تمام اين مدت به خطرى که تهديدشان . بود دت گرفتهشروندى بود که به تدريج بيشتر و بيشتر 

هر دو  ٦٠و هم ماجراجويى نظامى عليه آن در سال  ٥٧هم همکارى با ضد انقالب آخوندى در بنابراين . کرد واقف بود مى
هاى امنيتى رژيم  اهخارج از تصور نيست که خود دستگالبته خيلى هم . منتج از ماهيت خود سازمان مجاهدين بود

براى فهم بهتر ماجراها بهتر اين است که نفوذ رقبا در . ماجراجوئى نظامى تحريک کرده باشنداين را به  مجاهدينرهبرى 
گرى  وحشىاما اگر به وقايع تاريخى رجوع کنيد مسلم است که تشديد . اردوى يکديگر را متقابل و دو طرفه ببينيم

علنا ضربه مجاهدين بايد به صادر شده بود که ديگر  ىدستور  ٥٩خراز اوا که ىيتوگو . شدها شروع  نخست از حزب اللهى
اگر درست . بويژه در سطح هوادارن. عليه طرفدارن مجاهدين امر رايجى شده بودباندهاى رژيم حمالت وحشيانه ! زد

. کند اين حمالت اعتراض مى به نادرشعلنى هاى  يادم باشد اين همان زمانى است که مسعود رجوی در یکى از سخنرانی
جز خوش خدمتى به انقالب  ایم مگر ما چه کرده، چرا به ما ظلم میکنید به رژيم هنوز اين بود کهاعتراض  اما محتواى

اين ظلم باعث شد نه تنها خودشان به ظالمانه ترين آنها به " على گونه"اسخ مجاهدين يا پ؟ ماجراجویی بعدى !اسالمى
هاى فردى روزانه مجاهدين به ضد انقالب اجازه داد  بعالوه ترور . بلکه کمر انقالب نيز شکسته شودوند ش قلع و قمعشکل 

را در بين سرکوب همه مخالفين  هاى ضربت حزب الهى و  تر و گسرده تر و علنى تر گرو  نوعى مشروعيت براى بسيج جدى
  .ها فراهم سازد توده

ريشه 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 خواب خرگوشى  وقايع بعدى نشان داد که .بودجديد دستگاه سرکوب  گسترۀ ابعادو هاى عميق 

. در اين مدت کوتاه بر پا کندکردند که رژيم توانسته باشد چنين دستگاه عريض و طويلى را  بيدار شده بودند تصور نمى
و آن را به حساب  کردند خود واقعيت سرکوب را انکار مىاساسا هايى بودند که در دوسال اول  فراموش نکنيد اينها همان

نيروى سرکوب  در واقع اوج گيرى ٬تلقى کند ىنيرويى که ضد انقالب را انقالب. گذاشتند مى"  مرتجع"و " عناصر خود سر"
در به نظر من بنابراين  .و افق ديدش از اصالح اين پايه ها فراتر نمى رود دتصور مى کنيکسان هاى مردمى  کلتشرا با رشد 
رژيم م استحککه بخش عمده نيروهاى به اصطالح چپ تصور درستى از درجه امجاهدین نه تنها سازمان  ٦٠تابستان 

انقالب اسالمى که قرار است به سمت نيروهاى مترقى جلب " هاى توده اى پايه"کردند که اين  جديد نداشتند و درک نمى
  .هاى ضربتى بودند که سه سال تعليم سرکوب ديده بودند شوند در واقع گروه

را  ىموج انقالب" مقاومت نظامى"بود که استوار کلى مجاهدين در اين ماجراجويى نظامى بر اين خوش باورى  سياست
از اين فرصت در واقع رژيم  کامال برعکس شد،البته . اعى را کنار خواهد زدو جريانات ارتجکرد مجددا بلند خواهد 

چپ بخش عمدۀ . را لغو کند ٥٧خارج کند و تمام دستاوردهاى دموکراتيک قيام ها را از صحنه  تودهاستفاده کرد تا 
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در و  ندهمين ماجراجويى رفتشتابان به دنبال حتى هم البته دربست و بويژه فداييان اقليت  ٬بورژوايى و دنباله رو خرده
پايان نقش  ٬يعنى يکى دو سال بعد ٬پايان اين دوره . ندخود را در همين راه از دست دادعناصر فعال  ۀنتيجه باقيماند

 ٢٠گفتم اين رژيم تا  مىدوستان من به برخى از در آن زمان وقتى . آفرينى چپ به مثابه يک نيروى عمده در ايران است
  ! سال گذشته است ٤٠حاال البته . واهد داشت اين حرف را به تمسخر مى گرفتندسال ديگر دوام خ

زم را در دوران معاصر به نمايش انحطاط استالينيجلوۀ ديگرى از ها  ها و اکثريتى اى در پرانتز بگويم در اين دوره رفتار توده
راى را باپورتونيزم تمام زرادخانه که نقدا اين نيروها . نيز آشکار ساخترا جهانى چپ  ۀفاجع گذاشت و در نتيجه ابعاد

را طبقاتى  هاى مبارزه ۀ پرنسيپهم ٬آنبودند اکنون در خوش خدمتى به  ضدانقالب بکار گرفته شان از توجيه حمايت
اين واقعيت بارها از طرف رهبران اين دو . گر رژيم وارد همکارى شدند و رسما و عمال با نيروهاى سرکوب ندکنار گذاشت

اى تهران را  هاى درونى تشکيالت توده اما شخصا اينجا شهادت ميدهم که خود من دستورالعمل ٬جريان انکار شده است
با ) خالفين رژيميعنى م" (ضد انقالبيون"در آن زمان ديده ام که در آن از اعضا خواسته بود در شناسايى و دستگيرى 

برخی از نمودهای بیرونی این دستور العمل ها را بتوان در نشریات البته تصور می کنم . نيروهاى حکومتى همکارى کنند
ها به بهانه ضد  ها که آن روز  همانبسيارى از جالب است . حزبی اینها با یک جستجوی ساده در اینترنت هم پیدا کرد

يعنى يکى از  ٬رامپتدانستند امروز براى مقابله با همان رژيم به  بودن خمينى کشتار انقالبيون را حالل مى آمريکايى
  . پناه برده اند فاشيست ترين رئيس جمهورهاى تاريخ آمريکا

  

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

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

از نظر خودشان البته اين . جمعى زدند دست به نوعى خودکشى دسته هاى مذهبى معاصر عين برخى فرقهبله اينها : ث.ت
اما در عمل چيزى جز خودکشى . سهم ايشان در قدرت را باال کشيده بودندنوعى مقاومت در برابر انحصار طلبانى بود که 

رهبران خود از پناهگاه هاى مخفى دستور اين حمالت را مى . در واقع به خطر انداختن جان کادرهاى پايه. سياسى نبود
ر موضع مماشات با ضد يعنى بزرگترين سازمان چپ در آن زمان که پس از جدايى از اکثريت ديگ ٬فداييان اقليت. دادند

ها را از دنباله روى از  به جاى آنکه توده ٬عقب نشينىشکست و  يعنى دوره ٬هدور  اين در  ٬انقالب را کنار گذاشته بود
و به  اين فقط شعارى بيش نبود ٬البته طبق معمول. را صادر کرد" هاى رزمى جوخه"دستور ساختن مجاهدين برحذر دارد 

ى بسيارى از مبارزين و اماهمين طبل توخالى سرها !ه نيز واقعا در جايى ساخته شده باشدياد ندارم که حتى يک جوخ
داد  نشريه اقليت هنوز نويد مى ٬شديدبعد از يک سال سرکوب حتى . به باد دادانقالبيون راکه به دنبال تدارک آن رفتند 

توان  واکنش مناسب به آن را مثال می نمونه ديگر این فقدان درک درست از وضعیت و ! "کشد انقالب شعله مى"که 
اما اينها . رسيد تر از بقيه به نظر مى کم ادعاقبال اشاره کردم شايد قدرى  که درسازمان وحدت کمونيستى مشاهده کنیم

همين امر به تنهايى سبب . دنتمامبادا از موج انقالبى جديد عقب ب تا ندکرد به ناگهان سه بار در هفته نشريه منتشر  هم 
سازمانى که تا آن زمان جز تفسیر و تعبير کاری نمیکرد . شد بسيارى از مبارزان وابسته به اين جريان  در دام رژيم بيافتند

اکنون سرتاپا درگير ماجراجويى  ٬خط مشى واحد و مشترکى نداشتوحتى در رابطه با اولين انتخابات پس از انقالب 
که قرار است هاى انقالبى  براى تودهکرد تا بتواند مرتب  نشريه منتشر مى اى سه بار اکنون بايد هفته. نظامى شده بود
  .  دستور العمل صادر کندها بيايند  بزودى به خيابان
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. بورژوايى خردهو نه  دانستيم بورژوايى مىسازمان يک را الزم است دوباره تاکيد کنم ما آن مجاهدین اما در رابطه با خود 
همان طور که بخش اعظم فداييان نيز چيزى . زى بيش از سازمان جوانان نهضت آزادى نبودسازمان مجاهدين در عمل چي

احيايش در  به اصطالح از همان زمان تشکيلش يامجاهدين دست کم براى ما . بيش از سازمان جوانان حزب توده نبود
اطر همين ماهيت طبقاتى بود که از بخ. آمد به حساب مى" انقالب اسالمى" بحبوحه انقالب يکى ديگر از احزاب بورژوايى

طرفدار انقالب (اکثريت جريانات به اصطالح چپ ما برخالف يعنى . همان ابتدا پيوندهاى نزديکى با ضد انقالب داشت
بود اما  بورژوايى خردهعمدتا آن اعضاى ترکيب هر چند . کرديم محسوب نمى" خلق"اين سازمان را جزيى از ) مرحله اى

براى دفاع بورژوا  خرده هاى  اليهژوازى مفلوک دوران شاه چيزى بيش از ر بو . نات ديگر هم همينطور بودترکيب اغلب جريا
جمهورى خواهان سبز و الئيک و ها و متفکران اصلى  چهرههمين طور که امروزه هم  .در چنته نداشتمنافع خود از 

برنامه سازمان . اند آمده چپ خرده بورژوايى از همين طيف جريانات بورژوا ليبرال کم و بيش همگى ...و  دموکرات
مختص مجاهدين نبود بسيارى " جامعه بى طبقه توحيدى"شعار عرفانى  .اى بورژوايى بود از ابتدا برنامه اما مجاهدين

 سازمانى را توان سازمان فداييان مى. نيز موافق آن بودند ى بازارىديگر از سران نهضت آزادى و حتى بسيارى از آخوندها
يست ک. ابدا دشوار نيست ديگر آن روزها دشوار بود امروزهاگر در فهم اين امر . را نه اما مجاهديندانست بورژوايى  خرده

؟ اين سازمان نه تنها رسما به اپوزيسيون بورژوايى امپرياليستى رژيم پيوسته بلکه در !دشناسکه ماهيت مجاهدين را ن
  .قرار گرفته استعقب افتاده ترين و مرتجع ترين جناح آن 

  

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

های  شاهد انشعاب و تصفیه ۵۴حتی در سال . توصیف شده است ان ناسیونالیزم و اسالم و گرایشات سوسیالیستی و مارکسیستیگفتم
. بخش مارکسیست شده به اصطالح میزنند و یکسری از اعضا و کادرهای خود را میکشند. خاصی هستیم که در سازمان اتفاق میافتد
و نه بود د و هستید که سازمان مجاهدین خلق از همان اول هم یک سازمان بورژوایی برای من جالب است که چرا معتقد بودی

  بورژوایی؟ خرده

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

برنامۀ بورژوايى براى پايه  ؛بورژوازى ناميد ى خردهيژوار ب بو احز يکى ديگر از اتوان حد اکثر  مجاهدين را نيز مى ٬دانست مى
بورژوايى طبقه کارگر  وران را بايد احزاب خردههاى چپ آن د در صورتى که مثال بسيارى از سازمان. هاى خرده بورژوايى

  .؛ برنامه اى خرده بورزوايى براى پايه هاى کارگرىدانست

 درون از نخست همواره بورژوایی سياسى های آلترناتیو  ٬حاکم طبقات افتادگى عقب و سلطنتی استبداد خاطر به ایران در
 ازی بر  و رانیاۀ جامع در نیراست و لیاصی تبار  و شهیر  فاقدی ا اندازه به ايران بورژوازى. نده اکرد بلند سر بورژوازی خرده

. است توليد نکرده متفکر هم دست يک انگشتان اندازه به کنون تا که است بوده واال اصطالح به و خاص فرهنگ هرگونه
 ببرند پناه مارکسيزم به خود موقعيت درک براى حتى ناچارند هنوز بورژوا خرده و بورژوا روشنفکران از بسيارى که همين
سياسى  حزب و شوند جمعاى  برنامه پيراموناى  عده اينکه از طرف ديگر. است ايران بورژوازى فرهنگى فالکت معرف خود

 عده در عمل ماهيت آن تا شود طى روندى بايد. کند نمىبدل  مشخصى طبقه سخنگوى آنها را بطور خودکار به ٬بسازند
 در را خود طبقاتى منافع انعکاس ٬باشد مفاد آن مجرى است قرار کهاى  طبقه نيز و بسنجند بهتر را خود اهداف طبقاتى

 امروز براى نمونه اگر. نيفتيم طبقه به گرایانه ذات و مکانیکی نگاه دام در از اين جهت گوشزد کردم تا را این.  ببيند آن
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 نه و هستند کى دانند مى نه خودشان هنوز. است شده سپرى روند اين توانيد بگوييد که نمى هنوز  کنيد نگاه مجاهدين به
 حزبى نتوانسته ايران بورژوازى هنوز. هست فراوان بورژوازى درها  فرقه اينگونه از. مى کنند به ادعاهايشان اعتماد ديگران
 اجتماعىهاى  پايه همان از هنوز مى بينيد که مجاهدين ٬کنيد دقيقتر نگاه اگر اما.  بزند کنار راها  فرقه اين که بسازد

 مدال به سينه اش را مجاهدين سازمان اکنون البته !حاکمه دستگاه خود حتى يا وها  مذهبى-ملى ساير که برخوردارند
 رژيم بورژوايى اپوزيسيون که گفت توان نمى هم با اين حساب هنوز. است کرده مزين نيز ترامپ و سلمان بن دريوزگى

 کنند متحد را آنها و بن سلمان نتوانند ترامپ و نتانياهو اگر. دارد با برنامه مشخصى رهبرى سياسى يا سخنگو حزب
 اين از يک هيچ پشت واقع در ايران بورژاوزى از مهمى اليه هيچ! توانست نخواهندها  فرقه اين خود باشيد داشته اطمينان

 مزدوران همواره آن گوناگونهاى  اليه. نيست سياسى  يک طبقه بورژوازى ايران هنوز که چرا نيست فرقه هاى بورژوايى
  . وسطايى قرون آخونديزم تا گرفته امپرياليزم و سلطنت از. اند بوده خود از باالترهاى  مختلف قدرت

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

اما دستگاه شيعه در ايران همواره . دانستند ى مىيبورژوا خردهنيز را  ضد انقالب اسالمىماهيت رهبرى آخوندها درواقع 
اين بحث استالينيستى همانقدر مسخره است که مثال بگويىم . هاى دولت طبقات حاکم بوده و هست يکى از دستگاه

چون در ارتش اکثريت سربازان کارگر و دهقان هستند پس مثال يک کودتاى نظامى در واقع ماهيت کارگرى و دهقانى 
قلمداد " بورژوائى راديکال خرده"ائى هستند که مجاهدين را قبل از بى آبرويى فعلى يک جريان همان ه دقيقااينها . دارد
هاى امنيت عربستان سعودى، اسرائيل و  چرا سازمان صغرا و کبرا بچينند کهديگر بتوانند  هکنم امروز  تصور نمى. کردند مى

   !ندشده اايران بورژوازى راديکال  با هم طرفدار خرده هر سه آمريکا

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 با  انجمن حجتيه داستانبه نظر من هنوز کل . تر سازد و آن هم ماجراى انجمن حجتيه بود روشن

را از  کل پرونده مربوط به نقش ساواک در ايجاد انجمن حجتيهفعلى دستگاه . روشن نشده استو سازمان سيا ساواک 
هاى همکارى آخوندها با  در واقع يکى از اولين کارهاى رژيم جديد از بين بردن پرونده. بين برد و تاريخ را مخدوش کرد

اعدام سريع صحرايى و  محاکماتقبال گفتم اوائل انقالب اين خبر درز کرد که . هاى سلطنتى و امپرياليستى بود دستگاه
جريان  حتىو رژيم، قبلى و فعلى فراموش نکنيم بسيارى از سران . برخى سران رژيم سابق نيز در همين رابطه بوده است

گويم هرکه با انجمن حجتيه رابطه داشته  تاکيد کنم نمى. ريشه در همين انجمن داشتندهمگى مجاهدين  و  شريعتى
 کنترلتر از  بعدشود که  اين باعث نمى بدست ساواک ايجاد شدريم که انجمن حجتيه بپذيحتى اگر . است ساواکى بوده

مراتب شيعه با ساواک عليه چپ قابل انکار است و نه اين واقعيت که  نه وجود مراودات سلسله اما  .نشودآن خارج 
هاى اسالمى در خارج  رى انجمنهمکا. به فکر بديل اسالمى بود به بعد فعاالنه ٥٦دست کم از سال  ساواکخود بخشى از 

ها با سيا  آقاى ابراهيم یزدى از رهبران انجمن اسالمى در آمريکا سال. اى است کشور با سيا و ساواک نيز امر شناخته شده
فيمابين  ىدر اينکه روابطپس . گرفت رابطه داشت و اين انجمن هم از دولت آمريکا و هم از دولت ايران کمک مالى مى

به اين راحتى قبل از انقالب که ائتالف اسالمى  استچگونه اگر چنين نبود . نمى توان داشتداشته ترديدى وجود اينها 
توان توضيح داد که  امروزه چگونه مىمثال وارد مذاکره بشود؟ يا در تهران و پاريس و واشنگتن آمريکا دولت توانست با 

عمليات اجرائى برخى مجاهدين به اين راحتى مورد اعتماد سه سازمان امنيتى متفاوت قرار بگيرند؟ در حدى که در 
واقعيت را فراموش کند که اگر نبايداين تاريخ ايران هرگز بعالوه . برنامه ريزى باشند به ميز دعوت شدگان  جزو مخفى 

به جريانات آخوندها يا بنابراين روابط بين . شد  کاشانی نبود کودتای بیست و هشت مرداد موفق نمىهللا حمايت آیت
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و همين امروز هم عليرغم  پديده جديدى نبوده و نيستو امپرياليستى بورژوائى هاى  راديکال اسالمى با دولتاصطالح 
  .سرمايه دارى جهانى و امپرياليزم است جزيى از اردوگاه" جمهورى اسالمى"تمام منازعات با آمريکا رژيم 

طبقه بورژوايى  بورژوا هر چند با سازمان خرده خردهطبقه همان طور که در باال گفتم مشکل اينجاست که سازمان بورژوائى 
تر  روشن تا مسئلهزنم مى مثالى از دوران کنفدراسيون . بورژوا متفاوت است اما محل سربازگيرى هردو يکى است خرده
در ٬ غاز شدآمسلحانه در ايران   که مبارزه هنگامى ٬آن اوایل. ای کرده باشم هم اشارهبه اين نکته شاید در بحث اول  .شود

در . نصب مى شدسالن  صحنه اصلىپرچم مجاهدین و فدائیان در چپ و راست  دانشجويان کنفدراسیونهاى  کنگره
ند يکى از دبيران کرد سازمان اشاره مىمتفاوت اين دو طبقاتى  هاى که به برنامهمنجمله ما  جواب اعتراض برخى از اعضا

عليه رژيم بطور کلى خلق ما از مبارزات مسلحانه " میگفتبود  جريانات مذهبىکه خودش سخت مخالف ) مائوئيست(
 خبر  وقتىها  بعد. باشند" خلق"و به شرط آنکه جزيى از  بدون توجه به محتوای طبقاتی آنيعنى ، "میکنیم دفاع
کنفدراسيون نيز پرچم اسالمى را با  ٬ندتغيير دادرا مجاهدين هاى سازمان کودتا کردند و ايدئولوژى  "مارکسيست"رسيد

يعنى حاال که هر دو پرچم (" ؟!يمراحت شد" دبير بعدها در اين باره گفته بودهمين . پرچم مارکسيستى عوض کرد
. بى خبر از آنکه تناقض ديگرى گريبانشان را گرفته بود. )شدديگر نبايد جايى براى اعتراض با شده اندمارکسيستى 

گفتند بوضوح مجاهدين  مى) در ايجاد سازمان وحدت کمونيستى دست داشتند مثال همان هايى که بعدها(اى  عده
مباحثات و استدالالت مضحکى . در سالن گذاشتمجاهدين را هر دو بخش پرچم اسالمى نيز هنوز وجود دارند پس بايد 

منجمله انجمن ما (ها  جلسات برخى از واحد ٬شد ه از طرف رهبران مائوئيست براى توجيه حذف پرچم اسالمى ارائه مىک
را " خلق"تمام ماهيت اپورتونيستى اين مقوله . کشانيدو حتى زدوخوردهاى فيزيکى  را به جنگ و دعواى دائمى) در لندن

کردند بطور خودکار يک مدال  ات با هر کسى که ساخت و پاخت مىحضر . توان ديد ها بخوبى مى در همين پشتک و وارو 
بورژوايى و در مرحله انقالب  مارکسيستى اين بود که اين سازمانى است خرده" استدالل. "کردند خلق هم هديه اش مى

اش  هيت طبقاتىکرد به ناگهان ما بورژوايى با ايشان مخالفت مى اما اگر همين جريان خرده. دموکراتيک اينها جزو خلقند
بورژوازى اگر با ما بود جزيى از خلق بود و تا آن جا  بنابراين خرده. بورژوازى اله و بله کرد نوشتند خرده شد و مى برجسته مى

  .بورژوا نبود که جزيى از خلق بود ديگر چندان هم خرده

  

اگر اشتباه نکنم ها و حذف های دلبخواهی،  راستی با توجه به اهمیت بحث تاب آوردن مخالف، و مقابله با این دست سرکوب: س
اگر خاطرتان هست بد نیست  . در باره ضرورت دفاع از حقوق دموکراتیک مجاهدین مطلبی نوشته شده ۵٩تیرماه  ٢١چه بایدکرد  درنشریه

  در این باره توضیحی بدهید؟

و از مبارزات هر  ندباش همگانسرکوب حقوق دموکراتيک  بايد مخالفطبقه کارگر و جريانات راديکال بله، خوب : ث.ت
يکى از ايرادات بزرگ استالينيزم دقيقا در عدم درک همين . ندبراى کسب حقوق دموکراتيک نيز دفاع کن ىو جريان کس

بل ااز بنی صدر در مقهم  ٬هم محاکمات صحرايى و اعدام سران رژيم قبلى را محکوم کرديم بنابراين ما. اصل است
ارزیابی جدیدی از  کهنبود به این معنا اين ولی  .مجاهدين را محکوم کردیم  سرکوب همرژيم دفاع کرديم و الت حم

  . منفى ترشدبسيار خود انقالب  با تجربهاتفاقا ارزیابی منفى قبلى ما از مجاهدین . ماهیت مجاهدین پیدا کرده باشیم
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ای  تصفیه. نسبت میدهند ۵۴جرای تصفیه در درون سازمان مجاهدین در سال برخی سرکوب خونین مجاهدین توسط رژیم را به ما: س
برخی زمینه تاریخی سرکوب خونین . که در جریان آن کسانی مثل مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف و غیره به قتل رسیدند

  . ها از این جریان میدانند مسلمان مجاهدین به دست رژیم جدید را در کینه بچه

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

از همان دوران شاه بسيارى از آخوندها جريان شريعتى را در هر حال به خاطر داشته باشيد که . کردند مجاهدين دفاع مى
ها  و درسطح هوادارها هم همواره مجاهدين مورد ضرب و شتم مابقى به اصطالح بچه مسلمان. ناميدند هم مارکسيست مى

اظ اما از يک لح. بودند چرا که از همان ابتدا روشن بود خمينى و آخوندهاى اصلى نظام همه مخالف مجاهدين بودند
هاى خرده  پايهايدئولوژى اثر منفى مهمى داشت و آن اينکه به اصطالح واقعیت این است که اين نحوه از تغيير ديگر 

بورژوايى مجاهدين که چپ  هاى خرده همان پايه.شتر به طرف ارتجاع هل داديمجاهدين را هر چه ببورژوايى خود 
حتى در همان . عملکرد رهبرى مجاهدين کامال ضد چپ شده بودشان بود و اينک به خاطر  استالينيست دائم دنبال

هاى  توان سال لبته مىا. ابتداى انقالب هم درجه همکارى بين مجاهدين و مابقى چپ خرده بورژوايى بسيار ناچيز بود
روش شان داد که کودتا بود يا نبود مشاجره کرد اما واقعيت تجربى بعد از انقالب نتغيير ايدئولوژى سال بر سر اينکه اين 

تعداد ديديم  مثال ما بوضوح از همان زمان در خارج کشور مى. بودو غیر قابل توجیه و دفاع اين کار کامال نادرست 
هاى  "مارکسيست"بنابراين تاريخ اثبات کرد که . بودمجاهدين مارکسيست  ين برابر طرفداران مجاهدين اسالمى چند

يعنى يا از اول ايدئولوژى يک اقليت را  ٬کردند که بعدها مجبور به انجامش شدند مجاهدين بايد از همان اول کارى را مى
کردند و يا اگر اصرار بر اين تمايز داشتند سازمانى جديد و با نامى جديد ايجاد  جايگزين ايدئولوژى کل سازمان نمى

است که  ادعا هايىنمونه ديگرى از  يمبدانآن کودتا  را ناشى از  رژیم عليه مجاهدينخود اما اینکه وحشيگرى  .کردند مى
آخوندى که چشم ديدن آخوند ديگر را ندارد براى کوبيدن مجاهدين نيز نيازى به . نمی توان آنها را چندان جدی گرفت

چرا که : کرد در واقع فقط حماقت خود آخوندها را اثبات مىمجاهدين " مارکسيستى"طعنه به سوابق . رددليل و برهان ندا
  ؟  !ستند توضيح دهند که عليرغم داشتن چنين سوابقى چگونه مجاهدين توانسته بودند تا بيت رهبرى نفوذ کنندنمى توان

با خوش تا که انتظار داشت  بودرهبری خود مجاهدین  لوحی ساده ٬اصلى مى بينيد که دليلقضيه نگاه کنيد  عمقاگر به 
ديگر که رژيم  اميد نقش بر آب شدزمانى اين و فقط . ى نصيب خود کندسهم ٬قدرت تصاحب خدمتى به آخوندها در 

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

رهبران . از روى استيصال نبود" مقاومت مسلحانه"فاز مجاهدين از نظر خود. مهمى است که بايد روى آن تاکيد کرد
 قدرت را از چنگ آخوندها در آورند ندکه اگر با دوز و کلک و زد وبند در باال نتوانستمجاهدين واقعا بر اين باور بودند 

دست کم . هاى آن به هدفشان برسند و درگيرى نظامى با پايهبا ترور سران رژيم حاال به اندازه کافى نيرو و نفوذ دارند تا 
منجمله بزرگترين  ٬فراموش نکنيم بخش عمده چپ. کرد رهبرى مجاهدين عامدانه و آگاهانه چنين برداشتى را تبليغ مى

و حتى به دنبال مجاهدين با توهمات و شعارهايى . ن همين توهم را باور داشتبخش آن يعنى فداييان اقليت نيز دقيقا عي
  . تر از خودشان در اين ماجراجويى درگير شد حتى مبالغه آميز 

مجاهدين . به نمايش در آمد٦٠در تابستان  اين سازماندر تظاهرات معروف نظامى مجاهدين فاز جديد نمونه از اولين 
در نظر داشته باشيد که تظاهرات در .ادامه دهند شهر شروع شده بود تا شرق تهران از مرکز  راکه شانتوانستند تظاهرات 

 خودی بود و ينما اين در واقع نوعى قدرتبنابراين . سرتاسر اين مسير مورد حمله مسلحانه نيروهاى طرفدار رژيم بود
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بتوانند اين تظاهرات مجاهدين م یکرد باور نمىهم  اخود ماشاره کنم . دادند نيز اين را موفقيتى بزرگ جلوه مىمجاهدين 
اما نحوه موفقيت مجاهدين . کردند برگزار کنند و چند نفر از رفقاى ما براى تهيه گزارش در اطراف تظاهرات حرکت مىرا 

با راه رمز موفقيت مجاهدين اين بود که . موثر بود مجاهدين ساده اماتاکتیک . داشتخود حکايت از مشکالت بعدى 
جلوى دسترسى شد  هاى فرعى که منتهى به مسير تظاهرات مى در کم و بيش همه خياباننظامى داختن درگيرى ان

اين اما در عين حال به اين معنى بود که جز عده معدودى از . را گرفته بودندنيروهاى حزب هللا به تظاهرات اصلى 
ى يا تخت  جمشيد سابق که مسير اصلى تظاهرات بود و فراموش نکنيد خيابان طالقان(ها  عمارتها و  ساختمانساکنين 

