
 

 

 

 و انقالب "آزادى ٬زندگى ٬زن"جنبش 

 با تراب ثالثو على زند  بهزاد اسدىى گفتگو 

 

به خیابان آورد و به رودرویی خونین با نیروهای  ار های بجان آمده ــ بخصوص جوانان ــ  تودهبود که ای  مهسا امینی جرقهقتل : س
هایی بودیم که  در طول سالهای گذشته بارها شاهد چنین خیزش. که هنوز پس از چندین هفته ادامه دارد کشاندبسیجی و انتظامی 

اخیر خیزش آیا  م کهیبا این سئوال شروع کن پس میها آشنا هست از آن خیزششما های  تحلیلبا . متاسفانه وحشیانه سرکوب شدند
شما در تحلیل های ؟ تازه نیاز داردارزیابی  یک به  ودار است خور مختصات جدیدی بر از یا آنکه  استهای پیشین  خیزشهمان  ادامه  

تداوم  ٬در پرتو این بحث. قبلی به مسئله تداوم یک خیزش به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد وضعیت انقالبی اشاره کرده بودید
 فعلی این خیزش را چگونه باید ارزیابی کرد؟

 بررسى  به  مربوط باشدخيزش ها  خود تحليل از بیش از آنکه به  ٬ى که اشاره کرديدا همقال دوهدف اصلى من در : ج

گرفت  ىصورت مدو خيزش  بستر آندر اين بررسى  البته. اختصاص داشت وضعيت انقالبى در ايرانگيرى  مراحل شکل

از آنجا که کم و بيش همه  i.اما اين جنبه اصلى بحث نبود. بود مىمتکى بر تحليلى از دو خيزش هم  بايدو در نتيجه 

ه کبود شده مطرح براى بسيارى  پرسش نيز   اين ٬اند اى مشابهى آغاز شده هاى توده در تاريخ معاصر با خيزشانقالبات 

اى از آن تحليل  خالصه را باگفتگو از این نظر بد نیست که ؟ قرار دارد  "و سرنگونى رژيم انقالبيک ستانه آدر "ايران آيا 

   . در واقع بيشتر از قبل موضوعيت دارد ٬خیزش همين دليل تداومبويژه به  ٬سئوال اکنون اینچرا که  .کنم شروع

که انقالب و سرنگونى  مکردگوشزد  ،دبو نخواهد انقالب یک هر خيزشى سرآغاز کردن این نکته که  تر با خاطرنشان پیش

تواند  بدست رژيم  تواند بدون انقالب ساقط شود و انقالب نيز مى رژيم مى. نيستند همزمان پديده   دوالزاما رژيم 

باورترين  طلبان حکومتی و خوش ترين اصالح بغیر از ساده لوح ٧٥پس از انقالب  نزديک به نيم قرنالبته . گردد رکوبس

اى بتوان  هاى امپرياليستى، کسى باور ندارد که با يک خيزش و بدون يک انقالب عظيم توده مجريان تلويزيون

تناسب قوا را به  ،مبارزه و عملجریان در  مى تواند خيزش یک رست است که اين د .ضدانقالب حاکم را سرنگون کرد

خيزش هر چه بیشتر  دنشتر  دهگستر امکان  به حتمالااین خود اما  ٬تغيير دهدانقالب ايجاد يک وضعيت و ها  نفع توده

از نفس خواهد مرور ه ب ٬از سرعت بسيج نيروهاى سرکوب عقب بيفتدخیزش يک اگر سرعت گسترش  .استمشروط 

 ٬بنابراين .همان آغاز بدنبال خواهد داشتاز ى است که سرکوبهاى موج توان تحمل  در راز موفقيت هر خيزشى . افتاد

ها براى  تودهآمادگى  به و در وهله نخستالزاما  ٬در ايران انقالبىوضعيت و تداوم گيرى  شکلبرای ميزان آمادگى 

نوعى مته صرفا اين نکته  .استوابسته  های ضربت آنو گروه فاشيزم مذهبى و خشونت دستگاه زور  ومت دربرابرمقا

مسئله اين نيست که آيا ايران براى . استموضوع نگرش متفاوت به الزمه  یک بلکه  ٬به خشخاش گذاشتن نيست

مگر نه اينکه خود اين . ستا هبودفراهم  ىشرايطچنين تاکنون  ٧٥همان سال از من نظر به . ست يا خيرا هانقالب آماد
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عليه اين سرکوب و براى  ىا ههاى تود هم امکان وقوع خيزشتا کنون  ٧٥ رژيم با سرکوب انقالب بقدرت رسيد؟ پس از

به اين شرط که  .ستا هامکان تحول آن به يک بحران انقالبى فراهم بود و هم ٬هاى انقالبى طرح مجدد خواست

  .بيانجامندگسترده ى ا هسرعت به مبارزات تود بهگسترش یابند و  ٬ها، پيش از سرکوب خيزش

عوامل ديگرى نيز در تبديل يک خيزش به البته . اين فقط اشاره به يک جنبه اوليه و مقدماتى اين خيزش هاست

به  اجتماعىقواى  آيا تناسباین است که درست  سئوال  نيز  دايىتجنبه ابين هماما از  .وضعيت انقالبى موثرند

مقابله با براى ها  تودهفعلى ميزان آمادگى ؟ آیا هايى را به انقالب تبديل کنند چنين خيزشها اجازه خواهد داد که  توده

 ضدرژيم انقالبى جديدى نيستند و جنبش مسایل نيز اینها  کند؟ کفایت می فلج ساختن آننهايت  قواى سرکوب و در

 ٬باشد ها تودهمسئله همواره بيش از آن که مسئله شرايط سياسى و ميل و اراده  .است بوده با آن مواجه تاکنون ٧٥از 

آن به این ست اما ا هتاکنون از زمين تا آسمان تغيير کرد ٧٥از به رژيم ها  تودهتوهم البته . ستا همسئله تناسب قوا بود

هر خيزشى را نمى . ايم اکنون به افشاى کامل ماهيت رژيم رسيده غيرقابل عبورکه از يک توهم عظيم و نیست معنى 

به تا  ٦٩از خيزش که  ییآنهادر بين مثال . کرد متصل ها توده تدريجى در توهمتوان بطور مکانيکى به اينگونه تغييرات 

هايى هستند که تا  همان بسيارى ٬"ندا هاز اصالح طلبان عبور کرد ها توده " و اوضاع تغيير کردهند ادد نويد مىامروز 

يعنى  ٬رژيم مشروعيتحتى در اوج  ها تودهعظيم اکثريت ! ح طلبان از انقالب عبور کنندصال خواستند با ا ديروز مى

شريک جرم اين رژيم اپوزيسيون بوژوايى . اند نيز به اين رژيم توهمى نداشته ٧٥از انقالب  دوره بالفاصله بعدحتى در 

جار را هر خيزشى  دعاى رهبرىبا بوق و کرنا ا المللى  ى و بينا به پشتوانه رسانه هاى وابسته به ارتجاع منطقهکه امروزه 

 "ها تودهتوهم "تقصير  را یضدانقالبرژیم با  خودمماشات  ديروز تا که افرادی همان  ر است ازپ  نيز  ٬زند مى

 و  که سرکوب خونين انقالباين رژيم با سلب حاکميت از مردم به قدرت نرسيده بود اگر . انداختند مى

اقل در يک دح توانست مىاگر غير از اين بود که در چهل سال گذشته . الزم نمى شدها  آوردهاى انقالبى توده دست

تکاليف سرکوب شده انقالب ) از جنبه شرايط عينى هم ٬بنابراين. دبدهتن انتخابات آزاد  يک هم که شده به دهکوره

براى انقالب تاکنون  ٧٥ايران از  اوضاع در ٬( از عوامل اين سرکوب ها تودهشناخت ) آمادگى عامل ذهنى هم و  ٬(٧٥

مشاهده را  های فراوانش نمونهتا کنون  ٧٥از و  ندنيز امر جديدى نيستضدرژيم اى  توده ىها خيزش. است آماده بوده

و قصد . کنند مى بررسى خاص خود را طلب که ند بود برخوردار اى برجستههاى  کدام از ويژگىهر چند هر  ؛ايم کرده

است  بوده اين پرسش اصلى هموارهکنم  کرار مىاما ت. نيست شان کم اهميت جلوه دادن هيچ کدامبه هيچ وجه نيز من 

توان کرد که  اند چرا؟ و چه مى و اگر نشده؟ يا خير ندا شده تر آمادهت در برابر ضدانقالب ممقاو براى  ها تودهآيا  که

 بشوند؟

تواند آن را از باال و بدستور به راه  مىقدرتى بينى است و نه هيچ  انقالب نه قابل پيش شود به درستى گفته مى البته

 هاى بحرانبه معینی هاى  خيزشیا چرا و شوند  تبدیل میاى  توده هاى خيزش اينکه چرا اعتراضات خاصى به . اندازدبی

يک چنين وضعيت  ٬ين حالااب. يستروشن ننيز کنندگان  شرکتکنشگران و براى خود  در ابتدا ،انجامند مىانقالبى 

بدون شرط و نه عالئم و شواهد قبلى و گيرد و نه بدون  شکل مى ميل و اراده از سر صرفا بدون دليل و نه  ،العاده فوق

ــ به يک وضعيت انقالبى  عاقبتنیز  ها خيزشترين  گسترده ٬آماده نباشد انقالب براىاوضاع هنگامى که  .عينىروط ش

 ٬هنگامى که شرايط آماده باشداما . شوند منجر نمىــ بیاندازد بخطر  بطور جدیرا موجودیت رژیم بتواند که 

معيار سنجش ؟ کرد ارزيابى سنجید و را  "شرايطآمادگى "اين  توان چگونه مى. دکن مى ور  شعلهآنرا اى  کوچکترين جرقه

 نوشته نشده کنجکاوى آکادميکآنها از سر البته . واالتئبه اين س ندبودپاسخى  عمدتا قبلی ن دو مقاله  ٲما چيست؟ 

امکانات هم  است کهالزم يعنى . شود مىتر  برجستهنيز  نقش عامل ذهنى با هر خيزشىکه مسئله این است . ندبود
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فراهم کردن اين در تر جنبش  نقش بخش آگاههم و  وضعيت انقالبىگذار از يک اعتراض گسترده به در ها  توده

 . شود بررسىروند تسهيل اين امکانات و 

برای بنابراين  ٬نيست طبقاتى انقالب چيزى جز تشديد مبارزه  در تحليل نهايى  اگر اين بود کهتاکید بر آن دو مقاله در 

تا چه اندازه گرفته و " تشد"ميزان و معنايى بسنجیم مبارزه  طبقاتی به چه بايد امکانات هر خيزشى از ارزيابى 

 هم از لحاظ کمى و هم کيفى ،"تشديد"منظور از البته . است مهیا کردهانقالبى شدن شرايط  تر  آمادهرا برای  التتحو 

