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كه  مساله اي نيست حثمب اين  كنند مى  بسيارى از رفقا فراموش "اتحاد چپ"در بحث هاى خارج كشورى پيرامون مقوله 
و در داخل  57ريشه اين بحث در واقع به دو سه سال بعد از قيام بهمن . باشد مطرح شده تازگى درون چپ خارج از كشور به

 .3در ايران منتشرشدند 1360اولين اسناد كتبى اين بحث در سال  .2گردد برمى
 

مباحثاتى پيرامون ضرورت وحدت چپ و چگونگى  ي كمونيستيها از گروه بسياريبه بعد مابين  60از اواسط تابستان سال 
الملل چهارم در ايران  رسمى دبيرخانه متحده بين  كه در آن زمان بخش(از جمله، رفقاى خود ما . راه افتاده بود ايجاد آن به

بخشى از رفقايى كه آن زمان تحت نام ، )سوسياليزم انقالبى معروف شدند  كه بعدها به گرايش( بخشى از رفقاى اقليت ،)بود
انقالب از اين گروه قبل از (، رفقايى از گروه قيام )عمدتا از تحريريه نشريه رهايى(كردند  وحدت كمونيستى فعاليت مى

كه در آن دوران با اقليت همكارى ( ، رفقايى از راه فدايى)و به انقالب سوسياليستي گرويده بود حزب توده جدا شده بود
گونه مباحثات شده  وارد اين ،بطور غير مستقيم رفقايى از راه كارگر همچنين و ،ازگروه رزمندگان منفرديني ،)كردند مى

اتحاد چپ به نكاتى كه در آن دوره مطرح شدند،  مقوله زه رفقا در بحث هاى خود پيراموننظر من، اگر امروه و ب. بودند
نپردازند، نه تنها به  كمونيستى ايران  توجه نكنند و به ريشه هاى سياسى و نظرى اين بحث در تاريخ تحوالت جنبش

ما از مفهوم اتحاد را نيز درك  بسياري از رسند كه طرز تلقى ويژه هاى نادرستى از ضرورت اين اتحاد مى برداشت
از آنجا كه از من هم دعوت شده كه نظرم را در اين باره با شما در ميان بگذارم بايد تاكيد كنم كه اين نظرات . كرد نخواهند

 .توان از همين سابقه و گذشته جدا كرد را نيز نمى
 

طور وانمود سازند كه چنين بحثى  تاريخ حذف كنند و يا اين دارند كه اين مباحثات را از  اى عامدانه تالش كه عده مضافا به اين
كسانى كه يا  ميان  بخصوصاين شيوه . راه افتاده ها بعد در اين يا آن سمينار در خارج كشور و قاعدتا به ابتكار ايشان ب سال
در چندان  ده اندر ايران بودمدتي كه اگر هم  د و اطالعات دست اولى ندارند و يا اينه انتمام اين دوره در خارج كشور بوددر 

و تحت  به اين ريشه هاى تاريخى پرداخت و روشن كرد كه چرانخست بنابراين بايد  .، بسيار رايج استنبودند ها بطن ماجرا
 .اصوال چنين مبحثى درون چپ ايران بازشد چه شرايطي

 
 انگيزهاز انحا سعى مى كنند نشان دهند كه  همه به نحوى   كم و بيش. مثال به يك بحث محبوب خارج كشورى نگاه كنيم

 درست البته فائق آمدن بر پراكندگي در هر شرايطي اقدامي .اصلى اتحاد چپ فائق آمدن بر تشتت و پراكندگى موجود است
چرا كه هنگامى كه اين بحث داخل خود  .است اين اساسا يك بحث خارج كشورى در ارتباط با مقوله اتحاد چپ اما .است

                                                 
 ١٣٨٤اسفند  ،سوسياليست فوروم اينترنتی سخنرانى در اتاق اساسبر 1
در اين گروه عمدتا جريانات چپ . نشود در ھمان اول انقالب گروھى تحت ھمين نام شكل گرفت و يكى دو سالى نيز فعاليت كرد  در ضمن فراموش 2

ره اين بحث ما در با. مثال سازمانى كه بعدا به سازمان وحدت كمونيستى موسوم شد در ھمين اتحاد بود. شد جبھه ملى و محافل سابقا مائويستى ديده مى
ھايى عمدتا خارج كشورى بود كه  گرايش ائتالفاولى نوعى  "چپ اتحاد"آن . مقوله اتحاد چپ خود نيست، بلكه" اتحاد چپ"  سازمان و با نام مشخص

ن اوائل انقالب از ھم ائتالف در ھمااين . نيرويی بيشتر از آن چه تك تك شان در اختيار داشتند به حركت در مياوردندبايست براى مداخله در آن دوره  مى
   .پاشيد ولی با ھمان نام چند سال بعد حتی عضو شورای مقاومت نيز شد
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در كم و بيش  1360سال اوائل در نيروي چپ  نبود، و يا تشتت در صفوف چپ ن مطرح شد، مشكل اصلى كمبود نيروايرا
مشكل اين نبود كه صفوف ما پراكنده . فقدان رهبرى انقالبى با خط مشى متناسب با شرايط بود اصلي مشكل . بود خود اوج

و اين نكته مهم  .و يا اينكه فرامين بي ربط مي دادند صفوف چه كنندبود، مشكل اين بود كه فرماندهان نمي دانستند با اين 
بندى  گروهايجاد ضرورت بر سر  يبحث در عين حال بحثاين  ،راه افتاد به هنگامى كه در ايران بحث اتحادبنابراين، . است

در صورتي كه در خارج طبعا اين مبحث هميشه از نياز جنبش در خارج براي فائق  .هاى انقالبى بود جديدى از سوسياليست
 .آمدن بر پراكندگي نشات گرفته است

 
اين رفقا . مراجعه كرد اقليت سوسياليسم انقالبى  مثال مى توان به اسناد رفقاى گرايشدر داخل از اسناد موجود اين مباحثات 

هايى  بحث. غالب به بحث و راى كنگره گذاشتند اتصورت كتبى، و در مقابل نظره ب را در اولين كنگره سازمان سائلهمين م
قبل از آن،  .4سوسياليزم انقالبى انجاميد  به اعالم علنى گرايش  1360در اسفند  بعد يكه بعد از كنگره نيز ادامه يافت و چند
بود  اوليه مباحثات اتحاد كه در واقع نوعى جمعبندىاى  بر سر همين مسائل منتشر شد  در سومين سالروز انقالب بهمن بيانيه

  . 5هاى مختلف تبديل شد هايى از سنت آيى گرايش اى براى گردهم و به بيانيه
  

 .بايد اول نظرى بر اين مباحثات افكند و نكات مهم آن را بازشكافت "اتحاد چپ " براى درك مقوله
 

 در اى بود كه مجاهدين دوره 60ياد بياوريم سال  به. ى از اوضاع بوداولين مساله مهم براى ما در آن زمان ارزيابى سياس
توقعات رهبرى مجاهدين   به جاى سياست مماشات با رژيم كه برعكس. نده بودشد  وارد فاز رودررويى نظامىتابستان اش 

. نه مجاهدين آغاز شددرگيرى سراسرى و مسلحا در اين سال ،ها را به دنبال داشت تر رژيم به صفوف آن حمالت وحشيانه
اقليت اعالم . بودند شده   اى كشيده هاى ماجراجويانه بسيارى از نيروهاى چپ نيز براى عقب نيفتادن از قافله به سياست

ها مثل وحدت  خواند، برخى از سازمان مى هاى رزمى فرا و نيروهاى خود را به ايجاد جوخه "كشد انقالب شعله مى"كرد،  مى
اى  العاده و اغلب هفته العاده پشت فوق كردند، به ناگهان فوق نشريه منتشر مى حمتز ماهى يك بار هم به كمونيستى كه قبال

خالصه ارزيابى بسيارى از رهبران . كردند دادند و برخى ديگر نيز جنگ مسلحانه تمام خلقى را تبليغ مى بار نشريه مى 3
 انقالب جديدى دريا شويم و  وارد مرحله جديدى از بحران انقالبى مىيا بود كه  اين در چپ راديكال هاى موجود سازمان

. كامال متفاوت بود ،اما ،تر بوديم ارزيابى خيلى از ما كه به زمين نزديك. شرف تكوين استهمين دوره بالواسطه بعدي در 
راه  سابق سركوب شديدى را به تر از ايم و ضد انقالب قوى شكست خوردهبه نقد برداشت بسيارى از ما اين بود كه در واقع 

اى را نشان  ارزيابى ما از اوضاع نه پيشروى به سوى انقالب بعدى كه ضرورت عقب نشينى حساب شده. خواهد انداخت
عليرغم تفاوت هاي سازماني  فعالين چپ رابسيارى از  ،همين ارزيابى كامال متفاوت با اغلب رهبران چپ آن زمان. داد مى
 نيروهاي مختلفبين  چپآغاز بحث اتحاد خود ا وهتوان گفت سرمنشا نزديكى  بود و به جرات مى ردهك يكديگر نزديك به

 .همين مساله بوددقيقا له اول هدر و
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قبل از آن كه فراموش نكنيم بحث اتحاد چپ  .چنين ارزيابى متفاوتى از اوضاع مباحثات ديگرى را نيز به دنبال داشت ،طبعا
مشخصا  چرا و  از اولين مباحثات مهم يكي اين بود كه . دو سال در خود ايران ادامه داشتبه يك نزدبه خارج سرايت كند، 

ترين و  شد، اما عمده مي ها مطرح گفتگونكات متعددى در اين . چگونه شكست خورديم و مسبب اصلى آن چه بود
به تجربه  ، خوداين مباحثات شركت داشتنداز فعالين چپ كه در  بسياري. بحث مرحله انقالب بودمشان همانا  ترين برجسته
همه در عمل ديده  .بودند كه دليل عمده شكست چپ فقدان يك استراتژى صريح و روشن انقالب سوسياليستى بود دريافته

چه اغتشاشي از . نكرده بودنيز درست ترسيم  طبقاتى راكلي هاى  صف بندىحتي  هاى چپ استراتژى اغلب سازمان بودند كه
اتحاد كارگران و زحمتكشان با خرده  تبليغ ضرورت. كنيم  مرز انقالب و ضد انقالب را مخدوش فاجعه آميز تر كهاين 

، در واقع، يكى از داليل عمده ناتوانى چپ در شناخت "نيروهاى ضد امپرياليستى"و يا  "ملى"بورژوازى و يا بورژوازى 
 .ماهيت ضدانقالب بود

 
از انواع مفاهيم انقالب   توان گفت همين ضرورت برش شود، اما مى ازبجداگانه بهرحال اين مبحث دراز است و خود بايد 

اى و اتخاذ استراتژى صريح انقالب سوسياليستى اولين بندى بود كه در پالتفرم نوشته نشده اين اتحاد از همان زمان  مرحله
. ترين  مباحثات آن دوران بود پيرامون همين مساله منتشر شد و شايد از عمدهنوشتجات بسيارى در آن دوران . وارد شد