اين موفقيت تهران خبر دست اولى از کمتر کسى از ساکنين مسير تظاهرات در خود ) است تا مسکونى عمدتا ادارى
يست بلکه هدف خود مجاهدين نيز بسيج مردم ناما با توجه به اين سياست مجاهدين آشکار بود که . داشت مجاهدين

از توده  مجاهدين دقيقا مصادف است با قطع اميد" ومت مسلحانهامق"آغاز فاز بنابراين بايد گفت . استقدرت نمايى 
    !ها

  

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

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

در نظر  چراکه.  های مختلف ندارند امثال نگهدار هیچ تمایلی به تفاوت قائل شدن میان دورهآیا می توان گفت که . دیگری در پیش گرفتند
برای مقابله کردن با تهاجم بعدی رژیم وجود داشت خیلی  هایی که ها برای توضیح چگونگی شکست و امکان بندی گرفتن این دوره

ها توجه به این مسائل  کنند با یکدست کردن همه این دوره سعی می آیا می توان مدعی شد که برخی از فعاالن و تحلیلگران. اهمیت دارد
  . مهم و نقشی که خودشان در آن داشتند را پاک کنند؟

. همين مثال باال گوياست. مسئله بسيار ساده است.م در این زمینه بحث کردیمبله، فکر میکنم در بخش قبلی ه: ث.ت
کند که ضد انقالب  توانستند در تهران چنين تظاهراتى را سازمان دهند اثبات مى هنوز مى ٦٠همين که مجاهدين در سال 

هاى توانستيم کار  هم ما مىکه اى  در دورهيعنى  ٥٧بنابراين در  سال . حتى پس از سه سال هنوز کامال مسلط نشده بود
هنگامى که مجاهدين و  بخشى از چپ نيز به  ٬تر بود خیلی ضعيف ٦٠هم ضد انقالب به نسبت سال ى بکنيم و موثر تر 

در دیگر بدیهی بود که نيروهاى انقالبى اين  ۶۰در سال  ٬ضدانقالب پرداختندماهیت و اهداف استراتژیک پرده پوشى 
ضد انقالب تا دندان مسلح سران مجاهدين تبلور خودرا در  ٥٧اپورتونيزم . تر باشند تب ضعيفبه مرامقابل ضد انقالب 

  . يافته بود ٦٠سال 

در آن دوران هم مسئله ما اين نبود که مثال با مقاومت مسلحانه جلوى دست بدست شدن حاکميت سرمايه  ٬بعالوه
از .  سرکوب به راحتى امکان پذير نشود ٦٠تيم تا در سال گذاش دارى را بگيريم بلکه بايد پا به عرصه جنگى سياسى مى

در آن سه سال " دارى وابسته ضد سرمايه"و " ضد امپرياليستى"ديدگاه چپ نيز مى بايست به جاى تمام مبارزات پوشالى 
شد  م نمىچنان وضعيتى حاک ٦٠کرديم در آن صورت در سال  کرديم و طبقه کارگر را متشکل مى از فرصت استفاده مى ٬اول

" مارکسيسم. "هاى رزمى آن هم روى کاغذ باشد ساختن جوخهتالش برای که پاسخ امثال سازمان اقليت به ضد انقالب 
آنها غافل بودند که تنها ! ها باشد حتى بدرد راهنمايى خودشان هم نخورد اين جريانات چپ که قرار بود راهنماى توده

اى برساند طبقه کارگر  سازمان يابد و بسيج شود و مبارزه طبقاتى را به نتيجهتواند در مقابل ضد انقالب  نيرويى که مى
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 ٦١و  ٦٠مى توانستيم در سال هاى  ٬صرفا به همين ها پرداخته بود ٬شايد اگر چپ به جاى خرده کارى و اپورتونيزم. است
  . با حربه اعتصاب عمومى به جنگ ضد انقالب برويم

ما در بهار همان سال ای که  در کنگره. شده بودیموارد دوره عقب نشينى  اينک .بودچيز ديگرى  ٦٠واقعيت سال  ٬اما
شدیداً  ى طبقاتىو تناسب قواو ضد انقالب مستقر شده  شکست خورده انقالبى این بود که جنبش  مان ارزیابی ٬داشتيم

طبقه باید هنوز هم ، بودشخص ما م  یفاوظ .کرد شدهیچ کاری نمینه به اين معنى که اما . به ضررطبقه کارگر است
در آن دوره مشخص اما اين عمدتا به معناى جمع و . به حرکت در مياورديمو علیه این رژیم  ساختيم کارگر را متحد مى

حساب  نشینی عقبدر واقع نوعى در وهلۀ نخست هايى مخفى بود که بتوانند  جور کردن نيروى موجود و گسترش شبکه
از در همين يکى دوسال داشت در دست بکند، همانی را هم که  حتى اين کار رانتوانست  چپ. شده را سازمان دهند

  . چيزى جز تعميق شکست نبود ی نظامی مجاهدینيماجراجو نتيجه دنباله روى از . دست داد

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

اى خودشان در آن زمان تبليغ  باورى کودکانه را دوستان توده اتفاقا عين اين خوش همدستی با آن در جنایاتش است؟
بورژوايى ضد امپرياليستى  گفتند که این رژيم برخاسته از جنبش خرده مگر موضع حزب توده چه بود؟ می. کردند مى

ها حساب يک مشت آخوند مرتجع که خود را اين وسط جا زده اند  توانيم بعد است و ما با همکارى تاکتيکى با آن مى
" نگين مجهز کنيدهاى س سپاه پاسداران را به سالح"بايد از فرخ نگهدار پرسيد تفاوت اين استدالل با شعار ! برسيم

که ضد انقالب آشکارا وارد فاز سرکوب گسترده حقوق  ٦١و  ٦٠کجاست؟چراحزب توده و اکثریت حتى در سال هاى 
انتقام تاريخ اين بود که اين دو گروه فقط  طعنه آمیزترین ماجرا و دموکراتيک شد همکارى با ضد انقالب را ادامه دادند؟ 

  ! شان را اعدام کرد کردند که ضد انقالب اسالمى سران خودهنگامى از همکارى با رژيم انتقاد 

  

چطور می دیدید؟ و دیگر اینکه امروز  ۶٠به عنوان کسی که در آن دوره حضور داشتید تغییر فضای سیاسی ایران را بعد از خرداد : س
م برای دفاع از اعدام ها و کشتاری که در شنویم و یکی از دستاویزهای رژی درباره خشونت و کشتار و ترور های آن دوران خیلی صحبت می

اند  حتی کسانی از خود نظام که حاال با آن زاویه پیدا کرده. 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 می

ماهيت ضد انقالب در عملکرد ضد انقالبى آن نمودار مى . فکر کنم جواب اين سئوال را هم قبال به شکلى داده ام: ث.ت 
درک نکرد و يا اگر هم  ٥٧اما اگر کسى در سال . فرض کنيم مجاهدين خود بخشى از اين ضد انقالب نبودند. شود

 ٥٧حکم قتل خود را در همان سال  ٬ضد انقالب است همان" انقالب اسالمى"که اين سعی کرد انکار کند احساسش کرد 
پس اين که کدام يک حمام خون را زودتر بر پا کرد چه تغييرى در اصل ماجرا دارد؟ واقعيت اين است که . امضا کرده بود

کامال  اين نيز .  از همان روز اوِل بعد از قيام حمله به مجاهدين آغاز شد و اين خود مجاهدين بودند که توهم داشتند
اما . هاى ضربتش حمالت به مجاهدين را شدت بخشيده بودند نيروهاى امنيتى رژيم و گروه ٥٩روشن بود که از اواخر 

ابتکار ابلهانه خود فریاد پيش بسوى مقاومت مسلحانه سر دادند، در واکنش به اين حمالت يا تحريکات مجاهدین اينکه 
واضح است که ضد انقالب با . اينجا اين نيست که چه کسى شروع کردبه نظر من مسئله مهم . رهبران مجاهدين بود

  .غصب قدرت سياسى مقصر اصلى و شروع کننده است اما اينجا بحث بر سر واکنش به آن است
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ها معرفی و افشا نکردند، فقط در پیشگاه تودهها و رهبرانى که ضد انقالب را  خواهم بگويم ايکاش گناه سازمان يعنى مى
 ٬يعنى بيش از دو سال پس از اينکه ضد انقالب قدرت دولتى را در چنگ گرفت ٥٩از اواخر . خطا خاتمه ميافت به همين

هاى  همين سازمان ٬توان گفت ديگر هر کسى درک کرده بود که ضد انقالب کيست و چيست يعنى از زمانى که مى
نتايج اين . شدند" مقاومت مسلحانه"ردفاز وا) اقليت به دنبال مجاهدين_ يکى پس از ديگرى (ورشکسته به تقصير 

شدت گيرى . تغيير جو سياسىى کامال محسوس شده بود ٦٠قبل از پايان سال .  ماجراجويى از همان ابتدا روشن بود
رفقای مثال   .فعالیت کرد و در خیابان ظاهر شدعلنى هنوز میشد با اين حال در اوائل اين دوره . سرکوب آشکارتر شده بود

هاى کارگرى  شد به محل تجمع اتوبوس حتى مى ٦٠تا اواخر . روزنامه بفروشند وز در تهران میتوانستند در خیابانما هن
هاى امنيتى در شهر براى به تور انداختن  هاى دستگاه و گشتزیاد بود دستگيرى خطر  البته. رفت و اعالميه پخش کرد

چند ماه .ى تشکيالتى و تبليغاتى را علنى انجام دادکارهاگونه ز این ابرخى اما هنوز میشد  ٬فعالين و مبارزين فعال بودند
تعداد دستگيرى ها و زندان  ٦٠در اواخر . ت نداشت در خیابان ظاهر بشوداجر  کسى ماجراجویی نظامی دیگر بعد از اين 

ند و افراد را شناسايى میچرخیدها  در خیابانهمراه با توابين هللا  های حزب گشت  .رفته ها و حتى توابين فراوان بود
پس از . باال بودها و مخالفين نظام شباهت داشت احتمال دستگيريش  حتى اگر ريخت و وضع کسى به چپى. کردند مى

توانستند  که نمى بسيارى از مخالفين .اسم، آدرس و شغل: مشکوک شدن به شخص همانجا از او سه سوال می پرسیدند
و حتى مهمتر  دیگر  ۀجنببنابراين .هاى بعدى روبرو مى شدند پاسخ درستى به اين سه سوال بدهند با دستگيرى و بازجويى

از يک طرف جو رعب و . اى و فعالين آن وارد کرد اين دوره اين بود که ماجراجويى نظامى ضربه مهلکى بر مبارزات  توده
هر آن چه را از انقالب " منافقين"ن توده ها حاکم کرد و از طرف ديگر ضدانقالب به بهانه مقابله با بيدر نگرانى و انتظار را 

  . باقي مانده بود لگدکوب و سرکوب کرد

  

که خطاب به گرایشهای انقالبی و انتقادی نوشته شده بود و از " سومین سالروز،اکنون چه؟"متنی منتشر شد با عنوان  ۶٠در بهمن : س
در این دوره بخشی از اقلیت، . شکل گیری گرایش سوسیالیزم انقالبی است  این همان دوره. رود مهم آن دوره به شمار میسندهای 

امضای این . بخشی از رزمندگان و بخشی از سازمان وحدت، گروه قیام و افراد دیگری نیز به گرایش سوسیالیزم انقالبی نزدیک شدند
اگر مایلید در . کنید و گویا این نام هم داستان خاصی دارد لین بار است که شما از این نام استفاده میکنم برای او  فکر می. ث است.متن ت

  .این زمینه هم صحبتی کنید

 ٦٠بله، همانطور که در بخش قبلى گفتم در واقع پشت کل ماجراى اعالم بيرونى اين گرايش در اواخر سال : ث.ت
ما به اين نتيجه رسيده بوديم که ايجاد شايد از يک سال قبل از آن . سال بود تصميمات کنگره خودمان در فروردين همان

در هر حال براى ما همان . کرديم گرايش فعاليت مى به شکل يکحزب کارگران سوسياليست اشتباه بود و بايد از اول 
نبود و بايد به مثابه جريانى  موقع روشن شد که راه ايجاد حزب انقالبى در ايران ساختن بخش بين الملل چهارم در ايران

حزب مى بايست نتيجه چنين فعاليتى مى بود . کرديم چپ انقالبى موجود فعاليت مىتر  وسيعنظرى ـ سياسى درون طيف 
اصطالح  مرحله بهيعنى اگر ما مفهوم حزب سازى را مفهومى استراتژيک تلقى کنيم اعالم گرايش . و نه آغازگر آن

که نه تنها در ايران بلکه در مقياس بين المللى نيز ما هنوز تا فراهم کردن شرايط توان ديد  مىبوضوح امروزه . پيشاحزبى
بين المللى سرو  در سطح سوسياليزم انقالبى نخست بايد به گرايش براى ايجاد حزب انقالب جهانى فاصله زياد داريم و

به صورتى منسجم و  يشى در سطح جهانىچنين گرا که گفت شود نمىهم به اعتقاد من حتى هنوز . بدهيمسامان 
گرايش " هنوز هم ما در مرحله ايجاد ٬بنابراين .وجود دارد ٬يعنى بصورتى که ديگران آن را ببينند و بشناسند ٬مشخص

  . بر فقدان آن افسوس مى خوردفرانسه  ١٨٤٨مارکس در انقالب گرايشى که . هستيم" سوسياليزم انقالبى
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معنى عملى اين حرف اين است که بايد به جاى اعالم بى موقع حزب توان گفت  در رابطه با تجربه ايران بطور کلی مى
با ايجاد ايران  ورودمان به عرصه انقالباعالم . کرديم براى مدتى به صورت يک گرايش در يک طيف بزرگتر فعاليت مى

تر نساخت بلکه  بر نیروهای رادیکال و پیشگام هموار  ما راى تاثير گذارىنه تنها راه را ب" در ايران الملل چهارم بخش بین"
هاى  براى بسيارى از فعاالن گروه. داد شرايط عينى خارج از ذهن ما نيز صحت اين ارزيابى را نشان . در حتى مسدود ک

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

هاى  همان موقع مثال خود من با رفقايى از گروه. ها بود چه الزم بود ايجاد ظرفى براى تسهيل همکارى بين اين گرايش
هايى بين ما پيرامون اينکه  در تماس بودم و بحث...) راه کارگر و  ٬رزمندگان ٬گروه قيام ٬ان وحدتسازم ٬اقليت(مختلف 

و حتى بطور مشخص طرح ايجاد يک بولتن بحث درون طيف راديکال و . در اين اوضاع چه بايد کرد آغاز شده بود
ها منتقل  و گفتگو کنيم نبود اما بحث البته امکان اينکه در جايى جمع شويم. سوسياليست به بحث گذاشته شده بود

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

يعنى  ٬دها و محافل انتقادى انقالبى آن دوره بودن مخاطب ما گرايش" اکنون چه؟ ٬سومين سالروز"بنابراين در آن بيانيه 
و هدف آن اعالم علنى ضرورت ايجاد گرايش . هايى که با برخى نمايندگانشان مشغول بحث بوديم جرياناتى از نوع همان

توان گفت اين نوشته اولين  از اين لحاظ مى.  هاى انقالبى بود جديدى در چپ و تدارک گروه بندى نوينى از  سوسياليست
  . ه معنى ايرانى و مشخص و امروزى آن استب" گرايش سوسياليزم انقالبى"مانيفست 

و . ث.بين ت. اى از هم جدا هستند اوال اين دو تا اندازه. شد و بعد تراب ثالث از همين جا شروع . ث. ماجراى اسم ت
شناختند و هنوز هم همينطور  همه هميشه من را به اسم خودم يعنى هرمز رحيميان مى! تراب ثالث دوسال فاصله است

هاى مطبوعاتى  در کنفرانسخودم در نشريات عمومى مقاله منتشر کرده بودم و ايران هم من بارها با اسم در . است
ها با  هرچند اسامى درونى ما چه در بين الملل و چه در گروه خودمان متفاوت بود و بسيارى از نوشته. شرکت کرده بودم

م و از نظر بيرونى هميشه به طور علنى و تحت نام شد اما من به اصطالح سخنگوى حزب بود اسم مستعار منتشر مى
نظر به اهميت اين بيانيه و صرفا به خاطر . بنابراين انتخاب اسم جديد از روى مخفى کارى نبود. کردم خودم فعاليت مى

 و لذا برای پرهیز از حساسیتهای خاص آن" تروتسکيست"بويژه مِن (اينکه اين اعالميه به اسم کس خاصى تمام نشود 
قبال توسط بسيارى منجمله يکى از رفقاى سابق خودمان استفاده . ب. دو حرف الف. استفاده کردم. ث. از ت) دوران

چندى بعد اما يکى از دوستان دوران دبيرستان من که اکنون . بنابراين من دو حرف ديگر الفبا را انتخاب کردم ٬شده بود
ن ماجرا به دست رژيم کشته شد هنگامى که اين مسئله را شنيد اصرار سوسياليست اسالمى شده بود و چند ماه بعد از اي

اين اسم براى او داللت مذهبى خاصى داشت که البته با . داشت که دو حرف مذکور در واقع مخفف تراب ثالث است
خطاب کرد و بعدها يکى از رفقاى فدايى من را در جمعى علنى در پاريس تراب . برم ذکر جزيياتش حوصله شما را سر نمى

يا  ٦٣و فکر کنم از سال (در هر حال کم کم اين اسم روى من ماند و من هم به ياد آن دوست . شد علنىخالصه اين اسم 
اما در پرانتز . اکنون ديگر حتى اگر بخواهم تغييرش دهم مشکل خواهد بود. ديگر با همين اسم ادامه دادم) به بعد ٦٤

همان طور که گفتم اين اسم اختراع محض بود و ! ثريتى ها هم فکاهى و هم غم انگيزاى بگويم نظير استدالالت اک خاطره
نامى وجود دارد تا چه . ث.نه من قبال در جايى استفاده کرده بودم و نه قبل از انتشار اين بيانيه کسى خبر داشت که ت

اما از آنجا که اين بيانيه . دانستند ىحتى بسيارى از رفقاى خودمان تا يکى دو ماه بعد نم. رسد به اينکه چه کسى است
در بين رفقاى اقليت تاثير زيادى گذاشته بود يکى از رهبران استالينيست قهار اقليت براى اينکه اعضا و هواداران را از 

دى در اوين تواب شده و قرار است بزو او  ٬.)ث.يعنى ت(شناسيم  تبليغ کرده بود که ما اين آدم را مى ٬مطالعه آن بترساند
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يعنى روش ! پس هر کسى به شما اين اعالميه را داد بدانيد که مشکوک است. اش از تلويزيون پخش شود نوار مصاحبه
  !استالينيستى براى مقابله با نظر مخالف" کالسيک"

دید بندی ج برای اینکه این گروهپيشنهاد ما به رفقاى جريانات ومحافل ديگر اين بود که . اما برگردم سر مسئله گرايش
ها و محافلى که  طرح ما اين بود که هر کدام از گروه. ريمنیاز داو سازماندهى  راه بیافتد ما به یک بولتن بحثبتواند 

به نمايندگى از طرف خودشان براى هيات یک نفر را پيرامون اين بحث گردآمده بودند و با پيشنهاد کلى توافق داشتند 
ما در شرايطى بوديم که نشريه بايد بر سر . تيار را بدهند که بتواند تصميم بگيردتحريريه انتخاب کنند اما به او اين اخ

داد که رفقا بخواهند در باره هر تصميمى به گروه خود  داد اما وضعيت امنيتى اجازه نمى مسائل روز و فورى نيز نظر مى
د بايستد و صرفا تشکلى عددى از اگر هيات تحريريه نتواند به عنوان يک جمع روى پاى خو  ٬به عالوه .رجوع کنند

توانستند مقاالت خود را به يک  ديگر چه نيازى به هيات تحريريه هست؟ دوستان مى ٬ها باشد نمايندگان گروه
هدف اين بود که اين هيات تحريريه هم بتواند . ولى ما به چيزى بيش از صرفا بولتن مکاتبات نياز داشتيم. مرکزبفرستند

بندى جديد چه از لحاظ سياسى و چه به لحاظ نظرى را در بولتن به بحث بگذارد و  تدارک اين گروه تمام مسائل مربوط به
در کنار این ما در آن زمان در ضمن . هم کانونى باشد براى تبادل نظر بر سر مسائل عملى و جارى بين همه رفقاى فعال

يعنى قبل از انتشار اين بيانيه . مسائل کارگرى و زنان نيز بوديم ویژه در خصوصبحث مشغول تدارک دو تشکل فراگروهى 
بولتن بحث را عاقبت نتوانستيم در ايران منتشر . ها آغاز شده بود فعاليت در سطوح مختلف براى گسترش همکارى

ه جاى توافق کل نهايتا توافق حاصل نشد و طبق معمول يکى دو گروه تالش کردند کودتا کنند و توافق بين خود را ب. کنيم
برخى از رفقا عليرغم انتقاد به گذشتۀ سازمان  خود هنوز به دنبال حفظ اسم و . اما اين هم به جايى نکشيد. جمع جا بزنند

که عاقبت دو سال بعد  "سوسياليزم وانقالب"نشريه . پذيرفتند هاى سابق بودند و استقالل هيات تحريريه را نمى رسم
بعدا . قصد انتشار آن را در ايران داشتيم ٦١و  ٦٠کنيم در واقع همان بولتنى بود که سال  توانستيم در فرانسه منتشر 

انجمنى از زنان سوسياليست نيز تشکيل داديم که چندين جزوه نيز منتشر . توانيم جداگانه در باره آن صحبت کنيم مى
اين نشريه با . بود" رزم کارگر" ٬کل جديدنشريه کارگرى اين تش. کرد اما نتوانست بيش از حدود يک سال دوام بياورد

شد نتوانست  زياد دوام بياورد و پس از يک  تر بود و دست کم در تهران بين کارگران به طور وسيع پخش مى اينکه موفق
ها عاقبت ضربه خورد و دوسال بعد عمال در داخل  در واقع گروه خود ما هم به دليل همين فعاليت. سال زير ضرب رفت

  !اى نيست نشينى هم کار ساده براى يک گروه کوچک حتى عقب. پاشيداز هم 

واقعیت این بود . بايد بگويم خود ما هم در آن دوران هنوز بيش از اندازه خوش بين بوديمنگاه میکنم به عقب اکنون که 
ودشان بر روی آب در واقع پای خ ٬آن زمان دور اين پروژه همکارى و نوسازى جمع شده بودند ن رفقایی هم کهاکه هم

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

نظامى شبه براى کسى که سيستم فرماندهى . دشان ايدئولوژيک در حال گسست از مارکسيزم نيز بودندو به اصطالح خو 
طبيعى بود اکنون که از آن تجربه گسست کرده بود از مفهوم حزب  ٬دانست مثال سازمان اقليت را تجسم حزب لنينى مى

يکدست و الزاما رو به پيش نبودند که بتوانيم  و  ثابت جريانات انتقادى آن دوران جرياناتىیعنی . لنينى هم گسست کند
هاى انتقادى گريز از مرکز ارزيابى  ها به منزله گرايش بعدها روشن شد آنچه ما در اين سازمان. روى آنها حساب باز کنيم

کست و روحيه رزمنده و انتقادى در شرايط ش. ام اول براى گريز از مبارزه بودکرده بوديم در بسيارى موارد در واقع گ
  . به سرعت به ياس و سرخوردگى تبديل شد ٬فقداِن بديلى که بتواند رفقا را درمسير درستى سازمان دهد
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تعدادى از اعضا ) ۶۰اواخر همان سال (مثال در کنگره اول اقليت . اما بايد در نظر بگيريد که اين تمايل ضعيف نبود
. را به راى گذاشتند و چيزى حدود يک سوم آرا را کسب کردندهاى کنگره ما  هايى بر اساس خطوط کلى قطعنامه قطعنامه

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

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

  

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

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

در حال ايجادش بود با اين عنوان تعريف و متمايز خود او حرکت کارگرى که آن به نظر ما خود مارکس هم . گرفته بوديم
فتم ما در ضمن قبال گ. اش سوسياليستى و روشش انقالبى است يعنى جريانى در درون جنبش کارگرى که برنامه. کرد مى

لنينيست يا  ٬به همين دليل ما هيچ وقت ادعاى مارکسيست. همواره مخالف اسامى وعناوين ايدئولوژيک بوديم
گرایش "مشخص عنوان اما . مى ناميديم هاى انقالبى  بلکه همواره خودمان را سوسياليست ٬تروتسکيست بودن نکرديم

اى فورى با زدن يک  هاى ما عده البته مانند خيلى ديگر از حرف. کار برديم به ١٣٦٠بعد از تابستان را  "م انقالبیزسوسیالی
اگر یادتان باشد مارکس . کردند برچسب تروتسکيستى به گرايش مذکور خيال خود را از مباحثه و درک مفاهيم راحت مى

در رابظه  .وجود نداشت که گرایش سوسیالیزم انقالبی درون جنبش کارگری افسوسدر رابطه با انقالب فرانسه میگوید 
گفتيم به تجربه دريافتيم که  مى. در واقع همان حرف را بزنيممى خواستيم ما سومين سالروز هم با انتشار مقاله ایران با 

گرایش به . در جنبش کارگرى ايران نيز نتوانستيم چنين گرايشى را ايجاد کنيم و بايد اکنون دست به کار ايجاد آن بشويم
تشکيل  توانيد حزب يا نطفه اوليه حزب رانهنوز اگر . یمنيست حزبىتشکل به اصطالح  دروضعيتاین معنا که ما هنوز 

 )و بعد حتى سوم و چهارم(از لحاظ ادبيات سياسى بين الملل دوم . دعمل کنيرایش بايد به شکل يک گدر واقع  دهيد پس
برخالف جناح که . درون يک حزب واحد است به اختالفات تاکتيکى در گرايش معناى ديگرى نيز دارد و آن اشاره

آن برای بیان وضعیت  بودصحیحی به نطر ما اعالم ضرورت آن اقدام اينکه  خالصه. مى کند بيانراتژيک را ستاختالفات ا
بين شکل مناسب همکارى سازى و هم از لحاظ  هم از لحاظ توضيح وضعيت خودمان و شکست پروژه حزب. زمان

گسست از خطوط موجود و آغاز از : بيان شده است ىروشنبه در همان بيانيه هم اين هدف . هاى انتقادى آن دوره گرايش
  ! خط صفر

  

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 حزب  یکی از ویژگی. نشینی منظم است ها گرفت همین مسئله عقب از بلشویک ١٩٠۵ت سال هایی که می شود بعد از شکس درس

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

در واقع سئوال اصلی من . اگر ممکن است در این باره و به طور کلی در رابطه با محتوی سند کمی صحبت کنید. بحث ما به روشنی دید
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سیاسی چپ در آن  جریاناتای  بیل صداهای حاشیهاین است که چرا علیرغم این سند و علیرغم اسنادی مثل این سند و علیرغم این ق
  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
اى که  يعنى دوره. تعیین سرنوشت خود انقالب بوداساسى ترين مسئله سياسى روز مسئله ای که  دوره انقالبی بود،

پس بوضوح مسئله اساسى اين بود که تا . ائتالف آخوندى بازارى قدرت را گرفته و مشغول باز سازى دولت بورژوايى بود
ها در مقابل ضد  توان از دستاوردهاى توده توان اين پروژه ضد انقالبى را به عقب راند و تا چه اندازه مى چه اندازه مى

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

در اينجا بود که اين جريانات . کرد و خودش را سازمان داد و تا دندان مسلح کرد و به سرکوب خونين دست زداستفاده 
اما نکته جالبى که . سعى کردند تا کفاره گناه سازشکارى قبلى را با قهرمان بازى و بقول شما شکست شاعرانه پاک کنند

بنيادى ترين مشکل . ست؛ ايدئولوژى به مثابه آگاهى کاذباينجا نبايد فراموش کرد مسئله ساده قدرت ايدئولوژى ا
ها چه بود؟ اين که به خاطر آن چارچوب ايدئولوژيک در واقع حتى قادر به ديدن ضد انقالب لخت و  نظرى اين سازمان
. ودشدند که سر خودشان باالى دار رفته ب"  سرنگونی طلب"اغلب اين جريانات هنگامى به اصطالح . عريان هم نبودند

هاى احساسى شان  واکنش. ضد انقالب را هنگامى احساس کردند که پوست و گوشت خودشان دم توپ قرار گرفته بود
بدين ترتيب ما از يک طرف جرياناتى انتقادى داشتیم اما پراکنده و . هاى احساسى بود نيز نتيجه منطقى همان دريافت
يکى . ناگهان يکى پس از ديگرى مبارز و رزمنده و انقالبى شده بودندهايى بودند که به  بى برنامه و از طرف ديگر سازمان

هاى آمل دست به حمله نظامى مى زد و آن يکى در کردستان  اينجا را با بيروت اشتباه گرفته بود يکى ديگر از دل جنگل
حتى سازمان کمى  گفتم. هاى رزمى بود کرد و ديگرى مشغول سازماندهى جوخه مقر نظامى و دستگاه مخابرات برپا مى

کرد تا از قافله  تر و سياسى تر مثل سازمان وحدت کمونيستى هم به ناگهان سه بار در هفته روزنامه منتشر مى معقول
  . سرنگونى طلبان عقب نيفتد