و هم از  ها تودهاز  ىهاى هر چه بيشتر  اليهو شرکت  مبارزاتدگی گستر  ٬سازمانیافتگىدرجه هم از لحاظ يعنى . است

شايد  ٬از اين آمادگى بخشى ٬کنم میو باز تکرار . شان کردن تحققم براى ها توده  رزمندگى درجه   مطالبات و عمق لحاظ 

اما اگر قبل از آن از حداقلى از . خيزش شکل بگيرد گسترش خود   جریان تواند بسرعت و در  مى ٬عمده ترين بخش آن

مسدود خواهد قبل از آنکه به ثمر برسد اين گسترش نيز  ٬تناسب قوا که تداوم خيزش را ممکن سازد برخوردار نباشيم

 . شد

اى در  هاى توده خیزششرايط عينى براى که به وضوح نشان دادند نه تنها  ۶۹ و آبان ۶۹دى اعتراضات  ٬بدين ترتيب

مىمشاهده  نيز از تشديد مبارزه طبقاتى انکارى قابل غيرعالئم  ٬قبلى های در مقايسه با دورهبلکه  ،دارندايران وجود 

ناپذيرى که بخاطر  وقفه اجتناب البته با) دیدبوضوح توان  مىنيز دو خيزش بعد از آن  دوره  را در  گيرى شدتاين  .شود

 بحران   هر چه بيشتر گرايش اصلى در جهت تعميقکه توان گفت  به جرات مى پس. (بوجود آمدپاندمى کوويد 

تر از قبل  آگاهانه بايدنيز عامل ذهنى پس . است ضد رژيماعتراضات پذيرى هر چه بيشتر انفجار رژيم و مشروعيت 

نتوانستند قبلی ين واقعيت که دو خيزش ااما . سازدآماده  ىشرايطچنين در  مرزمىو ه همدلى ٬همراهیخود را براى 

نکه آو يا  بودنکافى هنوز  تشديد مبارزات طبقاتىدرجه  يا که از آن داشت  هنشانبعالوه  ٬تبديل شوندانقالبى  به بحران

که اين دو خيزش هايى کمبودمهمترين بنظرمن  .بودندغایب براى گذار به وضعيت انقالبى دیگر عوامل ضرورى 

به جدى کمک اعتراضات و موجى از اعتصابات و اندازى  راهعدم آمادگى اردوى کار براى يکى  ،برجسته ساختند

يعنى دو . رژيم سرنگونىبراى فرداى بعد از  ها تودهو ديگرى ناروشنى افق مبارزاتى بود  ای ی تودهها گسترش خيزش

 .است باشد که تاکنون بودهتواند و بايد کارسازتر از اين  مى( سوژه انقالبی)عامل ذهنى اى که  عرصه

در بیش از صد شهر بودیم که  معلمانگسترده اعتصاب شاهد  اخير از خيزشالبته نباید فراموش کنيم که قبل 

به يک خواهد توانست اخیر خيزش آيا اينکه . بدون ترديد زمينه را براى خيزش فعلى آماده ساخت ،عليرغم سرکوب آن

 ٬زن"مبارزه براى اى که  تداوم، پیوستگی، پیگیری و اراده  جسورانه اما .نيستمعلوم هنوز ختم شود، بحران انقالبى 

و بنابراين حتى اگر رژيم در حمامى از خون نظیر بوده  کمتاکنون  ٧٥از  ٬تاکنون از خود نشان داده "آزادى ٬زندگى

قدرت ضدانقالب را به چالش هاى بعدى با شدت و وسعتى هرچه بيشتر  توان به جرات گفت خيزش مى ٬سرکوبش کند

ست ا هترين بحران هاى اقتصادى خود مواج با يکى از عميق دهد که رژيم و اين در شرايطى رخ مى. خواهند کشيد

  . که دستکم در يک سال آينده به هيچ وجه قادر به حل آن نيست( يعنى تعميق رکود و تشديد تورم)

 منظورتان چیست؟. انقالبی اشاره کردیدبرای گذار به وضعیت " همفقود"به عوامل : س

به یک خیزش تحول  راه ست که بر سر هی انعو بررسى ممعرفی و  ٬غایب است ها بسيارى از تحليلدر اى که  نکته: ج

شود يا  که آيا انقالب مى است سئوالها همه تفسيرات متوجه اين  در هنگام وقوع خيزش. وجود داردوضعيت انقالبى 

 ندداشت میچه عواملى اگر وجود  ؟نشدانقالب پس چرا  پرسد نمیاز خود کسی  خيزشفروکش اما بعد از ؟ هن

 ؟ندنرساببه اين تحول يارى  ندتوانست مى
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که به نحو  مکرداشاره مهم بديهى اما عامل دست کم به چند   "هعوامل مفقود" اينگونه از های پیشین،  در خیزش

که بتواند بود ( به اصطالح بديل حکومتى) مرکزى سياسىخواست يک  فقدانمهمترینش . افتند مىها  غريبى از قلم

مطالبه   چنينها  خيزشگونه اين پاگیری از پیش اگر . سازدمتحد در امر سرنگونى نيروهاى مترقى و انقالبى را کلیه  

 باشد ــبرخوردار اى  مالحظهاز نفوذ قابل نيز  ها تودهدر ضمن در بين ــ که وجود نداشته باشد گيرى  فرامرکزى و 

 خالصهرژيم ى فبه نتواند صرفا  نمىخواست اين البته  .شود مى ضعیفنيز خيزش به وضعيت انقالبى  فتناحتمال فرار 

اندازه هر ٬و از طرف ديگر ٬شوند گذاشته میها  هاى ارتجاعى نيز همواره در مقابل توده بديل ٬از يک طرفکه  چرا ؛شود

 نيروهاى ارتجاعى توسط انقالبخطر سرقت  ٬بشود ىحکومتمشخص  کمتر متوجه بديلها  تودهات سياسى مطالب که

نيروهاى  ،حاکم عليه ضدانقالب مترقى و انقالبىنيروهاى مبارزات  ، بموازاتتاکنون ٧٥از . گردد بيشتر مىنيز 

که در  بوق و کرناهايىو با  اند در صحنه حاضر بوده" تغيير رژيم"براى المللى نيز  اى و بين منطقه ٬ارتجاعى داخلى

دقيقا به اما . اند غالب در جنبش ضدرژيم تبديل کردهنگوييم صداى اختيار دارند خود را به يک صداى مهم اگر 

ترى از  امکان پيوستن نيروهاى وسيعاز   ٬شوند ر سروصداتر مىاى که نيروهاى ارتجاعى پ   اندازههمان به  ٬همين دليل

که در مفسرين و مبلغينى ممکن است . دو ش استه میکنيز ها  اين خيزشتمکش و ستمديده به ها و طبقات زح اليه

ــ بویژه  ها اما توده ٬بر آن پرده  انکار بکشندحتى و  اهميت جلوه دهند بىاين خطر را  ،ندهست کتمان اين واقعيت ذينفع

چاله به از  بیم را نبينند و  یبدتر  های ن بديلچنیتر از آنند که  از لحاظ سياسى بالغکه ند ا هنشان داد ــخيزش اخير در 

تر  ناروشنگنگ تر و هرچه بديل حکومتى  ٬ در کمين نشستههمه نيروهاى ارتجاعى براى . شته باشنداندرا افتادن  چاه

پس از سرنگونى  سياسى ها هرچه افق در صورتيکه براى توده ؛تر خواهد بود ساده آنها نيز هاى بعدى  ضدوبند ٬باشد

 .نيز بيشتر خواهد شد شان ىاعتماد به نفس و رزمندگ ٬تر باشد روشنمشخص تر و 

حول يک نيروهاى واقعا دموکرات و سوسياليست اتحاد همه   ٬دست کم در قدم اولچنین خطری، راه مقابله با 

ها بروشنى  سرنگونى را براى تودهانداز سياسى پس از  خواستى که بتواند چشم .استخواست سياسى مشترک و مرکزى 

(. کنند مینه در حرف براى حقوق دموکراتيک مبارزه در عمل و اينجا يعنى کسانى که دموکرات  "واقعا") .ترسيم نماید

مثال جمهورى دموکراتيک يا جمهورى . تنظیم کنند آتی حکومتنوع  برای  ىشعار مشترکمنظورم این نیست که البته 

به خواست ديگرى تن  از روى مصلحت يا زور دسته  مگر اينکه يک. استغيرممکن چنین توافقی . سوسياليستى

حکومتى که حتى بتواند يکى از اين سياسى  کجاست آن خواست ٬اتتوافقاينگونه اما جدا از جنبه غيراصولى  .بدهد

و  "جمهورى الئيک"داريم تا  "سلطنت مشروطه"خواست از ها " دموکرات"بين در همين االن ؟ دو جبهه را متحد سازد 

و  "دموکراتيک خلقجمهورى "اشکال مختلف و گاه متضاد طرفداران از ها " سوسياليست"بين و در  "سکوالر"و  "سبز"

حتى بزودى زود توقع اينکه . حزبى تک هاى ديکتاتورىيا  هاى سوسيال دموکرات حکومتتا داريم  "شورايىحکومت "

سال گذشته عملى  ٠٤اگر در . البته بيجاست ٬در يکى از اين دوطرف برسر يک شکل حکومتى اشتراک نظر پيدا شود

توافق  ،در امر سرنگونى اين نيروها براى اتحاد عملبنابراين تنها راه . سال آينده نيز احتماال نخواهد شد ٠٤نشده در 

که حتى براى  شکلى. شکل خود آن عد از سرنگونى است و نهحکومت ب تصميم گيرى پيرامون شکل راه   پيرامون

که حق حاکميت ای پیش برود  بگونهو اين البته بايد . ها روشن نيست تا چه برسد به تودههنوز نيز ما  هاى تئوريسين

 . ها را نفى نکند توده

را هم عليه رژيم موجود و هم عليه آلترناتيوهاى  هاى رزمنده تودهخواستى که واقعا بتواند همه  تنهاامروزه  ٬بنابراين

دموکراتيک و انقالبى که هم جلس موسسانى م. استخواست مجلس موسسان  ٬ارتجاعى و تحميلى از باال متحد کند

جز توده مبارز و هيچ نيرويى  انقالبى عمل کند ومعرف آراى مردم باشد و هم و واقعا بطور دموکراتيک انتخاب شود 
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 ٬جاى بحث و تصميم گيرى بر سر شکل حکومت بعدى. باالى سر خود برسميت نشناسدشان را  خودگرداننهادهاى 

فقط آن نيرويى واقعا مترقى است ( دیدیم ٧٥طور که در انقالب  همان)به نظر من امروزه در ايران . چنين مجلسى است

براى تحقق ر است ضحاشناسد و  نمىيت اى را برسم هيچ حکومت از باال تعيين شدهاز همين حاال اعالم کند که 

 .  خواست مجلس موسسان تالش کند

که اگر به است  بلکه اين .نجامند يا خيرا  یها به وضعيت انقالبى م اين نيست که آيا اين خيزش اصلىمشکل پس 