در اولين كنگره اين سازمان به بحث و تصميم گيرى گذاشتند، دقيقا همين اقليت اى كه رفقاى  مثال يكى از سه مطلب عمده
 قالهمو يا دو . را كنگره را كسب كردآ  % 40 قطعنامه اين رفقا در تاييد استراتژى انقالب سوسياليستى حدود. مساله بود
به طور كلي  سوسياليستى با تكاليف مركب و نيزانقالب استراتژى  توضيح با طدر ارتبا 60در همان سال خود من  كه ديگري
گر هم از همان موقع مشغول كار بر سر ربخشى از رفقاى راه كا. 6كردممنتشراستراتژى و تاكتيك در انقالب ايران  مبحث

همزمان بخشى از رفقاى رزمندگان نيز دقيقا به نتايجى . منتشر شد متدولوژى مرحله انقالب تحت نامها مباحثى بودند كه بعد
  .7مشابه رسيده بودند

 
نكته دوم اين بود كه ارزيابى اغلب ما از چگونگى اين شكست تاكيد اصلى را بر عدم دفاع چپ از حقوق دموكراتيك قرار 

سركوب حقوق   اش نخستين اقدامات اصلى بر موج انقالبي سوار مي شود،هنگامى كه ضد انقالب  واضح است. داد مى
سركوب . طور بود در ايران هم همين. اند دست آورده ها به دمكراتيكى است كه مردم در طول مبارزه انقالبى در خيابان

اى بر ارتجاع  زور مبارزات توده ها به ى كه تودهكدموكراتي گرفتن هر گونه حقوق  آزادى بيان، آزادى تشكل و خالصه بازپس
را مستحكم   اش توانست قدرت موثرترين شكلى كه ضد انقالب پيروز مى. تحميل كرده بودند، از همان شب قيام آغازشد

ى عالئم اين سركوب حتى قبل از سرنگونى و در تظاهراتى كه تحت كنترل رهبر. ها از صحنه بود سازد، بيرون راندن توده
هاى وسيع  دارى توده هاى ضد امپرياليستى و ضد سرمايه طرف خواست ضد انقالب، از يك. شد روشنى ديده مى مذهبى بود به

به اين   مردم را با عوام فريبى ضد استكبار جهانى و ضد طاغوتيان جايگزين كرد و از طرف ديگر امكان هر گونه اعتراض
هاى  چرا بسيارى از سازمان  اين از همان اول كار واضح بود، اما، پس. يان برداشتاز م  فريبى را با سركوب حق اعتراض عوام

    ؟موجود از همان ابتداى امر به افشاى اين عوام فريبى دست نزدند و در مقابل اين حمالت كارى نكردند
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حجاب  .كارى نكرد چپاما  يندگان را بستندآ. اما چپ اعتراضي نكرد. سران رژيم سابق را پشت درهاي بسته اعدام كردند

قوق خالصه ح. ندكارى نكرد بازاحزاب را گرفتند  آزادي كارى نكرد ، جلوى هم چپباز ، بر سر زنان كردنداجباري 
توگويى . طومار دراز است همه مي دانيد كه .دمكراتيك را يكى بعد از ديگرى سركوب كردند و ما حواسمان جاى ديگر بود

ماه اعتصاب عمومي كارگري چشم انداز انقالب  4نه تنها عليرغم  چپ ايران وجود داشت كهنوعى ناتوانى بنيادى در 
مساله دفاع از حقوق دموكراتيك كم بها به شان،  انقالب دموكراتيكن اهمحتى در چارچوب  سوسياليستي را نبينند كه

بنابراين ضرورت . ه و استالينيزم مي دانستيمحزب تودهاى  چپ از سنت  و اين را بسيارى از ما در ارتباط با عدم برش. دبدهن
احياي سنن دموكراتيك چپ و نوعي بازگشت به سوسياليزم ماركسيستي، سوسياليزم از پايين، سوسياليزمي كه گسترش 

 .   نيز به اصل دوم پالتفرم نوشته نشده اين اتحاد اضافه شد ،حقوق دموكراتيك را در بنياد مطالبات خود قرار مي دهد

 
هاى موجود در چپ ايران  گروه بندي در واقع كه ه بودندبه اين نتيجه رسيد كادرهاي چپ از بسياريوم اين بود كه س هنكت

وجود  درون چپ ايران در آن زمان كه اي يعنى خطوط چند گانه. است نوعي خود فريبيمعرف و  تا اندازه زيادى تصنعى
بين انقالبيون ، بين خلق و ضد خلق و يا بين انقالب و ضد انقالب بنديمرز بر اساس  كردند فكر مي داشت، هر چند كه خود 

 .در سر بزنگاه تاريخ و از لحاظ مسائل عمده انقالب تفاوت كيفي با يكديگر نداشتنددر واقع  ند،ا شكل گرفته و فرصت طلبان
دانستيم در مثال حزب توده  همه مي كه و رفرميست انهفرصت طلبتمايالت  نشان داد كه همانخود انقالب عملى  تجربه

برش فداييان از رفرميزم حزب توده از پيدايش اكثريت جلوگيري . آمدبيرون ديگر هم درون همه خطوط  وجود دارد از
نكرد و تمام مبارزات جريانات مائويست عليه سوسيال امپرياليزم صفوف آنها را از همكاري با ضد انقالب مصون نگه 

براي كادرهاي مبارز و صادق چپ ديگر  60بنابراين تا سال . اي از ساير خطوط نيز بيرون زد ان كثافات تودههم. نداشت
   .دست كم ناكافي بودنداگر نگوييم تصنعي زبندي ها رروشن شده بود كه اين م

  
پس  ،ننداگر قرار باشد در اولين تند پيچ مبارزه طبقاتي همه سازمان ها كال يا بخشا به همان منجالب سازشكاري سقوط ك

كه باشد ماسوابق مبارزاتي و يا تحليل  ،استراتژى . برنامه. تئوريدر عمده  يراديا ، بايد حتما كار ايراد دارداساسي يك جاى 
 ،ر مي كردندتصو قبال اندازه هم كه خودشان نآ تا به ديدند واضح بود بنابراين براي آنها كه مي. مي شودباعث اين پديده 

مرزبندي دقيقي با سازشكاري و فرصت طلبي نداشتند، دستكم روشن بود كه جريانات مبارز بايد از مرزهاي تصنعي چنين 
پيشنهاد نشريه . راه اندازنده بتشكيالتي عبور كنند و  كارزاري جدي براي ايجاد گروهبندي نويني از انقالبيون چپ را 

در  ،باشد و هم امكان بحث و تبادل تجربه و نظر مابين آنها را فراهم كند مشتركي كه هم راهنماي عمل مبارزاتي اين عده
بويژه بايد در نظر داشت كه در آن شرايط سخت شكست و عقب نشيني براي بسياري از ما . همين دوره بود كه شكل گرفت

 ،ديابضد انقالب سازمان نعليه  جدي قاومتيمروشن بود كه اگر همكاري و اتحادي جدي بين چنين نيروهايي شكل نگيرد و 
  .بازمانده نيروهاي چپ نيز تار و مار خواهد شد

  
در در واقع چپ ما چپي كارگري نبود، نه ريشه هاي كارگري داشت و نه  كه م اين بود كه ما به اين نتيجه رسيديمچهارنكته 
ضد انقالب پيروز شده و اينك كه   .دست زدطبقه كارگر مسائل  در جهتواقعى   يچرخش بهجدى  يبطور دوره انقالبكل 
كه بتواند در چپ فاقد آن پايه هاي اجتماعي بود  ،بود كرده  آغازحمله تهاجمى وحشيانه اى را به نيروهاى راديكال  بود و

 در واقع. درون آن سازمان دهدهمراه با آن و از دفاع از خود به حركت در آورد و يا حتي عقب نشيني حساب شده اي را 
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پايگاه اجتماعى و نتوانست نيز  حتي در دوران گشايش نسبي بعد از انقالب چپ اين بود كه يهاكمبود بزرگترين يكي از
چنين كاري و البته چنانچه در سه سال فرصتي كه از دست رفت  .دگر ايجاد كنرر درون طبقه كاقابل مالحظه اي را دتوده اى 

شما  ، اگر غاز مى كندآموقعى كه ضد انقالب موج حمله را . توانست هم نميرا نكرد در دوره سركوب حتي اگر مي خواست 
 دقيق و عميقي ارزيابى بايد به كه چپ براي ما واضح بود  .شد يدراحت تر قلع و قمع خواه بسياربه نقد  ريشه نداشته باشيد، 

در ميان بسياري از ما از . يل كنداصلي اش تبد هم و غم را به جدى بطرف طبقه كارگر  كند و چرخشمبادرت از اين كارنامه 
ايجاد كميته هاى مخفى كارگران پيشگام  طرح. دآغازشكارگرى   در دل جنبشچپ باز سازى صفوف همان زمان تالش براي 

يا  گفتيم به جاى اينكه دنبال اين مي. پيشنهاد ما به سايرين ساده بود . مراكز كارگري از دل همين مالحظات بيرون آمددر 
از فرصت  در عالم ماليخوليا جوخه هاى رزمى راه بيفتيد، به درون طبقه چرخش كنيد و به جاي ساختن اجويي نظاميآن ماجر

   . 8دكني استفاده كارگري جنبش بر زمين سفت  دراز مدت مبارزهمخفي براي   كميته هايموجود براي  ايجاد 
  

و نكته پنجم يا نكته اصلي اينكه اگر به گفته لنين استراتژي اصلي ما ساختن حزب پيشگام انقالبي است بايد اذعان داشت كه 
هيچ يك از سازمان هاي موجود نه تنها ظرف مناسبي براي . در تحقق اين استراتژي در همان قدم هاي اوليه درجا زده ايم

نه خود برنامه و استراتژي درستي . چپ قرار ندادند كه عمال بدل به مانع آن شدندوظيفه اي در اختيار صفوف انجام چنين 
سركوب . براي اين كار ارائه مي كردند و نه به مبارزين درون تشكيالت خود اجازه حتي بحث اين مشكالت را مي دادند

ضرورت . د از همان زمان شدت گرفتمباحثات دروني و افترا زني به مبارزيني كه در مقابل اين وضعيت قد علم كرده بودن
بحث و تبادل نظر بين گرايش هاي انتقادي كه در دل همه تشكل هاي موجود شكل گرفته بود و تدارك زمينه هاي فعاليت 

پيشنهاد بولتن بحث و .  راه افتاده مشترك بر اساس نكات كليدي مورد توافق نيز در تقابل با اين جريان از همان زمان ب
 . گرايش سوسياليزم انقالبي نتيجه عملي اين مذاكرات بودسازماندهي 

 
  ى بر اساستمايالت در سازمان وحدت چنين و يا در يك سرى از سازمانهاى موجود، مثال در اقليت، در تشكيالت خود ما

وسياليستى در استراتژى انقالب س پيرامونه رد و بدل كردن اسناد كتبى لبه مرحو ما  پالتفرم هاى نوشته شده، شكل گرفت
 اين. و وضعيت سياسى نيز رسيديم مذهبي ايران، ماهيت طبقاتى رژيم در دولت ساختارايران، مفهوم حزب انقالبى پيشگام، 

عمال . بود نيز هاى شكست و ضربات سال 61و  60هاى  اما سال ،ادامه داشت  61بحث و همكاري در داخل تا اواخر سال  
از  بسياري .سنگين اي ضربه و ضربه خورديم خود ما نيز دست آوردهاي مهمي منجر شود،قبل از اينكه اين تالش ها به 

 يا  61 اواسط از همان ماخيلى از . م كشيده شديعيد ببه ت برخي از ما باالجباراز دست رفتند و  اقداماتاين  اصلي كادرهاى
  .يميا بخارج رفت يمدمخفى ش