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

هاى انتقادى  اوال شکل گيرى گرايش. قبال در اين باره توضيح دادم. توانستيم بکنيم اما نه به اين معنى که کارى نمى
هاى انقالبى در  ى ايجاد گروهبندى جديدى از سوسياليستهاى موجود چپ براى اولين بار شرايط را برا درون سازمان

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

در برخى از . جريانات اعتراضى زنان نيز هنوز فعال بود. اى هنوز وجود داشت در کردستان جنبش توده. ادامه داشت
مبارزه کارگران بر سر قانون کار نيز هنوز . مبارزه سر حجاب اجبارى هنوز ادامه داشت ٦٠کارخانجات حتى در اواخر سال 

توانست خود به  يافت و هر کدام مى در جريان بود که مى بايست تداوم مى يعنى بسيارى از مبارزات. جريان داشت
ها  هدف ما هم همين بود که هم رفقا را از افتادن به دنبال ماجراجويى. نيرويى عظيم در مقابل ضد انقالب تبديل شود

  . برحذر داريم و هم به طرف فعاليت هاى واقعى و مهمترى که پيش رويمان بود جلب کنيم
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الملل چهارم تصمیم غلطی بوده و درست این  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 سوسیالیست را . کردید بود که به صورت گرایش در درون نیروهای انقالبی فعالیت می

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

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

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

در نتیجه از لحاظ تشکیالتی هنوز همان حزب . موکول شده بود الملل بینبعدى به کنگره ائل این مسحل شده بود و 
در حال اما در عين حال . نيز منتشر مى شد» چه باید کرد« هداشت و هنوز همان نشری وجودکارگران سوسیالیست 

ه گران سوسیالیست را بعد از کنگر حزب کار بطور رسمى . هى طيف وسيعترى از نيروهاى خودمان بوديمسازمان د
  . بين الملل استعفا داديمخود يعنى پس از آنکه از . منحل کردیم، یعنی تقریباً سه سال بعد ١٩٨٥درسال  الملل  بین

  

گویید با وضعیتی که  در آنجا که می. در متون جریان شما در همین دوره بحث خیلی جالبی وجود دارد که توجهم را خیلی جلب کرد: س
در یک . در دولت بورژوایی ایجاد شده بین دولت بورژوایی و رژیم سیاسی والیت فقیه تضادی به وجود آمده است) ٥٧-٦٠(بعد از سه سال 

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

ای  پدیده. طلب و غیره هستیم ین واسطه است که همواره شاهد به وجود آمدن دائمی جریانات اصالحبه هم. مقابله با روند جهانی می بیند
گوید این نوع از پیکربندی رژیم  تحلیلی که می. ام هنوز حداقل من ندیدهنزد جریانات چپ دیگر نظیر این تحلیل را . که هنوز هم ادامه دارد

این . تنش درونی میان دولت بورژوایی و رژیم سیاسی در نظام سیاسی ایران حاکم باشدشود که همواره یک  اسالمی باعث می  جمهوری
ها به غلط از نمایشی بودن یا نوعی  دهد و خیلی تضادی دائمی و واقعی است که به بسیاری از مناسبات در صحنه سیاسی ایران شکل می

توانند درک  د بنیادی نظری مستحکمی باشد و به همین سبب نمیگویند بدون اینکه تحلیلشان واج از جنگ زرگری بودن آن سخن آن می
  . .علت زایش دائمی و بی پایان چهره ها و جناح های مخالف درون طبقه حاکمه چیستکنند که 

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

به عبارت ديگر . و ماهيت بورژوايى دولت تبديل خواهد شد رژيم سياسىسياسى کشور به محل تالقى شکل مذهبى 
اما . وضعيت به حالت عادى برگردددارى نيز توقع دارد که  سرمايه ٬اکنون که دستگاه واليت فقيه انقالب را شکست داده

منازعه . چرا که بازگشت به وضعيت عادى يعنى تيشه به ريشه قدرت سياسى زدن باند آخوندى حاکم چنين قصدى ندارد
امپرياليزم اکنون خواهان عادى شدن شرايط . دارى جهانى با رژيم ايران نيز ريشه در همين تضاد دارد بين آمريکا و سرمايه

اما آخوندهاى ايرانى حتى از نظاميون آمريکاى التين خودمحور . استهستلزم بازگشت آخوندها به حوزه است و اين م
در دوران معاصر ديديم . ترند و به سادگى قدرتى را که وضعيت ويژه تاريخى به چنگشان انداخته از دست نخواهند داد

ه که قدرت را به دست سياست مداران عادى فهمند که زمان آن رسيد هاى نظامى هم عاقبت مى که حتى ديکتاتور 
. گيرنداما تمام تاريخ سیاست در همه جای جهان گواه آن است که آخوندها در اين دسته قرار نمى. بورژوايى بدهند

. عالوه بر پیشینۀ تاریک روحانیت مسیحی و یهودی، همین تاریخ معاصر ایران بهترین شاهد چنین تصور و ادعایی است
ر واقع نشانه اين بود که اين جريان نه تنها شرايط را به حالت عادى در نخواهد آورد که به وحشيانه ترين د ٦٠سرکوب 
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اى از درون خود  همواره عده. ايم عملکرد اين تناقض را بارها ديده. شکلى مخالفين واليت فقيه را سرکوب خواهد کرد
دهد که  ها نشان مى اما به محض اينکه منطق رفرم) ت بورژوايىاصالحا(کنند تا دولت را اصالح کنند  دستگاه سر بلند مى

و خروج از زنند يا از زندان اوين  ها يا خود تيشه به ريشه رفرمهاى خود مى رفرميست ٬بايد قدرت واليت فقيه کاهش يابد
گردند و  هاى هيات حاکم مى هاى رايج دارد که دنبال جناح اين تحليل رويکردى خالف خيلى تحليل. در مياورندکشور سر 

ها اختراع کنند و يا کال اين تناقضات را صرفا نمايشى و  کنند منافع اقتصادى طبقاتى متفاوتى را براى اين جناح يا سعى مى
تنها تصنعى نيست که در واقع انعکاسى است از اين تضاد واقعى در  منازعات درونى هيات حاکم نه. تصنعى جلوه دهند

اتفاقا به همين دليل نيروهاى مترقى در مبارزاتشان براى دفاع از حقوق دموکراتيک در مقابل ضد . فضاى سياسى ايران
ياد ندارم جريان ديگرى  اين تحليل ما در آن زمان بود و به. کردند انقالب بايد از اين تناقض در زمان خودش  استفاده مى

اين تحليل متکى بود بر فهم ما از تئورى دولت مارکس که قبال هم اشاره کرده بودم؛ يعنى . هم تحليل مشابهى داده باشد
  . تفاوت قائل شدن بين دولت و حکومت

  

طور چنین نکته مهمی که چ. کننده بوده است این نکته خیلی مهمی است که شاید همین حال هم در صحنه سیاسی ایران تعیین: س
غایب است و ما در عوض این همه ادبیات درباره در تحلیل های جریانات چپ ایرانی های چپ قرار بگیرد  های جریان  باید پایه تحلیل

  تفنگ و شعر و کوه و جنگل و غیره داریم؟

همان یعنی  .طلبد خود را مىداری منطق خاص  سرمایهنظام ! اى نبود آن تحليل خيلى هم تحليل پيچيده ٬راستش: ث.ت
شوند  اى مساوى وارد بازار  دار با سرمايه اگر دو سرمايه. ضرورت دارند تضمین انباشت سرمایهقوانين و مقرراتى که براى 

نه اينکه يکى سرش به باد برود ديگرى بدون . توقع دارند از نرخ سود متوسط نيز کم و بيش به طور برابر بهره ببرند البته
مضافا به اينکه در اين دوران قوانين و . تى يک ريال ريسک کند درآمدى چندين برابر نرخ متوسط سود کسب کندآنکه ح

کنند جهانى شده اند و ايران براى شرکت در بازار جهانى نيز عاقبت بايد به  مقرراتى که انباشت سرمايه را تنظيم مى
دولت بورژوايى است و از مناسبات . ینطور نیستما ا وضعيت فعلىدر صورتی که . چنين اصالحاتى تن بدهد

اما رژيم واليت فقيه که درجريان بهم خوردن تناسب قواى بعد از قيام به قدرت رسيده است  ٬کند دارى دفاع مى سرمايه
ئمى ها به هر قيمتى که شده حتى و بويژه با ايجاد بحرانى دا آخوندها و بازارى. دارى نيست حکومت متعارفى براى سرمايه

دارى نه تنها به چنين اصالحاتى تن نمى دهند بلکه از ترس خارج شدن قدرت از چنگشان خود به  براى خود نظام سرمايه
بويژه اينکه پس از سه سال همين دستگاه مذهبى نقدا . دارى تبديل خواهند شد عامل بازدارنده توسعه عادى سرمايه

البته . ه بود و عمال به دولتى در داخل دولت تبديل شده بودبخش مهمى از اقتصاد کشور را در دست خودش گرفت
توانستند تئورى دولت مارکس را به  دانستند طبعا نمى مى" ديکتاتورى پرولتاريا"جرياناتى که ديکتاتورى استالين را 

ورى مارکس مفهوم مهمى در تئ ٬تفاوت و گاهى حتى تناقض ميان رژيم سياسى و دولتبی تردید، اما . درستى درک کنند
تواند اشکال مختلفى بخود  اما رژيم سياسى مى ٬دار است دولت بورژوايى در تحليل نهايى ديکتاتورى طبقه سرمايه. است
منطق دولت بيشتر متاثر از مناسبات . از حکومت سلطنتى مطلقه و استبداد فاشيستى گرفته تا جمهورى پارلمانى. بگيرد

است در صورتى که رژيم سياسى به تناسب قواى سياسى در جامعه مدنى  زمدت تر و به اصطالح درا تر  اى توليدى پايه
جبهه "مثال اگر تاکتيک . هايى را در نظر گرفت که اين دو حتى در تضاد با يکديگر قرار گيرند توان دوره مى. بستگى دارد

 ٬دار بود ر دست طبقه سرمايهتوانستند در شرايطى که دولت هنوز د شد و احزاب کارگرى مى کمينترن موفق مى" واحد
در . توانست رژيم سياسى و دولت را در مقابل يکديگر قرار دهد چنين وضعيتى مى. حکومت کارگرى تشکيل دهند

  . هدف کمونيست ها استفاده از امکانات حکومتى براى بسيج انقالبى توده ها بود ٬صورت پيروزى انتخاباتى
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دارى که همان زمان  در هر حال در آن دوره براى ما مهم اين بود که تاکيد کنيم تناقض بين واليت فقيه و دولت سرمايه
البته از لحاظ تاريخى و دراز مدت عاقبت رژيم . نيز آشکار شده بود صورى نيست و ريشه در وضعيت سياسى ايران دارد

همان طور که در ايران هم مشاهده . چراکه منطق سرمايه خواهد چربيدسازد  سياسى خود را با دولت طبقاتى سازگار مى
سال پیش به مراتب بورژوايى تر شده  ۴۰نسبت به  ٬دست کم بخش ادارى و بوروکراتيک آن ٬کنيم دستگاه دولتى مى

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

تواند انجام دهد و دائم بايد حساب و کتاب و قانون مندى هاى دولت بورژوايى را نيز در نظر  هر کار که بخواهد نمى
دارى نيز  امروزه بسيارى از اقتصاد دانان سرمايه. دارى نيز وابسته است سرمايهحفظ قدرتش به برقرارى نظام . بگيرد

به ماجرا اى  البته هر کدام از جنبه. کنند دقيقا به همين تناقض به مثابه دليل عمده مشکالت اقتصادى ايران اشاره مى
واقعى است و به طور مستمر بر تغيير و  اما اين تناقض. و با بزرگ کردن يک جانبه يکى از عوامل دخيل در آنپردازند  می

  . تحوالت سياسى ايران اثر گذاشته است

  

ای از کنم که چطور همین مطلب ساده و پایه پس بازهم سؤالم را تکرار می. گفتید که رسیدن به این تحلیل کار چندان دشواری نبود: س
و اینها در عوض مقدار زیادی ادبیات حماسی، رمانتیک و اغلب  گیرداعتنایی محض قرار میطرف بخش بزرگی از چپ در ایران مورد بی

  کنند؟ترین مسائل مبرم آن روز تولید می ای نامرتبط با مهمترین و پایه

اساسا براى اين . ستى بر بخش عمده چپ بر مى گرددمائوئیستى و استالینیفرهنگ  مشکل به غالب بودناین : ث.ت 
بینند که خودشان  دنيا را با عينک ايدئولوژيک درست همان طور مى. تئورى همان ايدئولوژى است ٬گونه جريانات

بعالوه همان طور که . براى اينان چيزى جز صغرا و کبرا چيدن براى توجيه سياست و شعار نيستتئوری  ! خواهند مى
دارى غربى را آخرين دستاوردهاى صنعت آريامهرى  ى مفلوک ما اجناس بنجِل دسِت دهمى و مونتاژى سرمايهبورژواز 

به معنای (هاى در واقع ضد انقالبى  وارداتى  بورژواى ما نیز انواع و اقسام ايدئولوژى خرده" روشنفکران" ٬دانست مى
حاال . که جايگزين مشاهده ساده وضعيت موجود کرده بودندرا نه تنها جايگزين تحليل ) برداری محض و غیرخالقانه کپی

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

امروزه . ای  و يا مثال تز انقالب مرحله! اى از دل شناخت اوضاع ايران بیرون نيامده بودآشکار است که چنين ادعای مسخره
ها سال چپ ايران به دلیل همين تز استالينيستى اى دفاع کند، اما دهکمتر کسى وجود دارد که از تز انقالب مرحله

گذرد کسی از اینها نشسته تا تامل کند و ببیند چرا آن همه سال که از قيام مى ٤٠آيا دراين . ضربات جدی و کاری خورد
آيا اينها عاقبت پذيرفته اند که ريشه اين تئورى در سياست  هزینه به علت چنین تحلیل از پایه نادرستی پرداخت شد؟

به همين سبب تا سال ها بعد هم  .بود؟ البته خير" بد"در مقابل بورژوازى " خوب"استالين براى وحدت با بورژوازى 
اساسا بزرگترين ضربه استالينيزم به جنبش کارگرى جايگزين کردن ! تئورى مارکسيستى دولت را درک نخواهند کرد

  !تئورى انقالبى با دروغ و تحريف و شعار است

  

برخالف نگاه خطی استالینیستی که . تنکته مهم دیگر این متن سومین نگاه غیرخطی به تاریخ اس. سومین سالروزبرگردیم به متن : س
گوید با توجه به تضادی که در  آید باالتر و برتر است، این نگاه می رود و همواره چیزی که در آینده می می پنداردر تاریخ دارد به جلو می
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این رژیم ارتجاعی هستند به هیآت حاکمه وجود دارد، اگر در آینده هر نوع گرایش لیبرالی شکل بگیرد از سوی عامه مردم که زیر ضرب 
. باری شاهدش هستیم عنوان یک امر مترقی و پیشرو در نظر گرفته خواهد شد، یعنی دقیقا همان چیزی که ما امروزه به شکل تاسف

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

 سوسیالیزم و انقالبیکی دو سال بعد است که در مقاالت نشریه . به تفصیل نیامده استسالروز  سومیندانم که بحث این تضاد در متن 
  .به طور مشخص فرموله شده است

آيا واقعا دو قرن . هاى معاصر براى اثبات اين امکان است اتفاقا انقالب ايران شايد يکى از اولين نمونه. بله، دقیقاً : ث.ت
توان گفت عليرغم همه چيز نيروهاى مولده در جامعه ايران  آيا مى. به عقب برنگشته ايم؟ از هر لحاظ که حساب کنيد

آيا نظام سياسى و اجتماعى ما ! آيا فرهنگ آزادگى و شعور سياسى تعالى يافته است؟ خير! کرده است؟ خيرپيشرفت 
و الى ! آيا نابرابرى کمتر شده است؟ خير! آيا توزيع ثروت و امکانات بهتر شده است؟ خير! پيشرفتى کرده است؟ خير

تواند به امرى ضد انقالبى   نيز مى" انقالب"جهانى  دارى هاى قبلى توضيح دادم چگونه در عصر سرمايه در بحث. آخر
دارى و  يا چگونه رشد سرمايه. شود تبدل شود؛ وچگونه انقالب سياه اسالمى از دل انقالب سفيد آريامهرى زاده مى

صنعتى سازى آريا مهرى در ايران از يک طرف به افزايش عظيم تهيدستان شهرى و از طرف ديگر به تقويت آخونديزم 
ستيک تهديد ياى که امپرياليزم از غار تاريخ بيرون کشيده بود خود آن را با موشک بال شود؛ و هيات حاکمه ر مىمنج
  ! کند مى

 ٬ند در مقابل ارتجاع آخوندى بديلى ارائه دهدکارگر نتوا هطبقاگر . است بوده ما همین همسئلتابحال  ٥٧قيام از بنابراين 
عملکرد فجيع اين . هاى نوليبرالى و امپرياليستى بمثابه آخرين کالم در دموکراسى تلقى خواهند شد ارتجاعى ترين برنامه

از يک طرف ضدانقالب مغلوب سلطنتى اکنون بديل ضدانقالب حاکم . کنيم عقب گرد را در حوزه سياست مشاهده مى
ست و از طرف ديگر بخش اعظمى از اپوزيسيون به مزدوران امثال بن سلمان و نتانياهو و ترامپ بدل مى شوند اينها شده ا

بدين ترتيب در ايران ضرورت انطباق رژيم سياسى با دولت بطور دائم . همگى نتايج اين عقب گرد تاريخى است
توانند چيزى جدا از  ها نمى اين گرايش. فقيه قرار خواهد دادتر را در مقابل نيروهاى واليت  هاى ليبرالى بورژوايى گرايش
دارى جهانى باشند بنابراين دقيقا ما وسط چنين شرايط عجيبى گير کرده ايم که  هاى نوليبرالى حاکم بر سرمايه گرايش

   .دارى جهانى به محبوب ترين بديل براى حتى بخشى از چپ بدل مى شوند هاى سرمايه ارتجاعى ترين سياست

  

گفتند که انقالب ایران در راستای بازسازی دولت بورژوایی بوده و چنین بحث  ای می حتما به یاد دارید که در اوائل انقالب عده: س
کردند که باید تالش کنیم در جریان این بازسازی شرایطی فراهم کنیم که طبقه کارگر بعدا بتواند در شرایطی مناسب خودش را سازمان  می

  . دوست داشتم در رابطه با این موضوع هم صحبت کنید که تفاوت این دیدگاه با تحلیل جریان شما چه بود. لیت کندداده و فعا

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

البته من به ياد . کرد مثال اين جريان يکى از محدود جرياناتى بود که از خواست مجلس موسسان دفاع مى. کرد را درک مى
اتحاد چپ " اين گروه اوائل انقالب با چندجريان ديگر. ندارم در عمل اقدامى در رابطه با اين برنامه کرده باشند

ديگر در  ٦١و  ٦٠دانم در سال هاى  تا جايى که مى. را تشکيل دادند که دوام نياورد و فعاليت خاصى هم نکرد" دموکراتيک
اختالف ما با . تر نيز در خارج کشور به جناح سوسيال دموکرات جبهه ملى پيوستند ايران خبرى از اين جريان نبود و بعد
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. در بخش قبل هم در اين باره صحبت کرديم. دارى ايران و ارتباط آن با رهبرى مذهبى  بود هآنها ارزيابى آنها از سرماي
  ٬از آنجا که طرز فکر اين جريان منحصر به فرد نيست و امروزه هم به اشکالى ادامه دارد. احتماال توضيحاتم کافى نبود

  . تر بحث کنيم اگر اجازه بدهيد اين مسئله را قدرى مفصل

رمز موفقيت رهبرى مذهبى در این بود که در آن زمان  ٬بخشى از جريان مورد اشاره شما ٬بسيجابى نشريه مثال ارزي
و دليل اين پديده هم اين است که ايران هنوز در مرحله انباشت اوليه . جمعيت عظيم تهيدستان شهرى نهفته است

در همان . دارى نشده است اندازه کافى سرمايهبه اصطالح دليل اين عقب افتادگى مذهبى اين است که ايران به . است
اوال اهميت پديده تهيدست شهرى در ايران مختص چند سال آخر قبل از انقالب . نگاه اول ايراد اين نظر روشن است

سال قبل بر  ١٥است در صورتى که انقالب سفيد و کنده شدن حدود نيمى از جمعيت روستايى از زمين به بيش از 
. آغاز شده بود اما بيش از ده سال طول کشيد تا مسبب بحران بشود ٤٠ها از اواسط همان دهه  ت به شهر مهاجر . گردد مى

انفجار عظيم در تعداد تهيدستان شهرى هنگامى رخ داد که رشد صنايع جديد به بن بست رسيده بود و ديگر 
بحرانى  جريانتر اين  به عبارت ساده. ندهاى جديد جذب ک توانست جمعيت آزاد شده از وسائل توليد را در کارخانه نمى

ايراد دوم اين بود . گذاشت دارى مى دارى در ايران بود به حساب کمبود رشد سرمايه سال رشد سرمايه ١٥را که ناشى از 
هاى فرصت  توانست در واقع زمينه ساز برداشت ساخت و مى که اين نگاه ماهيت واقعى ضد انقالب را کم رنگ مى

اى است و با رشد بيشتر  توگويى اين عقب افتادگى موقتى و مرحله. رژيم سياسى بعد از قيام بشود اى از  طلبانه
دارى در ايران  اين استدالل متکى بر اين باور بود که با رشد سرمايه. هاى مادى آن از بين خواهد رفت دارى زمينه سرمايه

تر پشت اين تحليل چيزى نبود جز توجيه  عبارت سادهبه . شوند جريانات دموکراتيک در جامعه همگانى و گسترده مى
يکى ديگر از روياهاى تاريخى خرده بورژوازى  ٬يعنى .تئوريک براى اثبات امکان ايجاد دولت دموکراتيک بورژوايى در ايران

  .ايران

توان در اين يا  ه مىکنند ک دارى به مثابه يک مدل تجريدى از توليد اجتماعى نگاه مى ها اغلب به سرمايه اين نوع تحليل
دانيم مطابق نظر مارکس  مى. دارى نيستند به همين خاطر قادر به درک رشد ناموزون و مرکب سرمايه. آن کشور پياده کرد

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

اى نبرده ايم بايد به اين دليل باشد که آن چه ما داريم  هنوز  دارى برخورداريم و از مزاياى آن بهره هاى منفى سرمايه جنبه
هنوز هم برخى از . بين بسيارى از مفسران رايج است هنوز هم اين نگاه در . دارى به معنى واقعى کلمه نيست سرمايه

دارى که مطابق مدل  دارى ما آن نوعى از سرمايه نويسند  ما هنوز در دوران انباشت اوليه ايم و يا سرمايه دوستان مى
نيز  کپيه بردارى هاى اخير از بحث هاى مغشوش ديويد هاروى در باره انباشت اوليه. توقع داشتيم و بايد باشد نيست

) يعنى بعد از عبور از مرحله تاريخى انباشت اوليه(او اين امر بديهى را که در جوامع سرمايه دارى . مزيد بر علت شده اند
تخريب فراشدهاى در واقع نوعى اين اما !  نيز انباشت اوليه مى داند  ٬هنوز نابودى توليد کنندگان مستقل  ادامه دارد

بدين ترتيب به بحث  مرحله سرمايه دارى در ايران اين اغتشاش جديد نيز اضافه . تانباشت اوليه به دست سرمايه اس
  .شده است

گذرد و اکنون بر کل اقتصاد جهانى منجمله  دارى واقعا موجود هيواليى است که چندين قرن از حياتش مى اما سرمايه
دارى جهانى نيستند و  هاى اين سرمايه اغلب کشورهاى جهان امروزه چيزى جز زائده. سيستم اقتصادى ايران غالب است

اين وضعيت جديدى نيست که دوستان ما تازه بخواهند کشفش کنند؛ دست کم از اوائل قرن بيستم به بعد وضعيت 
دارى ايران در اين يا آن مرحله از رشد است در بهترين  در چنين وضعيتى صحبت از اينکه سرمايه.  همين بوده است



٣بخش  تاریخ مسکوت 20  

Kandokav.com   ١٣٩٨ مرداد، ٨کندو کاو   

دارى  سرمايه. اى از حرکات اين هيوالى کهن سال است دارى در ايران جنبه رشد سرمايه. استحالت فقط بحثى مکتبى 
گفته اين دوستان شبيه آن است که مثال يکى در انگليس به . طلبد اى است که هزار پاى اين هيوال مى ايران در مرحله

دارى نشده  ورپول به اندازه کافى سرمايهصدها هزار کارگر بيکار صنايع متروک ليورپول بگويد اشکال اينجاست که لي
رشد و عدم رشدش به . اى از رشد قرار دارد کند در چه مرحله خودش تعيين نمى ٬تا چه رسد به يک زائده  ٬يک جز. است

 رشد کرده" کافى"دارى به اندازه  بنابراين در ايران نيز نه تنها سرمايه. عملکرد ارگانيزمى بزرگتر از خودش  وابسته است
بوضوح هرچه . بود بلکه دقيقا بخاطر تناقضات ناشى از همين درجه از رشد بود که جامعه ايران را به ورطه سقوط کشانيد

دو صد چندان  ٬دارى در ايران بيشتر رشد کند يعنى همان تناقضاتى که در نتيجه چنين رشدى بروز کرده است سرمايه
اميد به ايجاد دولت . تى آن را دوران طفيلى گرى سرمايه ناميداين همان دوره اى است که لنين بدرس. خواهند شد

  . بودسپری شده حتى زمان مارکس اش  تاریخی هدور  رويايى است که ٬دارى در دوران انحطاط دموکراتيک سرمايه

شد و در  مىهايى عمدتا توسط جريانات بورژوا ليبرال ارائه  چنين بحث. در باال اشاره کردم که مشکل فقط تئوريک نبود
درواقع . نيز رواج داشت ٬بين جوانان جبهه ملى و يا کسانى که از جريانات مائوئيستى و يا استالينيستى برش کرده بودند

گويم خيالى چون اينجا در واقع  مى. هاى بورژوازى ليبرال خيالى ايران بود اين پوششى چپگرايانه براى ابراز اميال و آرزو 
کجاست آن بورژوازى که قرار است اين برنامه ليبرالى را . برخورد همين خيالى بودن بحث هاست ايراد ديگرم به اين طرز 

: منطق اين همان گويى. دارى يک مفهوم تجريدى است بورژوازى نيز مثل سرمايه جرياناتبه اجرا بگذارد؟ براى اين 
. تر خواهد شد تر شود بورژوازى هم ليبرال لوبدارى مط دارى به بورژوازى ليبرال نياز دارد پس هرچه رشد سرمايه سرمايه

چه شد آن بورژوازى ليبرالى که قرار بود ظهور کند؟ بدين ترتيب بسيارى از اين  ٬بيش از يک قرن بعد از انقالب مشروطه
کند که اگر در دل خود  اين نظرگاه اما دقت نمى. جريانات سياسى سخنگويان موجودى هستند که خودش غايب است

فعلى نتواند عالئم اين ظهور را نشان دهد معنايش اين است که بورژوازى واقعا ليبرال نيز وجود ندارد تا اين  اقتصاد
حفظ . ها چه شد؟ به تفاوت اين ديد با خود واقعيت نگاه کنيد اما نتيجه عملى اين گونه تئورى. تحليل را بفهمد و بپذيرد

در صورتى که چشم براه بازسازى  ٬شکست انقالب و پيروزى ضد انقالبيعنى  ٥٧دولت بورژوايى در ايران بعد از قيام 
اين ديگر ضد انقالب . دولت بورژوايى و ظهور دموکراسى بورژوايى بودن يعنى جستجوى انقالب در درون خود ضدانقالب

ران اين يعنى در تحليل نهايى و در سياست اي. نيست بلکه نوعى دوره طفوليت ليبراليزم رعنايى است که در راه است
دارى در ايران نگاه کنيد اين اصالح طلبانى  اما اگر به واقعيت سرمايه! برنامه دنباله روى از اصالح طلبان درون حکومتى

که قرار است خير خواهى ما براى دموکراتيزه کردن دولت را بپذيرند اگر نياز واليت فقيه ايجاب نکند حتى امکان ابراز 
سال بورژوازى بى اصل و نسب ايران هنوز نتوانسته است حتى اين حق را کسب کند که  ٤٠ز و پس ا. وجود هم ندارند

حتى هيچ بخشى از آن چه در داخل و بقول دوستان در مراحل انباشت اوليه و . بگويد قدرت ولى فقيه  بايد محدود شود
راتيک را مطرح نکرده است تا چه در خارج و در عصر فضا نوردى سرمايه هنوز حتى خواست يک مجلس موسسان دموک

  . چه رسد که براى آن بجنگد

  

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

در حالی که در تحلیل شما به . داری ایران اتفاق افتاده است ی واقعی هم برای ایجاد سرمایه جریان اصالحات ارضی یک انباشت اولیه
  .داری در ایران به وجود آید ه سرمایهای انباشت شده باشد تا طبق عوض تاکید بر خلع ید و ایجاد نیروی کار آزاد است تا اینکه مثًال سرمایه
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دارى به مثابه يک  از آنجا که نزد اين دوستان مسئله سرمايه. دردسر در باره مقوله انباشت اوليه زياد استبله، : ث.ت
اينان . دارى هر بار از نو در يک کشور جديد متولد خواهد شد شود تصور اين است که سرمايه پديده جهانى ارزيابى نمى