براى عبور از جمهورى اسالمى و  ا چه اندازه از يک چشم انداز روشها ت توده ٬شديدترين بحران انقالبى نيز منجر شوند

 از باال غيير رژيمنوعى ت ٬ترين اگر نگوييم محتمل ٬يکى از احتماالت. مقابله با بديل هاى ارتجاعى برخوردارند نیز برای

ها  رژيم فعلى به تودهيتى نام ـ نظامىاى از نيروهاى  با حفظ بخش عمده و  بر اساس زدوبند پشت درهاى بسته که است

البته نيروهاى ارتجاعى نيز با هزار بوق و کرنا از هر خيزشى . رخداد ٧٥اتفاقى که در انقالب  شبيه ؛ تحميل شود

اى در باره وضعيت پسا  ها و يا کوچکترين دغدغه هاى توده حمايت خواهند کرد اما نه به قصد دفاع از خواست

معامالت و دن رژيم و ايجاد شرايطى که امکان بزانو درآور درجهت بلکه براى سو استفاده از اين اعتراضات  ٬سرنگونى

 . رژيم امپرياليستى را فراهم سازدتغيير مداخله نظامى و يا 

ابتدايى هاى مشترک و  واحد و متکى بر خواستمبارزاتى  برنامه  شود، غیبت یک  لمس می شفقداننکته دیگری که 

موجود هاى  نهادها و تشکلو فراتر از جنبشى سراسرى زمينه را براى بتواند اردوى کار را متحد کند و که هاست  توده

بويژه با . گيرند هاى مبارزات سراسرى نيز شکل مى ها و شبکه کميته در هر خيزش سراسرى البته. فراهم سازد دولتى

 ٬تداوماما . نداشته باشدها هى در ايران وجود ندارد که از اينگونه شبکا هتوان گفت هيچ نقط خيزش اخير به جرات مى

تضمين است که  مشترکىبرنامه  چنين حول با تداوم مبارزه  ،شان از يک خيزش به خيزش بعدى تقويت و استحکام

 بهرا هر خيزشى اعتالى هم دهند و  را تشکیل میهاى بعدى  نيروى محرکه خيزشهم خود و اینها هستند که . شود مى

تقويت   ٬اموش نکنيم موثرترين عامل براى بقاى يک خيزشو فر . کنند میسراسرى و ميليونى تضمين عظيم جنبش یک 

فتادن موجى از ا هبراهمانا  ،تحول آن به يک وضعيت انقالبىامکان عاقبت با نيروهاى سرکوب و آن مقابله قدرت 

 .کند شاز لحاظ اقتصادى فلجهم دستگاه سرکوب رژيم را مختل سازد و  هم است که بتواند  ىاعتراضات و اعتصابات

مبارزات اردوى کار ضرورت اين جنبش سراسرى را انکار کرده و که سال است  ٠٤سنديکاليستى  و گرایشات جريانات

کارگران در  اکثريت عظيمکه  حالیستدر این و  .اند ساختهمحدود هاى مستقل در واحدهاى توليدى  را به ايجاد تشکل

براى سازمانيابى  ٬حتى در بهترين شرايط دموکراتيک ٬بر اساس محل کارتشکل  .شاغلندنفر  ٠٤زير کوچک واحدهاى 

بلکه هم اين  ،کند تشکل يابى در محيط کار را نفى نمى ،جنبش سراسرىیک ايجاد  ٬بعالوه. اين بخش مناسب نيست

. سازد مى فراهم را هر دو  واى مساعدترى براى موفقيت قتوازن  دهد و هم را در خدمت يکديگر قرار مىشکل دو 

ى بارها برجسته ا همبارزات تود هايى که خود   خواست ٬ها هاى سراسرى و همگانى توده تاکيد بر خواست از آنکهگذشته 

از همين حاال وجوه تمايز خود از است براى آنکه  نيروهاى مترقى و انقالبى موثر ترين وسيله در دست ٬اند ساخته

 . کنندروشن نيروهاى ارتجاعى را 

به يک واقعيت تبديل شده ها  هاى واقعى و مشترک توده ميزانى که جنبش سراسرى پيرامون خواستبه به این ترتیب، 

شود و از طرف ديگر توان  تر مى نيرومند رش هر خيزشىتى اعتراضى و گسها ازيک طرف انگيزه براى خيزش ،باشد

بنابراين حرف اصلى من هم اين . شود و وعده و وعيدهاى دروغين شان کمتر مى و راست یارتجاع فريبکارى نيروهاى

و تالش همه جانبه و همگانى  ٬هاى مشترک خواست پيرامونجنبشى سراسرى  براى و سازماندهىتهييج  ٬تبليغکه  بود
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حکومتى تضمين  بديلآن شکلى از مجلس موسسان که بتواند حق حاکميت مردم را در تعيين  تشريح و ترويجبراى 

هم  بخش آگاه بايد هم در تسهيل گسترش خيزش ها به وضعيت انقالبى وى است که هايکار همترين در واقع م ٬کند

 .در  مقابله با بديل هاى ارتجاعى بعهده بگيرد

 يک جريان جدى سوسياليستى انقالبى نبودشود  دست کم يک قرن است بشدت احساس مىش فقدانکه سومى  عامل

. بودايران  ٧٥قالب ان ،روسيه ٠٦٠٥از اکتبر  بعدشايد بزرگترين انقالب  ٬ها از لحاظ ميزان درگيرى توده. است در ايران

حتى اگر يکى از  حدس زدتوان  مى. چه لطماتى زددر انقالبى به آن بزرگى فقدان چنين جريانى دانيم  همه مى

. فقدان ساده نيستبعالوه مسئله اينجا فقط يک . در انتظار بودنتايجى چه  ٬انجاميد هاى اخير به انقالب مى خيزش

 ضد حتىو از ــ در واقع  غير  هست کهاما چيزهاى متعددى تحت اين نام ! زندنمى  ى همضرر باشد حداقل چيزى که ن

ناديده  يک آلترناتيو انقالبى هم فقدان واقعى. شود مىجانبه  دو ضرر اينجاست که  ٬دنکه بايد باشهستند چيزى آن ــ 

  .  ت مى کشاندتبه تشنيز ى را ا هپيشگام تودمثل ويروسى چپ تشتت هم  شود و  گرفته مى

در  هاى دموکراتيک و حداقل خواست ،ى وسيعها توده ذهنيتدر  ،است که در شرايط فعلى يک واقعيتاين البته 

مطالبات . نداردهم تعجبى . ترند سوسياليستى برجستهدارى و  ضدسرمايهمستقيما هاى   خواست مقایسه با

 جامعه  . ها تودهخود  سنت و فرهنگ ظاز لحا همتاريخى و  ظاز لحا هم ٬ترندعمومى و  تر  عميقدر جامعه ما  دموکراتيک

حکومت سال  ٠٤بيش از دنبال به  ٬بعالوه. ندکتحقق مهاى انقالب مشروطه را  خواستحتى نتوانسته ايران هنوز 

اسالمى به حکومت جمهورى . ندا رانده شده عقببه شايد دو قرن  ايران حقوق دموکراتيک در ٬واليت فقيه فاشيستى

 بنابراين سوسياليزم به مثابه يک برنامه براى انقالب. پهلوى بود سلطنتآن چه نزديک است تا بيشتر قزلباشان صفوى 

دارى  اى است سرمايه اما در عين حال جامعه امروزه ايران جامعه ٬باشد اى نداشته ايران شايد هنوز محبوبيت توده آتى

ترين تکاليف  ابتدايىحتی هيچ يک از  دارى سرمايهبدون خلع يد از  .آن هم بدترين و  وقيح ترين شکل نئوليبرالى آنو 

سرمايه دارى کل که با بلهمانطور که اين خيزش نشان داد کار ما نه تنها با اين رژيم  .د شدنن حل نخواهٲدموکراتيک 

زم به مثابه يک بديل در جامعه ما مطرح نباشد و اگر سوسياليبنابراين اگر . ستا هرسيد نجهانى به مسئله حق زيست

 انيز بى بانقال پيروزى در تحوالتامکان  ٬کنند ايفا  آينده ى در تحوالت انقالبىکليد  ىنقشها نتوانند  ستسوسيالي

چيزى بدتر از اغلب در عصر گلوباليزاسيون انقالبات کور  ٬ايم گذشته ديده چند دههدر . روبرو خواهد شد جدى خطر 

 . اند همان که هست به بار نياورده

 ؟و تحلیل بوجود آوردهدر این ارزیابی تغییری آیا خیزش فعلی : س

بسيارى لحاظ خيزشى ويژه است و اصال قابل مقايسه با دو از خيزش اخير البته ! خير ٬رابطه با مسائل اصلى باالدر  :ج

سريع مبارزات  خود حکايت از تشديد ،از دو خيزش قبلى رخ داده درجه تحولى که در دوره بعد. خيزش قبلى نيست

بين اليه  همبستگى ابعاد ٬ها خيزش اخير از لحاظ سطح آگاهى توده. کند تر روحيات ضدرژيمى مى طبقاتى و رشد سريع

هاى  خواست .و قابل مقايسه با دو خيزش قبلى نيست رفتهبمراتب جلوتر  ٬ها توده و ميزان رزمندگى ٬هاى مختلف

شعارهاى  برتقريبا عمومى تاکيد  .اند هشدتر  و انقالبىتر  سياسى ٬تر پختهبسيار  ى معترض در همه جاها توده

 ين ميزان از همبستگىاو . ستا هکرد جنبش توسط نيروهاى ارتجاعى جلوگيرىرفتن سرقت بضدستمگرى و استبداد از 

به اين اندازه بخطر تا را  حاکمضدانقالب  ىا همبارز هيچ  و بعالوه  .است تا کنون ديده نشده ٧٥خلق از  در انبوه

 . ستا هنينداخت
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و حفظ  ٧٥سرکوب انقالب که هدف اصلى خود را فاشيزم دينى . ستا هبودپاشنه آشيل اين رژيم همواره مسئله زنان 

. آغاز کردهاى ستمديده ايران  و مليتبا سرکوب زنان  ارکان قدرت رااستياليش بر  ٬دانست دارى مى دولت سرمايه

وارد اين رژيم بر پاشنه  ىناپذير  و عالجمهلک  زخمچنان  ردو مليت مبارز ک   زنان مبارز ايرانتاريخ نيز اکنون به رهبرى 

 ٬نتيجه اين خيزش هر چه باشد! نخواهد بودقادر به ايستادن موشک هاى ذولفقارش  به کمکحتى ديگر که  ستا کرده

ممکن است افت و خيز داشته باشد . است وقت وارد مرحله سرنگونى رژيم شده از اين پس جامعه ما همه جا و تمام

چه در ايران و . بودند اعتبار نشده رژيم تا اين اندازه بى هرگز ادعاهاى مشروعيت  . که برگشت ندارداست ى ا هدور اما 