  
نشريه اى راه انداختيم به اسم سوسياليسم  آن جامثال در خود ما . بويژه در پاريس. اين مباحثات ادامه پيدا كرد اما خارج در

مباحثات چندين سال منتشر شد و به بسياري  اين نشريه. در اين مباحثات  مشخص  نشريه يك گرايشبه مثابه  ،و انقالب
سيون كه به خارج ياز نيروهاى اپوز بسياري 63تا  61هاى  اگر دوستان يادشان باشد سال . وريك دامن زدئبرنامه اى و ت

و   حضور داشتند  بسيارى از كادرهاى اصلى اغلب سازمانهاى موجود در پاريسدر واقع . آودند سر در مى  آمدند از پاريس مى
مرحله  بر سر مسائلى مثل استراتژى انقالبى،. راه افتاد بين نيروهاى چپ به اي سمينارهاى عمده سلسلهطبعا در همين دوره 

                                                 
 .ادامه داشت ٦٢انجاميد كه تا ضربات ارديبھشت   نظم كارگر اين تالش ھا عاقبت به انتشار نشريه ماھانه كارگری  8



 vi

توانست به شكل گيرى جريانى جديد  ل ديگر كه مىئانقالب، ماهيت رژيم، رابطه دموكراسى و سوسياليسم و بسيارى مسا
راه كارگر، رزمندگان، . بودند در اين مباحثات شركت كردند  هايى كه آن زمان در پاريس و تقريبا همه گرايش. كمك كند
  .و منفرد جريانات پيرامون توفان و رنجبران و بسيارى از افراد و محافل مستقل هاى مختلف اقليت، هاى سابق، طيف پيكارى

 
پراكنده شدند و ديگر   خيلى از جريانات از پاريساساسا  .67كشتار  بويژه بعد ازوقفه افتاد، نيز   اين بحثبعد در  يمدت

و دل سردى و دل   دوران ياس ،ن خارج از كشوردوران تبعيد، دورا خود اما بيشتر .امكان پيشبرد اين مباحثات فراهم نبود
در كنار جريان بحث  ،از اين به بعد .خود را داشتمخرب اثر در روند اين بحث ها  ،ه بوددشحاكم  كه به تدريجمردگى 

نقد بر گذشته را به وسيله اي براي توجيه بحث صفوف بيمار چپ كه  ،آيندهد مبارزات ربسالم نقد بر گذشته براي پيش
هرچند كه حجم به هر حال . دومشاهده مي شبه نحو روز افزوني نيز  ،كرده بودند و يا فرار از جبهه پذيرش وضعيت موجود

در همين سال  مثال .ادامه يافتبه اشكال مختلف  محلى حوطس در اما .مباحثات كم شد و تمركز خود را از دست داداين گونه 
در و ضمني پراكنده  مباحثات بصورتو  برگزار شد استكهلم و برلنهانور، لندن، هامبورگ،  سمينار محلي درها چندين 

  .داشتادامه  نيز جاهاى ديگربسياري 
 

بتدريج حتي جريانات مشخصي نيز در مباحثات شكل  .آن دور مي زدچگونگى كماكان پيرامون چرايي اتحاد چپ و  بحث ها
در اين  ،مي دانستندمجاز  خودشان هم كيشانبا را فقط  تا كساني كه وحدت همه با همي گرفته هاي گرايشاز . گرفت

 هايي د و گرايشدناز مقوله اتحاد تشكيل فوري حزب جديد را استنتاج مي كر د كهدنى بوهاي گرايش. مباحثات وجود داشت
كه  )و هستند(هم بودند  جرياناتي طبق معمول و البته. ندرا برسميت نمي شناختديگرى  مشروط هيچ اتحاداتحاد عمل  كه جز

  .وحدت با كسي را قبول نداشتندنات مي دانستند و اساسا ئنقدا خود را محور كا
 

قبل از . ي شد كه همه را براي نشست بزرگ اتحاد چپ دعوت كردمنجر به نشست 90ل دهه ئاوا در عاقبتاينگونه تالش ها 
يا شركت كننده از اتحاد يا روشن و اعالم شده نبود و يا اگر هم گفته  چنين نشستي اما انگيزه اغلب جريانات دعوت كننده

عاقبت  پس از چند روز بحثموسوم به نشست دوم، . نشستاين  به هرحال در خود. شده بود، چندگانه و معموال متناقض بود
هد كه انگيزه ها هر چه كه بر رسي بعدي اين پالتفرم نشان مي د و  .تصويب شد به اتفاق آرا كارگريپالتفرم اتحاد چپ 

در آن نشست برخي از ما كه از . شروع شد 1360بود، آن چه تصويب شد در تداوم همان مباحثاتي بود كه در داخل در سال 
و بسياري از رفقايي كه عمدتا از خارج كشور بودند نيز به . آمده بوديم، نيز حضور داشتيم 61و  60آن تجربه ايران سال 

ناگفته نماند كه در داخل هيات هاي نمايندگي برخي از جريانات حاضر در آن نشست . روش جلب شدند همين مباحثات و
كم و اكثريتي غير از جريانات توده اي  ن نشستيدر ادر واقع . نيز رفقايي بودند كه  از دل همان مباحثات داخل آمده بودند

يا  محافل مستقل و  و چه افرادچپ   چه جريانات و گروه هاى مشخص ـ داشتندبه صورتي حضور همه جريانات چپ   بيش
باز تاكيد  ). اشتدر شركت ظبعنوان نا نيز هلكوم .حكمت حزب كمونيست كارگرىو توكل  اقليت سازمان  جزه ب( منفرد
يادشان ه و عليرغم حرف هايي كه بعضي ها بعدها در رد اين پالتفرم  زدند بايد ب مورد توافق همه بوداين پالتفرم  كنم، 

و اتفاقا همين ماجراي امضا كردن يك منشور و قبل از  .رشان نكرد چيزي را امضا كنندازور واده انداخت كسي آنجا ب
    .آن زير قول خود زدن، خود يكي از نمونه هاي عدم بلوغ چپ ايران است خشكيدن مركب

  



 vii

به  كهچپ طيف راديكال براى اتحاد و اصولي  مبنايى درست و براى اتحاد چپ، بود الزم و كافي بنظر من اين پالتفرم مبنايى
. احتياجي به افزودن چيزي دارد و نه كم كردن چندان نهحتي امروزه قوت خود باقيست و ه ب سال 12حتى بعد از  اعتقاد من

پرسيدني است كساني كه هر روز خيمه .  نتوانسته بهتر يا دقيق تر از آن پالتفرم ديگري بنويسد نيز هيچ جريان و نشستي
 ينچرا هم دنآيا نبايد اول تو ضيح دهند اگر در امر وحدت جدي بود ،شب بازي جديدي براي وحدت به راه مي اندازند

در اينجا من نكات  ينجا بهترش را نرسيده بوديم؟ رسيدند كه هم يا نتيجه اي كردند؟ و به چه پالتفرمقبلي را رها  وحدت
بر مي درضمن توضيح تفكر پس پشت اين نكات به بحث اصلي خودم در باره اتحاد چپ و  مي كنمپالتفرم را باز  اين اصلى
   .گردم

  
اد بزرگ همه اگر اين اتحاد اتح. مساله تعريف طيف راديكال بود ،اولين مساله كه شايد عمده ترين مساله پالتفرم باشد

سئوال . پس مرز كجاست؟ اين مبحث تا به امروز هم سر همه را به خود مشغول كرده است ،طرفداران سوسياليزم نيست
چنين طيفي آن چنان تعريف مشخصي داشته باشد كه همه بدانند، پس فقط مي تواند بدين اگر . اما جواب دشوار ،ساده بود

در چنين صورتي چه نيازي به . رفته و با حدود و ثغور مشخص نقدا وجود داردمعني باشد كه اين طيف به صورتي شكل گ
از گروه و  فالن تعداد البته اگر فكر كنيماتحاد است؟ و اگر وجود ندارد پس چگونه مي توان مرزهاي آن را مشخص كرد؟ 

مساله تعريف طيف به . مي شود كار بسيار ساده ،سازمان ها نقدا در طيف راديكال هستند و مساله فقط مساله پراكندگي است
در كليت خود  اما اگر الزاما هيچ كدام از اين جريانات. امر مذاكره، توافق و جمعبندي محورهاي مشترك خالصه مي شود

بر پس توافق بر سر مخرج مشترك آنها يعني توافق  د، همان طور كه تجربه خود انقالب اثبات كرد،ناين طيف نباش نماينده
و به اعتقاد  .روش خاصي براي پاسخ به اين سئوال را اتخاذ مي كند ، اما،پالتفرم .سر نظرياتي كه خود عامل شكست بودند

  .من تنها روش همين است
 

هم چين رسما و با آغوش باز به اردوي سرمايه پيوسته شوروى و  هم بايد در نظر داشت زمانى كه اين پالتفرم نوشته شد
اعتبار سوسياليزم را بحران بين المللى بايد بار اكنون  بعنوان چپ ايرانىخودمان وخيم بر بحران  اضافه ،پ ايرانچ ،ما. بودند

چه در مدل روسي و چه چيني نه تنها اينك روشن شده بود هر چه بوده  "اردوگاه سوسياليستى ". نيز بدوش مي كشيديم
و در ضمن در نظر داشته . كه حتي دشمنانش مي گفتندبوده تر از آن  و وحشتناك تر سوسياليستى نبوده بلكه بسيار فجيع

  .  كه اكثريت قريب به اتفاق چپ ما مستقيم يا غير مستقيم و ابسته به يكي از اين دو قطب بود مباشي
  

ن نتيجه مي و اهداف اتحاد چپ را از آ گونه بيان مي كند را بدين و وضعيت طيف راديكال اين واقعيت بين المللي، پالتفرم
 و جهانى كمونيستى ازشكل گيرى  جنبشن ن در بستر بحراآ هاى كمونيستى ايران با خود ويژگي  بحران جنبش : گيرد

است  ايجاد شرايطى "اتحاد چپ كارگرى"هدف از  .ه استسازماندهى سوسياليسم راديكال كارگرى در ايران جلوگيرى كرد
يابى طبقه كارگر و ايجاد حزب انقالبى آن را  مشترك ما در راه سازمان  تالش كه به رشد و سازماندهى اين طيف كمك كند و

  .ممكن سازد
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 ايراني كه صرفا ابعادي بانه  يبحران. عدم وجود طيف راديكال خود از عوارض بحران است شده در واقع گفته ،بدين ترتيب
اساسا   و .فايده اي به حال ما نخواهد داشت. نداردخارجي حدود و ثغور طيفي كه وجود بر سر   بنابراين مشاجره. جهاني

 . كمك كنددر ايران اين طيف  شكل گيري هدف از اتحاد چپ كارگرى ايجاد شرايطى است كه به

  
ساده يا  . نيست اتحاد عمليك  صرفااين . استبيان شده  نيز اين اتحاد اصلي در واقع اهداف پاراگراف اولدر همين  ،يعنى

ار متحد و مشترك در راه ايجاد براى كو با اهدافي سياسي  به وضوح سياسي ستا اتحاديبلكه . يا دراز مدتپيچيده، كوتاه 
نگاهي به ضرورت  به عبارت ساده تر، دقيقا .ايجاد حزب انقالبي طبقه كارگرو عاقبت  سوسياليسم راديكال كارگرى گرايش