اگر به رشد . گيرند وقتى سرمايه دارى در کشورى غالب شود بر اقتصاد جهانى نيز چنگ خواهد انداخت ظر نمىدر ن
اول اينکه رشد : دارى در جهان نگاه کنيم دو پديده کامال برجسته را مشاهده خواهيد کرد و تاريخى سرمايه ىواقع

دارى  دوم اينکه هر چه از عمر سرمايه. ياس جهانىمق در دارى حتى در سطح يک کشور ناموزون است چه برسد  سرمايه
اين ناموزونى در عين حال به معناى ترکيب مراحل اما . شود تر مى گذرد اين ناموزونى در مقياس بين المللى شديد مى

کنند تا عناصر عقب  اى و تحت يک شرايط خاص عناصر پيشرفته کمک مى در دوره. پيشرفته و عقب افتاده نيز هست
تواند نتايج  اى ديگر وتحت شرايطى ديگر اين ترکيب مى اما در دوره. تر خود را به مراحل باالتر برسانند ه سريعافتاد

دارى  سرمايه گذارى انگليس در اروپا به رشد سرمايه. معکوسى ببار بياورد و در واقع باعث تقويت عقب افتادگى بشود
سطح انگليس برسانند اما عين همين روند در ايرلند به نابودى اقتصاد اروپايى کمک کرد و به آنها اجازه داد خود را به 

  .  ساله آن کشور انجاميد ١٠٠ايرلند و تبديل آن به مرکز توليد سيب زمينى منجرشد و يا  در هندوستان به  فالکت و انقياد 

شود که اين ديدگاه  باعث مى" سرمايه دارى ايران"ناديده گرفتن چارچوب جهانى رشد سرمايه و نگاه تجريدى به مسئله 
بويژه در اين اواخر دريافت سطحى ديويد هاروى از مارکس در اين . درک درستى از مفهوم انباشت اوليه نيز نداشته باشد

برخى از دوستان ايرانى هم به اتکاى مباحث هاروى تحليل هاى چندى . باره باعث اغتشاش جدى و غريبى شده است
کند که ايشان اولين کسى است که اهميت انباشت  ديويد هاروى ادعا مى. بيخ و بن نادرست استارائه داده اند که از 

به گفته وى حتى خود مارکس درک نکرده که انباشت اوليه حتى پس از پيدايش سرمايه دارى . اوليه را فهميده است
براى کشورهاى عقب افتاده به شکل  به اعتقاد هاروى اين نوع از انباشت بخصوص در عصر جهانى سازى و . ادامه دارد

. دهد اطالعى هاروى را نشان مى اما اين فهم و داعيه هاى ناشى از آن فقط بى. مهمى از انباشت سرمايه تبديل شده است
دارى انگليسى بر انباشت اوليه در ايرلند  خود مارکس در همان فصل انباشت اوليه در کتاب سرمايه در باره تاثير سرمايه

افتاده را  اين ادعاى هاروى که کسى قبل از او اهميت انباشت اوليه در کشورهاى عقب. کا نيز  بحث کرده استو آمري
  . حتى اگر به کارهاى روزا اشاره نکنيم. نفهميده نيز از اساس نادرست است

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

هاى انباشت اوليه و گذار از  دارى بابررسى چگونگى تسريع پروسه بررسى چگونگى پيدايش وجه توليد سرمايه
شورى زودتر توضيح اينکه چرا در ک. ضرورى براى آغاز انباشت کاپيتاليستى يکسان است) وکيفى(آستانه کمى 

شود بستگى به تشريح شرايط مساعد براى انباشت اوليه در  دارى پديدار مى از کشورى ديگر وجه توليد سرمايه
بنابراين پايگاه مقدماتى توسعه ى ناموزون . يکى و موانع صعب العبور در برابر انباشت اوليه در ديگرى دارد

  .در کشورهاى مختلف است هاى انباشت اوليه اقتصاد جهانى در ناموزونى پروسه

اى که بايد در نظر گرفته شود اين است که انباشت اوليه سرمايه با پيدايش وجه توليد  دومين مسئله
هاى انباشت اوليه ى سرمايه همجوار پروسه  دارى پروسه در سراسر تاريخ سرمايه. رود دارى از ميان نمى سرمايه

البته اين انباشت اوليه با گونه اول تفاوت ... وجود داشته است ى انباشت سرمايه از طريق توليد ارزش افزونه
دارى فقط با سازمان کهنه ى توليد  انباشت اوليه سرمايه در مرحله تکوين وجه توليد سرمايه. مهمى دارد

دارى هم اکنون پا گرفته دائما در تضاد با  در صورتى که انباشت اوليه در شرايطى که سرمايه ٬روبروست
  .شود اى است که در سازمان مدرن توليد انباشت شده است و توسط اين سرمايه تحديد و تعيين مى سرمايه
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امروزه در کشورهاى پيشرفته صنعتى پروسه رقابت بين انباشت اوليه و انباشت کاپيتاليستى نقش تعيين 
افتاده و ساختار هاى عقب  اى در مسير انکشاف سرمايه ندارد ولى براى فهم انکشاف اقتصادى کشور  کننده

توسعه ناموزون ومرکب اقتصاد جهانى  . گيرد کنونى اقتصاد جهانى بررسى اين رقابت در مرکز تحقيق قرار مى
هاى  ترکيب پروسه: خيزد هاى متوالى و همگام حرکت سرمايه بر مى دقيقا از وحدت ديالکتيکى اين لحظه

  .س جهانىانباشت اوليه ى سرمايه با انباشت کاپيتاليستى در مقيا

چرا که خود من اين مطلب را از ارنست  ٬و من برخالف ديويد هاروى ادعا نکردم که به کشف جديدى دست يافته ام
بنابراين نه تنها تداوم پروسه انباشت . مندل ياد گرفته بودم و خود او هم به روسدولسکى و والراشتاين رفرنس داده بود

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

در واقع تعريف صحيح مقوله انباشت اوليه را نيز کنار گذاشته است و با   ٬اما نکته مهم آنکه هاروى با اين کشف جديد
بيکار سازى و درآمد حاصل از  ٬رويه هايى همچون خصوصى سازى" انباشت از طريق تصاحب"اى تحت عنوان  طرح مقوله

انباشت "هم در اقتصاد سياسى کالسيک و هم درکاپيتال مارکس مقوله . نامد هاى دولتى  را نيز انباشت اوليه مى قرض
فقط يا اشاره به " انباشت اوليه. "فقط به دو معنا استفاده شده و تعاريف هاروى اختراعاتى است مختص خود وى" اوليه

اى از توليد يکى از  مثال در هر حوزه. دارى جديد دار جديد است و يا يک جامعه سرمايه هشکل گيرى يک سرماي
و يا از بين مثال پيشه . دار شود تواند به آن حداقلى از انباشت دست پيدا کند که بتواند سرمايه توليدکنندگان مستقل مى

اى که تا کنون وارد  يا در حوزه. يگران را از بين ببردوران در فالن يا بهمان حوزه توليد يکى به تدريج رشد کند و عمال د
در ضمن همين جا . توليد کااليى نشده بود يکى از ميان توليد کنندگان مستقل بتواند اين شکل از توليد را مستقر کند

مستقل قبلى را دارى وارد حوزه جديدى از توليد بشود و توليد کنندگان  ها اگر سرمايه اضافه کنم برخالف بسيارى از ادعا
بلکه اسم آن تخريب فراشدهاى واقعى انباشت اوليه در اين حوزه  ٬توان گفت انباشت اوليه ورشکست کند به اين امر نمى

دهد و  اما انباشت اوليه به معنايى که توضيح دادم هر روزه در بسيارى از نقاط دنياى فعلى رخ مى. توسط سرمايه است
  . انگيز باشد يا کاشف الزم داشته باشد خواهد بحثپديده عجيب و غريبى نيست که ب

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

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

رسد که وجه توليد کااليى ساده به وجه توليد کااليى  ايه به آن جا مىمثال در کشورى نظير انگلستان انباشت سرم
دارى در آن اقتصاد مشخص غالب  يا به عبارت ديگر مناسبات سرمايه. شود دارى تبديل مى يافته يعنى سرمايه تعميم

ودش را توليد هاى خ رسد که خودش مى تواند پيش شرط اى از انباشت مى يا بقول مارکس سرمايه به درجه. گردد مى
تر به اندازه کافى کارگر و سرمايه وجود دارد که سرمايه بتواند خود را در مقياسى گسترده تر  يعنى به عبارت ساده".  کند

توسط شرايط تاريخى داده شده در يک اقتصاد خاص تعيين مفهومى نسبى است و البته  "کافى"اين اندازه . بازتوليد کند
دارى پيدا مى  اى تاريخى و اوليه است که قبل از شکل گيرى جامعه سرمايه نشان دادن دورهخواهد شد؛ اما غرض اينجا 

  .  شود؛ و نه تعيين دقيق لحظه انتقال

اما همان طور که . کسانى که مثال ميگفتند ايران هنوز در دوران انباشت اوليه است منظورشان همين معناى دومى بود
شود تصور کنند پس بايد در هر جاى ديگر  دارى دقيقا باعث مى توليد سرمايه در جواب قبلى گفتم جهانى نديدن وجه
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اما آن انباشت اوليه تاريخى ديگر دوباره رخ . دنيا نيز عينا همين فراشد انباشت اوليه از نوع انگليسى اش طى شود
يه فقط در اروپاى غربى و شمالى سرما ٬پس از طى شدن دوران انباشت اوليه. نخواهد داد تا در ايران به دنبال آن بگرديم

دارى جهان نيز تا آن جا که ارتباطى با  هاى پيشا سرمايه يعنى بخش. غالب نشد بلکه بازار جهانى را نيز در دست گرفت
بنابراين حتى اگر کشورى در حال انباشت اوليه بود اکنون اين . اقتصاد جهانى داشتند  تحت کنترل سرمايه در آمدند

در نقل قولى که قرائت کردم حتى تاکيد کرده . گرفت که سرمايه بر بازار جهانى غلبه داشت يطى شکل مىانباشت در شرا
ام  که براى فهم اقتصاد جهانى و مراحل تحول آن بايد تاثير انباشت سرمايه دارانه در متروپول بر انباشت اوليه در حاشيه 

پاى غربى و شمالى به معناى کند شدن و حتى از بين رفتن آن در اساسا خود موفقيت انباشت اوليه در ارو . را بررسى کرد
اى که از کل دنيا غارت شده بود و در اروپاى شمالى و غربى متمرکز شده بود به  طال و نقره.  بسيارى نقاط ديگر دنيا بود

گ جهانى دوم که در دوره بعد از جن. دارى در اين مناطق بدل شد يکى از داليل مهم رشد سريعتر مناسبات سرمايه
اى مبادرت کرد همان فراشد انباشت  دارى در کشورهاى حاشيه دارى جهانى آگاهانه به گسترش مناسبات سرمايه سرمايه

جمعيت % ٤٠در اين رابطه بود که توضيح دادم با آزاد ساختن بيش از . اوليه را که قبال کند کرده بود سرعت بخشيد
اما باز هم بايد تاکيد . قع ما در ايران هم اين دوران انباشت اوليه را سپرى کرديمروستايى بواسطه اصالحات ارضى در وا

اينجا مسئله عمده کندن دهقانان از زمين بود و نه تمرکز وسائل . کرد اين فراشد با انباشت اوليه در انگلستان تفاوت دارد
داشتند که بتوانند اين جنبه از آماده سازى  به نقد سرمايه مالى و بانک جهانى و بانک اعتبارات صنعتى وجود. توليد

به اين معنا ايران با انقالب سفيد اين دوره را پشت سر گذاشت و رشد . دارى را به عهده بگيرند هاى سرمايه پيش شرط
 ٢زير  سال بعد از انقالب سفيد از  ١٠طبقه کارگر ايران در . دارى در ايران بعد از انقالب سفيد نتيجه آن بود عظيم سرمايه

نتيجه مستقيم بحران اين  ٥٠انفجار عظيم در تعداد تهيدستان شهرى در اواسط دهه . ميليون رسيد ٥ميليون به نزديک 
اين که از اين نوع رشد اقتصادى آخونديزم بيرون آمد به اين معنا نبود که اين يک رشد سرمايه دارانه . دارى بود سرمايه

دارى در ايران تحت هدايت و حمايت سرمايه  ان مقاله توضيح داده ام رشد سرمايهبلکه همان طور که در هم ٬نبوده است
. آخونديزم نتيجه منطقى انقالب سفيد بود. تواند جز عقب افتادگى محصول ديگرى بازتوليد کند مالى جهانى نمى

ظ اقتصادى بى معناست بلکه از بگوييم ايران هنوز در دوران انباشت اوليه است نه تنها از لحا ٥٧بنابراين هنگامى که در 
گوييم اگر انباشت اوليه ما هم مثل انگلستان  يعنى در واقع مى. اى جز فرصت طلبى محض ندارد لحاظ سياسى نتيجه

دارى  باشد و مطابق مدل کالسيک و تئوريک آن صورت بگيرد و در نتيجه به نوع ديگرى از سرمايه" حسابى"و " درست"
  ! پس پيش بسوى سازش با بورژوازى. هست که دولت دموکراتيک بورژوايى شکل بگيردهنوز اميد آن  ٬منجر شود

در مورد خاص . مى دانم پاسخ به اين سوال قدرى به درازا کشيد اما جازه دهيد در پايان به يک نکته ديگر هم اشاره کنم
اى و عملکرد قانون رشد ناموزون و مرکب نکته مهم ديگرى که  دارى در ايران و يا بسيارى کشورهاى حاشيه رشد سرمايه

دارى در اينگونه  از آنجا که سرمايه. ا دقيقتر بگويم دولت بورژوايىبايد در نظر گرفته شود مسئله دولت است؛ و ي
دارى جهانى رشد کرده است پس عمدتا نيز رشدى از باال و با  کشورها عمدتا تحت حمايت و به عنوان زائده سرمايه

شدن دولت ابتدا دارى در مثال اروپا که قبل از بورژوايى  بدين ترتيب برخالف رشد سرمايه. مداخله دولت داشته است
بايستى نخست دولت بورژوايى  در ايران مى ٬اى به چنگ آورد دارى رشد کرد و قدرت اقتصادى  قابل مالحظه سرمايه

دارى در اينگونه کشورها اساسا با جوامع  بدين ترتيب جامعه سرمايه. دارى بتواند رشد کند شد تا سرمايه تشکيل مى
اى تقريبا على العموم طبقات  در اين کشورهاى حاشيه. رشد سرمايه متفاوت است دارى اروپايى در دوران اوليه سرمايه

کسانى که اين . شوند هاى جديد بورژوايى تبديل مى دارى به کمک سرمايه جهانى به قدرتمندان دولت حاکم پيشا سرمايه
ايى دولت بورژوايى در ايران نيز هاى بورژوايى اروپ گيرند هنوز توهم دارند که همانند دولت تفاوت مهم را در نظر نمى

هاى فرمايشى و اين نوع رشد  اما اين گونه دولت! دبشو تر  دموکراتيک) و البته شايد به کمک برخى از اين دوستان(بتدريج 
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رانت خوارى و تاراج ثروت هاى  ٬فساد ٬دارى جهانى از همان ابتدا مهر استبداد دارى از باال و تحت کنترل سرمايه سرمايه
حتى مقام و منصب . دکنهر کسى در اين هيات حاکمه هر چه دارد تبديل به منبع درآمد مى .  مى را بر پيشانى داردعمو 

دارى ايران در دوران شاه تعداد آنهايى که که درزمرۀ خادمين دربار  فاميل بزرگ سرمايه ١٠٠تصادفى نبود که از . دولتى
بى . دار مستقل از دولت پيدا نکنيد امروز که شايد حتى يک سرمايههمانند . کمتر از انگشتان يک دست بود ٬نبودند

يکى از . عقب افتادگى و بى فرهنگى آن همگى نتيجه اين نوع توسعه اند ٬نوکر صفتى ٬اصل و نسبى بورژوازى ايران
و  کند هاى دولت بورژوايى اين است که بر خالف دولت طبقات حاکم قبلى سياست را از اقتصاد جدا مى ويژگى
بدين صورت . کنند هايى که قدرت حاکم اقتصادى را در دست دارند الزاما ارکان قدرت سياسى را  نيز تصرف نمى همان

اما . تواند بتدريج به سخنگوى منافع عمومى طبقه بورژوا و نه اين يا آن گروه از سرمايه داران تبديل شود دولت مى
توانند اين قدرت انحصارى را حفظ کنند بلکه خود  وب حقوق دموکراتيک مىهاى از باال نه تنها فقط با سرک اينگونه دولت

مثال . کند شان تکاليف دموکراتيک جديدى را به ليست تکاليف تاريخى حل نشده اينگونه کشورها اضافه مى پيدايش
ست وحدت ملى در خوا. رضا شاه در ايران و يا آتاتورک در ترکيه هر دو بر اساس ستم ملى بنا شده اند" مدرن"دولت 

بدين ترتيب حل حتى تکاليف دموکراتيک جامعه . ها جايگزين شد انقالب مشروطه با شوونيزم فارس و سرکوب مليت
پس جمعبندى کنم؛ اين واقعيت که ما در ايران دموکراسى . ايران مستلزم نابودى دولت بورژواست و نه بازسازى آن

بلکه دقيقا همين رشد مسبب آن  ٬دارى به اندازه کافى رشد نکرده است يهبورژوايى نداريم به اين دليل نيست که سرما
اين نکته مهم است چراکه يکى از مشکالت کل چپ عدم درک همين مسئله بود که هر انقالبى در ايران اگر منجر . است

ب ايران حل يعنى هيچ يک از تکاليف تاريخى انقال. به حفظ دولت بورژوا بشود يعنى ضد انقالب پيروز شده است
  . نخواهد شد

  

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

گفته . شود های انقالبی اشاره می بورژوایی به وظایف جاری سوسیالیست بعد از تاکید بر ضرورت گسست از این رویکردها  و استراتژی خرده
پرسیده شده که آیا طبقه کارگر قادر است دولت والیت فقیه را سرنگون سازد؟ . شده که باید برای ایجاد رهبری انقالبی کارگری مبارزه شود

سپس پرسیده شده که آیا طبقه کارگر قادر است اعتصاب عمومی را راه . جواب متن این است که بله، اما ابزار کار اعتصاب عمومی است
هاست و در کنار آن بر  های مخفی در کارخانه پاسخ ایجاد کمیته. شود سپس پرسش چه باید کرد مطرح می. پاسخ خیر است. بیاندازد

این متن همچنین به مسئله سانترالیزم . شگام کارگری و تدوین استراتژی انقالب سوسیالیستی تاکید شده استمسئله ایجاد تشکالت پی
دهد که سانترالیزم دموکراتیک مفهومی اداری نیست بلکه روش صحیح سازماندهی درست و  پردازد و توضیح می دموکراتیک نیز می

  کنید نسبت به برداشت آن دوره چه نقدی دارید؟ گاه میحال که از زاویه امروز ن. انقالبی طبقه کارگر است

اما . وضعيت چپ و چشم انداز کلى بعدى ٬يعنى ارزيابى از وضعيت انقالب. بوددرست   به نظر من تحلیل کلی: ث.ت
نه اى خوش بينا و هم تا اندازهکلی  از اقدامات ضرورى آن دوران، این متن هم بيش از اندازهتحلیل مشخص  در رابطه با

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

بنابراين امکان دائمى وقوع يک بحران انقالبى را نبايد . ن تشديد شده اندايران حل نشده بلکه همه تناقضات جامعه ايرا
به اعتقاد ما با اينکه شکست خورده بوديم هنوز . اين امکان به مراتب بيشتر بود ٦١و  ٦٠در سال هاى . دست کم گرفت

ى سازماندهى مبارزات کارگرى و هايى عملى نيز برا ما راه. داد تناسب قوا امکان تدارک نوعى اعتصاب عمومى را به ما مى
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توان گفت اين ارزيابى خوش بينانه بود  البته موفق نشديم و اکنون مى. تدارک سراسرى اين مبارزات مطرح کرده بوديم
 از بسيارى و بودند پاشيده هم ازها  سازمان که هرچند. ها اين مسئله برايمان به اين روشنى نبود اما در آن سال

توان گفت که پيشگام کارگرى از بين  اما نمى. بودند کرده رها راها  سازمان اين کارگر بودند طبقه ونکه در  طرفدارانشان
هاى مخفى کارگران پيشگام وجود  هاى عمل کارگرى متکى بر هسته بنابراين امکان عملى سازماندهى کميته. رفته بود

که به کمک رفقاى طيف  رزم کارگرهدف اصلى نشريه . خود ما در چندين جا موفق به ايجادشان شده بوديم. داشت
انتشار اين نشريه بسيار کار ساز بود و  ٬و در اوائل کار. انقالبى انتقادى آن دوران راه انداختيم دقيقا همين بودوسيعتر 

باز هم يادآورى کنم که عليرغم سرکوب شديد ضد انقالب و از . دست کم در تهران اين طور بود. شد وسيعا نيز پخش مى
بنابراين هر چند امروزه که . هم ادامه داشت ٦٣ود و حتى تا سال جنبش کارگرى هنوز بالنسبه قوى ب ٬هم پاشيدن چپ

نکته ! تر باشند آيد اما در آن دوران فعالين پيشگام حق داشتند خوش بين کنيد اين ارزيابى به نظر خوش بينانه مى نگاه مى
و از ... دين و فداييان و در مقابل ماجراجويى نظامى مجاه ٬مهمتر در واقع اين بود که ما اين اقدامات را از يک طرف

  . کرديم تسليم طلبى جريانات رفرميست و اپورتونيست پيشنهاد مى ٬طرف ديگر

گذشته از ارزيابى عملکرد چپ در . اما بخش عمده اين بيانيه در واقع بيان کلياتى بود که به نظر من کماکان درستند
پيشنهادات ما در باره ضرورت ايجاد  ٬هاى عمده ى آن مانهاى ساز  ها و ماجراجويى انقالب و نتايج فالکت بار سازشکارى
هاى انقالبى و راه کلى ايجاد آن نيز به طور کلى درست بود و من امروزه هم از آن  گروهبندى جديدى از سوسياليست

زب واقعا اما در ضمن هنوز هم در ايران نتوانسته ايم حتى نطفه يک ح. هر چند که در اين کار موفق نشديم. کنم دفاع مى
 ٥٧همان طور که در سال  .مدعی تشکیل پیشاپیش چنین چیزی هستنداگرچه بسيارى . انقالبى طبقه کارگر را ايجادکنيم

. همه جا. و اين دقيقا يکى از مشکالت عمده چپ است. ها فراوان بود بورژوا از اينگونه ادعا هم بين روشنفکران خرده
مجاب شوند که دور هم جمع شوند و اعالم حزب کنند الجرم به تدريج حزب کنند اگر چند نفر آدم  دوستان تصور مى

  .اين همان روياى مسلط بر ذهنيت بسيارى از فرقه هابود که حتى تا به امروز هم ادامه دارد. هم ايجاد خواهد شد

سترش همکارى درون برخى در مقابِل پيشنهاد ما مبنى بر اينکه بايد از طريق انتشار يک بولتن بحث و سازماندهى و گ
گرفتند که اين  ايراد مى ٬هاى انقالبى شرايط را براى ايجاد گروهبندى جديدى فراهم ساخت طيف وسيع سوسياليست

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

 به طور شود و تجربه اين عمل  متمرکز در عمل مبارزاتى آزمايش مىبه طور مکانيزمى است که بواسطه آن برنامه انقالبى 
که نه برنامه مشترکى هنگامى . گردد شود و در نتيجه برنامه براى دور بعدى دقيقتر مى دموکراتيک به بحث گذاشته مى

اى را در عمل  هست و نه پيشگام منسجمى و نه کل چپ به آن درجه از نفوذ توده اى رسيده است که بتواند برنامه
اين سانتراليزم دموکراتيک که معموال بخش دموکراتيک آن نيز فراموش مى شود صرفا به يک مکانيزم  ٬آزمايش کند

همکارى پيشگام انقالبى پيرامون مسائل . گردد هاى جدا از طبقه تبديل مى ى فرقهبراى تثبيت کادر رهبر و ادارى تصنعى 
هاى عمل کارگرى و بحث دموکراتيک اين تجربه در بولتن بحث، در واقع  مثل ايجاد کميته ٬مشخص و مورد توافق

ل تصنعى ادارى رايج در توانست در آن شرايط مشخص عملکرد اين مکانيزم  را با روش درست ترى دنبال کند تا آن شک مى
اين صدها گروه و محفلى که امروزه  ٬بنابراين. حتى به شکلى شديدتر. ما هنوز هم عينا با همين مسئله مواجه ايم. فرقه ها

تر از فرآيند تبديل به حزب  در ليست داريم به مراتب دور  )با انواع و اقسام اسامی پرطمطراق و دهن پرکن(به عنوان چپ 
ها فقط دو نوع وحدت هست يا وحدت درون حزب خودشان يا اتحاد عمل  اما براى اين فرقه. هاى آن دوران ناند تا سازما
يعنى به رسميت شناختن يکديگر به عنوان . که معنايى ندارد بجز ادامه وضعيت متشتت فعلى. هاى مشابه با ساير فرقه

ذيرفتن ضرورت اتحاد عمل که معموال از حد اعالميه هاى مشروع حزبى و مخفى کردن اين تشتت با به اصطالح پ سازمان



٣بخش  تاریخ مسکوت 26  

Kandokav.com   ١٣٩٨ مرداد، ٨کندو کاو   

قبال هم اشاره کردم که ما در واقع نه فقط در ايران بلکه . چيزى بين ايندو وجود ندارد. رود دادن در سالروزها فراتر نمى
شته يعنى هاى چندين دهه گذ شکست. در سطح بين المللى نيز جريانى نداريم که بتوان نطفه اوليه حزب انقالبى ناميد

  .  اينکه بخش آگاه طبقه به مرحله پيشا حزبى تنزل کرده است

  

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

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

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

  و وضع خاص امروز؟

. تکرار ناشيانه شعارى که فقط به صورت لغوى درک شده است. بله دقیقاً همین حرف آخر شما درست است: ث.ت
به وسيعى اوال هنوز اليه بالنس ٬هاى مخفى کارگران پيشگام را طرح کرديم پيشنهاد هستهما  ٦١و  ٦٠  هاىزمانی که در سال

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

ها  حتى در سطح رهبرى برخى از اين سازمان. هاى قبلى را رها کرده بودند مانبودند و هم بسيارى از اعضا و هواداران ساز 
انتقاد از عملکرد اينگونه . در بين کارگران پيشگام ريزش حتى شديدتر بود. هاى انتقادى انقالبى پيدا شده بودند گرايش
ادامه داشت و مقاومت در برابر حمالت اما مبارزه . شد ها اغلب با زبانى خشم آلود و همراه با انزجار ابراز مى سازمان

بنابراين در بين پيشگام ضرورت همکارى و اتحاد عمل در برابر حمالت ارتجاع شديدا حس . ارتجاع امرى روزانه بود
در بسيارى از واحدهای توليدى و يا در برخى محالت کارگرى اينها افرادى بودند که چندين سال همديگر را . شد مى
هاى مخفى پيشگام کارگرى به مثابه  بنابراين طرح ايجاد کميته. شان پديده جديدى نبود کارى بينشناختند و هم مى

هايى مستقل از ما وجود داشتند  تاکيد کنم چنين کميته. کرد واقعيات مشخص آن دوره را منعکس مى "عمل"هاى  کميته
دف اين بود که پيشگام کارگرى بتواند در سطح ه. با ديگران موفق شده بوديممشابه و خود ما هم در ساختن چند کميته 

ها باعث فرو پاشى  محلى نيروى موجود را مستحکم کند و  اجازه ندهد از هم پاشيدن سازمانتوليدى منفرد و هاى  واحد
هاى سياسى و سازماندهى خود را نيز  بايست بتدريج بخش عمده فعاليت و اين در حالى بود که مى. مقاومت شود

  .يعنى تدارک براى اعتصابات عمومى. ترى فکر کند جام دهد و به افق سياسى درازمدتمخفيانه ان

بوضوح حرف بى ربط و  ٬هاى مخفى پيشگام کارگرى بسازيم اما امروزه اگر کسى بگويد در واحدهاى توليدى کميته
دارد اما بوضوح نه به اندازه آن که البته وجود (اى از کارگران پيشگام وجود دارد  اوال اگر چنين اليه. نابجايى مى زند

بنابراين خودشان سال هاست در حال اجراى اين طرح هستند و نيازى به دستورالعمل اين رهبران من درآوردى ) دوران
سال گذشته را پس چه کسانى سازمان داده اند؟ بنابراين نقدا  ١٠کارگرى در  اتاين همه اعتراض و اعتصاب. ندارند

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

هاى  انيا اگر هم همديگر را بشناسند اما در طول سالکنند؟ ث اوال چگونه همديگر را شناسايى مى. است و هم خطرناک
چراکه مخفى کارى با . ها گوش نکنند پس بهتر است حاال نيز به دستور اين فرقه ٬قبلى هنوز چنين روابطى برقرار نکرده اند
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رايط کامال متفاوت اينکه اکنون ش به مضافا. ها باشد تر از علنى کارى با توده تواند بمراتب خطرناک هاى ناشناخته مى آدم
اى کارگرى است که بصورت پراکنده بيش از ده سال است که  آن چه اکنون الزم است سراسرى کردن جنبش توده. است