به دفاع ليستى اضدامپري تقویت جبهه   که به بهانه  طالح چپ صجريانات به ابسيارى از . چه در سطح بين المللى

که توانند از اين خواست زيست سياسى  چرا که نمى انددهکر سکوت  ایاکنون ، دادند مىادامه  اين رژيماز شرمانه  بى

گيرى  در حال شکلمنجمله کشور خودشان هايى است که در اين دوران پساگلوباليزاسيون در همه جا  از سنخ خواست

همان امپرياليزم را مترقى  در واقعاگر هم دفاع کنند يعنى شوند چراکه  مىگویی  تناقض یا دچار  و  .دفاع نکنند ٬است

دو قلوى داعش تهران را بايد به  گویی تناقض ترين مضحک جايزه  البته  .ندا هقلمداد کردو مدافع همين خواست ها 

در حال سرقت جنبش و بخشيدن آن به نيم پهلوى  شان فارسى زبانناسيونال  ايراندر حاليکه  !يعنى داعش رياض داد

 ! اند غرب" اسالم ستيزى"اعتراض به و " حجاب اسالمى"دفاع از در حال  شانهاى انگليسى  رسانه ،است

کمى و چه )سير صعودى در تشديد مبارزات طبقاتى خيزش اخير با همين تداومش تا کنون نشان داده که بدين ترتيب 

تر  محتملچندين برابر  ،وضعيت انقالبىگشايش يک  امکانبلکه  داشتهادامه در چند سال گذشته  نه تنها( کيفىچه 

بويژه عدم  ٬عامل ذهنىوخيم وضعيت تداوم اشاره کردم و  در باال که یاملو فقدان ع ٬اما بطور کلى .است شده

 . ستا هسايه افکندبر اوضاع هنوز ها،  سوسیالیست آمادگى

 همبارز  ٬بحران انقالبی ٬مثل انقالب یمقوالتراجع به اگر ممکن است قدری  ،اما قبل از آن .به این نکات باز خواهیم گشت: س
م که شما از آنها تعابیر خاصی درنظر یبین اینرا از آن جهت الزم می. و غیره توضیح بدهید وضعیت انقالبی ٬شرایط انقالبی ٬انقالبی

 . است متضادتعابیر مرسوم در چپ متفاوت و چه بسا برخی از ا بدارید که 

اى  قيام توده يک، یا واقعه تاريخى يکمراد  معموالشود  در ادبيات رايج سياسى هنگامى که از انقالب صحبت مى: ج

اما . ٠٥٧٥و يا انقالب بهمن  ٠٦٠٥مثال مى گوييم انقالب اکتبر . شود مىسیاسی منجر قدرت  سرنگونىکه به است 

زمانى و بتوان با يک تعريف ساده  نيست که رخدادو  واقعهيک  صرفا ٬هاى اجتماعى ساير پديده همانند ٬"انقالب"

دارد و  ىا هچکه تاريخز تحوالت افراشدى است يعنى . اجتماعى استطوالنى يک جريان بلکه  ٬توضيح دادآنرا مکانى 

تازه اينجا  .نجامدا مى رژيم موجود سرنگونىبه خاص مقطع یک در تا گذارد  شت سر مىپلفى از انکشاف را تمراحل مخ

قدرت سياسى است که آن  تازه پس از سرنگونى  . اين را مى توان جنبه سياسى انقالب ناميد. هم پايان انقالب نيست

بنابراين جنبه اصلى و  .مى توانند تحقق بپذيرند ٬و تحوالت اجتماعى که بخاطرشان اين انقالب سياسى الزم شد تغيير

امکان آن دليل و يا انقالب ريشه  ٬در ديدگاه مارکس .پيوندد اجتماعى انقالب عمدتا پس از انقالب سياسى بوقوع مى

" شرايط عينى انقالب"ها وجود اين تناقضات را  مارکسيستبرخى . ستا هطبقاتى نهفتدر تناقضات اساسى جامعه 

مبارزه  ٬ها پيشرفت آگاهى تودهمبارزات طبقاتى و گسترش با  و در همين رابطه هنگامى که. ندا هناميد( شرایط ابژکتیو)

( شرایط سوبژکتیو)" شرايط ذهنى انقالب"از آماده شدن  ٬ندیدرسمی ى از رشد ا هبه درجنيز  براى رفع اين تناقضات

 توان قريب  مى. دو ش میتر  نزديک يک احتمالانقالب از يک امکان به  ٬يا جنبه دوم در اين مرحله. ندا هسخن گفت

 اين. ندک میصحبت  "فعليت انقالب"از  مثال لنين اينجاست که. الوقوع بودن آن را حس کرد و به تصور در آورد

تمام انقالب سياسى در احتمال وقوع يک . مشاهده کردبوضوح شواهد رشد مبارزات انقالبى را بايد  کهى است ا هدور 
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اعتراضات و )اى  چندين خيزش تودهداشته باشد " فعليت"که انقالب اى  در دورهبنابراين . وجود دارددوره اين 

بنابراين  .دو ش میها شروع  انقالب سياسى عاقبت با يکى از همين خيزش. ندندپيو  میبوقوع نيز ( اعتصابات گسترده

 .ى که انقالب فعليت داردا هبه نظر من به دنبال لنين به اين دوره ميتوان گفت دور 

حادثه نيست يک فقط  ٬انجامد مىفروپاشى رژيم حاکم به نهایتا که  "اى قيام توده"انقالب سياسى يا آن خود حتى اما 

بالفاصله قبل از  مرحله نهايى پيشاانقالبى يعنى دورهاين  يستىدر ادبيات مارکس. گذارد را پشت سر می انىدور بلکه 

ا تبين يک اغلب  کوتاه است و اين دوره ٬اى در تاريخ انقالبات توده. نامند می "بحران انقالبى"دوره  انقالب سياسى را

توان دوره بحران انقالبى  را مى ٧٥تا  ٧٧دو سال  ٬ ٧٥در انقالب مثال . انجامد میطول به سه سال  بندرتدوسال و 

دهند  نمیموجود تن کميت ا ها ديگر به ح هتودکه " وضعيت انقالبى"در تعريف معروف لنين  جمله  این در واقع . ناميد

بنابراين منظور از . است بحران انقالبى دوره   ی برای تعريفنیستند ــ سابق حکومت به سیاق قادر به نيز و حاکمين 

 . ديگرى از اين مفهوم اشتباه استتعبیر هر . است "بحران انقالبى"ن دوره اهمدر واقع " وضعيت انقالبى"

اشکالى از پيدايش و هاى ميليونى  تودهو اعتماد به نفس رزمندگى اعتالی  ٬مبارزه طبقاتىیابی  تشد ،اين دورهویژگی 

يک . قدرت دوگانه است مقولهمقوله کليدى در اين تعريف  .است (جنگ داخلى ،و در برخى شرايط)قدرت دوگانه 

به نیز به همان اندازه  ،شود میها منجر  هاى قدرت توده ها و ارگان گيرى نهاد ى به همان اندازه که به شکلا هخيزش تود

مبارزه در خيابان و کارخانه و دانشگاه بايد براى تضمين حيات خود خيابان و  .گردد میيک بحران انقالبى تبديل 

ى خود در واقع معيار ديگرى است ا هجريان شکل گيرى نهاد هاى قدرت تودهمين ! دانشگاه و کارخانه را تصرف کند

 ماننى نيست منظوربي گوييم انقالب قابل پيش نگامى که مىه. اينکه خود خيزش به چه سويى مى رود يدنبراى سنج

به تواند  مسئله ناگهانى و تصادفى مىیک  ،موارد از  در بسيارى. است" بحران انقالبى" دوره  همين گشايش  زمان

تواند به  مىنيز  ها تودهساير گسترش امواج مبارزاتى آن در  اثر سريعو اى   تودهيک خيزش . گشایش این دوره بیانجامد

 و امکان   اى ن دورهچنيتداوم بتواند تناسب قوايى که آن . اين دوره بحرانى فراهم سازدگشایش سرعت شرايط را براى 

براى خود وجود آن از قبل اگر هم وجود داشته باشد نه  وجود دارد ونه الزاما از قبل  ٬را تضمين کندگسترش مبارزات 

بايد باالجبار براى توسعه و پيشرفت  هر قدمى که. قدرت دوگانه خود نتيجه مبارزات استگفتم . ستاها روشن  توده

در جهت پیشبرد هر قدمى بدين ترتيب . سازد مى تر  ضرورت ايجاد اينگونه نهادها را نيز برجسته ،مبارزه برداشته شود

 . کند میتر  فراهمنيز نبش جاعتالی براى را  قواوازن تدر واقع  ،مبارزه

   ؟انقالبی چیست یا موقعیت شرایطپس منظور از : س

ايندو مقوله تعابیر دیگر از  .نيستهمان دوره بحران انقالبى چيزى جز انقالبى  يا موقعيت وضعيتاشاره کردم که : ج

از  ،خورد مىآبى از آب تکان تا  دهد که  مى اجازه هر کسىبه معنى شوند و  هردو مقوله بىتا شوند  سبب میدر واقع 

 . دنانقالبى صحبت کن و شرايط و موقعيت وضعيت

چرا که اشاره . و منظور چيست شود مىبايد در نظر گرفت که در چه محتوايى گفته  انقالبى اما "شرايط"در مورد 

اما .  نيز از مقوالت شرايط ابژکتيو و سابژکتيو انقالب صحبت مى کردند و سوم کردم مارکسيست هاى بين الملل دوم

فراهم  انقالب  امکانهمواره هر جامعه طبقاتی در گويد جز اينکه  چيز مهمى نمى نيز در واقع کالسيک اين تعريف 

شان را آغاز کنند تا دوران  و مبارزه براى رفعآگاه شوند  اين تناقضاتضرورت حل ها به  تودهاست و تنها کافیست تا 

نفوذ سوسيال درجه  از " ها تودهآگاهى "مقوله به جاى براى اشاره به آمادگى شرايط ذهنى  بتدريجو ! باز شودانقالب 

و اگر اشتباه نکنم  اجتماعی کافی نبودات ضتناقها به  تودهصرف آگاهی لنين برای اما  .شد استفاده مىها دموکرات 
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يعنى  ٬ها توده مبارزات انقالبىسطح باید  لنين معتقد بود. ستا هدر آن زمان استفاده نکرددو شکل مرسوم از اين 

صرفا عينى امکان يک از   انقالب که ه باشدرسيد از رشد اى  درجهچنان به نيز  ٬موجودبراى سرنگونى وضعيت مبارزه 

انقالب داشتن  "فعليت"را   پديده اینلنين گفتم . تبديل شده باشدالوقوع  قريبيک احتمال و به يک واقعيت زنده 

! يما هدر واقع چيزى هم نگفت است  انقالبامکان عينى  بيان "شرايط انقالبى"از منظور اگر  ٬ترتيبه این ب. ناميدمى 

برای جلوگیری از هرگونه اگر منظور چيزى بيش از آن است مثال اگر منظور همان فعليت داشتن انقالب است اما 