  . در مباحثات داخل مطرح شد 61و  60اتحاد شبيه همان كه در سال 
  

در ميان طرفداران . عمل اين طرز تلقي را قبول ندارنددر  ،كه زير اين پالتفرم را امضا كردند جرياناتيحتي خيلي از  ،متاسفانه
ارشاد  اتحاد در واقعته اي مي دانند كه تنها هدف شان ازتافته جدا بافخود را اتحاد هاي گوناگون هميشه هستند جرياناتي كه 

تصور مي كنند كه  يو همين طور افراد مستقل ،ندهست حزب انقالبي طبقه كارگر به نقد تجسم زنده ديگران است واال خود
نگاه انقالبي را تجربه محدودشان با اين يا آن سازمان تصنعي آنها را به چنان سنگ محكي تبديل كرده كه مي توانند با يك 

 به صورتي مشخص وجود ندارد و چنين گرايشي اشاره دارد كهپالتفرم، برعكس، به صراحت . از ضد انقالبي تشخيص دهند
  . يمآن را بساز با هم بايد
 

از همين اول سر سه نكته  است در همان نشست و به شكلي در همين پارگراف اول پالتفرم گفته شده بهتر ساده تر، بعبارتي
اتحاد چپ است نه . نخست اينكه اين وحدت در طيف چپ راديكال كارگري است و نه طيف سازش طبقاتي. روشن باشيم

اما از پشت كوه قاف نيز نيامده ايم كه تصور . شكست نيز خورده ايم و بحران داريمدرست است كه . چپ و راست با هم
و همه مي دانيم همين االن هنوز هم عده اي هستند كه به نحوي از انحا خواهان وحدت اين . كنيم با همه مي توان متحد شد

و به مثابه طيفي با ي دقيق كلمه معنا بهخارج كشور   و چه درايران  خود درچه در حال حاضر چنين طيفي  ،ثانيا. دو طيف اند
كل گيري است در صورتي كه در خارج در حال تغيير و تبديل و شدر داخل در حال  .وجود نداردشكل و شمايل روشن 

بنابراين نه  .سر و سامان دادن به اين طيف باشد سوم اينكه پس هدف از اين اتحاد فقط مي تواند كار مشترك براي .تجزيه
   .عمل است و نه نوعي فرقه جديد در مقابل ساير فرقه ها صرفا نوعي اتحاد

  
هنوز طيف مشخصي با حدود و تغور  و آن اينكه اگر. جا تناقضي در وضعيت ما وجود دارد كه جز دو راه حل ندارد يناما هم

  معيني نداريم، پس چگونه مي توانيم اصول و پايه هاي نظري يا برنامه اي آن را بنويسيم؟ 
  

يعني،  .و فكر مي كنند مخرج مشترك خودشان با ديگران در واقع پالتفرم اين طيف است ساده را انتخاب مي كنندراه  برخي
اولين اشكال اين گونه مخرج مشترك ها اين است كه طرفين  .ببينيم همه با چي موافقيم پس همان مي شود پالتفرم اتحاد
در صورتي كه اتفاقا برش از الاقل بخشي از . ين طيف جاي داردفرض را بر اين مي گذارند كه پس برنامه خود شان در ا

اشكال دوم هم اين كه بستگي به تركيب پشت اين مخرج مشترك ها خطر . همان برنامه پيش شرط ساختن اين طيف است
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شكال و تازه از ا. همين طور كه جلوي چشمان مان امروز داريم. پيدايش چندين مخرج مشترك مختلف و گاها متضاد هست
   .به عقب افتاده ترين سطحمشترك مخرج مشترك كشيدن هميشه يعني تنزل : اصلي بگذريم

  
خود طيف همان طور كه هست و همان طور كه از از . اين است كه ذهني نباشيم و از خودمان حركت نكنيم راه درستاتفاقا 

عناصر اين طيف زيادند چه در درون اين يا آن سازمان و چه به . و سپس شكست آن شكل گرفت آغاز كنيم 57دل انقالب 
مرز انقالب و ضد  كشيده نشدند و  ضد انقالب به سازش بااين مبارزات طول در كساني كه مثال . صورت منفرد و مستقل

 همين عناصر مي تواند حداقل هايي از مشخص بياتتجرگرد آوري آيا از اين ها كم داريم؟ . ندنكرد  را مخدوش انقالب
به عبارت ساده تر مي توان بر اساس همين تجربه موجود گفت كه خطوط كلي آن  . شكل و شمايل طيف آينده را نشان دهد

د الاقل به جاي سقوط به سطح عقب افتاده ترين نظر همه بايد خود با اين مت. طيفي كه بايد باشد و الزم است كه باشد چيست
  . باالتر از وضعيت فعلي باال بكشيم يرا به سطح

  
 وجوه مشخصه اصلي اينمى توان گفت شان  كه بر اساس هايي حداقل آن هدر بخش بعدي پالتفرم تالش شدبدين ترتيب، 

اگر قرار باشد چنين  بر اساس تجربه حاضرين در آن نشستبه عبارت ساده تر، . شوند فرموله ،باشد چه جديد بايد  گرايش
به معنايي . اقداماتي را در مقابل خود قرار دهند چهچه كساني بيايند، چه اعتقاداتي داشته باشند و گرايشي شكل بگيرد بايد 

پالتفرم در يك نشست سه روزه  البته در نظر گرفته شود كه اين. اين طيف ترسيم شده و مشغله هاي اصلي مشخصات
اما خود پالتفرم هم به اين مساله اشاره دارد . تدوين و به تصويب رسيده و بنابراين تمام نواقض كار عجوالنه را در خود دارد

اما با . كه اين پالتفرم تنها شكل ممكن بيان اين طيف نيست و اساسا ما نويسندگان آن خود را جايگزين آن طيف نمي كنيم
  .در همين چند بند ساده آمده است به زعم من همه حرف هاي اصلي كه بايد زده مي شد صه اين نواقهم
  

ضرورت سرنگونى انقالبى رژيم سرمايه دارى جمهورى اسالمى "اولين اصل اعتقاد در حرف و عمل است به نوشته شده 
براى تحقق بديل سوسياليستى در زحمتكشان هاى خود حكومتى كارگران و  كارگرى متكى بر ارگان يو تشكيل دولتايران 

به عبارت ساده تر طيف راديكال جنبش كارگري آن طيفي است كه براي سرنگوني انقالبي رژيم و . "مقابل اين رژيم
 هاي و نه هر نوع دولت كارگرى، بلكه دولت كارگرى متكى بر ارگان. جايگزيني آن با دولت كارگري مي جنگد

. هاست نه برگزيدگان تودهخود قدرت در دست  در آن دولتى كهيعني . ، يعني شوراهازحمتكشانحكومتى كارگران و  خود
مثابه بديلى بالواسطه در مقابل ه بلكه ب مي شوددر ضمن تاكيد شده كه انقالب سوسياليستى به يك آينده دور دست واگذار ن

طيفي كه خواهان سرنگوني رژيم سرمايه داري ي و باز هم به عبارت ساده تر، يعن .فعلى مطرح استسرمايه داري رژيم 
 .  است گذار به سوسياليزمبراي آغاز 

 
. پاسخ صريح به مشكلى كه در انقالب قبلى داشتيم. است روشن شده اين طيف اينجا مستله استراتژى كلى. اين بند اول بود

قبل از هر چيز هاى بورژوايى موجود است بايد در مقابل آلترناتيوواقعي يعنى اينكه اگر چپ راديكال خواهان ايجاد بديلى 
و بطور كلي  نوين انقالب دمكراتيك تزهاي. بدون هر گونه رودروايستى استراتژى سوسياليستى صريح و روشنى را ارئه كند

قطعى از اين گذشته شرط بازسازى   برش. با ضد انقالب انداختند  ماجراهايى بودند كه ما را به دام سازش اي مرحلهانقالب 
بنابراين نمي توان به جاي گفتن  اين حرف ساده و روشن ده ها نشست گذاشت كه به مخرج مشترك استراتژي  .چپ است
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. اتژي جديد چيست نياز به كار مشترك بعدي خواهد داشتاين كه جزييات اين استر البته،. يمهاي سازمان هاي موجود برس
دقيقا يكي از داليل اتحاد همين است كه بايد با هم به اين . از همين امروز نمي توان بر سر تمام جزييات آن روش بود

 .استراتژي دست يابيم
  

خودى خود چيزى را ه ن نوع آن بكرد  كه امروزه اعتقاد به سوسياليسم بدون مشخص نهفته بود نكته دوم ايندر پس پشت 
جهانى   جنبش  با در نظر گرفتن بحران اعتبار سوسياليسم كه بعد از فرو پاشى شوروى و اقمارش  بخصوص. كند نمى  مشخص

حتي اگر شده در  .كه روشن كنيم منظورمان از سوسياليسم چيست حياتي استضرورت اين يك ،  كارگرى را در بر گرفته
اغلب كادرهاي اين طيف در خود تجربه بر اساس و  ،ايران سنت غالب در چپ ، دربه اينكه در خود ايرانمضافا  .كلي يسطح

يا شوروي و يا  ماسازمان ها و گروه هاي چپ % 99همين كه شايد  .انقالب، درك ما از سوسياليسم ايراداتي اساسي داشتند
  . ي چپ ما بود، خود بزرگترين تراژدچين را مدلي از سوسياليزم مي دانستند

  
باز هم نه بر اساس مخرج مشترك نظرات . ارائه شودسوسياليسم  تالش شده مفهوم روشن و صريحي ازدر بند دوم بنابراين 

بازگشت به همان تعاريفي . موجود بلكه با روش از خود تجريد كردن و بازگشت به تجربه و تئوري خود جنبش سوسياليستي
هاى سياسى، اقتصادى  دموكراسى در تمام عرصه  مفهوم گسترش اعتقاد به سوسياليزم به". كه زير آوار بحران مفقود شده اند

يعني،   ".و اجتماعى، الغاى استثمار، استقرار مالكيت اجتماعى متكى بر خودمديريت توليدكنندگان و الغاى طبقات اجتماعى
سياسى و  ،اقتصادى در تمام عرصه هاىبايد  شكستن دولت بورژوايي و استقرار دولت كارگري دموكراسي  پس از در هم

سرنوشت  اجتماعى فعاليت  حوزه هاىگسترش يابد، يعني، براي ما سوسياليزم جامعه اي است كه در آن در تمام  اجتماعى
ملغي شده اند و مديريت توليد در دست خود توليد  در چنين جامعه اي استثمار و طبقات. مردم در دست خود مردم است

   .غالب شده است) يعني مالكيت سوسياليستي(مالكيت اجتماعي شكل كه در آن  به عبارت ساده تر، جامعه اي. كنندگان است
  

است، اما، به اعتقاد من اين جا چيزي جز تعاريفي كه همواره جنبش سوسياليستي بعد از ماركس بدان باور داشته گفته نشده 
آن  سنتى و تاريخى اشتباهبا چندين به جاي اتكا به مخرج مشترك چپ موجود ما ر همين مفهوم ساده و روشن نيز  با تاكيد ب

 . يمه امرزبندى كرد

  
منظور  ه شدهاينجا دقيقا گفت. داند كه دولتى كردن را مساوى با سوسيالسيم مي است از سوسياليسم رايج تعريفاولي همان 