ثانيا اگر در جايى امکان . توان دست به بسيارى کارهاى علنى زد اوال در اين دوره مى. به طور دائم ادامه داشته است
اين بايد نه به مثابه کميته کارخانه بلکه ) که وجود دارد حتى در سطح شهرى(دارد اتحاد عمل مخفيانه پيشگام وجود 

  . نهادهايى فراتر از يک کارخانه و در خدمت کمک به سراسرى کردن جنبش کارگری قرار گيرد

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

معناى خاصى جز يک شعار  تردید این فرمان فرادستانه بی. گويند و اين را در هر شرايطى مى. مخفى پيشگام بسازيم
  . توخالى ندارد

هايى بود که ما در  اما در رابطه با مقاله ديگرى که اشاره کرديد با اينکه چند سال بعد منتشر شد اما جمعبندى بحث
موقع دو بحث  آن. در داخل با پيشگامان کارگرى داشتيم و براى سمينارى در پاريس تهيه شده بود ٦٢و  ٦١سالهاى 
واحدهاى  مجامع عمومی دادند بود که شعار مى منصور حکمتهواداران  يکى بحث. درون چپ رایج شده بودانحرافى 
به . را مطرح مى کردند شوراهای کارخانهدر شرايط شکست و عقب نشینی اينها شعار یعنی . را احیاء کنیمتوليدى 

نشان به آن نشانى که با هزاران عضوى که در آن زمان داشتند حتى يک مجمع عمومى را ! معناى دقيق کلمه حرف مفت
مثل امروز که تا يک اعتراض . توان ساخت شورا شکلى است دلبخواه که هر زمانى مى توگويى. ر جايى احيا نکردندد

طبق ها و جناح راست بود که  انحراف ديگِر بحث رفرميست. گويند شورا بسازيد کارگرى در جايى بلند مى شود مى
اى ساخت؟ باز هم  توان اتحاديه توده در شرايط مخفى کارى مىاما چگونه؟ آيا . ها را ساخت گفتند بايد اتحاديه مى معمول

سال چند تا اتحاديه ساخته  ٤٠بايد از اينها پرسيد که اين ارتش عريض و طويل رفرميست ها و اپورتونيست ها بعد از 
گسترش  است؟ در آن مقاله ما اين دو موضع را در تقابل با موضع خودمان به بحث گذاشته بوديم و آنجا به اينکه

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

   .پايه هاى اين اتحاد سراسرى باشند و اکنون کميته هاى عمل کارگرىدر آن زمان شوراها مى توانستند  .داشتيم

  

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

  رسید؟

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

اما هيات تحريريه . بود و بايد هر گروهى به يک نفر از جمع خود اين اختيار را بدهد که در اين هيات تحريريه شرکت کند
بودند بتدريج به  طرح پیشنهادی مابه هر حال برخى از کسانى که در ابتدا موافق .  ها مستقل باشد نشريه بايد از گروه

هر چند در خود ايران موفق به انتشار آن . ما و رفقاى فدايى دنبال اين پروژه را گرفتيم. دداليل مختلف کنار کشيدن
اما دو سه سال . شدند ها جداگانه پخش مى اى نبود  و مقاالت و بيانيه اساسا انتشار نشريه در آن زمان کار ساده. نشديم

دوره اول . نهايتا دو دوره از آن را منتشر کرديم. منتشر کنيمسوسياليزم و انقالببعد توانستيم در پاريس آن را تحت نام 
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در نشريه . ولى با ديگرانى که در دوره اول به ما پيوسته بودند ٬با همکارى رفقاى فدايى و دوره دوم بدون همکارى آنها
اد وارد تکرار بنابراين من اينجا زي. موجود است کندوکاومسائل مربوطه توضيح داده شده و هر دو دوره در سايت 

توانم بگويم بولتن در خارج کشور در ابتدا بسيار موفقيت آميز بود و بسيارى از  اما به طور کلى مى ٬شوم جزييات نمى
و در چندين ) کسانى است غير از رفقاى ما و فداييان ٬هاى مختلف و منظورم از گروه(نيروهاى فعال را دور خود جمع کرد 

در داخل کشور جنبش فروکش کرده . اما دوره اين کار نيز ديگر گذشته بود. شکل گرفت کشور هم واحدهاى طرفدار آن
يا نشريه و يا اساسا خود و به تدريج بود و در خارج نيز بسيارى از کسانى که نخست حامى نشريه بودند به داليل مختلف 

  . فعاليت سياسى را کنار گذاشتند

  

زا در آنها ایجاد شد یا  این تمایل به شکل درون ایش سوسیالیزم انقالبی در فدائی صحبت کنید؟تر در رابطه با گر  میتوانید کمی مفصل: س
رحیم یا .مثل ااشخاصی در رابطه با  در ادامه خوب است اگر کمیی که با جریان شما داشتند به این سمت متمایل شدند؟ تبر اثر ارتباطا

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

  کجاها منتهی شد؟

. تعداد وسيعى از مبارزان دور سازمان فداييان جمع شده بودندبعد از قيام دوره  در . صحت داشتهر دو جنبه : ث.ت
هاى ديگر به اندازه نيروهاى حول  ران اين سازمان بيش از هر جريان ديگرچپ بود و شايد جمع مابقى کل گروهاتعداد هواد

چون يکى از مشکالت اما این مسئله به عوض اینکه برای فداییان مزیتی باشد، به معضل تبدیل شده بود . شد فداييان نمى
. اين سازمان همواره اين بود که چگونه به سازماندهى اين گروه بزرگ بپردازد، کاری که البته در آن چندان موفق نبود

اما همه هوادار بودند و از طريق . اکثريت شايد بيش از صدهزار هوادار داشتاقليت حتى پس از انشعاب از  براى مثال
اى که اشاره  يت در همين کنگره شايد باور نکنيد تعداد اعضا و کانديداهاى عضو . شدند تشکيالت هواداران اداره مى

استالينيست بودند و نه الزاما ل خود سازمان الزاماً مثنه این هواداران بسيارى از . نفر بود ٦٠کرديد جمعا فقط حدود 
بگذريم که اغلب اوقات دستورى در کار نبود که کسى اجرا کند و عمال بسيارى از اين . مجرى کامل دستورات سازمان

در باره مسائل مشخص روز  کار بسيارى اوقات نشريه. گرفتند کردند خود در محل تصميم مى رفقا اگر هم فعاليتى مى
به همين دليل اغلب هواداران آن چنان آلوده به ايدئولوژى سازمان نبودند که . ث عقب بوددست کم دوهفته از حواد

دين ترتيب در ب .میدیدندتر از باال  حتى غرايز مبارزاتى خود را فراموش کنند و در نتيجه اغلب در پايين مسائل را درست
رفقاى ما در سطح . فداييان در حال شکل گيرى بودبالنسبه بزرگى در بين هوادران گرایش انتقادی  ٬اثر تجربه مبارزاتى

خود من هم چندنفرى را از . رسيد عملى و محلى با بسيارى از اين رفقا آشنا بودند و گزارش اين انتقادات به ما هم مى
براى نخست . اول رفقا سراغ من آمدند. شناختم و با دو نفر از سه نفرى که نام برديد نيز در ايران آشنا شدم قديم مى

نوشته ارنست  پسيندارى  در باره صنعتى شدن ايران و سپس کتاب سرمايه کندوکاوهاى من در  بحث پيرامون ياداشت
سازمانى که رهبران استالينيست آن تا همين (کنيد  هاى آموزشى سازمان پيشگام فداييان نگاه اگر به ليست کتاب. مندل

  ! شايد از تعداد آثار مندل که در اين ليست آمده تعجب کنيد!) ندکرد اى خطاب مى چند سال پيش من را پيرهن قهوه

ماند و درون  اين انتقادات در سطح هواداران باقى نمى. ها بسيار چشم گير شده بود انتقادات در پايه ٦٠به ويژه در سال 
 ٬تئورى انقالب مرحله اى .چند مسئله عمده و مشترک را مى شد در اين انتقادات مشاهده کرد ٬اعضا نيز تاثير گذار بود

شناختيم تشويق  ما رفقايى را که مى. دنباله روى از مجاهدين و ماجراجويى نظامى  ٬شکل بوروکراتيک سازماندهى
کرد با بسيارى از نکات آن موافق  تقريبا هر کسى که آنها را مطالعه مى. هاى کنگره ما را مطالعه کنند کرديم تا قطعنامه مى
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. هاى ما وجود داشت از سواالتى که جزو مشغوليات ذهنى افراد گرايش انتقادى بود در قطعنامه پاسخ بسيارى. بود
هاى  ما رفقا را تشويق کرديم که قطعنامه ٬بنابراين هنگامى که قرار شد کنگره سازمان در اواخر همان سال برگزار شود

حدس بزنيد هنگامى که حدود يک سوم نمايندگان  توانيد تعجب ما را مى. مشابهى را در کنگره خودشان به بحث بگذارند
بعد از کنگره اين رفقا اعالم گرايش کردند و در چند حوزه مشترک با ما وارد . هاى اين رفقا راى مثبت دادند به قطعنامه

اما در خارج همکارى ما در سطح . ديگر وجود نداشت ٦٢در خود ايران اين گرايش عمال بعد از سال . همکارى شدند
 ٬رحيم که شما اشاره کرديد.به تدريج برخى از اينها منجمله ا. دو سه سال ادامه داشت سوسياليزم وانقالبنتشار ا

فعاليت را کنار گذاشتند و سرانجام پس از مدتى اين گرايش به مثابه يک گرايش فدايى جدا از ما در خارج کشور نيز از 
  . هم پاشيد

  

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

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

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

خواستم در رابطه  ، بیشتر میدیبنابراین، اگر مایل باش. کارگری بودند و ظاهرًا بحث مفصلی هم داشتند بر سر مفهوم بورژازی ملی در ایران
با خود جریان سهند صحبت بکنید، و اینکه شما چه نگاهی به این جریان داشتید و بعد بتوانیم برویم سراغ ماجرای تشکیل حزب 

  .کمونیست

به اعتقاد من بحث و جدل در باره اين جريان زياد است و شايد بهتر باشد جداگانه به آن پرداخت اما اگر : ث.ت
به طور کلى ارزيابى کنيم بايد در همین آغاز بگویم که اين وحدت و تاسيس آن حزب براى آيندۀ انقالبى م بخواهي

درست در شرايطى که گرايش انتقادى انقالبى در طيف وسيع . سوسياليستى در ايران لطمات بزرگی در پی داشت
د اين جريان به اعتبار وحدت با کومه له اين هاى عمدۀ چپ در حال شکل گيرى بو  هواداران و اعضاى بسيارى از سازمان

جریانی که . ها سال به عقب راند مسير را کامال منحرف کرد و در واقع فرصت بازسازى چپ انقالبى را در ايران براى ده
قبال  تولید این محصوالترکورد . عاقبت آن تبديل شدن به يکى از بزرگترين کارخانجات توليد فرقه در چپ ايران است

گروه ها و محافلى که از آن يا بازماندگان آن  ٬دست فداييان بود اما اکنون اين جريان گوى سبقت را در تعداد احزاب
اينکه برخى از . البته نقش مخرب رهبرى کومه له در اين ماجرا را نبايد ناديده گرفت. ربوده است ٬انشعاب کرده اند

اگر اسم و رسم و پايه . ى آن دوران قرار گرفتند مشکلى را حل نمى کنددوستان کومه له مى گويند تحت تاثير فضا
عامل وحدت با کومه له آن . اين جريان نيرويى نداشت که بتواند تا اين اندازه خسارت ببار بياورد ٬اجتماعى کومه له نبود

ايران گرفت بلکه پاى آمريکا و تر چپ را در  بود که این جریان از طریق آن نه تنها جلوى رشد يک جريان سالمیاریگری 
قبال اشاره . منطقه باز کرداین بخش از اسرائيل را نيز آگاهانه يا نا آگاهانه نخست به کردستان و سپس به جنبش چپ در 

بنابراين آنها را رفيق مى دانستيم و مى  ٬کرده بودم رفقاى ما در مهاباد و سنندج تحت انضباط کومه له کار مى کردند
هنوز هم خودشان به اندازه کافى به عمق . ا اين اقدام رهبرى کومه له را نمى توان چيزى جز اپورتونيزم ناميدام. دانيم

را با خود يدک مى کشند نشان مى دهد که " حزب کمونيست ايران"همينکه هنوز آن نام تصنعى . اين اشتباه پى نبرده اند
ومه له تصور مى کردند پس از وحدت با اين گروه جايگزين حزب رهبران ک. کماکان به اين اشتباه افتخار هم مى کنند
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سقوط در دام جنگ داخلى با حزب . اما در واقع این اقدام خود کومه له را نيز نابود کرد. انقالبى سراسرى خواهند شد
اى را به  مجدد کردستان توسط نيروهاى نظامى مرکزى را راحت تر ساخت و در نتيجه جنبش توده اشغالهم  ٬دموکرات

شکست کشانيد و هم راه را براى وابستگى هر چه بيشتر نيروهاى ناسيوناليست کرد به اسرائيل و آمريکا باز کرد و در 
  . نتيجه مسير مبارزات ملى را منحرف ساخت

ز اما در مورد مشخص بورژوازى ملى که سوال کرديد بايد اول گوشزد کنم بين مواضع گروه اوليه سهند و آن چه قبل ا
اين گروه را در دو سه سال اول انقالب مى توان در طيف مائوئيستى آن . وحدت با کومه له مى گفتند تفاوت هايى هست

هر چند با . انقالب دموکراتيک نوين به رهبرى حزب کمونيستتز يعنى يک گروه ضد شوروى و طرفدار . دوران قرار داد
اما در هر حال اينها . يشرفته نسبت به جرياناتى مثل رنجبران يا توفانادبيات و تئورى هايى دست کم در ظاهر به مراتب پ

يادم . مى دانستند" جمهورى دموکراتيک انقالبى"نيز ايران را در مرحله انقالب دموکراتيک مى ديدند و شعار مرکزى را 
اما برعکس . ى کردندنيز استفاده م" جمهورى دموکراتيک انقالبى کارگران و زحمتکشان"هست در مواردى از فرمول 

اوائل از واژه . کشورى سرمايه دارى شده است" اصالحات ارضى امپرياليستى"مابقى اين طيف مى گفتند که ايران بعد از 
کشور وابسته هم استفاده مى کردند اما بعد ها در همان مباحث مربوط به بورژوازى ملى به نقد مواضع وابستگى دست 

يى چه قبل و چه بعد از انقالب روشن کرده باشند که اين نظريه را از کجا و براساس کدام اما بياد ندارم در جا. زدند
توگويى به ناگهان ازطريق  از آن بحث کردیم،اينها هم نظير آن جريان ديگر که در باال .  تحليل قبلى کشف کرده بودند

بعالوه اينکه چرا شاه يا . وليه بوده استکشف و شهود درک کرده بودند که انقالب سفيد شاه در واقع همان انباشت ا
 ٬من به شخصه بعيد مى دانم که سران اين جريان. امپرياليزم به انباشت اوليه عالقمند شده بودند نيز مجهول بود

به ويژه . مقاالت ما در کندو کاو در باره صنعتى شدن و يا اصالحات ارضى را نديده باشند ٬منجمله خود منصور حکمت
از انقالب خالصه اى از آن با مقدمه طارق على به زبان انگلیسی ترجمه شده بود و کسى که استاد ايشان در  اينکه قبل

اگر فعال . کوچکترين رفرنسى به اين مطالب نمى دادندبدیهی است که اینها . دانشگاه بود نيز در باره آن نظر داده بود
جامعه "نظريه اين جريان برداشت بهترى از جامعه ايران بود تا   در هر حال ٬منشا اين مکاشفات تئوريک را فراموش کنيم

در ضمن مرحله انقالب دموکراتيک نيز نزد اين جريان بيشتر به صورت انقالب بى وقفه ". نيمه فئودال نيمه مستعمره
راتيک انقالب اينها مى گفتند حل تکاليف دموک". انقالب دموکراتيک نوين"لنين توضيح داده مى شد و نه فرمول چينى 

حتى مى توان . ايران مستلزم تسخير قدرت توسط پرولتارياست و چنين دولتى انقالب سوسياليستى را نيز آغاز خواهد کرد
لنين دولت . لنين" انقالب بى وقفه"تروتسکى بود تا تئورى " انقالب مداوم"گفت اين بيشتر شبيه تفاسيرى از تئورى 

و بى وقفه بودن  ؛گران و دهقانان مى دانست و نه ديکتاتورى کارگران و زحمتکشاننخست را ديکتاتورى دموکراتيک کار 
انقالب را نيز از گسترش انقالب سوسياليستى در اروپا استنتاج مى کرد و نه به مثابه امرى خود کار و ناشى از ماهيت 

قبال گفته بودم يکى از اساتيد . ما در آن زمان اين را به حساب آشنايى اينها با بحث هاى تروتسکى گذاشتيم. دولت
البته اصال چنين . دانشگاهى منصور حکمت که از رفقاى ما بود فکر مى کرد که وى به تروتسکيزم نزديک شده است

نگاهشان به . هم زبان سياسى اين جريان زبانى مائوئيستى بود و هم مخاطبين اصلى آن جريانات مائوئيستى بودند. نبود
يعنى ما کمونيست ها با راه افتادنمان اول مى شويم جنبش . نيز همان ديد مائوئيستى از حزب بودمقوله حزب انقالبى 

دولت "بنابراين پشت تئورى اين جريان از . کمونيستى و سپس با بزرگ شدنمان مى شويم جنبش کمونيستى کارگرى
يال دموکراسى که تصور مى کند با  همانند سوس. نيز چيزى جز يک مفهوم سوسيال دموکراتيک از دولت نبود" کارگرى

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

چيزى مثل . فهومى بورژوايى بودالبته اينها از شوراهاى کارگرى نيز دفاع مى کردند اما برداشت شان از شوراها  نيز م
يعنى شورا به . تجمع هاى محلى در فابريک ها و يا مردم در شهردارى ها و نه به مثابه ارگان هاى قدرت دولت کارگرى

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

ول و جنجال و تبليغات به ابزار همانند همه احزاب بورژوايى دوز و کلک و پ. هر وسيله اى براى  بزرگ جلوه دادن خود
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 ؛طبقه کارگر و کمونيزم اينجا فقط ابزارى است براى کسب قدرت از طرف حزب. اصلى مبارزه سياسى تبديل مى شوند
سال وارثان اصلى اين گونه  ٤٠جالب اينجاست که پس از . آن هم صرفا تسخير رژيم سياسى نه براى تغيير ماهيت دولت

  .  همين را مى گويندجريانات هنوز در واقع 

اما تفسير ويژه اين جريان از انقالب دموکراتيک بيانگر تناقضى در مواضع استراتژيک آنها نيز بود که چند سال بعد گريبان 
سئوال ساده پيش روى اينها آن بود که اگر اعتقاد داريد جامعه ايران سرمايه دارى شده است ديگر با . خودشان را گرفت
نيد بگوييد انقالب ايران انقالبى است دموکراتيک؟ بحث بورژوازى ملى را هم بايد در کشمکش اينها با چه منطقى مى توا

در مخالفت با بسيارى از سازمان هاى استالينيست و مائوئيست که به بهانه مبارزه با . اينگونه تناقضات در نظر گرفت
ديل شده بودند اين جريان به درستى با انکار بورژوازى ملى امپرياليزم و بورژوازى کمپرادور به دنبالچه هاى خمينيزم تب

اما در ضمن پشت به اصطالح مدرنيزم و بد گويى اينان . و تئورى هاى وابستگى بر عکس مبارزه عليه آن را تبليغ مى کرد
ى توانستند اکنون م. عليه چپ سنتى در واقع تالشى براى زدودن مقوله امپرياليزم از صحنه سياست ايران قرار داشت

. ريشه اختالفات درون هيات حاکمه ايران را با دعواى دو جناح سرمايه دارى انحصارى و غير انحصارى توضيح بدهند
البته اين تحليل کوچکترين ارتباطى با شرايط ايران نداشت بلکه از تعريفى تجريدى از جامعه سرمايه دارى استخراج مى 

حزب . دعواى سرمايه انحصارى و غير انحصارى بود ٬واى بين جناح خمينى و بازرگاناز ديد اينها در ايران دع ٬مثال. شد
اول انقالب اکنون نماينده سرمايه دارى انحصارى در ايران " ضد امپرياليست"و " خرده بورژوازى  مبارز"هللا يعنى همان 

د که به واسطه آن بتوانند سنگالخ سازش در واقع عصايى بو  ٬اما اين تحليل به ظاهر بديع اما در حقيقت مسخره! شده بود
اکنون در خدمت بازگشت به سياست در عصر فينقى ها در  ٬لفاظى پيشرفته اوليه. با سرمايه دارى جهانى را طى کنند

بنابراين در جنگ بين سرمايه دارى . یعنی همان ایده قدیمی که می گوید دشمن دشمن من دوست من است. آمده بود
مى توانند مزدورى براى امپرياليزم را " کمونيست"اين حضرات  ٬ا سرمايه دارى انحصارى ايرانانحصارى آمريکا ب

  .  طرفدارى از تمدن در مقابل اسالم سياسى و زرنگى سياسى بنامند ٬مدرنيزم

 هاى ناسيوناليستى دولت شوروى و از طرف ديگر شکست جناح از طرفى سياست. اين پديده اما مختص ايران نبوده است
چپ در حزب کمونيست چين باعث شد که هم دولت چين و هم بسيارى از جريانات به اصطالح مائوئيستى در اوائل 

البته در ايران پيدايش رژيم آخوندى مزيد بر علت شد و اين گرايش را در . به طرف دولت آمريکا چرخش کنند ١٩٨٠دهه 
هاى  فا به يک مقايسه مکانيکى بين رژيم ايران و ساير رژيمالبته اگر صر . بورژوازى ايران به مراتب تقويت کرد خرده

تر از همه است؟  تر و آدمکش تر و مرتجع دارى بپردازيم چه کسى است که  قبول نکند آن چه ما داريم عقب افتاده سرمايه
مثال شعار . هاى سياسى برخى از جريانات بين المللى تبديل شده اند هايى از اين قبيل اکنون حتى به شعار  مقايسه

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

بنابراين افتادن جوانان مبارز و بى تجربه در دام . ن شعار را مطرح مى کنداصطالح تروتسکيستى هست که عين اي
از ديدگاه امپرياليزم نيز استفاده  .آورى نيست حتى در بين  رفقاى چپ امر تعجب" تغيير رژيم"سياستهاى امپرياليستى 

به  ١٩٧٠به ويژه از دهه  ٬گ سرددر دوران جن ٬امپرياليزم آمريکا. ها امر جديدى نيست از چپ در اجراى اينگونه سياست
حتى تا . هاى وابسته بخود در جنبش چپ و کارگرى نيز توجه کرده است براى مقابله با شوروى همواره به ايجاد گروه ٬بعد

در تمام دوران بعد از جنگ جهانى دوم کل ماجراى ايجاد فدراسيون . هاى به اصطالح کمونيستى حد ايجاد گروه
هاى وابسته به دولت آمريکا و نهادهاى مالى و امنيتى آن صورت  رگرى با هدايت مستقيم دستگاههاى آزاد کا اتحاديه
در همکارى " کمونيستى"در ماجراى انقالب نارنجى در اوکراين به خوبى مشاهده کرديم چگونه برخى از جريانات . گرفت

يا چرا راه دور . هيتلر قرار گرفتند سابق ينآشکار و مستقيم با نيروهاى راست ضد روسيه و حتى راست افراطى مدافع
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مجموعه داعش و ارتش  ٬مگر هنوز برخى نيروهاى به اصطالح  سوسياليست سوريه و لبنان. برويم به سوريه نگاه کنيد
نامند؟ چگونه  نمى" انقالب سوريه"را  محصوالت مشترک قدرت و ثروت آمريکا، اسرائیل و عربستانيعنى  ٬آزاد سوريه

 ٬سال استعمارگرى اسرائيل در منطقه ٧٠از يک قرن جنايت و کشتار امپرياليستى در خاورميانه و پس از  است که پس
" اسالم سياسى"هاى چندگانه منشعب از اين جريان همگى هم صدا با نتانياهو دشمن اصلى در خاورميانه را  سازمان

  . يت اينگونه جريانات يدى طوالنى داردترديدى نيست که آمريکا نيز در ايجاد و هدا ٬دانند؟ بنابراين مى

  

. اند بدانم برگردیم، مایلم نظرتان را در رابطه با عنوانی که برای خودشان انتخاب کرده" حزب کمونیست ایران"اگر به واقعۀ تشکیل  :س
. مختلف موثر بوده است دادن به نیروهایآوری و روحیهدر جمع" حزب کمونیست ایران"ای ممکن است بگویند انتخاب عنوان یک عده

نظرتان  . زیر این پرچم به مبارزه ادامه میدهندنیستی وآیند در کردستان و با امید مقاومت سراسری کوم یعنی در دوره شکست عده ای می
ه طبقاتی و یکی درک این جریان از مبارز . توان در این رابطه مورد بحث قرار داد دیگر را هم میدو نکتۀ ست؟ ی هچراجع به این نکات 

   .تشکیل حزب انقالبی و دیگری خود مفهوم حزب کمونیست

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

توانست نام کمونیزم  خود بورژوازی هم نمی. يکى از يکى قالبى تر. به زودى يک دوجين حزب کمونيست خواهيم داشت
طرز کار و مدل حزبى اين . را تا اين اندازه مبتذل کند که برخى از اينگونه جريانات به اصطالح کمونيست کرده اند

اکنون آشکارا و حتی با " آگاه کردن توده ها" کانسپت . شودجريانات راست مىجريانات گاهى به شکل عجيبى شبيه 
 جنجال و خبر سازى .شده است "ليدر" گانو افزایش شیفت نام و نشانافتخار تبديل به تبليغات تجارى براى شهرت بیشتر 

داده اند اين است که آموزۀ منفى  تنها کار مفيدى که اینها تا به حال انجام. شده است جايگزين سازماندهى توده هانيز 
اين برداشت ساده لوحانه از حزب که عده. که حزب را چگونه نبايد ساخت ندديگرى را در اختيار چپ ايران قرار داده ا

و تبليغ آن در بين " تشکل"کنند و سپس با ايجاد يک اى روشنفکر اول در چند مقاله عالم سوز برنامه انقالبى را تدوين مى
توانند به ساختن نطفه اوليه حزب انقالبى بپردازند، بهترين نفى خود را در نتایج عملکرد همين سازمان نشان ها مىتوده
توانست چنين طرحى را، حتى اگر شده به صورت تصادفى، محقق سازد اين جريان از همه امکاناتى که مى. دهدمى

از امکانات مالى . هاى سابق به آن پيوستندز اعضاى گروهدر شرايط شکست و تشتت چپ بسيارى ا. برخوردار بوده است
با وجود این، پس . کشيداى معتبر و خوش نام را نيز  يدک مىوسيعى برخوردار بود و پشتوانه اسم و رسم يک جنبش توده

رقۀ عجیب و آن هم تبليغات مشکوِک یک ف. تبليغاتى باشد فرقهاز بيش از سى سال هنوز نتوانسته است چيزى غير از يک 
تبليغاتى که هرچند مخاطب ظاهرى آن طبقه کارگر ايران است اما در واقع براى خوش آمد امپرياليزم آمريکا و . غریب

تواند اجناسى بسيار مضرتر از اينان نشان دادند که حتى يک فرقه با امکانات کافى، هنوز مى. شوندصهيونيزم بيان مى
توانند به يک  پوشش چپگرایانه براى  ان انقالبى آينده بسيارى از اينگونه جريانات میدر بحر . کوکاکوال را بفروش برساند

  .  ضد انقالب بعدى و استقرار رژيم جديدى از باال تبديل شوند

  

تاریخی  شما  قبل از انقالب ایران، در انگلستان به طور علنی درگیر فعالیت سیاسی بودید اما به یک باره در انقالب ایران با تجربه: س
میخواهم بدانم درگیر شدن با این رخداد عظیم چه . بزرگی مواجه میشوید؛ از آغاز فرایند انقالب گرفته تا سرکوبهای وحشیانه بعد از انقالب

  اثری روی شما گذاشت؟
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بى بحران انقال. تر ازتجربه يک انقالب؟ چه از لحاظ شخصى و چه از لحاظ انديشه و تئورى اى موثر  چه تجربه: ث.ت
مثال درچنين بحرانهايى تکاليف . سازد بسيارى از مسائل اجتماعى را که تاکنون پوشيده و در اعماق بودند آشکار مى

شوند و اين بهترين  هاى طبقاتى و  وضعيت نيروهاى ارتجاعى و مترقى جامعه بسيار برجسته مى تاريخى انقالب، صفبندى
کمبودها و توانمندی های نيروهاى . ستراتژى و برنامه انقالبى استفرصت براى يک جريان سياسى برای بازنگرى به ا

چرخش اوضاع بقدرى سريع است که برخى افراد . کنند هايى  خود را  مشخص مى ها نيز در چنين دوره سياسى و شخصيت
ارۀ گروه ما، اما درب. شوند و پتانسیل های درونی خود را آشکار می سازند يا جريانات يک شبه دچار تغییر ماهیت مى