 . آن استفاده نکنيم ازکه بهتر اين است  تعبیر و سوءتفاهم  سوء

چنين برای مثال حتما به . ستا هاز مقوالت شرايط عينى و يا ذهنى انقالب بارها استفاده شد نيز  در ادبيات کمينترن

در اینجا . ايد که در فالن کشور شرايط عينى انقالب وجود دارد اما شرايط ذهنى انقالب آماده نيست برخورده ىعبارات

عامل منظور از آماده شدن الملل دوم بود با اين تفاوت که اکنون  از شرايط عينى و ذهنى همان برداشت بين منظور نيز 

بهتر از توانند  میفعليت انقالب و بحران انقالبى  مقوله  دو  مننظر به  .دبو وجود احزاب نيرومند کمونيستى  ٬ذهنى

آماده نبودن شرايط ذهنى  بعالوه. راحل انکشاف يک انقالب را توضيح دهندم( شرایط عینی و ذهنی)مقوالت فوق 

اما بخاطر فقدان  ٬دارد  انقالب فعليتکه  گفتهاين يعنى . خالصه کردفقدان رهبرى انقالبى  را نمى توان به ،انقالب

توان جزيى از شرايط  فقدان حزب انقالبى را نمى. تواند حرف درستى باشد نمى يابد واقعيت نمى انقالبى رهبرى

از یکی حتما رهبرى انقالبى وجود . اندازدنمیانقالب را حزب انقالبى براه چرا که . کرد تلقىپيدايش بحران انقالبى 

 . وقوع آنشرط الزم برای نه اما  ،پيروزى انقالب است ضروری برای شرايط

بحران  دوره  خود در  ،در رشد آگاهى و آمادگى عامل ذهنىبزرگترين جهش که کنم  میتکرار مجددا  و در خاتمه

به ها  تودهــ  يکى دو سالهکوتاه ــ  دوره  همين در . شود مىفراهم ها  پراکسيس انقالبى تودهسابقه بىرشد انقالبى و 

 . شوند تر مى تر و باتجربه ها سال آگاه دهاندازه 

تان  ها، گاهی اردوی کار و گاهی کارگران را در جمالت چرا گاهی توده ؟ها همان توده کارگران است آیا منظور شما از مقوله توده: س
   گیرید؟  بکار می

که در وجه تضادهايى . تضادهاى طبقاتى استدر تحليل نهايى محصول  بحران انقالبىمارکس  اشاره کردم نزد: ج

بدين معنى نيروى . نمایند سر باز میکنند و  شوند، رشد می پیدا میهايى چرکين  مثل عقدهتوليد و باز توليد اجتماعى 

در و يا صرفا اقتصادى آن سوسيولوژيک زمخت به معنى بايد اينجا نرا طبقات اما . مبارزه طبقاتى است ٬محرکه انقالب

معنی طبقات  مبارزه سياسىدر طبقاتى و آن هم  مبارزه  جریان در قبل از هر چيز  ،براى مارکس طبقات. نظر گرفت

جنبش  مبارزات پراکنده کارگران نيز  که مجموعه  یهمانطور یست؛ جمع عددى کارگران طبقه کارگر ن. کنند یمپیدا 

شان به صورت يک  خود پى نبرده باشند و براى تحققو مشترک اگر خود کارگران به منافع تاريخى . شود کارگرى نمى

 . است شکل نگرفتهواقعيت عملى ر هنوز دطبقه کارگرى نيز اش این است که  معنی ٬نکنند سیاسی طبقه مبارزه  

آگاه شود و براى اجتماعی موجود  تواند به تناقضات اينکه طبقه کارگر به دليل موقعيتش در توليد اجتماعى مى

طبقاتى مبارزه آگاهى طبقاتى نداشته باشد کارگرى اگر . نیست ذاتىو  بدیهی امرى براى مارکس  ،شان مبارزه کند حل

فقط در مبارزه است که  طبقه. طبقاتى نيز پيدا نخواهد کرد ىآگاه ،طبقاتى نکندو اگر مبارزه . نيز نخواهد کرد

امرى  ،کارگرطبقه کارگران به اجتماع تبديل  ٬يعنى. دهد بازتاب مىمبارزاتش کند و در  درک مىرا موقعيتش در توليد 

 . گيرد کل مىشسیاسی در مبارزه  واست سياسى 
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 ٬کارگران صنعتى ٬يا بدتر ٬به کارگران توليدى نيز  طبقه کارگر  و سوسيولوژيک حتى تعريف اقتصادى بر این، عالوه

در رغم آنکه  علی دار  حتى زنان خانهبیکاران، بازنشستگان، و  ٬کارمندان ادارى ٬پرستاران ٬معلمان. شود نمىمحدود 

توليد و بازتوليد پروسه در بطور غير مستقيم شوند و  استثمار مى اما ٬کنند ارزش اضافى توليد نمىدارى  جامعه سرمايه

مبارزه دارى  سرمايهع  امو در جکه به همين دليل مارکس اعتقاد داشت . نقش دارندو افزايش نرخ سود ارزش اضافى 

 وجه ويژه  به این ترتیب، . گردد مايه تبديل مىرساردوی به مبارزه بين دو اردوى کار و نهایتاً شود و  تسهيل مىطبقاتى 

برجسته خواهد شد تا وجه سياسى و مشترک ضد کمتر ى که به آن تعلق دارند ا هعينى و سوسيولوژيک اليه و طبق

خواهد شد و به اردوى کار تعلق دارد نيز خود در مبارزه تعيين اين که چه بخشى از انبوه خلق پس . شان دارى سرمايه

مثال در . تواند بسيار متفاوت باشد مشابه مىدر دو کشور  ،همزمانبطور حتى اين اردو . نه براساس اين يا آن تعريف

 رسيده باشندتوانند در جریان مبارزات سیاسی به این درک  میيا معلمان و پرستاران اکثريت عظيم دانشجويان  ،يکى

در مراحل ابتدايى هنوز در ايران اين اردو . چنین نباشددر ديگرى هستند حال آنکه  کار بزرگتر جزيى از اردوى که 

شکل گيرى و شدن مبارزات سراسرى  ٬هاى اجتماعى متفاوت و گسترش همبستگى بين شان جنبش. گيرى است شکل

که در اين چند نیز ى هاي خيزش. ترسيم خواهد کرد تر  دقیقنيز این اردو را شکل و شمايل روزبروز  ،هاى مشترک خواست

توان  مىنيز از لحاظ سوسيولوژيک . اند کردهبزرگترين کمک را در ايران گيرى اين اردو  به شکل ٬اند داده ساله رخ

پرستاران و دانشجویان،  ٬از تهيدستان شهر و ده گرفته تا بيکاران و بازنشستگانهم اکنون اين اردو مشاهده کرد که 

اين پديده . گيرد پايينى صاحبان وسائل توليدى خرد را در برمىاليه هاى و حتی  کارگران صنعتى و کارمندان ،معلمان

ائتالفى از طبقات  ٬عاقبت از درون اين انبوه خلقبدين ترتيب . خود را نشان داد از قبل تر  در خيزش اخير حتى برجسته

تضادهاى برای حل به صورت اردويى عظيم  توانست دشکل خواهد گرفت که خواهگوناگون و اليه هاى اجتماعى 

 .کندقد علم دارى  جامعه سرمايه

 محدودهاى توليدى و  با محدود کردن مبارزات کارگرى به واحد ها سنديکاليستهمان طور که در باال اشاره کردم 

 کوچکايران که اکثريت عظيم کارگران در واحدهاى آنهم در  ،ايجاد تشکل هاى صنفىکردن سازماندهى کارگرى به 

به مانعی بر سر خود  عمال ٬کمتر نيست ٬کنند و تعداد تهيدستان شهر و ده اگر بيشتر از تعداد کارگران نباشد کار مى

ات ست در مبارز ا هاردو هنوز نتوانستاين که است دقيقا به همين دليل . اند بدل شدهگيرى اردوى کار  شکلراه 

به بار  نيز  محصولى روى کاغذجز در تاکنون اى  ل اتحاديهاشکاشيفتگى بى حدوحصر به  .قد علم کند سياسى

 . ستا هنياورد

د و سراسرى نش ىا هما بصورتى است که اگر مبارز  در جامعه  تناسب اين . سئله اصلى مسئله تناسب قواستماينجا هم 

حتى به معنى  ،"طبقه کارگر"سازماندهى برای در واقع تنها راه بدين ترتيب . دو ش  میهاى اول سرکوب  در همان قدم

 ، عمومی و فراگیر هاى اوليه اى از خواست سازماندهى جنبش سراسرى پيرامون مجموعه ٬زمخت ماترياليستى کلمه

  .ستی اا توده

نیز اهمیت  iiماه پیش در انجمن ایرانیان واشنگتندر باال به اهمیت اعتصابات اخیر معلمان اشاره کردید و در سخنرانی چند : س
 . اگر ممکن است قدری بیشتر این نکته را باز کنید. درس های این مبارزه برای ایجاد جنبش سراسری اردوی کار را تذکر دادید

اعتصابات دوران  ربارترينو پ   ترين اعتصاب اخير معلمان يکى از موفق ٬در داخل به گفته بسيارى از فعاالن کارگرى: ج

اى از فعالين  سازماندهى گسترده از پايين و ايجاد شبکه. رمز اين موفقيت در سراسرى بودن آن بود. است هاخير بود

بعالوه تالش خود معلمان براى . زمينه را براى اين جنبش سراسرى آماده ساخته بود ،در اغلب شهرهاى بزرگ
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تاثير اين . بخود جلب کردهاى ديگر را   بسيارى از اليه فعال مبستگىه ،هاى عمومى و سراسرى کردن خواست برجسته

تاکيد بر خورد  ها به چشم مى آن چه در اغلب اين بيانيه. يمدیداعتصاب را در بيانيه هاى اول ماه مه بخوبى 

 مينبه اعتقاد من اين بدون اعتصاب معل. جنبش سراسرى بودهمبستگى و ضرورت  ر هاى مشترک و تاکيد ب خواست

حق : توانستيم به اين چند خواست خالصه کنيم را مى ى کارگرى اول ماه مهها همه خواستتقريبا . شد ممکن نمى

رفع هر گونه  ٬آموزش و بهداشت رايگان ٬بيمه بيکارى براى همگان ٬باالى خط فقردستمزد حداقل  ٬آزادى بيان و تشکل

عين همين هاى اول ماه  در يکى از بيانيهپيش سال  چهار . ، آزادی زندانیان سیاسیو ملی عقيدتى ،یتیعيض جنسبت

ده شپيشنهاد متحد کنند، ند جنبش سراسرى اردوى کار را نتوا هايى که مى دقيقا به مثابه خواستها  خواست

وصل کردن آن برای بدنبال ترفند رژيم جنبش اعتراضی معلمان، سرکوب شديد که در پرانتز بگويم اینرا هم  iii.ندبود