به وضوح خود آن  دولتي كردن ممكن است اولين قدم در راه اجتماعي كردن باشد، اما . از سوسياليسم مالكيت دولتى نيست
اگر توده توليد . خود مديريت توليد كنندگان نيست، يعني استقرار مالكيت اجتماعى چيزي جز مالكيت سوسياليستى. نيست
محصول اضافى با د كه تصميم بگيرنتواند خود  اگريعنى  ،كند كنترل نداشته باشد ميتوليد خود  كه اضافي محصول ركننده ب

به مالكيت  مالكيت دولتي دولت كارگرى، دمكراسى نباشد چارچوباگر در  ،يعنى. هنوز استثمار مى شود پسد، كن هچ
  .اجتماعي تبديل نخواهد شد

 
چه مساله مبارزه براي دموكراسي قبل از تشكيل . دقيقي بدهيمپاسخ  دمكراسىامروزه ما بايد به مساله نكته سوم اينكه 

با در نظر گرفتن مدل بويژه  . دولت كارگري و چه مساله رابطه سوسياليزم و دموكراسي در دوران گذار به سوسياليزم
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ين مرزبندي پالتفرم ا 3در بند . را روشن كنيم با اين سنت خود مرزبندى مشخصريم ناچا ماو اقمارش  شوروى ياستبداد
اين جا نيز ما كاري به مخرج مشترك گروه ها نداشتيم، بلكه از نياز جنبش و طيف راديكال . استبه صراحت ترسيم شده 
براي طيف راديكال جنبش  است كه تاكيد شده ،ضمن بازگشت به سنت خود ماركسبدين ترتيب، . كارگري حركت كرديم

قيدوشرط  هاى بى از آزادى اين طيف واست ناپذير   جدايىراي دموكراسي از مبارزه ب كارگري مبارزه براي سوسياليزم
دولت  تشكيل. عي همواره دفاع مي كندها و طبقات اجتما سياسى، حق راى همه آحاد جامعه و حق تعدد احزاب براى همه اليه

و  تر به شكلي واقعي شانشرايط براي تحقق  نه تنها به معناي محدود شدن اين حقوق نيست كه براي اولين بار كارگرى
 .فراهم خواهد شدتر از سرمايه دارى  گسترده 

  
اول كساني كه فكر مي كنند دموكراسي نردباني است براي رسيدن به . اين جا با دو سنت رايج برش شده ،به عبارت ساده تر

. قدرت كه بعد از استقرار دولت كارگري مي توان كنار گذاشت و دوم كساني كه دموكراسي را اساسا بورژوايي مي دانند
در حوزه ني گسترش آن نه فقط در حوزه روبنايي كه نيز يع. بورژواييدمكراسى  فراتر رفتن از دمكراسى سوسياليستى يعنى

بدون مبارزه براي الغاي استثمار و طبقات به در واقع اين نوعي بازگشت به سنت خود ماركس است كه اعتقاد داشت . توليد
 .دموكراسي به مثابه حاكميت مردم نخواهيم رسيد

  
 كمك به بند گفته شده كه هدف اصلي اين طيف در اين. مركزي كردن جنبش كارگري است چهارم نكتههدف از 

به تجمع و  ياري رساندن و بر محور ستيز كار و سرمايه ،سازماندهى كارگران و زحمتكشان بر پايه منافع و مواضع طبقاتى
در واقع باز هم نوعي  . استن ناي آاجتماعى و فرهنگ ، سياسيو شركت در مبارزات جارى اقتصادىكارگران  تشكل مستقل

  . تاكيد بر درس اصلي شكست، كه همانا فقدان جناح چپ در دل خود جنبش كارگري بود
  

مبارزه عليه نظام اجتماعى و فرهنگى مردساالر در بند پنجم به ساير مبارزات و مسائل اجتماعي اشاره شده و تاكيد كرده ايم 
جدايى  اجزابمثابه بايد  ى رفع كليه تبعيضات فرهنگى، ملى، مذهبى و جنسىو پدرسالر، مبارزه عليه نژادپرستى، مبارزه برا

را نمي توان  شركت در اين مبارزات و دفاع از ضرورت شان به عبارت ساده. دنتلقي شو مبارزه براى سوسياليزماز  يناپذير
تحقق نخواهد  نيز در واقع سوسياليسم ،مبارزه نكنيم امروزاگر براى همه اينها از همين . موكول كرد ينده سوسياليستىبه آ
 .يافت

  
نه  و .و در كردار .تاكيد شده استن آ اعتقاد به انترناسيوناليسم كارگرى و پاى بندى به ملزومات و عاقبت، در اصل ششم بر 
 .به مثابه شعاري زينت ديوار

  
بايد اين جا به عنوان ما شركت كنندگان در آن  "ما"واژه . بيان مي كنندرا  ، به اعتقاد ما، اصول حد اقل اين طيف نكته 6اين 

مثابه كل طيف سوسياليزم  ما شركت كنندگان در اين نشست نه خود را به "در خود پالتفرم تاكيد شده . نشست تلقي شود
نه تنها بنابراين خود پالتفرم تاكيد دارد كه اين . "جاى آن هستيم كنيم و نه خواهان جايگزين كردن خود به كارگرى تلقى مى

بلكه در يك نشست مشخص بين عده مشخصي از فعالين جنبش چنين  پالتفرم ممكن است و نه الزما پالتفرمي نهايي،
پس اين وظيفه . مورد توافق قرار گرفت جمعبندي مشخصي از مسائل و وظايف جاري طيف چپ راديكال جنبش كارگري
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و ناگفته نماند تا به همين . به آن اضافه كنند و يا از آن بكاهندساير كساني است كه خود را در اين طيف مي دانند كه يا 
  .امروز نه كسي كلمه اي افزوده و نه كم كرده

  
از نظر شخص من، و تاكيد كنم صرفا نظري است شخصي، همين چند خط از تمام برنامه هاي موجود تمام محافل و سازمان 

جريان عمده اي وجود مي داشت كه از همين  57سال و اگر در  .هاي به اصطالح چپ ما دقيق تر و  پيش رفته تر است
  . خطوط دفاع مي كرد، وضعيت ما آن چه امروز هست نبود

  
هرچند كه به روشن شدن نقاط تمايز اين طيف از ساير جريانات مدعى  اين مبانى"اضافه شده كه  بالفاصله با اين وجود،

توانند بمثابه شروط كافى براى وحدت حزبى تلقى  كنند، نمى سوسياليزم اما وابسته به اقشار و طبقات غيرپرولترى كمك مى
هاى عملى و با تشويق و ترغيب  از بحث، تبادل نظر و همكارى ه ايدور  يابنده دارد و بر اساس اين اتحاد خصلتى رشد. شوند

كردن خود، شرايط را براى اعتالى اين اتحاد و تدارك وحدت حزبى   هاى متفاوت نظرى در هرچه بيشتر مشخص گرايش
 ."سازد شود، فراهم مى رسميت شناخته مىه و جناح ب  آينده كه در آن حق گرايش

 
هر  براينيز  هاهمين  البته .ه شونددارتقا دايك پالتفرم حزبي  سطحنبايد به هر چند مهم و كليدي اما فوق  اين مبانىبنابر

، بحث اي از  دورهپس از خود را بر آن گذاشته است كه  چشم اندازاتحاد  .اما كافى نيستند ،نداالزم  در آينده وحدت حزبي
برنامه مشخص تري كه بهتر از به خطوط كلي  پالتفرماين و پيرامون اهداف  و مبارزه مشترك براساستبادل نظر، هم كاري 

كه چنين برنامه اي صرفا نوعي برآيند برنامه هاي موجود  مزيتبا اين . فتياخواهيم دست  ،امروز بيانگر تعريف ما باشد
  . بلكه برنامه اي جديد است كه با هم به آن رسيده ايم ،نيست

  
چه پيرامون مسائل  . ي نيز شكل بگيرندو مختلف  گرايشات مشخص در ضمن طبيعي خواهد بود كه در چنين فراشدي

به همين دليل پالتفرم به درستي تاكيد كرده . اختالفات برنامه اي گرايش هاي عمومي تر و يا حتي مشخص و چه به صورت
با هم بسازيم قرار نيست كه پيشوايي در راس باشد و همه  بايد ينده كهآ حزب در آن ،است كه از همين حاال بايد پذيرفت

بلكه حزبي  .يك دست و يك خط نخواهد بودسالم انقالبي حزب حزب . رهبريط و يك دست طرفدار خط مشي يك خ
جنبه . هر فردي بر اساس تجربه خود ادراك مشخصي از اوضاع دارد كه احتماال با ديگري يكي نيستن آخواهد بود كه در

هر نوع بايد با . ل دموكراتيك اين تجربيات كمك كندبه تباددموكراتيك در دموكراتيك سانتراليزم دقيقا در اين است كه 
بنابراين . ، برش قطعي كردبوروكراسي تشكيالتي كه به نحوي از انحا بخواهد از چنين بحث ضروري و خالقي جلوگيري كند

  . خواهد شدو جناح به رسميت شناخته   گرايشتشكيل حق بايد گفت در آن حزبي كه قرار است با هم بسازيم 
  

تا جايي كه من اطالع دارم شايد اين اولين پالتفرمي در مباحثات درون چپ باشد كه چنين اصلي را به صراحت به رسميت 
و اتفاقا اين يكي از . اين يكي ديگر به هيچ وجه نمي تواند از مخرج مشترك اصول موجود بيرون آمده باشد. شناخته است

كار است كه برخي از امضا  انجام اينو دقيقا ناتواني در . آن باال بكشيمهمان اصولي است كه همه بايد خود را تا سطح 
  .كنندگان پالتفرم را به نفي همين اصل كشاند
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پيشنهاد شده كه شايد امروزه در پرتو تجربه بتوان گفت در خاتمه نوعي راه كار تشكيالتي نيز براي پيش برد اهداف اتحاد 
، بايد براي پيشبرد اهداف دنندا اين طيف مي درخود را   اني كهيم كسه اگفت .زيادي تصنعي بودو الاقل تا اندازه ساده انگارانه 

تالش براي ايجاد اين واحدها و فرسايشي كه به دنبال . بشوندمحلي  "خود سامانپايدار  واحدهاى" اتحاد دست به كار ايجاد
   . داشت ضربه بزرگي به شور و شوق اوليه اين اتحاد وارد ساخت

 
 بسيار محتواي آن توافق كرديم و همان طور كه سعي كردم توضيح دهم به اعتقاد منكه بودن پالتفرمى آ ، به طور خالصهاين

صحبت بر سر اتحاد عمل صرف  در خاتمه يادآوري كنم، بنابراين . دارد تفاوت ديگر از اتحاد چپرايج با برداشت هاى 
ايجاد حزب بر سر جرا ام. هست اين اتحاددر داخل  نيز كه اتحاد عمل هر چند. چه كوتاه مدت و چه دراز مدت .نيست
 . عاقبت به ايجاد حزب جديدي منجر شودتالش هاي ما هر چند همه اميدواريم  ،ي در مقابل احزاب ديگر هم نيستجديد

م آغازگاه خود را دست يعني هم متكي بر پاره اي اصول اوليه كه دست ك. باشد چيزى ما بين اين دواتحاد ما امروزه بايد 
باور كه تدقيق همين اصول و تدوين برنامه مشترك  اينآورد هاي فعلي جناح چپ مبارزه طبقاتي قرار داده است و هم بر 