همان طور که قبال بحث کرديم مشاجرات درونى در ارتباط با مسائلى مثل اشغال سفارت آمريکا و جنگ با عراق پیشاپیش 
در گروه ما . الملل تفاوت داشت الملل  چهارم شروع شده بود و موضع ما با هردو جناح عمده بين بين ما و دبيرخانه بين

باید دوباره تاکيد کنم خود ما قبل از انقالب با . اطالع داشتند و آن را پذيرفته بودند کم و بيش همه از این تفاوت ها
دارى ايران و ارتباط آن با اقتصاد جهانى آغاز کرده بوديم و استراتژى و برنامه ما بر آن اساس بنا  ارزيابى مشخصى از سرمايه

بگيريم و الملل  ن دوران مطالبى حاضر و آماده را از بينشده بود، نه اينکه طبق روال رایج و مخرب برخی از جریانات آ
 موضوعىاگر از اول درباره  . توان ديد هاى تئورى و ايدئولوژى را همين جا مى يکى از تفاوت. وار تکرار کنيم طوطى

اما اگر تنها سالح شما از ابتدا ايدئولوژى . توانيد انديشه قبلى را بازبينى کنيد انديشيده باشيد طبعا با تجربه بعدى مى
نزديک . سازد خود بايد نخست از فيلتر ايدئولوژى عبور کنند بوده باشد، حتى افکارجديدى که تجربه بيرونى ضرورى مى

پاشيده است، اما آيا استالينيستى وطنى را سراغ داريد که تحليلى از اين  از هم استالينيزم روسىسال است که  ٣٠
يادم هست رهبر فعلى اقليت، که تروتسکيزم را . شکست ارائه داده باشد؟ اگر هم تحليلى بوده از جانب مخالفين بوده

زد و خیلی راحت آن  عاقبت دست به نوشتن مقاله ایدانست، براى توضيح شکست انقالب روسيه  مساوى با فاشيزم مى
البته ناگفته نماند همين تحليل را . که گويا شرايط تاريخى براى انقالب اکتبر آماده نبوده است. را گردن تاريخ انداخت

  .  سال پيش ايزاک دويچر تروتسکيست دست راستی به عاريت گرفته بود ٥٠وار از  مواضع  نيز کپى

نه تنها خطوط کلى نظر ما  را نقض نکرده، بلکه اجازه داده است که با جزييات برداشت اوليه گروه ما اين بود که انقالب 
. تر کرد بنابراين تجربه انقالب گروه ما را در واقع منسجم. بيشترى از وضعیت آشنا شويم و به درک دقيقترى از آن برسيم

از لحاظ شخصى مهمترين مسئله و  .تر ساخت الملل را عميق اما از طرف ديگر همين مسئله شکاف بين ما و رهبرى بين
تقريبا از اوائل شخصا ماه اول اثبات شد و من  ٦الملل در انجام وظايفش همان  مشکل من اين بود که ناتوانى رهبرى بين

هاى انقالب اين  در واقع يکى از بزرگترين درس. به بعد ديگر چندان اعتمادى به آنها نداشتم، منجمله شخص مندل ٥٨
. تواند وارد کند الملل براستی انقالبى الزم است و هم اينکه فقدان آن چه لطماتى می ان داد چرا يک بينبود که هم نش

ر المللى موجود نتوانستند حتى تحليل درستى از اين انقالب ارائه دهند، چه رسد به مداخلۀ موث هيچ يک از جريانات بين
توانيم در اين انقالب مداخله  الملل را نسازيم نمى گر بخش واحد بينبین الملل چهارم در آغاز کار با اين نيت که ا . در آن

کردند که در نتيجه آن امکان مداخله و اثر گذاری ما به مراتب کمتر " هدايت"سازى  کنيم، ما را به سوی مدلى از  حزب
نشانان  ن همچون آتشسازى براى خود من اين بود که کار اصلى م قبال اشاره کردم يکى از عوارض ساده اين حزب. شد

زيادى براى کار مفيد ديگرى نبود تا چه رسد به فکر کردن راجع به فرصت . خاموش کردن آتش اختالفات درونى باشد
اما . سرپانگهداشتن اين داربست تصنعى وقت زيادى از همه اعضاء را بخود مشغول کرده بود. وضعیت خود جریان ما

نخست از تئورى . هاى خودمان برگردم بارى فرصتى داد که مجددا به برخى تئورىهاى اج و خانه نشينى ٦١و  ٦٠سالهای 
دموکراسى روسيه را مرور  الملل دوم و سوسيال تروتسکى آغاز کردم ويک بار ديگر مباحث درون بين» انقالب مداوم«

ترديدى هم در تفسير خودمان . مفهوم اين تئورى براى من روشن بود و تمام استراتژى و برنامه ما متکى برآن بود. کردم
اى مثل روسيه که تکاليف دموکراتيک انقالب به  گويد حتى در کشور عقب افتاده روشن است که تروتسکى مى. نداشتيم
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تواند هم تکاليف دموکراتيک را حل کند و هم گذار به سوسياليزم  اين فقط يک انقالب کارگرى است که مى  تعويق افتاده
گويم همه جا چرا که حتى در  مى. ستراتژى انقالبى در همه جا انقالب کارگرى با تکاليف مرکب استرا آغاز کند، يعنى ا

ها و  پس ريشه. هنوز هم حرف من همین است. کشورهاى پيشرفته هم هنوز تکاليف دموکراتيک حل نشده وجود دارد
همين . رفدار اين تئورى چيست و کجاستالملل و ساير جريانات ط طلبانه جناح راست بين داليل اين نوع تفاسير فرصت

البته نه به يکباره و ناگهانى، بلکه به تدريج و براى افراد مختلف به اشکال . مسئله بتدريج ما را در مسيرى جديد انداخت
تر  مثال پس از بررسى اشکاالت تئورى انقالب مداوم به اين نتيجه کلى. توانم از تجربه خودم بگويم من فقط مى. مختلف

تفاسير  دموکراسى روسيه از چارچوب تئوريک نادرستى شروع کرده بودند که ميراث رسيدم که هر سه جناح سوسيال
 و مبارزه بلشويزم در عمل. الملل دوم بوده است پوزيتيويستى کائوتسکيستى از تاريخ و رویۀ مرسوم در آن دوران در بين

بنابراين . اما ادامه نيافت و تکميل نشد ٬ه بودين گسست آغاز شداز آن تفاسير گسست کرد، اما در سطح تئورى هر چند ا
براى من بازگشت به روش خود مارکس براى  تدوين استراتژى انقالبى به مراتب کمک بيشترى بود تا بسنده کردن و  گير 

از نزديک ارتباط خود مارکس در دو انقالب مداخله مستقيم کرده و با کمون پاريس هم . افتادن در چارچوب آن مشاجرات
قبال عادت بيشتر همه ما اين . الملل کارگرى نيز نقشى اصلى داشته است بعالوه در راه انداختن اولين بين. داشته است

بود که براى اينگونه مباحث به لنين و تروتسکى رجوع کنيم و متون مارکس نه هنوز همگى در دسترس بود و نه ما غالبا از 
مارکس » سياسى«اما قرائت خود متون به اصطالح . رفتيم متون توسط لنين و تروتسکى فراتر مى هايى از اين حد نقل قول

ديگر هيچ يک از تفاسير سنتى و  ١٩٨٠نتيجه اينکه از اواخر دهه . من را به درک جديدى نيز از خود مارکس نزديک کرد
. دانستم تر از همه اين گونه تفاسير مى کس را بر خود مار » تئورى پراکسيس«رايج ماترياليزم ديالکتيک را قبول نداشتم و 

خواستم سوال شما درباره تاثيرات  شخصى انقالب را پاسخ  البته اينها همه نياز به بحث مفصل دارد و اينجا فقط مى
  ! کند بينيد که چگونه انقالب همه چيز را زيرو رو مى بنابراين مى. بدهم

  

آیا سنتی و یا جریانی یا  ،نداشتید و مجبور بودید بیشتر فکر کنید و بخوانید در جامعه را علنیدر این سالها که عمًال امکان حضور : س
  شخصی به حساب میامد؟ هاین تردیدها را پاسخی بدهند یا نه این تجدید نظر و بازنگری یک پروژ کسی بود که قادر باشد

همان ابتدا روشن شد که در باره مسائل مهم و  در خود ايران ما دسترسى به اشخاص ديگرى نداشتيم و از ! خير: ث.ت
الملل چهارم رابعدازچندسال تحقيق  مابين. الملل چهارم اغلب اسباب دردسر است تا کمک جارى انقالب حتى رهبرى بين

الب و تجربه انق. المللی بود از نظر ما در آن زمان اين بهترين جریان بین. وآشنايى باجريانات مختلف انتخاب کرده بوديم
به نظر من ارزيابى جناح مندل هنوز . هم باعث اين نشد که فکر کنيم ديگران از اين بهتر بودند و انتخاب ما اشتباه بوده

اما تجربه انقالب ايران در . تر همان جریان مندل بود دست کم از همه به ما نزديک. از همه جريانات ديگر در دنيا بهتربود
خورد نه تنها نتوانست کمکى باشد که  هنگامى که واقعا بايد به دردى مى» بهترين«اين ضمن به ما نشان داده بود حتى 

بين و منطقى   پس اگر واقع. توانستيم انجام دهيم نيز جلوگيرى کرد در مراحل مختلف از کارهاى بهترى که خودمان مى
يعنى به درد کارى که ادعا  .ر ضروری استالمللی تصنعى و غي اصطالح بین آن سازمان بهباشيم بايد قبول کنيم خود وجود 

الملل چهارم نيز مثل ساير جريانات آمادگى انقالبى  در هر حال واقعيت تاريخ اين است که جريان بين. خورد کند نمى مى
هاى انحرافى و راست گراى  تواند در آينده نيز گرايش نظير انقالب ايران را نداشت و خود وجودش به شکل فعلى مى

المللى ديگرى  الملل استعفا داديم گرايش ما به هیچ جريان بين که از بين ١٩٨٥بنابراين از بعد از . را بازتوليد کندديگرى 
  . نپيوست
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هرچند ما هم مثل بسيارى از ديگران بايد . المللى جديدى شکل نگرفته است که ما نيز به آن بپيونديم هنوز نيز سازمان بين
اى که چپ انقالبى در ايران  اما نکته ديگرى که بايد در نظر بگيريد اين است که در همين دوره. براى ايجاد آن تالش کنيم

هاى  درست برخالف ارزيابى. المللى نيز وضعيت بهترى نداشت انقالبى بين کرد چپ اين شکست بزرگ را تجربه مى
سازى نو ليبرالى آغاز  ، نه تنها  موجى از مبارزات انقالبى براه نيفتاد بلکه حمله گستردۀ جهانى٧٠بينانه رایج در دهه  خوش

وروى در شرف فروپاشى است، جنبش اى است که اردوگاه ش اين دوره. شد که در طى يک دهه بعد همه را به حاشيه راند
هاى چپ کارگرى هم در حال کوچک  دارى فروکش کرده است و احزاب و سازمان کارگرى کم و بيش در تمام مراکز سرمايه

  . اند   شدن و هم تقريبا همه بدون استثنا درگير اختالفات درونى و انشعابات

هاى انتقادى در جريانات  اما نظير ايران در خارج هم گرايش .المللى نيز در بحران فرورفته برد خالصه اينکه چپ بين
هایی که به  تالش.ها و جريانات شديم بنابراين  ما هم در گير همين نوع بحث. گيرى بود سياسى موجود در حال شکل

لتن بحثى بين المللى از چند کشور مختلف موفق شديم بو  همراه با رفقاى بين ٩٠در دهه . انحایی دیگر کماکان ادامه دارد
که هر چند پس از مدتى متوقف شد اما توانست ضرورت ) اينترنشنال سوسياليست فوروم(ها منتشر کنيم  اين گرايش

اتفاقا همين اواخر تالشى در جريان بود که شايد بتوان دو باره انتشار آن را از سر . بحث و فعاليت مشترک را برجسته کند
    . گرفت

  

یک تصمیم شدن تصمیم به خارج . شود فرانسه و پاریس و مقصدتان میخارج شویدکه از کشور گرفتید در نهایت شما تصمیم : س
  .خروج از ایران هم جالب است که صحبت کنیدچگونگی شخصی بود یا یک تصمیم حزبی؟ در مورد 

خروج دو نفر  اينجا صحبت از البته . حزب گرفته بودۀ تصمیم خارج رفتن را کنگر همان طور که پیشتر گفتم، : ث.ت
که به هر شکلی شده خودم را به يکى اين بود وظایفم از جملۀبه هرحال و الملل بودم  من عضو هیأت اجرایی بین .است

دو نماينده ديگر را نيز به کنگره  اعضا توانستيم عالوه بر شخص من، بر اساس تعداد بنابراين ما مى .کنگره برسانم
کنگره  نخست قرار بود . فقط يک نفر ديگر توانست به نمايندگى از طرف رفقا آنجا باشدعالوه بر من عاقبت اما . بفرستيم

در اين کنگره بود و هم براى  سفر من به پاريس هم براى شرکت. به تعويق افتاد ٨٥در فرانسه تشکيل شود اما تا   ١٩٨٣
ودتر از موعد کنگره رفتم که بتوانم در شش ماه ز . هاى انقالبى را در خارج منتشر کنيم اينکه بولتن بحث سوسياليست

امور روزمره . هاى دبير خانه بخصوص در رابطه با ايران مشارکت داشته باشم هاى پيش کنگره و در تدوين قطعنامه بحث
من هم به عنوان عضو . شد الملل توسط دبيرخانه آن که منتخب هيات اجراييه بود و جلسات هفتگى داشت اداره مى بين

الملل در  با بسيارى مسائل سياسى و تئوريک و نظرات رهبران بين. توانستم در آن جلسات شرکت کنم ييه مىهيات اجرا
  .تر شد ها عميقتر شد اما افکار خود من نيز در اين دوره منسجم همین جلسات آشناترشدم و هر چند شکاف

  

  ؟به چه شکل خارج شدید: س

اى بود اما به هر حال خودمان را  ماجراى پر حادثه. چى و پرواز به پاريسپاکستان و سپس کرازاهدان طريق مرز از : ث.ت
. من قبال پاکستان را نديده بودم اما واقعا در عمرم رژيمى به اين فاسدى را در هيج جايى نديده بودم! به پاريس رسانديم

يک فقط در . ادگى بيداد مى کندفقر و عقب افت! با رشوه هر کارى مى توان کرد و بدون رشوه هيچ منطقى در کار نيست
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همه جا پر از مامورين پليس و  و . ديديم ده ها هزار نفر هر شب در خيابان ها مى خوابيدنداز نزديک محله که ما 
  . ژاندارمرى و ارتش بود

  

و خیلی از  شمار می رفتبه ظاهرًا در این مقطع پاریس نوعی بهشت اپوزیسیون در تبعید . پس باالخره خودتان را به فرانسه رساندید: س
حال و هوایی داشت؟ آیا واقعّا پاریس در آن دوران چنین . کسانی که دیگر نمیتوانستند در ایران ادامه بدهند مقصدشان پاریس بوده است

  و جریانات مختلفی که آنجا جمع شده بودند چطور بود؟وضع فعاالن 

گرفتند  خواست و بسيارى بليط براى اسپانيا مى اسپانيا ويزا نمى تر بود، جا راحت در آنزمان رفتن به پاریس از همه: ث.ت
ما از قبل ويزاى فرانسه . کردند شدند و تقاصاى پناهندگى مى اما با پروازهايى که در پاريس توقف داشت و آنجا پياده مى

در سفارت فرانسه بودند که در آن زمان در تهران کسانى . هم داشتيم و نيازى نداشتيم بال فاصله تقاضاى پناهندگى کنيم
. ها در پاریس جمع شده بودند خیلی خالصه اينکه). البته قاچاقى و  با دريافت رشوه(کردند  ويزاى فرانسه را صادر مى

بنابراین زمانی که ما به . اگر هم مقصدنهايى جاى ديگرى بود نخست از آن جا سر در مياورديدپاریس شده بود مرکزی که 
  !از چپ و راست. ها آنجا جمع بود گروه اغلبرهبری . ریباً همه آنجا بودندپاریس رسیدیم تق

  

  چرا؟.ناخوشایندی بوده است  هتجرب ساله پاریس برای شماسه  هام که تجرب پیشتر از شما شنیده: س

و  .هاى دائمى با رفقاى بين الملل نخست، وضعيت روحى خود من و بحث و جدل. چندین جنبه داشتاین پدیده : ث.ت
از طرف ديگر، وضعيت پاريس و بوروکراسى فرانسوى که واقعا از زمان ناپلئون تا حاال عوض نشده و بيشتر شبيه وضعيت 

قطعه عکس و رونوشت اين و  ٦هر بار که با اين بوروکراسى کارى داشتيد  ٬عين ايران. ايران بود تا يک دولت مدرن اروپايى
بورژوايى اغلب  نژاد پرستى و خصائل خرده سوم،. شد با رشوه همه چيز حل مى خواستند و هميشه هم آن مدرک را نيز مى

نيست من خيلى از . اى که اپوزيسيون ايرانى در پاريس براه انداخته بود و چهارم، و از همه بدتر، بازار مکاره. ها پاريسى
. بودم چندان خوش نگذشت خالصه چند سالى که من آنجا! ميامد وارد معدنشان شده بودم خرده بورژوازى خوشم

اما در همين فاصله در ايران ضربه خورديم و ديگر امکان . بخصوص اينکه من قصد نداشتم طوالنى مدت آنجا بمانم
دادند، بنابراين به ناچار همانجا تقاضاى پناهندگى سياسى کردم و  تالش کردم به لندن بروم اما ويزا نمى. بازگشت نبود

ام به انگليس  بالفاصله دنبال انتقال پناهندگى. ضايم پذيرفته شود و پاسپورت پناهندگى بگيرمسه سال طول کشيد تا تقا
  .ام به بعد را تقريبا تماما در لندن به سر برده ٨٦رفتم و از 

  

  آیا تحوالت خود فرانسه و وضعیت چپ فرانسه را هم در آنجا دنبال میکردید؟: س

از خود بخش . شدم الملل طبعا با اغلب مسائل جارى نيز آشنا مى با شرکت در جلسات دبير خانه بين. البتهبله، : ث.ت
من هم کارى در هيات تحريريه . سه نفر تمام وقت درگير دبير خانه بودند) اتحاديه کمونيستى انقالبى(فرانسه 
بنابراين فرصت بحث و گفتگو با  .مان مرکز بودمگرفتم و عمدتا در ه) بين المللانگليسى زبان دبير خانه نشريه (اينپرکور

اما سه موضوع داغ . آمدند البته بيشتر آنها بودند که با شوق شنيدن اخبار ايران سراغ من مى. الملل زياد بود رفقاى بين
زات در لهستان و اعتالى مبار ) یا جنبش همبستگی(آن دوران، پيروزى ساندينيستها در نيکاراگوئه، جنبش ساليدريتى 
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هايى که من  در خود بخش فرانسه درست همان سال. هاى دبيرخانه بودند اى در مکزيک از موضوعات دايمى بحث توده
کرد و به گفته خودشان  الملل جديد دفاع مى از موضع ضرورت ایجادبينمثل ما پاريس بودم گرايشى شکل گرفت که 

کردند و در  هاى مربوط به ايران اين رفقا از مواضع ما دفاع مى ر بحثد. الملل  شبيه انتقادات آنها بود انتقادات من از بين
ها اينها  گيرى بود که بعد ترى نيز درون ليگ رولوسيونر در حال شکل کنگره هم از موضع من حمايت کردند اما گرايش قوى

کمونيست فرانسه در حال فرو   بويژه اينکه حزب. تر از خود بود را نيز جذب کرد و دنبال ايجاد جريانى وسيعتر و فراگير 
. هايى بزرگتر به يکى از مهمترين مسائل مورد بحث در بخش فرانسه تبديل شده بود پاشى بود و امکان وحدت با گروه

هاى قديمى  از گرايش. بعالوه مدتى که در پاريس بودم با گروه ديگرى نيز از نزديک آشنا شدم به نام لوت اوريه
در آنجا هم گرايشى انتقادى در . جريانى عمدتا کارگرى. شود در جاهاى ديگر کمتر ديده مىتروتسکيستى که نظيرشان 

  . هاى ما در باره ايران توافق داشتند گيرى بود و اتفاقا آنها هم با اغلب بحث حال شکل

  

آیا شکل گیری احزابی مثل حزب . شد ها و جریانات فراگیرتر در این دوره زیاد  دیده می گفتید که گرایش رفتن به دنبال ایجاد سازمان:س
  داری  حاصل همین گرایش بوده است؟ نوین ضدسرمایه

در . دارى منجر شد چند سال بعد نتيجۀ مباحثات باال به انحالل ليگ درون حزب نوين ضد سرمايه .بله دقیقاً : ث.ت
شدند خود  ها قبل اخراج مى طرفدارن اس دبليو پى آمريکا که بايد سال. الملل هم بسيار کوچک شده است همين دوره بين

متاسفانه تا کنون . تر است بابک زهرايى نيز راست اند که حتى از جريان الملل جديدى ساخته انشعاب کردند و اکنون بين
  .جريان جديدى نيز شکل نگرفه است

  

حزب سوسیالیست فرانسه که بعد از جنگ دوم جهانی تا . کنیم این را هم بپرسم ی فرانسه صحبت می حاال که داریم راجع به آن دوره: س
های نئولیبرالی در این  شود به مجری طرح را آغاز کرده و حتی بدل میروی علنی  تر شده بود، از میانه دهه هفتاد راست حدی رادیکال

از طیف راست آمده بودند در حالی که در فرانسه یک نیروی چپ  ندها در کشورهای خود بود تاچر و ریگان که مجری این طرح. کشور
  دروه در این باره چه بود؟ الملل در آن های درون بین بحث. دموکرات مسئول اجرای این پروژه شد میانه و سوسیال

هنوز بطور کامل در حتى انگلستان يا اياالت متحده  ٨٠هاى نوليبرالى دهه  اول اشاره کنم به نظر من سياست: ث.ت
هاى چند سال بعد  هاى حزب سوسياليست خيلى شبيه سياست سياست. فهمم اند؛ اما منظور شما را مى فرانسه اجرا نشده

توان يک حزب کالسيک  اما حزب سوسياليست فرانسه را نمى. رسد ان به نظر مىمثال تونى بلر در انگلست
دموکراسى آلمان بسيار  مثال شکل و ترکيب و سابقه آن با حزب کارگر انگليس يا سوسيال. دموکراتيک ناميد سوسيال

کمونيست، در دوره بعد از جنگ جهانى دوم در ايتاليا و فرانسه به خاطر وزنه سنگين حزب . متفاوت است
تصادفى نيست که پديده کمونيزم اروپايى که نوعى . کند مثل مابقى اروپا رشد دموکراسى نتوانست سوسيال
حزب سوسياليست فرانسه در واقع . دموکراتيزه شدن استالينيزم است نخست در ايتاليا و فرانسه شکل گرفت سوسيال

و اگر هم ژست چپگرایانه . دموکرات اروپايى تا احزاب سوسيال حزبى بورژوايى بود، بيشتر شبيه حزب ايران شاپور بختيار 
مثال . هاى کارگرى حزب هاى انتخاباتى با حزب کمونيست بود و نه بخاطر فشار پايه گرفت بیشتر در رقابت بخود مى

نخست رياست جمهوريش با سياست ملى کردن رئوس اقتصادى انتخاب شد، اما کارش را با ميتران در دور 
همواره ) و حتى ايرانى(دموکراسى اروپايى  يکى از مراکز مورد رجوع سوسيال. سازى گسترده به پايان رسانيد خصوصى

اى که همان زمان توجه من را جلب کرد اين بود که چگونه ميتران توانست با همين  نکته! بورژوازى فرانسوى بوده است
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البته ! ست از ميتران، اين حزب ديگر کمر راست نکردو بعد از شک. ها حزب کمونيست فرانسه را شکست دهد سياست
هاى به اين آشکارى بورژوا ليبرال  اما همين امر که سياست. فروپاشى شوروى و اقمارش ده سال بعد نيز مزيد بر علت شد

. به اين معنى حرف شما درست است. کرد توانند احزاب سنتى چپ را شکست دهند خود حکايت از دورانى جديد مى مى
دموکراسى اروپايى  حکومت ميتران  در واقع ناقوس مرگ استالينيزم و سوسيال. اگر چه بسيارى در آن زمان متوجه نشدند

  .را به صدا در آورده بود

شدن " آمريکايى"اى را برايتان بگويم که به بحثى که قبال در باره  گذارى فرانسوى خاطره در ارتباط با اين بدعتتفاقاً ا
قبال اشاره کرده بودم که در اول جوانى دو سالى مائوئيست شده بودم و . شود بخشى از چپ ايران داشتم مرتبط مى

الملل چهارم بودم هنوز با برخى از اين رفقا  هنگامى که عضو بين حتى. فرانسه از طريق آن رفقا بود ٦٨آشنايى من با مه 
هنگامى که آن جا بودم طبعا سراغش رفتم و فهميدم که به دستگاه ميتران پيوسته . ارتباط داشتم، بويژه رفيقى در پاريس

در آوردى؟ لبخندى زد  هنگامى که پرسيدم چى شد رفيق چرا از اينجا سر . کند ار مىکو در يکى از دفاتر وزارت خارجه 
کند  اول فکر کردم شوخى مى. ايدئولوگ يکى از احزاب راست شده است) رفيق مشترک ديگرى(گفت خبر ندارى فالنى 

هاى راست نو  هاى يکى از جريانات بزرگ مائوئيست آن دوران، اکنون ايدئولوگ اما بعد ملتفت شدم بسيارى از تئوريسين
طح وسیع تر به زایش جریان فیلسوفان نو منجر شد که گروه بزرگ و مشهوری از نیمچه البته این روند در س. اند شده

فیلسوف های فرانسوی را در بر گرفت که با چرخش علنی به راست به هتاکی و بدگویی مدام و به ویژه در سطح رسانه ها 
 .گ ها هستندبرنار هانری لوی و گلوکزمن معروفترین این دسته از ایدئولو . از چپ می پرداختند

  

گرایش سوسیالیزم انقالبی به کجا رسید؟ آیا تالش کردید از میان جریانها و افرادی که در پاریس بودند عضوگیری کنید؟ کمی هم : س
این نشریه به نوعی ادامه همان بولتن بحثی است که در سومین سالروز اکنون چه نویدش را . درباره نشریه سوسیالیزم و انقالب بگویید

  . ه بودیدداد

اول تدارک انتشار نشريه سوسياليزم و . در اين ارتباط ما دو کار عمده را از همان بدو ورود به پاريس آغاز کرديم: ث.ت
فکر (نشريه را در عرض دو سه ماه در پاريس . انقالب بود و دوم تدارک واحدهاى طرفدار اين پروژه در کشورهاى مختلف

هايى پيدا کنيم که حاضر به همکارى  کشور واحد ٤ستيم در همين فاصله در دست کم منتشر کرديم و توان) ٨٣کنم سال 
حتى قبل از انتشار نشريه اسناد گرايش در خارج پخش شده بود و در بسيارى از واحدهاى  طرفدار فداييان . بودند
هنگامى که ما . يز رسيده بودها مثل لندن حتى کار به انشعاب ن در برخى جا. هاى مخالف و موافق شکل گرفته بود جناح

بنابراين در بين طرفداران ما و فداييان و رفقاى . گيرى بود به پاريس رسيديم تعدادى از اين نوع انشعابات در حال شکل
ديگرى که به اين پروژه پيوستند به اندازه کافى رفيق مايل و مشتاق به کار جديد و جدى وجود داشت و به سرعت 

هاى نظرى بسيار متفاوتى بين رفقا وجود  اى نيز شکل گرفت، گرايش جمع شدند و همکارى صميمانهپيرامون اين پروژه 
  . اما محيط بحث دموکراتيک همه جا حاکم بود ٬داشت

. گيرى الف رحيم، طرفدارانش نيز رفتند بعد از کناره. اما طولى نکشيدکه از درون ضربه خورديم و اين جمع از هم پاشيد
هاى رايج را به  هاى معمول و جو سازى و البته هر رفتنى هم کلى جنجال. اينها را بهانه کردند و رفتند ديگران هم رفتن

البته ما ادامه داديم و وارد دوره دوم انتشار اين بولتن شديم، اما شرايط مساعد چند سال پيش ديگر از بين . دنبال داشت
  . خاتمه داديمرفته بود و عمال با رفتن من به لندن به انتشار آن 
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  ؟در فرانسه دیگر به همکاری ادامه ندادو چرا  ماجرا چه بودماجرای الف رحیم را میشود کمی توضیح بدهید که : س

به هر حال هر کسى حق دارد به هر دليلى راى خود را عوض . نشومشخصى شايد بهتر اين باشد که وارد مسائل   :ث.ت
بهانه . نبايد زياد وقت سر چنين و چنان آن تلف کرد ،اتفاقى عادى و روزمره استاين . تخاب کندنکند و راه ديگرى را ا
گيرى از هيات تحريريه اين بود که يکى از دوستان ايشان اصرار داشت نمايندگان گروه فدايى در  رسمى او براى کناره