 ايران وصل کردن رهبران کارگرىشان  دغدغه اصلیکه را  ىنقش مخرب دالالن محبتيک بار ديگر  ٬خارجى" توطئه"به 

 تالش براىواقعا پرسيدنى است اين همه سال . برجسته ساخت ٬استم به اتحاديه هاى ارتجاعى و ابسته به امپرياليس

 ست؟ ا هى در ايران کردعقد و وصلت با اينگونه اتحاديه ها چه کمکى به جنبش کارگر 

به باید های اردوی کار  خواست ٬شاست؟ آیا بعد از این همه سال مبارزه و تالو حداقل های اولیه  خواست ویچرا تاکید شما ر : س
 خالصه شود؟ها  حداقل  همین

چند و خواست هاى حداقل نيز فقط  شود مىخواست هاى حداقل محدود نهاى اردوى کار البته به  خواست :ج

و تر  عمده سایریندهند که جنبه عملى و مبارزاتى فعلى شان از  اينها آن بخشى را تشکيل مىاما . ندنيستخواست باال 

ای  پایه يها خواستاینها در ضمن . است در دوره فعلى برنامه عمل اردوى کار به اصطالح لیست، اين . استتر  فورى

 و هم ها برخوردارند از تاييد عموم تودههم در نتيجه  .اند نيافته تحقق هنوز  شان عليرغم ابتدايى بودن هستند که

تعمیق کمک کرده و راه را براى ها  اعتماد به نفس توده به ارتقایحتى يکى از آنها و دستیابی به  شان مبارزه پيرامون

 .ندر یگ نشانه میرا  دولتند و هستسياسى  در واقعاین مطالبات  ٬و از همه مهمتر. دساز  مى ترر هموا  شان مبارزات

هر بخش   و هم در هر مبارزه پراکنده   در دامن زدن به يک جنبش سراسرى نقش مهمى ايفا کنندهم توانند  بنابراين مى

 .  در برانگيختن همبستگى سايرين موثر واقع شوند ،اى و اليه

ترى از توده وسيع در واقع مهم این است که بتوان . نیست هاى ديگر خواستبیشتر برای مبارزات افی اين البته ن

را فراهم  تناسب قوايىنشینی واداشت و  بمیدان آورد، رژیم را به عقبضدانقالب حاکم اردوی کار را در مبارزه علیه 

محتواى اين خود  ٬چنين هدفى در شرايط امروز ايرانبراى چه بسا که . ارتقا یابد حتى و بتواند ادامه  مبارزهکه کرد 

گفتم مشکل اصلى در ايران مسئله تناسب . شان اهميت داردکه پيروزى در تحقق  کليدى نيست قدرآن ها خواست

و کدام عرصه بهتر از خواست هاى . عرصه ها شروع کردو بزرگترين براى تغيير آن بايد مبارزه را در موثر ترين . قواست

 .ندا همختلف طلب کرددر مبارزات نيز که خود شان  ها تودهمشترک 

آیا فکر . امروز صرفا خواهان سرنگونی رژیم است. .ای از رژیم حاضر ندارد از این مرحله بمراتب فراتر رفته و مطالبهخیزش اخیر : س
 مورد باشد؟ ای بی طرح منشوری از مطالبات اولیه، آنهم در چنین دورهکنید  نمی

جایی برای که رفته گباال نفرت از رژيم بقدرى  ی پیش رفته و در حال حاضر جنبش بقدر درست مى گوييد بله : ج

البته حق  ٬کنندیمدفاع  از حق زندگى مبارزه  براىها عليه اين رژيم  در شرايطى که توده. طرح این مطالبات نیست

در همان  تصور کنيد اگر  مثال. اما نه به اين معنى که وجود ندارد و يا مهم نيست ٬حداقل حقوق در سايه مى رود
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خیزش ضمن ابراز حمايت از  ٬در اين يا آن واحد و صنعت و شهر ٬هاى مختلفى از اردوى کار اوائل اين خيزش بخش

چه کمکی  ٬زدند فوق نيز دست به اعتراضات و اعتصابات مى ىها خواستبراى  و اعالم همبستگى با آنزنان و جوانان 

چنين منشور اخير پیش از خیزش اگر . ردکیمبه اعتالى مبارزات سراسرى و حرکت بسوى يک وضعيت انقالبى 

در گوشه  مطالبات و مبارزه براى اينپیگیری هاى  شبکه، و بود برخوردار شدهای  حمایت تودهاز  ،ها مشترکى از خواست

 ه توان مقاومت، امروز بود فراهم شدهجنبش سراسرى یک براى تکنيکى  هاى زمينهبودند، و  سازمان یافته و کنار کشور 

ست هر اعتراض و مبارزه ا ههنگامى که رژيم در يک موقعيت تدافعى قرار گرفت. بود میندين برابر بيشتر این جنبش چ

  . کند گسترش و تقويت اين خيزش کمک مىعقب راندن آن و ه بى  ا هو مطالب

شعار اصلى سوسياليستى چيست؟ آن خواستى که واقعا حل . مسئله را بازکنمبگذاريد از زاويه ديگرى نيز اين 

هر . است کنترل اردوى کار بر توليد و توزيعاعمال  ٬بوضوح ٬جوابسازد؟  میدارى را ممکن  تناقضات جامعه سرمايه

بقول . دهد يل مىمحور اصلى مبارزه طبقاتى را تشک رل کارگرى نيز تبراى کنمبارزه  ،دارى هست سرمايه جا جامعه  

قدرت دوگانه  اما .کند مىو ضرورت کنترل کارگرى را برجسته  گيرد شکل مىهر اعتصابى نوعى قدرت دوگانه در لنین 

کنترل بر يک يا چند واحد هنوز  .بگيردشکل بحران انقالبى  در دوره  مى تواند واقعى و کنترل کارگرى واقعى فقط 

اقدام سراسرى و اعتصاب عمومى الزم است که کارگری واقعی،  براى کنترل. کنترل کارگرى بر توليد و توزيع نيست

 هنوز همان اردوى کار مرکزى خواستاگرچه  ىا هچنين دور در بنابراين . شود فقط در دوره بحران انقالبى ميسر مى

هاى  تواند به ايجاد ارگان است اما حتى يک مبارزه اعتراضى اقتصادى و ابتدايى مى وزيعو ت اعمال کنترل برتولید

اشاره کردم تبديل يک خيزش به يک بحران انقالبى به . رل کارگرى کمک کندتکنگيرى واقعى  شکل قدرت دوگانه و 

 قلمروهاى بيشترى از حيات اجتماعى را در طول اين مبارزات در ها تودههرچه . درجه رشد قدرت دوگانه بستگى دارد

مهم . شان در برابر سرکوب و در نتيجه امکان اعتالى مبارزات بيشتر خواهد شد امکان مقاومت ٬تصرف خود بگيرند

 . اين نيست که دليل اوليه چه بوده باشد

. ه شودسپردبه شوراها  باید تمام قدرتاین نیست که کزی ما مگر خواست مر . به مسئله مجلس موسسان برگردیمبد نیست اینجا : س
در تناقض نیست؟ آیا با قدرت بدست شوراها خواست این آیا پس چرا باید خواست تشکیل مجلس موسسان را در اولویت قرار دهیم؟ 

به اصطالح آیا همان طور که مثال لنین می گفت این یعنی  ؟شود می خواست اصلیتبدیل به  اای است که بعد این نوعی شعار مرحله
 ؟  شعار تاکتیکی استیک 

اوال خواست مرکزى سياسى  ٬اما اگر بخواهم خالصه کنم ivام تر در اين باره توضيح داده من قبال مفصل! هيچ کدام: ج

هنگامى که  شورا چيست و يااين بوضوح بستگى دارد به اينکه منظورمان از . تمام قدرت به شوراها نيستالزاما ما 

اين شعار فقط زمانى معنى دارد که بحران  طبعا. اشاره داريم ا موجودهاى واقعنهادبه کدام  دهيم اين شعار را مى

 مثال. انجاميده باشد که بتوانند قدرت سياسى را اعمال کنند ها تودهارگان هايى از خودسازماندهى انقالبى به تشکيل 

 ٬کنند تبليغ مى ى ما امروزها و حتى بسيارى از مارکسيستها  که آنارکو سنديکاليستی باشد همانمنظور از شورا اگر 

شود  میچگونه آنوقت  ٬(نيستند هاى کارخانه کميتهکه در  واقع چيزى بيش از ) واحدهاى توليدىيعنى شوراهاى 

؟ يک شعار زيبامثابه به  نه و  ،کاغذدرعمل و نه روى  !را در دست بگيرند؟سياسى قدرت کميته کارخانه هزار صدها 

مقابله با آن  ستتوانخواهند ها چگونه  کميتهاين  ،شدابمثال اگر ارتش ارتجاع از فالن منطقه در حال پيشروى به مرکز 

در انقالب  ٠٦٩٤در دهه  تعين اين سواال توانند تصميم بگيرند که مقاومت کنند؟  اساسا چگونه مى ؟دهندبرا سازمان 

که نمايندگان اين شورا ها مستقيما ) انقالب روسيهدر به جاى شکل غالب شوراهاى شهرى . ندرح شدطمنيز آلمان 

بنابراين . شدند مىهاى کارخانه خالصه  کميتههمين عمدتا به " شوراها"در آلمان  ٬(توسط کارگران انتخاب مى شدند
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اى  هاى منطقه نشستخود را به  نمايندگاننخست  ،هاى قدرت کارگرى تبديل شوند به ارگان واستندآنجا که خ

هاى شهرى را انتخاب کردند و تازه از بين اينها شوراى نمايندگان ايالتى که قرار بود  آنها هم سپس کميته. فرستادند

ز سه مرحله حتى ادعاى قدرت کنند ا يعنى قبل از آنکه شوراهاى سراسرى بتوانند. ندانتخاب شد ،اعمال قدرت کند

منظور  ايآ. ندشتمستقيمى با انتخاب کنندگان اوليه ندا رابطهکوچکترين نهايى و نمايندگان  اندکردهانتخابات عبور 

نمايندگى است؟ اينکه از  اى مرحلهين سيستم سه تحت امثال قدرت واگذاری یعنی شوراها دست از قدرت به 

 اى ى بزرگ و منطقهاکثر شوراها ،دوره جنگ داخلى در اسپانيا در يا ! تر است غيردموکراتيکنیز هاى بورژوايى  پارلمان

خالصه مى هاى کارخانه  همان کميتهبه رتى که شوراهاى کارگرى عمدتا صو در . در واقع شوراهاى دهقانى بودند

 ؟توانست باشد مىچه ها قدرت بدست شورا همه در آنجا منظور از . شدند

اينها بخودى خود . يا اداره شورايى نيست حکومت شورايى ٬قدرت شورايى ،ها سوسياليستبنابراين شعار حکومتى 

ند که اتفاقا راه را براى هرگونه تفسير و تعبير غيرسوسياليستى و ضدکارگرى نيز باز هستمعنا و گنگ  هايى بى حرف