ن آهم از جربه روشنيدر نتيجه ت و نشدهانجام ست كه تا به حال ا كاريدر واقع و اين  .آتي را بايد بطور مشترك تحقق داد
 . نداريم

 
براى تدوين استراتژى و برنامه انقالب سوسياليستى ببينيم  جمعي  در طول مبارزه وكار مشترك، و در تالش اگرحتي 

ل مورد ئاند كه بتوانيم به وحدت حزبى برسيم، دستكم به روشن شدن مسا تر از آن تر و بنيادى اى اختالفات خيلى ريشه
در طول كار كيفيت متفاوتى  كه است رشد يابنده اتحاديين بنابرا. ايم اختالف و ابعاد و مرزهاى اين طيف كمك كرده

 .خواهد گرفتبخود
 

امروزه، در جامعه ايران، صحنه نبرد سياسى به . كند كه در انتظار روز موعود به انفعال كشيده نشويم ولى وظيفه ايجاب مى
وظيفه چپ راديكال كارگرى نيز . است هاى متفاوت خود طبقات حاكم درآمده هاى از باالى اليه ن بديلميا انحصار منازعه

براى ايجاد اين بديل و حضور در . اين است انگيزه اصلى اتحاد. هاست ايجاد بديلى سوسياليستى انقالبى در مقابل اين بديل
اتحاد اين نيست كه اين يا  در امر بنابراين مشكل اساسى . انرژي مشترك اين طيف را به حركت درآورد صحنه سياسى بايد

و اگر آرى چه  .خيريا  ،اند يا ضرورت پاسخ به اين وظيفه را درك كردهآكه  بلكه اين ،گويند و به چه اعتقاد دارند چه مى آن
كدام تركيبي از اين يا آن سازمان يا فرد و  كه هستيم سرگرم اين ما متاسفانه هنوز اغلب. ى براى حل اين مساله دارندپاسخ

 .دارد اين همان اپورتونيسم است كه دست از سر ما برنمى. انند متحد شوندمي تومخرج مشتركى  بر اساس كدام
 
مبارزاتى  جاري ما بايد از نيازهاى مبارزه طبقاتى شروع كنيم، از نيازهاى. كنار بگذاريم از خود شروع كردن را لاص بايدما 

با  سپس تالش كنيم م ونيك ارائها الزم دارد از آن بديل سوسياليستى كه جامعه م بايد تصوير مشتركي  .طبقه كارگر در ايران
 . همه خود را به سطح آن ارتقا دهيمتدوين مشترك آن 

 
وضوح بايد تا حد آن نيروى ه مخرج مشترك با نيرويى عقب افتاده متحد شود ب  رفته بخواهد بر اساس اگر نيرويى پيش

كنند،  با اين انگيزه آغاز مى ياشوند و  ىمنوشته   هايى كه بر اين اساس و مى بينيم عمال همه پالتفرم. عقب افتاده تنزل كند
شعار هاى كلى كه پاره اي هاى اساسى و جدى در آنها نيست و معموال جز  بحث. هايى هستند عقب افتاده و بى معنى پالتفرم

درهم ،مبارزه با امپرياليسم :مى شنيديد، مطلب زيادى ندارندنيز در حد مثال كنفدراسيون دانشجويان در زمان شاه شما 
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و سال هاست  .گويند هايى كه همه مى و خالصه حرف... شوراهاجمهوري . الغاي مالكيت خصوصي. شكستن ماشين دولتي
 .اندده ياورن بباراي نيز  ثمرهكه مي گويند و سال هاست كه 

 
هنوز موضوعيت طور كه گفتم  همانو . نظر من طرح پالتفرم اتحاد چپ كارگرى روشى كامال متفاوت را دنبال كرده ولى ب

هنوز هم طيف . بريم هنوز هم ما از اين بحران رنج مى. كليدى است وحدت امري هنوز هم مساله. خود را از دست نداده
 ،راديكال سوسياليسم كارگرى در ايران شكل نگرفته و عناصر، محافل و جرياناتى كه بايد در ساختن آن فعال باشند

مشترك و جمعى صورت ه امر تدوين برنامه و استراتژى انقالبى در ايران، امرى كه بايد ب و .پراكنده هستندمغشوش و 
 .زند صورت گيرد، هنوز هم در مراحل ابتدايى خود درجا مى

 
استقالل سياسى، نظرى و  اما، با حفظكه خود را منحل كنند،  يمموجود نمي خواهها و محافل  سازمان يا، ها گرايشاز 

هنوز  نه تنها من اعتقاده ب  .شد وارد همكارى گنجند، چوب اين طيف مي چاركه در  يباهم نظران هنوز مي توانتشكيالتى 
 صرفا  نه ،و پراكندگى تشتت و مي شودعميق تر كماكان بحران   .تر شده عاجلوجود دارد كه به مراتب ضرورت اين اتحاد 

 . مي يابدنيز افزايش از لحاظ سازمانى بلكه از نظر نظرى 

 
تواند خواهان امتحان ايدئولوژيك از ديگرى شود و نه بررسى پرونده كسى را  مى كسى  ، نهدر وضعيت فعلى، بنابراين

وارد اين  و بايد تواند مى ،اين پالتفرم را قبول دارد روحيه كلي كه اعالم كند  اعتقاد من، هر كسه ب. شرط وحدت بداند پيش
كسي سوسياليست انقالبي مي شود و نه ديگران با  نه با پيوستن به اين اتحاد .مسئوليت هركسي با خود اوست. اتحاد شود

آينده نشان خواهد داد كه چه كساني در گرايشي كه بايد شكل بگيرد جا . پيوستن يك عنصر ناباب آلوده خواهند شد
يفه ظو اين! يا اين روش درست نيست، اين گوي و اين ميدان د اين كافى نيستعتقاد دارو اگر هم كسى ا .خواهند داشت

كرده ايم و نه با پيوستن به خود را جايگزين اين طيف نه ما  باز هم تكرار كنم، .را مطرح كند  شتكميلي اكه بحث  اوست
 .شود اين طيف محدود به ما نمى. اين اتحاد مدال انقالبي بودن مي گيريم

 
ايد ب .دركمك ك پيشرفت بحثبايد به  .ندطرح كنرا  خودنظر بايد آستين باال بزنند وهستند  روشكسانى كه مخالف اين 

تا ما طيف قرار داد ديگرى بايد در مقابل اين  يا روش د، و چه مبانىناين مبانى چه كم و كسرى داردقيق گفت اين روش و 
 ؟اين طيف بپردازيمسرو سامان دادن به  همكارى مشترك به  بتوانيم بر اساس
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 پاسخ به سئواالت

 
  كدام بودند؟، شدند و پروژه اتحاد شكست چپكه باعث  اي كالت عمدهشم
  

مشكل كليدى و اساسى چپ ايران نداشتن  اگر بخواهم خالصه كنم اولين.  باال جواب اين سئوال را دادمدر صحبتم 
 بسياري از نيروهاي چپ دقيقا باعث شد كه چشم اندازيفقدان چنين . سوسياليستى بودانقالب  استراتژى صريح و روشن

با كل توان  مىهنوز هم جرياناتى در چپ ايران هستند كه معتقدند حتي امروزه، . ندكن  مرز انقالب و ضد انقالب را مخدوش
نيروى در واقع  خرده بورژوازى ايراناليه هاي فوقاني ديديم كه در تجربه ما در انقالب ايران  . بورژوازى متحد شد خرده

طبقاتى، چه خواسته و چه ناخواسته فراهم   ريح سوسياليستى، زمينه را براى سازشفقدان استراتژى ص. است ضربت ارتجاع
غرض از استراتژي اين جا يك نوشته تزييني نيست بلكه برنامه آگاهانه اي كه بر تاكتيك هاي روزمره چپ متناظر . سازد مى

شت، بدون مى گذعجيب تر از روز قبل  يپيچدر شرايط بحران انقالبى كه حوادث مبارزه طبقاتى هر روز از تند  بويژه. باشد
نشان داد كه دوره اول انقالب همان در  چپديگر اينكه  مشكل. زديمبه در و ديوار خود را  ياستراتژى صريح و روشن چنين

ضد انقالب با پس راندن توده ها از عرصه . اهميت نمي دهدطور كه بايد و شايد  نآتوده ها به دست آوردهاي دموكراتيك 
  "عالي"بارزه و سركوب حقوق دموكراتيك آنان توانست مستقر شود، در صورتي كه چپ خود را فريب داده بود كه اهداف م

ه از ريشه اي ن. و مشكل سوم هم غير كارگري بودن آن بود. زادى هاى دمكراتيك استآ تر از مبارزه براى مهم جنبش
حتي با وجود اين كه بسياري از كارگران . آن كار جدي كارگري بودجدي در اين طبقه برخوردار بود و نه هم و غم اصلي 

نتوانستيم در همان دوره بعد از قيام حتي  .ن بسازيمآ هيچ چيزى نتوانستيم از خود به دور سازمان هاي چپ جمع شدند،
  . براي يك خواست ساده اتحاد شوراهاي كارگري مبارزه كنيم

  
واضح بود كه شكست  1360و از همان اوائل سال . شكست سختي را متحمل شودپس اجتناب ناپذير بود كه چنين چپي 

اما فرماندهاني كه خود مسببين اين شكست بودند، به جاي درس گيري، به دنبال ماجراجويي مجاهدين . تكميل شده است
و يك سال بيشتر . شدن جنگ در شرايط عقب نشيني يعني دعوت به تارو مار. داده بودند تهاجم نظامي  با يكديگر مسابقه

طبعا  . شد آواره دنيا  در چهار گوشه شكستي بدون جنگ از صفوف پراكنده باز مانده . طول نكشيد و همين طور هم شد
هرچند اين پروژه بعدا در خارج كشور ادامه يافت اما شرايط . پروژه وحدت در صفوف راديكال كارگري نيز متوقف شد

با جو دلسردي و واخوردگي، اجازه نداد چنين پروژه اي در خارج كشور بتواند در همان  همراه. ويژه شكست و پراكندگي
اگر بخواهيم خالصه كنيم معجون ويژه بازمانده هاي سازمان هاي سابق، افراد مستقل و تركيب . مسير اوليه پيش رفت كند

به ) زش به مواضع سازش با وضعيت موجوددر حال ريشكل در ضمن داراي جرياناتي و هر سه (جديد و روز گزر هاي متنوع 
  . به عبارت ساده تر در داخل شكست خورد و در خارج از مسير خود خارج شد. لطمات بزرگي زدچپ پروژه جدي اتحاد

  
اتفاقا امروزه كه در ايران ما شاهد موج جديدي از اعتراضات و . اما اين بدان معني نيست كه ضرورت آن از ميان رفته است

در .  مبارزات توده اي هستيم، نياز به بديلي سوسياليستي و كارگري و در نتيجه اتحاد چپ كارگري مجددا عنوان خواهد شد
و دقيقا يكي از داليلي كه چرا . ت بايد در بطن خود مبارزه و در داخل شكل بگيرداين ترديدي نيست كه چنين اتحادي عاقب
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بيرون آمده ايم، به پروژه اتحاد چپ و پالتفرم باال پيوستيم 1360بسياري از ما كه از همان تجربه مباحثات داخل كشور سال 
    .  هايي بسازيمهمين بود كه بايد در خارج نيز ظرفي براي آماده ساختن خود براي چنين روز