حتى گروه . ها مستقل است يه از گروهاز اول قرار ما اين بود که اين نشر . هيات تحريريه دو نفر باشند و من مخالف بودم
  .و فداييان ما

  

بولتن بحث دو برداشت وجود داشته است، یکی برداشت شما است و دیگر برداشت  ۀمیشود گفت از همان ابتدای مطرح شدن مسئل: س
  کاری کند، درست است؟این دوستان که فکر میکردند این بولتن مربوط به خودشان است و کسی مثل شما پذیرفته است که با آنها هم

هاى خود با ما را به همه رفقاى  در همان پاريس روشن شد اين رفقا حتى گزارش بحث. بله به شکلى اين هم بود: ث.ت
اى بود که شما هم اشاره  مثال رفيق هاشم که يکى از سه امضا کنندگان بيانيه. گروه خودشان نيز منتقل نکرده بودند

يعنى حتى اين مطلب ساده . الملل چهارم هستيد دانستم شما عضو بين گفت من قبال نمى کرديد، خودش در پاريس به من
ها مستقل  اتفاقا  براى همين من همواره اصرار داشتم هيات تحريريه بايد از گروه. را به درستى به او منتقل نکرده بودند

در عمل . ها ه بستگى داشته باشد ونه فرمان گروهباشد و تغيير يا افزايش تعداد آن بايد به توافق اعضا خود هيات تحريري
 .اثبات شد حتى رفقاى فدايى که اين موضع را پذيرفته بودند براى شيره ماليدن سر من بوده اما واقعا به آن باور نداشتند

شخيص يعنى هر عضوى حق داشت هر چه را که او ت. تحريريه حق ويژه قائل بوديمنظر بگيريد ما براى هر عضو هيات  در 
به هر حال متاسفانه . اما حتى چنين شکل دموکراتيکى از کار بعدتر بهانه انشعاب شد. دهد در بولتن منتشر کند مى

گيرى از  کردند در واقع در شرف کناره واقعيت عملى نشان داد اغلب اين رفقا در همان زمان که اين ايرادات را ابراز مى
البته باز هم نبايد . ها همه نوعى توجيه ذهنى براى خود و اطرافيانشان بودهاى سياسى کمونيستى بودند و اين فعاليت

  !فراموش کرد اين دوره دوره شکست است و دلسردى

  

ترین آنها هم چیزی نبود جز موضوع  مهم. نظرهایی که داشتید بود الملل درباره اختالف یکی از علل آمدنتان به پاریس بحث با بین: س
  .هایی که در این رابطهدرگرفت هم کمی توضیح دهید درباره بحثلطفًا . انقالب ایران

دانيد به اعتقاد ما وحدت تصنعى و عجوالنه با جريان وابسته به اس دبليو پى آمريکا و ايجاد حزب  همانطور که مى: ث.ت
بلکه در واقع مشوق و الملل نه تنها در تصحيح اين اشتباه کمکى نکرد  رهبرى بين. کارگران سوسياليست اشتباه بزرگى بود

الملل باز هم نه تنها در  دبير خانه بين ماه بعد به انشعاب انجاميد، ٤و پس از آنکه اين اشتباه کمتر از . مسبب آن بود
بنابراين . تصحيح اين اشتباه کمکى نکرد که با کمک به تداوم اين وضعيت و حتى ايجاد گروه سوم به تعميق آن پرداخت

الملل باعث شده است که ما کمتر موثر  جمعبندى ما اين بود که عمال رابطه با بيناده بيان کنم اگر بخواهم بسيار س
از اين لحاظ اگر فرض کنيم ايراد ما درست باشد، الزم بود که رهبرى از خود انتقاد کند و ديدگاه و روشى را که . باشيم

سازى بايد مورد بازنگرى قرار  ظر خود ما کل روش حزباشاره کردم از ن. شود تصحيح کند منجر به اينگونه اشتباهات مى
در رابطه با مسئله اشغال سفارت آمريکا و جنگ . شد نکته دوم به اختالفات سياسىى ما با دبير خانه مربوط مى. گرفت مى

ياسى قضيه نگاه فعال به محتواى س. هايى در مغايرت با مواضع ما منتشر کرده بود الملل بيانيه ايران و عراق دبيرخانه بين



٣بخش  تاریخ مسکوت 40  

Kandokav.com   ١٣٩٨ مرداد، ٨کندو کاو   

اين کدام روش بلشويکى است که دبيرخانه بدون مشورت با پرسيد نخست بايد . دربخش قبلى اشاراتى داشتم. نکنيم
اى ظاهرا  هايى را صادر کند؟ مضافا به اينکه نامه رهبرِى درگير در محل به خودش اجازه داده است که اصوال چنين بيانيه

ز مواضع ما قبل از آنکه به دست من يا گروه ما برسد در بين طرفداران موضع خصوصى و خطاب به من در انتقاد ا
يعنى اقداماتى قابل انتظار در . گوييم باند بازى در ادبيات بلشويکى ما به اين طرز برخورد مى. دبيرخانه پخش شده بود

  . الملل چهارم حزب توده و نه بين

درست همان گرايش سازش طبقاتى که اپوزيسيون چپ و . ات باال بودتر از نک الملل بسيار عميق اما مشکل ما با بين
. الملل سر بلند کرده بود الملل چهارم در مبارزه عليه آن شکل گرفته بودند اکنون به عنوان جناحى درون خود بين بين

دامپرياليستی اين استدالل که اما اين ضد انقالب ض. همکارى، مماشات يا سکوت در مقابل ضدانقالب بخشودنى نيست
بنابراين ! پيدا کرده انداعتقاد " مترقى"الملل به گونه اى ضد انقالب  يعنى نيمى از بين. کند است گناه را دو برابر مى

هرچند شايد در همان زمان و در گرماگرم مشاجرات و مباحثات خود ما به ابعاد واقعى مسئله آن چنان که بايد و شايد 
ديم که مسئله جدى است و به همين دليل هم خواهان اخراج جريان بابک زهرايى بوديم، که به کر  آگاه نبوديم اما درک مى

اعتقاد ما در ايران و در عمل از مرزهاى طبقاتى عبور کرده بود، و هم اصرار داشتيم که رهبرى بين الملل بايد در رابطه با 
عراق اتخاذ کرده بود بطور علنى و جدى از خود انتقاد مواضعى که در  قبال مسئله  اشغال سفارت آمريکا و جنگ ايران و 

  .کند

هاى درونى در  چه در بحث. بنابراين اولين کارى که من در پاريس کردم در واقع توضيح و تشريح انقالب ايران بود
جرياناتى از  عمدتا بصورت مناظره با آن. هاى بيرونى الملل و چه در جلسات و سخنرانى دبيرخانه و يا با ساير رفقاى بين

و در اولين فرصت، براى . کردند و در آن زمان در پاريس نماينده داشتند چپ بين المللى که به شکلى از رژيم حمايت  مى
هدف عمده من در اين نوشته . کنگره دبيرخانه به نوشتن سندى در باره انقالب ايران پرداختم هاى پيش مداخله در بحث

وريک نخست به رفقايى که شايد آشنايى چندانى با آن چه در ايران گذشت نداشتند نشان هاى تئ اين بود که به جاى بحث
اين سند بعدها در . انقالب و ضد انقالب در ايراننام آن را هم گذاشتم . دهم انقالب ايران چه بود و ضد انقالب چه کرد

هم جناح . در سايت گرايش موجود استو ترجمه فارسى آن نيز . نشريه اينترنشنال سوسياليست فوروم نيز منتشر شد
الملل عمدتا با  های بین پايه ٬با آن مخالف بودند اما عليرغم اتحاد ايندو) در رهبری بين الملل(اکثريت و هم اقليت 

نتيجه . الملل را با وقايع و مسائل آشنا کند به هر حال سندى بود که توانست دست کم بسيارى از رفقاى بين. مابودند
هاى ما را مطرح کرده بود  اى که خواست ر جلسه هيات اجراييه که بالفاصله بعد از کنگره تشکيل شد من قطعنامهاينکه د

يعنى اکثريت هيات اجراييه راى داد که جريان بابک زهرايى بايد اخراج شود، . به راى هيات اجراييه گذاشتم و راى را بردم
در ارتباط با اشغال سفارت آمريکا و جنگ ايران و عراق گرفته بود بطور  الملل بايد بخاطر مواضع اشتباهى که رهبرى بين

. هاى انقالبى حمايت کند انتقاد کند و در ايران نيز از پروژه ما براى ايجاد گروهبندى نوينى از سوسياليستعلنى از خود 
ست منجر به انشعاب بين اقليت و توان از آن جا که اجراى اين قطعنامه مى. اما اين دست آورد مثبت چندان واقعى نبود

همان طور که گفتم جريانات طرفدار مواضع حزب کارگران . آن را ناديده گرفت دبير خانه عمالاکثريت بشود، 
در هر حال در آن زمان عدم اجراى قطعنامه هيات . سوسياليست آمريکا  چند سال بعد خودشان انشعاب کردند و رفتند

الملل چهارم در این دوران ديگر حتى از لحاظ تشکيالتى  بین. اى جز استعفا باقى نگذاشت چارهالملل براى ما  اجراييه بين
خالصه اينکه پس از اين ماجرا . الملل چهارم هم بيشتر به کمينترن زمان استالين نزديک شده بود تا چیزی تحت عنوان بين

  . من استعفا دادم
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  ؟منتشر شده است بین صابر نیکنامبه ی است که سند منظور از سندی که گفتید، همان : س

نفر رهبران حزب کمونيست  ٤يکى از بین  نیک؛ نام مستعاری به ياد کريم الملل بود این اسم داخلی من در بین  بله،: ث.ت
پوزيسيون در ا زينوويفجناح ها در واقع بيشتر طرفدار  البته آن. ايران که توسط استالين به اتهام تروتسکيزم اعدام شدند

اين اسم را انتخاب در نتیجه من هم . تر بود بين از همه به تروتسکى نزديک شايد نيک. بودند تا تروتسکى مشترک چپ
ها پيش از ما انشعاب کرد و بتدريج به يکى  در پرانتز بگويم همين سند را چند سال بعد يکى از افرادى که سال. کرده بودم

پاسخ ايشان به اين دزدى ادبى اين بود )! رازى. م(ست به اسم خودش منتشر کرده بود از دزدان ادبى قهار تبديل شده ا
کنند اين مالکيت خصوصى  اما ظاهرا هنگامى که به نام خودشان مزينش مى! راقبول ندارند" مالکيت خصوصى"که ايشان 

  !نيست، آن هم به بدترين شکلش يعنى سلب مالکيت به مدد تصاحب

به عنوان مثال در . تر کرد ات دبير خانه مسائل ديگرى نيز پيش آمد که اختالفات ما را برجستهدر طول جلس. بگذريم
فکر کنم قبال گفته بودم من به شخصه مدتى بود قبول نداشتم که، حتى اگر در زمان . رابطه با مسئله دولت کارگرى

بويژه بعد از تجربه  .لت کارگرى منحط ناميدتروتسکى اين گفته درست بوده باشد، امروزه هنوزبتوان دولت شوروى را دو 
از طرف ديگر . انقالب ايران و مشاهده نقش شوروى از نزديک، من حتى بيشتر متقاعد شده بودم که ترديد من بحق است

و دولت در تئورى مارکس،من ) حکومت(در رابطه با همان بحثى که درباال مطرح کرديم در باره تفاوت بين رژيم سياسى 
کند و برداشتش از مفهوم  الملل نيز تفاوت اين دو را درست درک نمى که حتى جناح اکثريت بين نتيجه رسيدم به اين

اى که بخصوص منجر به اين مباحثات شد پيروزى  مسئلهدو . دموکراتيک است تا بلشويکى دولت مارکس بيشتر سوسيال
  . لهستان ها در نيکاراگوئه بود و ماجراى جنبش سوليداريتى در  ساندنيست

  

کردید فکر میکنم سه گرایش وجود داشته است، یکی گرایش عنوان هایی که  در رابطه با بحث ماهیت دولت کارگری با توجه به بحث: س
های  تفاوتممکن است . کردندنظر اساسی  و دیگری هم کسانی مثل شما که تجدید کایییهای آمر  مندل است، یکی گرایش تروتسکیست

  از آن چه برداشتی داشتید؟ دانستید نمی »دولت منحط کارگری«این سه گرایش را کمی روشن کنید؟ اگر دولت شوروی را 

از زاويه مفهومى دولت کارگری  بحث مفصلى است، اما اگر از ابتدا شروع کنيم بايد بگويم به نظر من مسئله: ث.ت
هاى فراوانى که در اين باره رايج بوده  م نه به پيچيدگى بحث و تفسير دست ک. اى در مارکسيزم نيست مسئله پيچيده

داران  دارى، آن دولتى است که  خود سرمايه هاى طبقات حاکم پيشا سرمايه بهترين دولت بورژوايى، برعکِس دولت. است
به عبارت . معنی ندارد ى اکثريت عظيم طبقه کارگر حضور مستقيم و آگاهانهدون بدولت کارگری در آن ظاهر نشوند؛ اما 

از ديد . ساده تر دولت بوروکراتيک بورژوايى مى تواند وجود داشته باشد اما دولت بوروکراتيک کارگرى نقض غرض است
يعنى دولتى که بتواند . دارى به سوسياليزم است مارکس دولت کارگرى وجه مشخصه سياسى دوره گذار از سرمايه

اجتماعى  يعنىانتهاى اين فراشد، اجتماعى شدن مالکيت . ليد و توزيع را تامين کندکارگرى بر تو ) يا حق وتوى(کنترل 
هدف از تشکيل دولت کارگرى )١: یکی از این دو ادعا باور بههر تعريفى غير از اين يعنى . شدن مديريت بر توليد است

از اين لحاظ هر چند . قه کارگر نداردگذار به سوسياليزم نيازى به حضور خود طب) ٢گذار به سوسياليزم نيست؛ يا اینکه 
. خود مارکس به اين شکل، یعنی فرمولبندی دست و پا شکسته من، مسئله مذکور را شرح نداده اما موضع او روشن است

رشد نيروهاى مولده در   اگر انباشت سرمايه انگيزه. چنين گذارى را نيز براى ما توضيح داده است" حرکت قانون"او حتى 
. دارى بود، در دوره انتقال کاهش ساعات کار محرک اين رشد و گذار به جامعۀ کمونيستى خواهد بود يهجامعۀسرما

هاى توليد کننده اساسا چنين محرکى وجود نخواهد داشت که بخواهد  بنابراين بدون اعمال کنترل مستقيم توده
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بنابراين ! ار توليد کنندگان شده است؟کدام بوروکرات دولتى در کجا خواهان کاهش ساعات ک. عملکردى داشته باشد
تنظيم به همان اندازه که . کند پرولتاريا واقعيت مادى خود را در ميزان عملکرد اين مکانيزم پيدا مى» خود ـ رهايى«اصل 

خارج ) و مصرف کننده(گيرى دموکراتيک تودۀ توليد کننده  ريزى مرکزى جامعه انتقالى از حوزه تصميم و اجراى برنامه
اگر . تر شده است شود آن جامعه از شرايط رسيدن به مديريت اجتماعى و در نتيجه رسيدن به سوسياليزم دور 

توان دولت شوروى  يم پس درچارچوب تئورى مارکس به هيچ وجه نمىها را کنار بگذاريم و به واقعيت نگاه کن ايدئولوژى
. »منحط«يا » بوروکراتيک«شرطى منجمله  ناميد؛ با هيچ صفت و پيش» دولت کارگرى«در دوره استالين و يا پس از آن را 

وروکراتيک کارگرى توان درک کرد چرا تروتسکى آن را دولت ب ها مى البته از لحاظ تاريخى و بر اساس تجربه خود بلشويک
اين تعريف در ". هاى بوروکراتيک ناهنجارى"قبل از او لنين هم اشاره کرده بود که دولت ما کارگرى است اما با . ناميد

يعنى ما قصد داشتيم دولتى کارگرى بسازيم اما آنچه تا کنون ساخته ايم بوروکراتيک شده . نگارى است واقع نوعى واقعه
بنابراين تروتسکى آن را . پ پس از پيروزى استالين همين بوروکراسى در حزب نيز حاکم شدبگفته اپوزيسيون چ. است

البته تروتسکى گاهى از بناپارتيزم نيز براى توصيف اين وضعيت استفاده کرده است اما . دولت کارگرى بوروکراتيک ناميد
ارتيزم به مثابه ناروشن بودن ماهيت طبقاتى يا بناپ است بناپارتيزم در چارچوب يک دولت کارگرىمنظور او روشن نيست 

اما به . ن جا، باز هم آن مشکل نديدن تفاوت بين دولت و حکومت نهفته است که در باال اشاره کردمدولت؟ اتفاقا همي
خوب . فعال فرض کنيم قبل از استالين اين دولت کارگرى بوده و اکنون بوروکراتيک شده است. گردم اين مسئله برمى

اده من هميشه اين بود که اين دولت کارگرى بايد تا چه اندازه بوروکراتيک بشود که ديگر کارگرى نباشد؟ سوال س
در . دهد چرا که براى خود او اين انحطاط بوروکراتيک فراشدى چند ساله بود هاى متفاوتى به اين سوال مى تروتسکى جواب

گفتند اين ديگر دولت کارگرى نيست  در مقابل کسانى که مى برد را بکار مى» دولت کارگرى منحط«دوره آخر که فرمول 
اند و در عمليات جنايتکارانه خود از آن  اواز اين مثال استفاده کرده است که اگر ماشينى را ببینید که  گانگسترها دزديده

و به هر حال هنوز اند، منطقاً  خواهيد گفت اينکه ماشين نيست آهن قراضه است، اما واقعا  استفاده و داغانش کرده
من همان اولين بارى که اين مثال را شنیدم از خودم پرسيدم اما تاچه حدى ماشین بايد داغان شود که . ماشين است

واقعا تبديل به آهن قراضه محض شود؟ بنابراين به نظر من اين یک نوع تعريف نيست، بلکه فرمولى است جبرى که 
منجمله . اند ها در اين فرمول جبرى گير کرده متاسفانه بسيارى از تروتسکيست. هاى آن را کم وزياد کرد توان متغير  مى

کرد به نظر ديگرى  شايد اگر خود تروتسکى زمان ما اين دولت را مشاهده مى. جناحى که جريان ما هم داخل آن بود
  . رسيد مى

ير فهم شده بود اين نکته بود که به هاى پاريس براى خودم به اصطالح ش آن چه اما براى من مسلم شده بود و در بحث
توان گفت پس اين  ريزى مرکزى بر اقتصاد حاکم است نمى صرف اينکه در جايى مالکيت خصوصى وجود ندارد و برنامه

بحث کليدى دولت به نظر . کرد متاسفانه حتى جناح مندل هنوز از عکس اين  نظر دفاع مى. دولت دولتى کارگرى است
مهم نيست تا چه ) يعنى کنترل بر توليد و توزيع را واقعا اعمال نکند(رولتاريا در قدرت نباشد من اينجاست که اگر پ

به اعتقاد من منظور تروتسکى نيز . اندازه از بورژوازى خلع يد شده باشد، اين جامعه بسوى سوسياليزم نخواهد رفت
دانست و پرولتاريا را به انقالب عليه آن  ى مىبه همين خاطر در مبارزات سياسى خود آن دولت را ضد انقالب. همين بود

اما انقالبى سياسى يعنى از آن جا که نقدا از بورژوازى خلع يد شده است؛ بنابراين اگر پرولتاريا انقالب . کرد دعوت مى
 هر چند من با فرمول انقالب سياسى. کند و دموکراسى شورايى را احيا کند اين دولت مجددا دموکراتيزه خواهد شد

کرد و  بوضوح پرولتاريا بايد قدرت را از چنگ بوروکراسى خارج مى. موافق نيستم اما با توصيف تروتسکى مشکلى ندارم
  . گرفت انتقال به سوسياليزم را از سر مى
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يد ناميدند به زمان خود لنين برگرديم  با اى که تروتسکى و لنين اين دولت را بوروکراتيک مى به هر حال حتى اگر از زاويه
البته حزب بلشويک . گفت دست کم از بعد از پايان جنگ داخلى قدرت سياسى از دست طبقه کارگر خارج شده است

بنابراين مى توان گفت به شرط حفظ حزب . ها عضو و طرفدار هنوز وجود داشت و هنوز هم حزبى انقالبى بود با ميليون
اينکه انقالب آلمان نيز هنوز کامال شکست نخورده بود و بخصوص . امکان احياى مجدد قدرت شوراها هنوز وجود داشت

اما ادغام آپاراتوس حزبى با بوروکراسى دولتى در همين . امکان گسترش انقالب سوسياليستى در اروپا هنوز وجود داشت
در باره  دوره يعنى در زمان حيات خود لنين آغاز شده بود و هم لنين و هم تروتسکى قبل از پيدايش پديده استالينيزم

انقالب آلمان و فروکش روحيه انقالبى قطعى اما پس از شکست . گيرى اين دستگاه بوروکراتيک هشدار داده بودند قدرت
پس از مرگ لنين در واقع . قدرت بوروکراسى افزايش يافت ٬در بين کادرهاى حزب و اُفت فعاليت درون خود طبقه کارگر

عليرغم د بوده باشد که توانسته است نماينده خود در حزب يعنى استالين را بايد اين بوروکراسى نقدا بسيار قدرت من
بنابراين اگر بر اساس واقعياتى که گفتم قضاوت کنيم، مطابق تئورى مارکس بايد . به قدرت برساندوصيت نامه لنين 

  . ايم تى در روسيه نداشتهچنين دول ١٩٢١گفت اگر دولت کارگرى قبل از هر چيز يعنى قدرت کارگرى، پس عمال ما بعد از 

اما پرسش مهمتر و قابل تأمل تر این است که آيا قبل از آن در روسیه دولت کارگری داشتيم؟ آيا دولت بعد از انقالب 
گرديم يعنى تفاوت دولت و  اکتبر در روسيه دولت کارگرى بوده است؟ اينجاست که به نکته ديگرى که گفتم برمى

متون مختلف انقالبيون آن دوره، حتى خود لنين و تروتسکى، مراجعه کنيد گاهى هر دو  جالب است که اگر به. حکومت
مثال هم لنين و هم تروتسکى حتى بعد از انقالب اکتبر گاهى قدرت بعد از انقالب را حکومت . بينيد استفاده را مى

نى رژيم سياسى منتج از انقالب در واقع يع. نامند و  گاهى آن را ديکتاتورى پرولتاريا می خوانند کارگران و دهقانان مى
تواند يک شبه  اما رژيم سياسى مى. به يک معناى مضمونى بله يکى آغاز ديگرى است. همان ديکتاتورى پرولتارياست

ديکتاتورى «گويد  مارکس هم در باره کمون پاريس مى. شود؟ به وضوح خير تغيير کند، آيا دولت هم يک شبه ساخته مى
بزرگترين . گيرد که چرا دستگاه دولتى سابق را از ميان نبردند ها ايراد مى ، اما در ضمن به کمونارد»ن استپرولتاريا همي

درس مارکس از کمون پاريس که به پيش گفتارهاى بعدى مانيفست کمونيست نيز اضافه شد اين بود که نخست بايد 
دهد، اما رژيم  جديد نويد دولت جديدى را نيز مى بنابراين رژيم سياسى. دستگاه دولتى بورژوايى درههم شکسته شود

هاى  نهادهم نخست بايد دولت قديم برچيده شود و بنابراين هم . بسازداز صفر را جديد انقالبى کارگرى بايد اين دولت 
  .گفت دولت کارگرى واقعا ايجاد شده استتا بتوان  ٬جديد قدرت کارگرى شکل بگيرند

يعنى دالل بين . نامد اش در باره پديده استالينيزم آن را حکومت بناپارتيستى مى ر اوليهخود تروتسکى در يکى از تفاسي
تر است تا فرمول دولت کارگرى  اتفاقا اين فرمول تروتسکى به نظر من صحيح. طبقه کارگر روسيه و امپرياليزم جهانى

. ه با دولت و رژيم سياسى دقت نشده استاما با اين تبصره که اينجا هم به تفاوت مفهوم بناپارتيزم در رابط. منحط
يعنى يک حالت . تواند بناپارتيستى باشد هم حکومت اما هم دولت مى. منظور او بناپارتيزم در يک دولت کارگرى است

تواند هم در چارچوب يک دولت طبقاتى مشخص رخ دهد و هم در دوره انتقال از يک ماهيت طبقاتى  بناپارتيستى مى
مفهوم بناپارتيسم را به مثال دولت  و انگلس مارکس. مثال دوره بيسمارک در پروس. بقاتى دولتى ديگردولت به ماهيت ط

توان گفت اين يک  دارى از باال هنوز نمى اما اين حرف يعنى اينکه در آغاز فراشد رشد سرمايه. نددادتعميم پروس نيز 
حال گذار بود، بلکه ماهيت طبقاتى خود دولت نيز در يعنى اينجا اين فقط اقتصاد نيست که در . دولت بورژوايى است
يعنى در . نوع دوم استاين به نظر من بناپارتيزم روسى که تروتسکى از آن نام ميبرد در واقع از . حال تغيير بوده است

  . دولت تزارى وصل استهمان به  يعنى در زمان استالين هنوز يک سر دولت. بنياد طبقاتى خود دولت است
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بله پرولتاريا با انقالب اکتبر به قدرت رسيد اما نتوانست . ين من در واقع نگاهم به دولت قدرى متفاوت استبنابرا
اما با جنگ داخلى و  ٬در اين مسير به دست آوردهاى تاريخى عظيمى رسيد ١٩١٩تا سال . دولت کارگرى را مستقر سازد

د در رابطه با مسئله ديگرى نيز اهميت دارد و آن بحث اين تاکي. نشينى دوره بعدى عمال قدرت را از کف داد عقب
به بحث . عمومى ماهيت شوروى است که متاسفانه پس از فروپاشى شوروى و اقمارش به فراموشى سپرده شده

» دولت کارگرى«هاى رايج اگر از مفهوم  و آن اينکه بر خالف بسيارى از برداشت. دارى دولتى نيز مربوط است سرمايه
اگر جامعه انتقالى است يعنى . توان ماهيت شوروى را به واسطه مناسبات توليدى تعيين کرد ز کنيم ديگر نمىمارکس آغا

هايى را که با آمار و  ايد بحث حتما ديده. مناسبات توليدى نه اين است و نه آن بلکه در حال تغییر از يکى به ديگرى است
در صورتى که در دوره انتقال آن چه مهم است خود . ين است و نه آنارقام اقتصادى قصد دارند ثابت کنند که در واقع ا

تواند اين انتقال را  يعنى اينکه آيا دولت موجود مى. در دوره انتقال به سوسياليزم، تقدم با سياست است. انتقال است
کند و نه  اينکه مثال چند  مىبنابراين اينکه آيا اين دولت واقعا کارگرى است يا نه مسير بعدى را تعيين . تضمين کند يانه

رسيم که من قبال در  اينجا به نکته ديگرى مى. در صد از اقتصاد در دست دولت است و يا چند درصد کارگران بيکارند
به همين دليل امروزه، بويژه پس از تجربه شوروى، برنامه . کنم ام اما به نظر من مهم است و تکرار مى جاهاى ديگر باز کرده

تواند خود را به برنامه تسخير قدرت خالصه کند بلکه بايد به خود شکل ومفهوم دولت کارگرى نيز  يگر نمىانقالبى د
  . بپردازد و چگونگى استقرار ان را دقيقتر مشخص سازد

در تحليل مارکسيستى . ناميدن روسيه اشاره کنم» دارى دولتى سرمايه«اگر موافق باشید، در اينجا اندکی هم به بحث 
يعنى هنگامى . هاى دولت است دارى دولتى يک نظام اجتماعى نيست بلکه شکلى از سياست غرض از مقوله سرمايهاوال 

دارى هنوز رشد چندانى بخود نديده است و طبقه  مثال در کشورهايى که سرمايه. کند دارانه مى که دولت کارهاى سرمايه
اما کسانى که اين تئورى را ! دارى شود د بورژوازى و سرمايهتواند مبتکر ايجا  بورژوازى چندان چشمگير نيست، دولت مى

گرفتند  اين مفهوم را براى توضيح ماهيت جامعه شوروى بکار مى) بعنى عمدتا طرفداران نظريه تونى کليف(برند  بکار مى
. کرد ال نمىدار کردن کسى را دنب در شوروى دولت سياست سرمايه. شناسى نادرست است که در باال گفتم از لحاظ روش

دارى شده است آيا دولت فعلى روسيه يک دولت واقعا بورژوايى شده است؟  حتى اکنون که شوروى به اصطالح سرمايه
جالب است من . دارى نيست سال پس از فروپاشى هنوز يک جامعد عادى سرمايه ٣٠بنابراين حتى . بينيد که خير مى

دارى دولتى بود پس  تى تاکنون توضيح داده باشد اگر قبال هم سرمايهدارى دول نديدم هيچ يک از طرفداران تز سرمايه
روانه بود و براى توجيه موضع بى طرفى در جنگ  دارى شدن فعلى چيست؟ اساس اين تفسير بيشتر راست مشکل سرمايه

مهمتر يعنى اما از طرف ديگر اين موضع در واقع معرف نوعى فرار است از تحليل مسئله . جهانى دوم اتخاذ شده بود
  . ماهيت طبقاتى دولت شوروى