دهند که حتى به  نگونه شعار ها را مىايد که چرا در چپ ايران کسانى اي مثال آيا به اين مسئله دقت کرده. گذارند مى

اگر براى گذار به " اداره شورايى"و يا " جمهورى شورايى"ضرورت سوسياليست بودن انقالب بعدى اعتقاد ندارند؟ 

 سوسياليزم نباشد به درد چه کسى و چه چيزى مى خورد جز سرمايه دارى و سرمايه داران؟

حال معنى . صرفا به شوراها محدود نخواهند شد ،اى توده خودگردان   از طرف ديگر، در يک جامعه انقالبى، نهادهاى

بسيار ى از ديگر اشکال  ٬تواند بسيار متنوع باشد مىديديم گذشته از خود شکل شورايى که . شورا هر چه که باشد

بنابراين شعار حکومتى ما ها در قدرت چه خواهد بود؟  سهم ساير نهاد. ها نيز پيدا خواهند شد سازماندهى توده خود

هم همه مناصب حکومتى آن انتخابى و قابل در چنين رژيمى يعنى . باشدشعار جمهورى سوسياليستى فقط مى تواند 

 .  استو هم هدف آن انتقال به سوسياليزم  ندعزل

سواالت باال را بايد  جواب به. نيز خود به تشکيل يک مجلس موسسان نياز داردپرولترى پيروزمندترين انقالب از اینرو، 

نهاد و  حدود و ثغور قدرت هر کند و  میکه قانون اساسى دوران گذار را تدوين واگذاشت مجلس موسسانى به 

 ،اى است و نه تاکتيکى مرحلهخواست یک نه مجلس موسسان  خواست تشکيل پس. سازد میمشخص را ى ا هموسس

در واقع بحران  ی،ياليزم جهانسکه بحران سو ییاز آنجادر ضمن . آید ب مىاحسبآتى انقالب  مهم تکاليف جزو بلکه 

، گیرد نشات می در روسيه يا چين هاى مدعى سوسياليزم و کمونيزم دولتتاريخى  رباتج از که  ٬اعتبار است

از رژیم جمهوری اسالمی به یک گذار  نحوه توضيح دقيق ما باید ى ليستاسوسي در برنامهمهمترين مسئله  نبنظرم

  .باشدرژیم انقالبی 

اين بنظرم . نادرست است هم اين .يک خواست بورژوايى استکه خواست برگذاری مجلس موسسان  شود مىگفته 

حق حاکميت هنگامى اعمال . است يعنى حق حاکميت مردم وکراتيکمهاى د خواستهمه گل سرسبد خواست، 

. آن شکل حکومتى که قرار است اين حاکميت را ممکن کند نيز خود انتخاب کرده باشندبتوانند که مردم  شود مى

در بسيارى از انقالبات بورژوايى مبارزه اصلى براى . هاى دموکراتيک الزاما بورژوايى نيستند خواستهيچ يک از 

زى در حرف از حاکميت بورژوا. بورژوازىخود نه  ست و ا پايينى صورت گرفته طبقاتهاى دموکراتيک توسط  خواست

مضافا به . بود زنانمخالف حق راى هنوز  ،قرن بيستماواسط تا  حتىاما در بسيارى از کشورها کند  یممردم دفاع 

که بورژوازى آن مجلس موسسانی . داریم تا مجلس موسسان مجلس موسسان ٬اينکه همانطور که شورا داريم تا شورا

  .متفاوتندو ما مدافعش هستیم، الزم دارند  ها تودهتبليغ مى کند با آن مجلس موسسانى که 
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از آنجا که تکاليف دموکراتيک انقالب  و . ستا همجلس موسسان در انقالبات بورژوايى نيز مطرح شدخواست البته 

حتى به شکل است، این خواست  نشدهتجربه هنوز نیز شکل بورژوايى مجلس موسسان  حتىو  ،اند ايران هنوز حل نشده

اپوزيسيون بورژوايى نيز ممکن و دقيقا به همين دليل . محبوبيت داشته باشد ها تودهدر ميان تواند  میبورژوايى آن 

صحنه  بايدن نيز اردوى کار اما به همين دليل . ها دست کم در حرف از اين خواست دفاع کند است براى تحميق توده

همه از بايد اردوى کار . بگذارد يىبورژوافريبکاران را در انحصار  آنرا خالى کند و تحقق حاکميت مردم مبارزه براى 

براى  بلکه کند حقوق مبارزه مىاين همه کسب  براىکند و نشان دهد که نه تنها  دفاعنيز  دموکراتيکهای  خواست

اردوى کار بعالوه . است ىوحداکثر  ای ریشه های حل خواهان راه ٬يىقالبى بوژواهای  حل راهبه جاى  ٬شانواقعى   تحقق

گذار به سوسياليزم واقف است که حقوق دموکراتيک ابايى ندارد بلکه حداکثر نه تنها از اجراى باید نشان دهد که 

 شنبرد براى سوسياليزم چيزى نيست جز نبرد براى گستر . ممکن خواهد بود غيروکراتيک مترين حقوق د گستردهبدون 

مى " پيروزى در نبرد براى دموکراسى"بيهوده نبود که مارکس بقدرت رسيدن پرولتاريا را . انبوه خلق اتيک  ر حقوق دموک

 .دانست

معموال ( شايد بجز تجربه انقالب فرانسه و نقش مهم خرده بورژوازى انقالبى در آن)تشکيل مجلس موسسان بورژوايى 

براى مهر تاييد زدن بر آن و  است  را تصاحب کرده ارکان قدرتکه نقدا  گيرد بورژوايى صورت مى جريانتوسط يک 

مجلس موسسان بورژوايى شکل عالوه ب. در نتيجه از همان اول قالبى و فرمايشى است. خواند چنين مجلسى را فرا مى

متکى بر انتخاب صرفا سيستم نمايندگى آن . بورژوايى نيستهاى  از همان پارلمان ديگرىچيزى بجز نسخه 

دموکراسى صورى و محدودى که زمينه تشکيل چنين مجلسى را گذشته از . هاى جغرافيايى است زههاى حو  نماينده

 .باشدها  تودهمستقیم هاى  افع و خواستتواند واقعا معرف من نمى مردم نحوه  انتخاب نمايندگاناين  ٬کند مشخص مى

ى ا هحرف ياملی دتی، يعق ٬ىیت، جنسسياسىهويت و فاقد شوند  مىریف تع شان مردم فقط با هويت جغرافيايىدر اینجا 

 . هستند

فراخواندن آن را  ،کند که از اين خواست دفاع مى( خواهان مثال مشروطه)همين االن آن بخشى از اپوزيسيون بورژوايى 

يک راساس که نخست بآخوندى مثل ضدانقالب درست . است رفراندوم شکل حکومتى موکول کردهبرگزارى به بعد از 

 مجلسند و سپس از مردم سلب حاکميت کرد و ا هها حکومت اسالمى را انتخاب کرد رفراندوم قالبى ادعا کرد توده

   !فراخواند تصويب واليت فقيهبراى خبرگان را 

شناسد و بر نهادهاى خودگردان  هيچ قدرتى را باالى سر خود به رسميت نمى انقالبى مورد نظر ماموسسان مجلس 

در مجلس موسسان انقالبى و دموکراتيک هم نماينده . استمتکى  اند دل بحران انقالبى بيرون آمده ى که از ا هتود

و هم نمايندگان احزاب ( هاى منتخب آنها يا نهاد)ها  مشاغل و حرفهنمايندگان حضور دارند و هم ( ها حوزه)محالت 

حق هيچ  و  حساب شوندنسبى بطور  بايد نيز  ءو آرا.  دارد نمايندهسه به عبارت ساده تر هر فردى دست کم . سياسى

تمام نمايندگان نيز مى توانند توسط  بعالوه. دنشو پايمال  ٬استمردم برخوردار  ءکه از درصد معينى از آرا اقليتى

 .انتخاب کنندگان عزل شوند

شود؟ آیا باید قدرت را پس  می ند چهدبرخوردار نبودر چنین مجلسی پس اگر انقالب شد و مثل روسیه سوسیالیست ها از اکثریت : س
   یا مجلس را تعطیل کرد؟ ٬داد

اى و سرنگونى رژيم موجود  در نظر بگيريد که چنين مجلسى فقط بعد از يک انقالب توده. باز هم هيچ کدام: ج

ها و ايجاد يک وضعيت قدرت  هاى خودگردان توده گيرى نهاد اگر بحران انقالبى منجر به شکل. تواند تشکيل شود مى
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 ٬شود مىرژیم بحران انقالبى که منجر به سرنگونى جریان اگر در . رود احتمال سرنگونى رژيم نيز نمى ،دوگانه نشود

برخوردار نباشند که اى  گردان توده هاى خود نهاداينگونه  و در ى در اردوى کار ا هها از نفوذ قابل مالحظ سوسياليست

اين . پس واقعا قدرتى هم ندارند که بخواهند بزور حفظش کنند ٬مجلسى اکثريت را کسب کنندبتوانند در چنين 

انقالب اجتماعى هنوز در مراحل . دهد که سوسياليست ها هنوز بايد به مبارزه ادامه دهند واقعيت صرفا نشان مى

تر رفتن از يک انقالب صرفا برد و انقالب مداوم براى سرنگونى همه طبقات حاکم و فرا ابتدايى خود به سر مى

 کانونمجلس موسسان به بهترين وجود اما دست کم خود . دموکراتيک به يک انقالب سوسياليستى هنوز در راه است

و تنها  مجلس موسسان بهترين شکل تثبيت حق حاکميت مردم است. تبديل خواهد شد اى ين مبارزهچنبراى ادامه 

بنابراين مجلس موسسان در انقالب آتى ما حلقه رابط . سوسياليزم است شکل تضمين حق حاکميت مردم رفتن بسوى

 . بين مرحله آغاز ين و پايانى انقالب مداوم در ايران است

نه   و گيرد مبارزه طبقاتى پايان مىنه  رژیم فعلی،اين است که با سرنگونى  داشتنکته مهمى که بايد اينجا در نظر 

منتظر در مبارزه براى استقرار کنترل کارگرى بر توليد و توزيع اردوى کار . شود حتى الزاما انقالب سياسى تکميل مى

چنين در واقع بخش اصلى مبارزه براى . نشيند تا مجلس موسسان تشکيل شود و نتايج مباحثات آن روشن شوند نمى

هاى  گسترش و استحکام نهاد. شود متحقق نگونى رژيم فعلى بعد از سر  بالفاصلهيعنى همین موقع، بايد  ىکنترل

هاى  مجامع عمومى و شوراهاى واحد ٬ى کارخانهکميته ها ٬ىا هاى نظير شوراهاى شهرى و منطق خودگردان توده

که در دوره بحران ى نهاد ديگر و صدها ها  هاى توليد و توزيع و ده تعاونى ٬هاى محالت ها و انجمن کميته ٬توليدى