 
 

آيا شما فكر نمي كنيد خود انقالب نشان داد كي انقالبي هست كي نيست؟ پس وحدت با كساني كه پرونده روشني دارند چه 
  فايده دارد؟

 

. درست است حرف شما دقيقا. شوند مبارزه طبقاتى افشا و طرد مي خود در دلسياسي  عاقبت كه گرايشات  در ارتباط با اين
اتفاقا من . ساخت روشن هاي چپ ايران را  از گرايشبسياري تجربه انقالب ماهيت  خود . ن هم همين را مي گويماتفاقا م

اما فراموش نكنيد كه فرصت طلبان، سازش كاران و خائنين با چهره هاي متفاوتي . هم مي گويم بايد از همين آغاز كنيم
همان در آمد كه از ميان كساني كه آن را سوسيال امپرياليزم  سوسياليستي اردوگاه راديكال از ميان طرفداران.  ظاهر شدند
بنابراين امروزه گفتن اين كه به جز حزب توده و اكثريت كه دست شان در خود انقالب رو شده بقيه چپ  . مي دانستند

. ل چيز مشابهي بيرون نزندراديكال هستند به من و شما تضميني نمي دهد كه فردا از دل همين جريانات به اصالح راديكا
اما اين صف بندي حتي بطور جدي خالصه كالم اين كه آري بياييد در جنبش كارگري صف چپ را از صف راست جدا كنيم 

بنابراين بودن اسم اين يا آن  . در دل هيچ يك از جريانات موجود به انجام نرسيده است تا چه برسد در سطح جنبش عمومي
اتفاقا بايد بر اساس همين .  رك اين يا آن برنامه كمكي به روشن شدن اين صف بندي نمي كندسازمان و يا مخرج مشت

. تجربه زنده و به كمك همديگر به تحقق اين مرزبندي ها چه در سطح نظري و سياسي و چه عملي و مبارزاتي ياري برسانيم
  . از نظر من اتحاد چپ يعني همين

 
 

 ؟به نتيجه نرسيد 1360ديگر حتي تالش هاي  قبل از سال نه اين اتحاد و نه اتحادهاي  چرا
 

خواهند بود  هاول اين كه هموار. اوال دو نوع اتحاد را نبايد با مفهوم اتحاد چپ به آن صورتي كه من بيان كردم قاطي كرد
اين عمدتا . چيزي حتي شبيه همين نام پيدا شد 57مثال درهمان سال . جرياناتي كه به هر دليلي با يكديگر وحدت كنند

وحدتي بود ميان برخي گرايش هاي كوچك خارج كشوري كه در واقع عمده ترين دليل وحدتشان اين بود كه جاي ديگري 
كومه له و  "وحدت"مثال . و يا مثال وحدت به معناي پيوستن عده اي يا گروهي به يك گروه خاص ديگر. نداشتند كه بروند

اين وحدتي است بين افراد مشخص . اتحاد چپ با اين دو نوع وحدت متفاوت است . اتحاد مبارزان در حزب كمونيست ايران
  .بر اساس پاره اي اصول حد اقل پذيرفته شده براي كمك به ايجاد ظرف مشترك چپ كارگري

  
و مقداري نيز تجربه و تمرين در راه اجراي آن نمي وحدت،  پالتفرمنوشتن نيز در واقع آن چنان فراتر از ما  خود دستاورد

بنابراين به  . نبود% 1و مي توانستيم انجام بدهيم شايد مثال بيش از  شد،ي بايست مي ن چيزى كه مآ در مقايسه با. رود
ت موجود اتفاقا بسيار هم اما حتي واضح تر اين است كه به نسبت چي؟ نسبت به ادمه وضعي. وضوح آن چنان موفق نبوده ايم

به قول رفقاي اهل شعار پرچم اتحاد را برافراشته نگه  ادامه دهيم و  ما دستكم توانستيم كار را. موفقيت آميزتر بوده است
چپ  جزيي از اين طيف را  ، خود خودشروحيه كلي پالتفرم را قبول دارد و از نظر من هر كسى كه باز هم تكرار كنم . داريم

 . مابقي را عمل نشان خواهد داد .وارد اين اتحاد شود و بايد تواند داند ، ميي كارگري م
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 ديكتاتورى پرولتاريا پرهيز شده و تفاوت اين كار با سوسيال دمكراسى چيست؟ شعارچرا در پالتفرم از 

 
به صرف  اما ،اندمرزبندي كرده  ديكتاتوري پرولتاريا مقوله راست بااين درست است كه برخي از جريانات  روشن كنم، اول

من رفقايي كه من يا  و در هر حال . را كنار گذاشته باشد سوسيال دموكرات نمي شود "شعار"اين كه كسي به قول شما اين 
به نظر من در خود اين . اما برگرديم به خود مقوله ديكتاتوري پرولتاريا. مساله نمي شوندشامل اين  مي شناسمدر اتحاد چپ 

ماركسيستى برگرديم بايد تاكيد كرد كه   اگر به خود تئورى اوال، .سوتفاهماتي نهفته كه بايد روشن كردشما سوال 
زنده باد ! خواست انقالب هرگز اين نيست زنده باد انقالب. شعار حكومتي نيست ،شعار نيستيك ديكتاتورى پرولتاريا 
طبقاتي دولت بعد از يعنى نوعى بيان اين واقعيت كه ماهيت . يكتئور ي وتحليلاست اى  بلكه مقوله! ديكتاتوري پرولتاريا

يي را هاى بورژوايى در واقع ديكتاتورى بورژوا طور كه انواع و اقسام حكومت همان. ستاكارگرى سرنگوني سرمايه داري 
بايد ر واقع ايي و يا هر شكلي كه حكومت كارگران و زحمتكشان به خود بگيرد نيز در، جمهوري شونمايندگي مي كنند

شما در ادبيات كمونيستي جايي نخواهيد ديد كه كسي شعار دهد پيش به اما . ديكتاتورى پرولتاريا تلقى شودنوعي مثابه  به
 1917را مطرح كنند؟ بعد از آوريل  يها چنين شعار ايد كه بلشويك كجا ديدهشما مثال ! پرولتارياسوي تشكيل ديكتاتوري 

شعار حكومتى آنها اين نبود كه شوراها قدرت را بگيريد كه  ه بودند وسياليستى را پذيرفتها تز انقالب س كه بلشويك
و يا گاهى حكومت (بسوى تشكيل حكومت كارگران و زحمتكشان   بلكه اينكه پيش ،ديكتاتورى پرولتاريا تشكيل دهيد

طور كه در  همان. ديكتاتورى پرولتاريا تاكيد داشت كه اين يعنى همان لنين اما در مقاالت تحليلى ).كارگران و دهقانان
اما در مقاالت تحليلى . بسوى ديكتاتورى پرولتاريا و دهقانان بلكه حكومت موقت انقالبى  شعار اين نبود كه پيش 1905

 .تواند چيزى جز ديكتاتورى دموكراتيك كارگران و دهقانان باشد دادند كه حكومت موقت انقالبى نمى توضيح مى

 
و مقوله تحليلى يا  مرحله اي  شعاربين يك خواست يا تفاوت  عدم دركاين سئوال ناشى از خود وحله اول بنابراين در

چه ما را از سوسيال  آن. ورى پرولتارياتشعار حكومتى ما حكومت كارگران و زحمتكشان است نه ديكتا .است تئوريك
را از دست بورژوازي خارج كند، ارگان  سياسي قدرتمحتواي اين حكومت است كه مي بايستي  سازد دموكراسى متمايز مى

اقداماتي يعني  ماهيت چنين. هاي سركوب بورژوازي را درهم بشكند و كنترل طبقه كارگر بر توليد و توزيع را مستقر سازد
ت نوعي ضروريعنى  .اين دقيقا همان مفهومي است كه خود ماركس بكار مي برد  .پرولتارياطبقاتي ديكتاتوري نوعي اعمال 

يعني خلع يد از .  كند ماركس دقيقا در همين سه حوزه باال بر اين حق وتو تاكيد مي. دوران گذار حق وتوى كارگرى در
در اين . سرمايه دارييا احياي بورژوازي در حوزه توليد، در هم شكستن ماشين دولتي بورژوازي و جلوگيري از بازگشت 

و آن دولتي كارگري است كه الاقل داراي اين سه حق وتو . عمال خواهد كرداسه مورد دولت كارگري حق وتوي خود را 
  . واال چيزي نيست جز گروگان بورژوازي. باشد

  
بسياري از مبلغين سرمايه داري دقيقا از . البته هستند كساني كه تصور مي كنند منظور از ديكتاتوري شكل حكومتي است

شايد  . باشدخشن و استبدادي حتما بايد شكل دولت كارگري تو گويي . دهند را مورد حمله قرار مي كمونيزم همين زاويه
جرياناتي  ،متاسفانه در تجربه تاريخي. اين كاريكاتور سرمايه داري در حال احتضار از ديكتاتوري پرولتاريا است بگوييد

اتفاقا تاكيد ماركس اين جا بيشتر بر مساله .  تحت نام همين مقوله عين همين كاريكاتور را به مرحله اجرا در آورده اند
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. ديكتاتوري پرولتاريا نه ديكتاتوري اين يا آن شخصيت يا دسته. در مقابل قدرت دارو دسته هاي ديگر است قدرت طبقه
  .ي كه خود را به صورت طبقه حاكم سازمان داده باشديعني به قول خود ماركس، طبقه ا

  
ماركس حتي پا را . در دوران ديكتاتوري پرولتاريا دموكراتيك ترين شكل حكومتي است حكومتى دقيقا به همين دليل شكل

د براي كه با انتقال قدرت به پرولتاريا پيروزي در نبر كند از اين فراتر مي گذارد و در مانيفست به صراحت اعالم مي
ي آن اتكا  و يا بعد از آن با هر نوع سوسياليسم قبل تيماركسيس سوسياليسم اتفاقا تمام تفاوت . دموكراسي حاصل مي شود

با لغاي مالكيت  تواند فقط طبقه كارگر است كه مياين .  سوسياليسم از پايين است بر اصل خود رهايي و تاكيد آن بر
  .كميت واقعي مردم را مستقر سازدخصوصي و استقرار مالكيت اجتماعي حا

  
  هنگامي كه از ما صحبت مي كنيد منظور از اين ما كيست و كارنامه خودتان در انقالب چي بود؟

 
. همان طور كه گفتم ما در آن زمان بخش بين الملل چهارم در ايران بوديم كه از وحدت سه گروه عمده شكل گرفت

ضد انقالبي رهبري خميني تاكيد داشت ماهيت  به از قبل از انقالب نه تنها)  نشريه كندو كاو( من از آن آمدمخود ني كه جريا
به اعتقاد من در ميان تحليل هايي كه قبل از انقالب . كه داليل تحليلي خود را نيز در مقاالت و جزوات مختلف بيان كرده بود

اين اسناد موجودند و اثبات . رخ داد نزديك تر بود همين ها بودندمنتشر شده بود تنها تحليلي كه به واقعياتي كه در انقالب 
وضوح اعالم كرديم كه ضد ه منتشر كرديم باعالميه اى كه ما  در  روز بعد از قيامصبح  درست. يا رد اين ادعا دشوار نيست