  

  ؟خیرآن دو تفاوتی داشتند در این زمینه یا .ییهای آمریکا تفاوت آن دو نگاه دیگر را نگفتید، یعنی نگاه مندل و تروتسکیست: س

روانه و  الملل همان مواضع را با فيلترى راست کردند اما جناح راست بين هر دو جناح از مواضع تروتسکى دفاع مى: ث.ت
يعنى الغاى " دست آوردهاى انقالب اکتبر"جناح راست تاکيد بيشترى بر . کرد اى استالينيستى تفسير مى تا اندازه

جنبش ساليدريتى هاى مربوط به لهستان و  در بحث. نها داشتريزى مرکزى و ضرورت دفاع از آ مالکيت خصوصى و برنامه
توانيد مشاهده  کرد مى و همينجا تناقضاتى را که فرمولبندى باال براى هر دو جناح ايجاد مى. اين اختالفات حاد شده بود

جناح مندل فکر  جناح راست ادعا داشت دولت کارگرى در لهستان در خطر است و بايد از آن دفاع کرد، در حاليکه. کنيد
 ١٨٠يعنى همان موضع با دو نتيجه سياسى . داد کرد اين در واقع همان انقالب سياسى است که تروتسکى نويدش را مى مى
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اما همان زمان در پاريس من با گروهى از کارگران کمونيست لهستانى آشنا شدم که هم ضد بوروکراسى . درجه متفاوت
يکى از بزرگترين اشتباهات مندل موضعى بود که در ارتباط . گفتند غربى است مى بودند و هم ضد رهبرى ساليدريتى که

او جنبشى را که به وضوح غربى و خواهان وحدت با آلمان غربى بود آغاز انقالب . با پايين کشيدن ديوار برلين گرفت
اشتباه در تئورى، به چه  فقط ببينيد! سياسى ناميد و عليه خطر مداخله امپرياليزم به قصد سرکوب آن هشدار داد

  ! تواند واقعيت را بر عکس جلوه دهد شود و چگونه مى سرانجامی ختم می

  

ایزم بیرون زد و چطور تفاسیر راستگرایانه از تئوری انقالب مداوم به  در بخش اول درباره اینکه چطور از دل جریان شما نوعی از توده: س
آیا جناح مندل هم همین برداشت راستگرایانه را از .  ماینده این برداشت بود صحبت کردیمآن کمک کرد و این که اس دبلیو پی آمریکا ن

  تئوری انقالب مداوم داشت؟

من قبل از انقالب هم به هرحال با . تر بود، همانطور که در عمل دیدیم خیلی راست مريکايىآبرداشت جناح : ث.ت
يکى از اولين جزوات ما بحث . ادله با اين ديد راست آغاز شده بودمج الملل هم های اینها آشنا بودم و در خود بین بحث

اما انحراف راستى که ما در آن جزوه به آن پرداختيم تعميق . در رابطه با تفسير اين جناح از مسئله ملى. در همين باره بود
تحليل نادرست از ماهيت دولت  به اعتقاد من ريشه آن را در همان. گذاشت يافته بود و تاثير خود را بر جناح چپ نيز مى

اگر عليرغم اينکه طبقه کارگر در قدرت نيست دولت شوروى هنوز دولتى کارگرى است . توان مشاهده کرد شوروى مى
يا از باال يا به اصطالح بطور . توان شرايطى را در نظر گرفت که بدون طبقه کارگر نيز دولت کارگرى ايجاد شود پس مى
را » الخلقه دولت کارگرى ناقص«الملل چهارم بعد از جنگ جهانى دوم مقوله  اينجا بود که بين. ىناپذير و ضرور  اجتناب

ها نيز دولت کارگرى  مثال مطابق اين تفسير با پيوستن اروپاى شرقى به شوروى در اين کشور . به تئورى قبلى اضافه کرد
فشار عينى سير حوادث تاريخى نيز . بودند ا ناقص الخلقههايى از همان ابتدا بوروکراتيک ي اما اينها دولت ٬شود ايجاد مى

مثال در چين از آنجا که رهبرى مائو عاقبت طرف انقالب ارضى را . هاى کارگرى اين چنانى منجر شود توانست به دولت مى
ينکه و يا با ا. گرفت حکومت ائتالف ملى ازهم پاشيد و حزب کمونيست بدون آنکه بخواهد دولت کارگرى تشکيل داد

رهبرى فيدل کاسترو يک رهبرى سوسياليسى نبود اما منطق مبارزات ضد امپرياليستى آن را مجبور کرد به طرف انقالب 
يا در ايران اگر ما از مبارزات ضد امپرياليستى رهبرى خمينى پيگيرانه دفاع کنيم، خود فشار عينى . سوسياليستى برود

بينيد که چگونه يک تفسير نادرست از مفهوم دولت  مى. دارى فراتر برود مايهمبارزه رژيم را وادار خواهد کرد که از سر
اين بحث در همان دورانى که من در پاريس بودم در ارتباط با مسئله . برد تحليل را به هر جا که بخواهيد مى

يعنى ايجاد يک دولت ها در نيکاراگوئه  موضع اکثريت دبيرخانه اين بود که پيروزى ساندينيست. ها باز شد ساندينيست
کم و بيش همه در بحث قبول داشتند که در واقعيت آن چه در نيکاراگوئه هست شباهتى به يک دولت . کارگرى جديد

. تواند چيزى جز دولت کارگرى باشد کارگرى ندارد اما از آنجا که دولت بورژوايى سرنگون شده است آن چه هست نمى
آن چه در نيکاراگوئه صورت . شود رژيم سياسى و دولت به چه اشتباهاتى منجر مىبينيد اينجا هم نديدن تمايز بين  مى

. نه دستگاه پيشين دولتى هنوز نابود شده بود و نه دستگاه جديد هنوز شکل گرفته بود. گرفته بود تعيير رژيم سياسى بود
  . مداوم داشت به اعتقاد من نديدن اين تفاوت خود ريشه در برداشت هر دو جناح از تئوری انقالب

تئورى انقالب مداوم دقيقا به خاطر آنکه نقطه شروعش تداوم انقالب از دموکراتيک به سوسياليستى است در واقع راه را 
گذارد که امر تبديل يکى به ديگرى  بتواند تحت شرايطى به امرى خود کار و تصادفى نيز تبديل بشود و ديگر  باز مى

چنين تفسيرى البته درست نقطه مقابل برداشت . ى انقالبى پرولترى نداشته باشدعنصر آگاهى يا رهبر احتیاجی به 
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دهد راه را براى  الملل دوم توضيح مى هاى بين تروتسکى است اما خود او هم به خاطر اينکه استراتژى درست را با تئورى
  . گذارد چنين تفاسيرى باز مى

قدرى اغراق کرده باشم، دست کم برداشت مندل هرگز به بدى  البته اضافه کنم شايد بخاطر برجسته کردن اين نکته
دانستم اما در رابطه با تجربه انقالب ايران نگاهم  تفاسير جناح راست نبود و من هم دست آخر خود را در جناح او مى

ئله امپرياليزم اى که قبال گفتم در رابطه با ماجراى به اصطالح بى توجهى ما به مس بخصوص پس از نامه. تغيير کرده بود
همين ايراد که .بخصوص طرز پخش آن که قبل از رسيدن به دست خود من در بين رفقاى ما پخش شده بود. نوشته بود

داد که اشکال  است، بخوبى نشان مى" کم بها دادن به تکاليف ضد امپرياليستى"موضع ما در باره اشغال سفارت آمريکا 
  . مداوم بود از تئورى انقالبنه در موضع ما بلکه در تفسير نادرست 

  

  بود؟  منتشر کرده آن را چه کسی: س

در ايران که بايد  سياست انجاميده بودالملل به اين  در رهبرى بينتوافقى بين دوجناح راست و چپ در آن دوران : ث.ت
عمدتا داخل گروه گيرى بود،  بنابراين انشعابى در حال شکل. يعنى نه ما نه گروه بابک زهرايى. جريان سومى ساخت

به . عامل پخش آن نامه اينها بودند. نفرى هم از گروه ما درگير اين ماجرا شده بودند دو سهطرفدار بخش آمريکا اما 
اى بود با روشى غير اصولى براى جو سازى و توجيه  تر تحت پوشش نامه خصوصى به من در واقع حمله عبارت ساده

  .ه بودى که از قبل نقشه آن ريخته شدانشعاب

  

الملل چهارم نیز مطرح  اما سوال در رابطه با خود ایده بین.به اختالف با بین الملل چهارم در دوره حضور در ایران اشاره کردید: س
الملل چهارم را همزمان در این مقطع داشتید یا بعدها به درک روشن تری نسبت به این مسئله  شک و تردید نسبت به ایده بین.شود می

  رسیدید؟

هايى که ما اصولى و  بسيارى از تئورى در ایران من به تجربه دیدم. دننه، در همان زمان این دو به هم مرتبط بود: ث.ت
اى از ديگران نيز  خود چندان درست نبودند، ودر ثانی ما را تافته جدا بافته  دانستيم در وهلۀ نخست، بنيادى مى

بايد در نظر بگيريد که . ها همکاری کنند در سطح پایهوانستندبه راحتى ت جريانات مختلف مىخیلی جاها رفقای . کرد نمى
رهبرى در واقع غالبا . توانند چندان منسجم باشد اند نمى هايى که در طى خود اين انقالب رشد کرده در واقعيت سازمان

ها  در بسيارى مواقع سازمان. ها يعنى در صحنه عمل و مبارزه غرائز غالب بود در پايه. داد براى خودش دستورالعمل مى
. شد در واقع نوعى رنگ و لعاب گروهى دادن به حوادث بود تر از حوادث بودند و تحليلى که به نام آن منتشر مى عقب

البته اگر حزبى انقالبى قبل از اين انقالب وجود داشت شرايط . شد ها با فرقه گرايى از باال تضعيف مى يعنى همکارى پايه
اين وضعيت . توانست کامال متفاوت باشد و آن همکارى در پايين به نيروى بزرگى عليه ارتجاع تبديل شودمبارزه نيزمى 

ند و در عمل هم ا توان ديد که چندين سازمان که در واقع از لحاظ استراتژى شبيه هم غريب را در يک انقالب بهتر مى
فرقه گرايى حتى نيروى  .عضاى خودشان نيز کمتر استچندان تفاوتى ندارند اما تاثيرشان در انقالب از جمع جبرى ا

اما اين فرقه گرايى بدترين صدمه را به . کرد يا دست کم بسيار تضعيف مىداد  مبارزاتى اعضاى خودشان را به هدر مى
شود بلکه  شود پراکنده است ونه تنها درست منتقل نمى دانشى که از دل خود اين تجربه استخراج مى. زند خود تئورى مى
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ى تدوين برنامه مشترکى براى سازى يعن بنابراين جنبه ديگرى از کار حزب. گردد گرايانه تفسير مى تقريبا عامدانه فرقه
  . گيرد مبارزه که از دل خود شرايط بيرون آمده باشد نيز صورت نمى

اين پديده را همان طور که قبال بحث کرديم خود ما هم تجربه کرده بوديم و به همين دليل بود که گفتم اعالم حزب 
هاى ديگرى پيدا کرد نه  شد اين بود که بايد راهآن چه دست کم براى من مسلم . کارگران سوسياليست از اول نادرست بود

الملل چهارم نيز صدق  و البته همين نگاه در مورد خود بين. هاى موجود بشويم اى ديگر در بين فرقه اينکه خود ما نيز فرقه
اين . دا شده بودکار درستى بود يا نه؟ بويژه اينکه اينجا براى ما مشکل دومى نيز پي ١٩٣٨آيا اساسا تاسيس آن در . کند مى

زند؟ براى بسيارى در دبير خانه اين  ايزم بيرون مى المللى بود که وسط يک انقالب از دل آن گرايشى عين توده چه نوع بين
اما براى من به يک مسئله روحى روانى نيز تبديل شده . شد جدى نبود و به حساب اختالفات و اشتباهات گذاشته مى

هاى پيرامون مسئله  ر، جنبۀ سومى نيز بود که در خود پاريس به آن رسيدم و در طى بحثاما از همه اينها مهمت! بود
الملل چهارم نيز ديگر سپرى شده  لهستان برجسته شد و آن اينکه استالينيزم در حال فروپاشى است و در واقع دوران بين

بنابراين . ديدم ر روند فروپاشى اروپاى شرقى مىالملل در تاثيرگذارى ب بهترين اثبات اين قضيه را من در ناتوانى بين. است
دفاع " الملل از نوع جديد بين"الملل استعفا بدهم در جلسات دبير خانه از موضع ضرورت  حتى قبل از اينکه من از بين

که  منجمله آن گرايشى در بخش فرانسه. گفتگو را باز کردمهايى که نظريات مشابه داشتند در  و حتى با گرايش. کردم مى
  .هنوز هم موضع من همين است! الملل جديد تبديل شد به حزب آنتى کاپيتاليست بعدها به جاى بين

الملل  هنگامى که تروتسکى بين الملل بايد بگويم همانطور که در بخش اول نيز بحث کرديم، اما از لحاظ تاريخچه بين
نگ جهانى اول با موجى از انقالبات سوسياليستى در چهارم را فراخواند توقع او اين بود که جنگ جهانى دوم همانند ج

نه تنها اين طور نشد بلکه استالينيزم نيرومندتر شد و حتى در يونان و فرانسه نيز که شايد امکان . اروپا مواجه خوهد شد
اين را . بودبينى مذکور درست ن بنابراين پيش. انقالب وجود داشت با بورژوازى سازش کرد و موج انقالبى را از بين برد

ها بسيارى از اوقات اشتباه از آب  بينى پيش. هاى بعدى کارى نداشته باشيم فعال به تمام بحث. تواند انکار کند کسى نمى
امروزه انکار اين واقعيت . بينى درست است؟ به نظر من نه پس آيا اساسا اتخاذ چنين تصميماتى بر اساس پيش ٬درميايند

خالصه اينکه به نظر من اگر تروتسکى، به عوض ساختن بین الملل . وم يک اشتباه استصرفا اصرارى بيهوده در تدا
تر از اين اوضاعی  داد بعد از جنگ وضعيت نيروهاى انقالبى به مراتب موثر  المللى را ادامه مى چهارم، اپوزيسيون چپ بين

  .الملل چهارم به وجود آمد ينا بشد که ب مى

  

موجود و  مواضع مختلف.انتقالی است ه، بحث برنامشود میمطرح  الملل چهارم که در این مقطع در بینهایی  یکی دیگر از آن بحث: س
  چه بود؟نسبت به این قضیه شما همچنین دیدگاه 

اى بود  نام برنامه» برنامه انتقالى«. هاى تروتسکى نهفته است هاى نسبت به تئورى اينجا هم يکى ديگر از بدفهمى: ث.ت
يعنى شرايط مشخص دورانى که دنيا در شرف جنگ جهانى دوم بود و . الملل چهارم نوشت ى تشکيل بينکه تروتسکى برا

اى بود براى آن دوره خاص و نه برنامه  به اعتقاد من اين برنامه. هاى انقالبى وجه مشخصه آن باشد او توقع داشت بحران
البته از آن جا که برنامه انتقالى تروتسکى . سياليستىبه مثابه برنامه استراتژيک حزب کمونيست از حاال تا انقالب سو

ها و نکات آن به تدوين هر نوع برنامه استراتژيک انقالبى ديگر کمک  اى است انقالبى بسيارى از اصول و خواست برنامه
ه برنامه انقالبى ها اين برنامه را به مثاب اما بسيارى از تروتسکيست. تواند جايگزين آن باشد کند اما به هیچ وجه نمی مى

اين البته فقط يک بحث تئوريک نيست، بلکه . ريشه اصلى اختالف من در اين جاست. کنند درازمدت و همگانى تلقى مى
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مثال طرح شعارهايى که زمانش فرانرسيده و يا عدم طرح . يابد هاى عملى و مبارزاتى آن است که اهميت مى جنبه
توضيح اين مسئله بايد به عقب برگشت و مفهوم انتقالى در برنامه انتقالى  براى. شعارهايى که زمانش فرارسيده است

در کنگره سوم کمينترن به " هاى انتقالى مسئله خواست"اين مفهوم نخست تحت عنوان . تروتسکى را درست درک کرد
بود که  بطور خالصه جمعبندى کمينترن اين. شود شود و عاقبت توسط کنگره چهارم تصويب مى بحث گذاشته مى

دموکراسى بين برنامه حداقل و حد اکثر ارتجاعى است و بايد بين اين دو برنامه پلى زد  بندى رايج در برنامه سوسيال تقسيم
هاى انتقالى بتواند سطح مبارزات و آگاهى فعلى را به سطح  که از آگاهى و مبارزات فعلى آغاز کند و با طرح خواست

کنم اما به نظر  و من اينجا تکرار نمى اسناد اين مباحثات موجود است. يستى ارتقا دهدمبارزات انقالبى و آگاهى سوسيال
  . توان گفت که بسيار مهم است جمعبندى آن مى من دو نکته را دربارۀ

دموکراسى را  ايم که گسست بلشويزم از سوسيال اول،اينکه اينجا ما با روش جديدى در برخورد به مفهوم برنامه مواجه
هاى حداقل در آن وجود  شد که يک سرى خواست برنامه حزب انقالبى ديگر فقط به اين خالصه نمى. کند مىبرجسته 

فعال کار هاى حداکثر که  توان از ليست بيرون کشيد و براى آن مبارزه کرد و يک سرى خواست هر شرايطى مى داردکه در 
گيرى طبقه کارگر  به بعد از قدرتتحقق شان د و در واقع جنبه تبليغاتى دارنصرفا توان کرد و  ای در باره آن نمى عملى

اين به اين معنا . هايى را طرح کرد که هدف نهايى را نيز به شکلى در خود داشته باشند بلکه بايد خواست. شود موکول مى
ارد، بلکه به هاى حداکثر ديگر فايده ند هاى حداقل يا پروپاگاندا پيرامون خواست نيست که آژيتاسيون پيرامون خواست

يعنى در کنار اين دو کار . ها به تنهایی کافى نيست و بايد پلى هم بين اين دو زد معنای آن است که هیچ کدام از آن
بدين ترتيب برنامه . هايى را نيز طرح کرد که هم جنبه عملى و تهييجى دارند و هم جنبه تبليغى و سوسياليستى خواست

شود، بلکه موجودى زنده و در حال تغيير دائمى  يست که گاه و گدارى نيز ترميم مىاينجا ديگر فقط يک سند بنيادى ن
دهد که اين تحول دائمى در سطح برنامه واقعا بتواند صورت  مکانيزم سانتراليزم دموکراتيک اجازه مى عملکرد. است
  . بگيرد

بتوان انجام داد، يا همواره به يک شکل يا دوم، اينکه اما همين روش پل زدن بين اين دو برنامه کارى نيست که همواره 
دارى وارد  ها در دورانى که مبارزه طبقاتى اوج گرفته باشد يا سرمايه اين خواست. ها به آن مشغول شد دور همان شعار 

مثال شعار کنترل کارگرى فقط در دوران بحران . متفاوت خواهد بود" عادى"مرحله بحرانى شده باشد به وضوح با دوران 
اشاره . روى کودکانه است کند و طرح آن در شرايط ديگر نه تنها بيهوده که بقول لنين نوعى چپ قالبى معنا پيدا مىان

کردم خود برنامه انتقالى تروتسکى در شرايط جنگ و بحران نوشته شده است، بنابراين همه موارد آن براى همه شرايط و 
  .وضعيت ها مطرح نيست

هر چند در خود کمينترن نيز بحث و اختالف در اين ( از مجموع نظريات دو کنگره کمينترن به اعتقاد من جمعبندى باال
و اتفاقا خود تروتسکى هم دقيقا همين درک از طرز برخورد به برنامه را در . ، تنها جمعبندى ممکن است)باره زياد بود

در سال » برنامه عمل براى فرانسه«اى تحت نام  همثال او نوشت. چندين نوشته ديگر غير از برنامه انتقالى بکار برده است
کند که کم و بيش بسيارى از خواستهايى که بعدتر در برنامه انتقالى  منتشر مى) سال قبل از برنامه انتقالى ٤يعنى ( ١٩٣٤

الى خطر جنگ و اعت رشد فاشيزم،: ذکر شده در اين برنامه عمل نيز وجود دارد چرا که شرايط نگارش هر دو يکى است
يعنى از ديد تروتسکى برنامه انتقالى چيزى ". برنامه عمل: "آن است عنواناما نکته جالب اينجا . کارگران مبارزات طبقاتى

اند و فقط براى آن دوره جنبه عملى  ها که براى دوره خاصى نوشته شده اى از خواست مجموعه. نيست جز برنامه عمل
. شوند ها تکرار مى ها در خيلى جا هايى همه جا دارد و بسيارى از دوره ها و يکسانى دارى شباهت البته دنياى سرمايه. دارند

هايى را گرفت که مثال براى انقالب ايران نيز  خواست ١٩٣٨يا برنامه انتقالى  ١٩٣٤توان از همان برنامه عمل  بنابراين مى
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و زحمتشان که ما پس از قيام بهمن منتشر کرديم برنامه عمل کارگران . و اين دقيقا کارى بود که ما کرديم. مناسب باشد
. سال پس از آن ديگر آن برنامه جنبه عملى نداشت ١٠. اما براى آن دوران. بودما براى ايران در واقع همان برنامه انتقالى 

ه نبود و مورد قبول هم)  و به نظر من تنها جمعبندی ممکن و درست(متاسفانه همان طور که در باال گفتم این جمعبندى 
  .کردند الملل  همان برنامه انتقالى تروتسکى را کامل و هميشگى تلقى مى هاى بين بسيارى از بخش

  

اتفاقات قبل از . کردیدانقالب ایران را در آنجا مطرح  مربوط بهو شما سنِد شد الملل چهارم برگزار  بینه در این دوره هم باالخره کنگر : س
الملل  ها نسبت به این سند چه بود؟ و در نهایت چطور به این نتیجه رسیدید که از بین و واکنشهای قبل از کنگره  کنگره، بحث

  بود؟ رفقای خودتان در داخل و کسانی که اطراف شما بودند چه  چهارماستعفا بدهید ؟ واکنش

برای بحث ایجاد بنابراین فرصت بیشتری . ه بودکنگره دو سال طول کشید چون کنگره عقب افتاد های پیش بحث: ث.ت
با اينکه .داشتندنيز در اين جلسات شرکت های دیگر  بخش عضو هيات اجرايى از  رفقای اينکه گاه وگدارىبخصوص . کرد

. ها در واقع اکثريت با من بود هاى بخش اکثريت دبيرخانه با موضع من مخالفت داشت اما در بين کادرها و نماينده
در باال اشاره . که توانست موضع من را شکست دهد؛ آن هم فقط با دو راى بیشتر عاقبت هم تنها وحدت هر دو جناح بود

الملل گذاشتم و اکثريت  الملل را به راى هيات اجراييه منتخب بين هاى گروهمان از بين کردم بعد از کنگره من خواست
نکرد من و همچنین کل گروه ما نيز اما از آنجا که رهبرى بعدى اجرا . هاى مورد اشاره همراه من شدند درزمينه خواسته

  .استعفا داديم

  

  گرفتید؟چه وقت در نهایت تصمیم انحالل حزب را : س

 ٬بجز يکى دو نفر از رفقاى ما که در آن زمان در دسترس نبودند و برخى از رفقاى زندانى. الملل بین ۀدر همان کنگر : ث.ت
اعتراضاتى بعدها از جانب رفقايى که خبر نداشتند شنيده شد اما نه . مابقى همه خبردار بودند و کم و بيش همه موافق

  . آنقدر جدى که مخالف اصل تصميم باشند

  

  دانستید؟ الملل و انحالل حزب آیا همچنان شخصًا خود را تروتسکیست می پس از همه این انتقادات و استعفای از بین: س

قبال گفتم اعتقادى به اين نوع هم خودم را تروتسکیست نمیدانستم،  الملل چهارم استعفا از بينمن قبل از : ث.ت
شود بلکه دور يک برنامه سياسى متحد  يک جريان سياسى دور عقايد کسى جمع نمى. هاى ايدئولوژيک ندارم برچسب

 ست،کنم که چرا ممکن است شخصی از روى احترام و عالقه و حتى اعتقاد خودش را مارکسي البته درک مى. شود می
گفت  بخصوص اگر يک استالينيست به يکى از ما مى. ها بار گفته باشم لنينيست يا تروتسکيست بخواند؛ من هم شايد صد

اما به مثابه يک . پذيرفتيم ما هم گاهى از روى لج و براى عصبانى کردن طرف مقابل اطالق اين عنوان را مى تروتسکيست،
در غياب ! چه معنايى دارد؟ !)یا غیرمسلمین( ولى فقيه امر مسلمينه نوعى جريان سياسى گفتن چنين حرفى جز اعتقاد ب

است؟ حتما  ىخود مارکس ولنين و تروتسکى کيست که تعيين کند چه چيزى مارکسيستی، لنينيستی يا تروتسکيست
تروتسکى . لين استاز اين نکته کلى که بگذريم خود تروتسکى اعتقاد داشت مقوله تروتسکيزم اختراع استا! پيشوا يا رهبر

تا جايى که قصد در واقع ما هم . دانست و اعتقاد نداشت معرف و مدافع نظرى جدا از بلشويزم است خود را بلشويک مى
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دانستيم و هنوز هم  روشن کردن جايگاه تاريخى خودمان در جنبش کارگرى باشد خود را جزيى از سنت بلشويکى مى
نامند يا در مقام مقايسه  ها هستند کسانى که واقعا خود را تروتسکيست مى "تتروتسکيس"البته در بين . است نطور يهم

من هنوز از مبارزات . اما دست کم من از اين گونه باورها نداشته و ندارم. دانند تر مى را مهموتسکی با لنين، تر 
اما از لحاظ تئوريک بايد به  .شدم عضو آن مىحضور داشتم کنم و اگر آن زمان  اپوزيسيون چپ عليه استالينيزم دفاع مى

هاى زمانى و مکانى است و  يکى مسئله نقد محدوديت. و مبارزان بزرگ با ديدى انتقادى نگاه کرد ها نيهمه اين تئوریس
. واقعا بايد تاکيد کنيم هيچ کدام از رهبران ما پيغمبر نيستند. اند ديگرى نقد اشتباهاتى که هر کدام واقعا مرتکب شده

  . يات استالينيزم دقيقا همين است که بلشويزم را به نوعى مذهب و خود را به اسقف اعظم آن تبديل کرديکى از جنا

  

  الملل چهارم به لحاظ شخصی چه تاثیراتی روی شما داشت و در مجموع ارزیابی شما از این تجربه چیست؟ درگیر بودن در تجربه بین: س

از جوانى درگير يک سازمان من بود که ى بزرگ زندگى ها شانساين واقعا يکى از  فکر کنم در بخش اول هم گفتم: ث.ت
بسيارى از مسائلى را . چهارم هستمالملل  مدیون بین نظرى و عملى خودم راخش اعظمی از آموزش من ب. ى شدمالملل ینب

و همواره هم . لل مطالعه کنيدالم هاى بحث داخلى بين توانستيد در بولتن کرديد مى که شما در هيچ کتابى پيدا نمى
تواند از طريق يک  دانش تاريخى جهانى سوسياليزم انقالبى فقط مى. رفقايى در دسترس بودند که شما را راهنمايى کنند

ها قبل از  شد و در همه بخش الملل حق گرايش به رسميت شناخته مى به عالوه درون بين. الملل انقالبى منتقل شود بين
شد و  تعطيل نمىپس از کنگره نيز بحث . شد هاى سازمانى برگزار مى ه ماه بحث داخلى در همه واحدکنگره دست کم س

الملل نيز  هاى آموزشى در هر بخشى خود رهبرى بين اضافه بر بحث. یافت هاى داخلى ادامه می به صورت کتبى در بولتن
هايى چند ماهه در اين مدرسه را  ى مختلف دورهها ها ايجاد کرده بود و بسيارى از رفقاى بخش اى براى کادر  مدرسه

  .  گذرانده بودند

  

کادمی در بین: س   الملل چهارم وجود داشت؟ در واقع به نوعی یک آ

شخص مندل در  ايجاد خود . گرفت را جدی می مسائل اينگونهبود که  اينالملل چهارم  بینيکى از محاسن بله، : ث.ت
بنابراين هم سطح . الملل چهارم جمع شده بودند اى دور بين اى ارزنده و با تجربهرفق. اى بسيار موثر بود چنين روحيه

شد و هم  ها همواره هم شامل موضوعات متعددى مى بحث. ها هميشه باال بود هم بسيار گسترده و متنوع بودند بحث
را در نگاه اين جريان به رهبرى يکى از عالئم اين پختگى . شده و منسجم در آن شرکت داشتند رفقايى با نظريات اندیشیده

هاى رهبرى نوعى تقسيم کار  پذيرفتن مسئوليت. ما هرگز مثل بعضى از جريانات ديگر پيشوا و رهبر نداشتيم. توان ديد مى
آکادمى . ها رفيق در آن سطح نظرى وجود داشتند که رهبرانى مثل مندل را به چالش بکشند ها ده و در خيلى از بخش. بود

   . يکى از اين ابتکارات بود که در هلند ايجاد شد و بسيار موفقيت آميز بوددرونى هم 
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