ي همانا تالش براي بسيج انقالب سرمايه داري قدرت را تسخير كرده است و تنها مسير واقعي بعدي براي  مبارزه انقالب
  . اردوي كار و  سرنگوني دولت سرمايه داري است

  
خيلي ها امروزه ادعا مي . واقعيت اين است كه من بياد ندارم جريان ديگري در آن زمان موضعي به اين صراحت گرفته باشد

اساس اسناد منتشر شده چنين ادعايي را  كنند كه از همان موقع ماهيت اين رژيم را مي شناختند اما هيچ كدام نتوانسته اند بر
از بخشي آن شايد تنها جريان ديگر كه الاقل در حد شناخت از ماهيت ضد انقالبي رژيم بعد از انقالب روشن بود . اثبات كنند
ر به اين كمي ديپس از وقوع حادثه و  نيز  نهاآ اما . انشعاب كردند نيز از سازمان فداييان كه به همين دليل دندفداييان بو

راه كارگر نيز در ابتدا زنگ خطر را  .چشم انداز انقالب سوسياليستي را قبول نداشتند به هر حال خود نيز شناخت رسيدند و
ساير . به صدا در آورد اما تا جايي كه من يادم هست در ادامه كارشان خود نيز چندان توجهي به همين زنگ خطر نكردند

غلطي از اوضاع و ماهيت ضد انقالب حاكم داشتند و همه به نحوي از انحا در اوائل كار با آن  نيروها كال تحليل هاي به غايت
  .  مماشات كردند

 
 

  ؟كنار كشيدند و چرائي از آن نيروهاو چه  وجود دارند درون اتحاد چپ ئينيروها در حال حاضر چه
  

همان طور كه در ابتدا  گفتم نمايندگان اغلب جريانات موجود در چپ  ايران در اولين نشست اتحاد چپ حضور داشتند و 
 هر حاله ولى ب. را خود بايد بگويند  شا حال داليل و توضيحات. بعضى ها بعد از مدتى رفتند. زير اين پالتفرم را امضا كردند

، ، راه كارگر سابق اقليترفقاى  منجمله از  .از گرايش ها و سنت هاي مختلف دهندي تشكيل مي افراد فعاالن آن را فعال
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بعد از مدتي از اتحاد  نوع نگرش يا تمايلدو  به طور كلي به اعتقاد من، .افراد مستقل و رنجبران، گرايش سوسياليزم انقالبي، 
مي توان گفت اين . موافق تاكيد ما بر ضرورت دموكراتيزه كردن سوسياليزم انقالبي نبودند نخست آن هايي كه. چپ رفتند

واقعيت اين است كه هنوز هم  .ندبود هنوز از استالينيزم برش نكرده ،دندززير پالتفرم را امضا  ها كساني بودند كه هرچند
جريانات و محافل سابق  .از سوسياليزم استاليني داردمخالفت جرياناتي در چپ ايران با اتحاد چپ ريشه در همين عدم برش 

اتحاد بزرگ تر در واقع پافشاري بر هر گونه  خود براي ، در  بلند پروازي هايتمايل ديگر .اقليت عمدتا در اين دسته بودند
و آن . كننده استبه اين نتيجه رسيد كه خود پالتفرم اتحاد چپ محدود  اصول اوليه را نفي مي كرد و بهمين خاطر به سرعت

چك و چانه زدن بر سر . چه مزيد بر علت شد اين كه امضا دادن نمايندگان يك جريان به معناي موافقت كل آن جريان نبود
به كار عمده دوران حياتي اوليه تبديل شد كه در از ميان بردن آن حركت و شوق اوليه و در . چيزي كه نقدا امضا شده بود
  .  ي گذاشتفرسايش نيروها اثر مخرب

  
جريان بود كه بر صفوف داخل و خارج اتحاد چپ تاثير خود را ت در خارج از اتحاد چپ نيز فراشدهايي در گرفبايد در نظر 

ترميم پل هاي شكسته با چپ ، تالش حزب كمونيست براي احياي فداييزمتالش هاي درون طيف اقليت براي مثال، . داشت
، همگي دست به دست هم دادند و عاقبت اتحاد چپ براي جلوگيري از موفقيت آن، و تالش محافل و جريانات ضد فارس

 و بعد از چند سال تضمين كرده بودجديدي شدند كه از همان ابتدا از هم پاشي خود را در پالتفرم خود  "اتحاد"منجر به  
ريزش از صفوف چپ  عمده يعني، گرايش البته فراموش نشود كه در تمام اين دوران. از صحنه خارج شدهمين چندي پيش 

  .ادامه داشته استبورژوا رفرميزم و افتادن دنبال بديل هاي گوناگون 
  
و ادامه مي  هستندهم  هنوز د ونه امانددر اتحاد چپ و وفادار به اهداف اوليه آن  نيروهايى ، عليرغم مسائل باال،هر حاله ب

در مقايسه با ادعاهاي كساني كه در شعار به قله هاي نكرديم، اما،  هيچالبته . در مقايسه با آن چه بايد مي كرديمدهند، 
بنابراين . دماوند نيز رسيده اند بسياري از كارهاي الزم و ضروري اين دوران توسط همين رفقاي اتحاد چپ انجام شده است

، است دهكرمنتشر د خو رتبمسال بولتن  12اين اتحاد هر حال ه ب. موفق نبوده ايم اما اين به معناي شكست پروژه نيست
اثبات  در عمل ايراني چپ در جمع و است خود ايجاد كرده برايويژه ي پايگاه سوسياليستي كارگرى بين المللي  در جنبش

   .ردجدي ك هايكار حتي و ردسنت هاي مختلف با يكديگر كار ك اختالفات و مي توان عليرغماست كه  دهكر
  

ايجاد صندوق . از آخرين فعاليت هايي است كه اتحاد چپ مبتكر آن بوده است "ضد جنگ، ضد جمهوري اسالمي "كارزار
و يا كارزار كارگران ايران  كمك مالي به كارگران ايران و راديو صداي كارگران ايران به همت رفقاي اتحاد چپ بوده است

 كه بسياري از آ ندامن زده اند در كل چپ ى اتمباحثبه  اي اتحاد چپدر تمام اين سال ها رفقو از همه مهمتر، . تنها نيستند
نقدا تاكيدات رفقاي اتحاد چپ  .دخواهد كرتدريج به شكل گيرى طيف جديد كمك ه ب همين امر. ها امروزه عمومي شده اند

اميدوارم با  . بر سوسياليزم از پايين و احياي سنن دموكراتيك سوسياليزم ماركسي از وجوه مشخصه آن به حساب مي رود
 نرفته مياناز الاقل توافق كنيم كه ضرورتش هر حال ه بشود، ب نيز ، موفق تر  پيوستن ساير رفقا و تجارب ديگر به اين تالش

نيز در نظر بگيريم كه اگر بپذيريم طيف چپ راديكال كارگري هنوز شكل نگرفته است و ما بايد ظرفي ايجاد كنيم  و .است
 در اين اتحاد،. پس از همان اول نمي توانيم ادعا كنيم كه خود ما همان ظرفيم ،كه بتوانيم به كمك يكديگر آن را بسازيم
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اگر بپذيريم آن جا كه خود ايستاده ايم  .چپ تراز ما  تر خواهد بود و هم از ما راست ،  هم در همان قدم هاى اول ،بوضوح
 .الزاما مركز ثقل اين طيف نيست به ساختن واقعي آن كمك خواهيم كرد

 
 
 



 xxi

  : ضمائم
  

 پالتفرم اتحاد چپ كارگرى
 

گيرى و سازماندهى  شكلجهانى كمونيستى، از   هاى آن در بستر بحران جنبش كمونيستى ايران با خودويژگى  بحران جنبش
است كه به رشد و  ايجاد شرايطى "اتحاد چپ كارگرى"هدف از . است سوسياليزم راديكال كارگرى در ايران جلوگيرى كرده

 .مشترك ما در راه سازمانيابى طبقه كارگر و ايجاد حزب انقالبى آن را ممكن سازد  سازماندهى اين طيف كمك كند و تالش
 

 :اند از عبارتمبانى نظرى اين طيف 

 
دارى جمهورى اسالمى ايران و تشكيل دولتى كارگرى متكى بر  اعتقاد به ضرورت سرنگونى انقالبى رژيم سرمايه .1

 .هاى خودحكومتى كارگران و زحمتكشان براى تحقق بديل سوسياليستى در مقابل اين رژيم ارگان
هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى، الغاى استثمار،  عرصهدموكراسى در تمام   مفهوم گسترش اعتقاد به سوسياليزم به. 2

 .استقرار مالكيت اجتماعى متكى بر خودمديريت توليدكنندگان و الغاى طبقات اجتماعى
قيدوشرط سياسى، دفاع از حق راى همه  هاى بى ناپذير بودن سوسياليزم و دموكراسى و دفاع از آزادى اعتقاد به جدايى. 3

 .ها و طبقات اجتماعى حق تعدد احزاب براى همه اليه آحاد جامعه و دفاع از
مبارزه براى سازماندهى كارگران و زحمتكشان بر پايه منافع و مواضع طبقاتى بر محور ستيز كار و سرمايه، كمك به تجمع . 4

 .و تشكل مستقل و شركت در مبارزات جارى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آنها
ام اجتماعى و فرهنگى مردساالر و پدرسالر، مبارزه عليه نژادپرستى، مبارزه براى رفع كليه اعتقاد به مبارزه عليه نظ. 5

 .تبعيضات فرهنگى، ملى، مذهبى و جنسى بمثابه جز جدايى ناپذير مبارزه براى سوسياليزم
 .اعتقاد به اصل انترناسيوناليزم كارگرى و پايبندى به ملزومات آن در كردار. 6
 

ه به روشن شدن نقاط تمايز اين طيف از ساير جريانات مدعى سوسياليزم اما وابسته به اقشار و طبقات اين مبانى هرچند ك
يابنده دارد  اين اتحاد خصلتى رشد. توانند بمثابه شروط كافى براى وحدت حزبى تلقى شوند كنند، نمى غيرپرولترى كمك مى

هاى متفاوت نظرى در هرچه  و با تشويق و ترغيب گرايش هاى عملى از بحث، تبادل نظر و همكارى ه ايدور  و بر اساس
ه و جناح ب  كردن خود، شرايط را براى اعتالى اين اتحاد و تدارك وحدت حزبى آينده كه در آن حق گرايش  بيشتر مشخص

 .سازد شود، فراهم مى رسميت شناخته مى
 

كنيم و نه خواهان جايگزين  كارگرى تلقى مى مثابه كل طيف سوسياليزم ما شركت كنندگان در اين نشست نه خود را به
كمك  كنيم كه به دانند دعوت مى ما از همه افراد و نيروهايى كه خود را متعلق به اين طيف مى. جاى آن هستيم كردن خود به

هاى  پايه اى به ايجاد واحدهاى پايدار خودسامانى كه ديگر و با حفظ استقالل سياسى و تشكيالتى، در سطوح محلى و منطقه يك
اين واحدها به مباحثات نظرى براى فائق آمدن بر بحران فعلى و تدوين برنامه و . نهند، مبادرت كنند اين اتحاد را بنا مى

استراتژى الزم براى تدارك حزب انقالب سوسياليستى طبقه كارگر دامن خواهند زد و در دو حوزه دموكراتيك و 
  .هاى عملى و مبارزاتى كمك خواهند كرد همكارى  سوسياليستى به ايجاد و گسترش

 