و امر خلع يد از بورژوازى در توليد و توزيع را به واقعيت نزديک تر سازد  يابدادامه بايد نه تنها ، ندر یگ میانقالبى شکل 

در چنين حالتى مبارزه . تناسب قوا در مجلس موسسان قرار بگيرند خود اين مبارزات نيز بايد در خدمت تغيير  بلکه 

خود به يکى از محورهاى مهم مبارزه طبقاتى تبديل  ،ها نيستند هاى توده که معرف خواستبراى عزل نمايندگانى 

 . خواهد شد

 رژيم ٬بحران انقالبى دورهاوج در در نظر گرفت و آن اينکه که اشاره کردم نيز بعالوه بايد شرايط احتمالى ديگرى را 

و يا مجلسى  ندامتناع ک دموکراتيک موسساناز تشکيل مجلس بعدتر، و  شودل یشکتبا زدوبند در باال  جديدى

و يا  ٬وخیم باشد مترقىاپوزيسيون وضعيت  زمانى کهمسلماً . را قانونى جلوه دهد شهد که  قدرتدفرمايشى تشکيل 

ها با  مبارزه توده در اينجا . االتر خواهد بودبه مراتب باتفاقی  چنيناحتمال  ٬شکل نگرفته باشد چندانقدرت دوگانه 

 خواستچه خواستى بهتر از  .تبديل خواهد شدمحور اصلى مبارزه به در واقع اى  حکومت از باال تعيين شده هر نوع

تواند به متحد کردن  مىاى  ندهى تودهاسازم و متکى بر ارگان هاى خوددموکراتيک و انقالبى موسسان تشکيل مجلس 

 انگيزه نيرومندى براىامون اين خواست خود به مبارزه پير در چنين حالتى ها عليه رژيم تحميلى کمک کند؟  توده

  .اى تبديل خواهد شد گسترش نهادهاى خودگردان توده

که اشاره کردید باید چه کرد؟ کجاست آن حزب و جریان انقالبی که بتواند اردوی کار را " وضعیت وخیم اپوزیسیون مترقی"با این : س
 هایی بسیج کند؟  ین برنامهنبرای چ

به فعلى خيزش که امکانش هست االن  واقعيت اين است که همين. به مسئله مرکزى انگشت گذاشتيدبله دقيقا : ج

خوش خيالى فقط یک  ٬شکل بگيردنيز رهبرى سوسياليستى  آن وسطکه  تصوراین  اماتبدیل شود؛ وضعيت انقالبى يک 

اپوزيسيون سوسياليستى نيرومند و یک  ٬از بحران انقالبىپیش نشان داد که اگر  ٧٥تجربه انقالب  .محض است

 .دشوارتر خواهد شد سياراى ب در چنين دورهطبقاتى  مبارزه   های تندپيچميان در  ٬رفته باشدنفوذ شکل نگبا
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ايجاد چنين بديلى را روی هايش  تالشهمه  ىو فور این است که تمرکز اصلی تر اردوى کار  بخش آگاهوظیفه  بنابراين 

تضمينى براى توان  میاى به اين سئوال داد و نه  توان پاسخ ساده نه مىواقعیت این است که اما چگونه؟ . بگذارد

باید . نيستو ترديد کارى  کمانفعال و جايى براى  .را پيدا کرد ىراه حلبايد مسلما اما . دکر ارائه بدیلی هيچ موفقيت 

 . پاسخى براى اين مشکل پيدا کرد کوشید و بکمک خرد جمعی

 .ندا هايجاد کردچنين بديلى را  مدعی هستند که نقداً  رخىب .مشکل فقط فقدان اين بديل نيستکه اشاره کردم لبته ا

نظرى و کامل تشتت  ،جزبهمه اين بديل ها چيزى  وجه مشخصه  یم بسادگی دریابیم که توان مىگذرا  نگاهبا یک 

اکثريت بزرگترين خدمتى که شايد  گفتن اين حرف دور از ادب سياسى باشد اما واقعا شاید. ستا بودهنتشکيالتى 

را منحل خودشان هر چه زودتر که باشد بکنند این اپوزيسيون سوسياليستى انقالبى یک گيرى  شکلوانند به بتاینان 

 ٬ستآنارشي ٬ستاپورتوني ٬سترفرميجريانات همان هاى  از بازمانده هااکثريت عظيم آن .دلیلش هم روشن است! کنند

که در چهل بل. سهم داشتند ٧٥انقالب کشاندن  شکستدر به نه تنها ه کاند  تشکيل شدهى مائوئيستو  ستاستاليني

اغلب حتى . ندا هشتارندهاى غلط قبلى ب  مشی خطدر راه انتقاد از خود و اصالح  نيز جدىسال گذشته کوچکترين قدم 

و پى  در پى هاى تئوريک گرد عقب ٬شعابنانشعاب پشت انتيجه چيزى جز . اند مخربهنوز در حال انکار اين نقش 

قدیمی، به ى ها يال دموکراتوسغلب سا بدين ترتيب. ستا هربط تر نبود حتى کوچکتر و بىها و محافل  فرقهتوليد 

و تازه بسيارى فکر مى  ! اند شدهل يبدتبه آنارشيست سوسيال دموکرات و مائوئيستها به ها  استالينيست ٬بورژوا ليبرال

 !کنند اين نوعى پيشرفت است

از  ،به آن خيانت کنندتا اند  انقالب نماندهپیروزی منتظر حتى  ها اين بارایناين است که بخش عمده  تر  واقعيت تلخ

شان به  بندنافبه تعداد جريانات و افرادى که کافيست فقط  !اند بدل شدهانقالب بعدى  ضدهای  به زائده هم اکنون

بینید  شان می نمای چپ در پس ظاهر . يدی بیانداز نگاه ،استگره خورده رژيم چنج امپرياليستى  ىهاهدستگانهادها و 

 یارتجاعاز نهادهای مشغول کسب مقبوليت اند و در عوض  عالقه بیچپ ايرانى با جريانات گفتگو و همکارى که به 

و پاريس ، لندن تورنتو ،اما در واشنگتنشناسند  برسمیت نمیکمتر از شورا چيزى را رو به ایران، . ندهستبين المللى 

 ! کنند وابسته به امپرياليزم داللى مىقالبى کارگری هاى  ترين اتحاديه براى ارتجاعى

بلکه  ،تشکیالتی شدهبط و ضمنجنبش از فعالیت  مبارز گيرى هزاران کادر دلسردى و کناره اين وضعيت نه تنها باعث

به اصطالح مستقلى که  چپ  . است به دنبال داشته را نيزپيشگام جديد هر چه بیشتر پراکندگى و شقه شقه شدن 

در برابر هرگونه تالش براى گردهم آيى بدل شده که  يمخود به يک نيروى بازدارنده عظاست، تشتت حاصل این پروسه 

هرگونه جمله صفات دیگر این جمع است که از   و خودشیفتگی بزرگ بينى خود ،فردگرايى. کند مقاومت می و همکارى

چپ این دهه گذشته براى متحد کردن  ٠تمام تالش هاى . کند کار جمعی، سازمانیافته و جدی را سرسختانه نفی می

  !مشترک بسازيم رسانهايم حتى يک  سال هنوز نتوانسته ٠٤نشان به آن نشان که بعد از . است بودهی همراه ناکامبا 

در ای  چند دقيقهشرکت کنيم و يا براى  میحرفهاى يکديگر را تکرار گی يک ساعته هفت هاى يا در برنامهنتیجتاً 

با مجريان همدل و هم صحبت و رعایت آداب معاشرت بورژوایی  باو  دهیم ، باهم مسابقه میهاى ارتجاعى تلويزيون

   !کنیم مجددمان هموار می  دعوترا برای  راه مى زنيم کهارتجاع پسند  دل حرف هاى ٬هم لباس مى شويم

قبل از هر  ٬جدى سوسیالیستی اپوزیسیونه ناين است که براى ايجاد هرگو  رسد به عقلم مىى که ا هبنابراين تنها توصي

از هرگونه تماس و همکارى و اتحاد عمل با آنها  المقدور  حتی و  نیمجدا کدسته  دورا از این اول راه خود باید کارى 

 !نماییمتراز حا
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 یبطرز آشکار  کشور، داخلدر پيشگامان واقعى مبارزات بيش از ده سال است که . اين هم کشف جديدى نيستالبته 

متعددى حلى م سوسياليستى ها و محافل شبکهدرون در بايد را مثبت تحوالت بنابراين . اند به همين نتيجه رسيده

يک جريان انقالبى امیدمان به پاگیری تنها اینها . اند شکل گرفتهدر داخل ين دوره اخير همکه در جستجو کرد 

و دقيقا به اين . ندو غالبا بدون ارتباط مستقيم با يکديگر اما اينها هم در حال حاظر پراکنده  .هستندسوسياليستى 

خود پيشگام نيز  ،چنين پايه سيالى تقريبا غيرممکن است در  ، آنهموحدت نظرى و سياسىگیری  شکلدليل که 

 . ستا هى سپردفراموشبه مهمترين وظايف خود را که همانا تالش در راه ايجاد برنامه مبارزاتى متحد و مشترک است 

يک به براى ايجاد يک برنامه مبارزاتى مشترک  .ايم تسلسل مخرب گير کردهدور به نظر مى رسد همگى در يک 

و از آنجا . داشته باشیم استراتژى واحد نيازمنديم و براى دسترسى به يک استراتژى واحد بايد تئورى و ديدگاه مشترک

تر نيز به مسئله نگاه کرد و از  پذير توان قدرى انعطاف اما مى. شود میممکن ناوجود ندارد اولى نيز  یط آخر ايکه شر 

که  تترديدى نيس. دنمو و با حداقلى از توافقات آغاز تر  در سطح يک طيف وسيع متعهد و عملى تبادل نظر و همکارى

بر  توان میکه را توافق بر سر اصولى  توان به اين بهانه نيز نمى اما ٬توان با هرکس همراه و همگام شد در اين راه نمى

 ! تعويق انداختسال ديگر بها  ده اىبر های بعدی هموار کرد،  د و راه را برای قدمتعهدات يکديگر را سنجياساس آنها 

حاضرید با حداقل خود شما بر اساس کدام اصول . میال کنسو یا بگذارید این طور  باشند؟چه به نظر شما این حداقل ها باید : س
  کنید؟بدیگران کار مشترک تشکیالتی 

کسانى که اينها را قبول به نظر من . در تجربه من چهار اصل خط قرمزنداين البته خود مبحث درازى است اما : ج

. نه سوسياليستند و نه انقالبى ، اینهاآن چه مسلم استچون  ٬ندارند بهتر است خود را طور ديگرى تعريف کنند

نخست توصيه من هم دقيقا همين است که هر کدام از ما حرف از سوسياليزم و کمونيزم و مارکس و لنين مى زنيم 

 . صل چه مى گوييمببينيد در باره اين چند ا

به انواع و اقسام  ٧٥انقالب برهه چپ در % ٦٦تقريبا تمامى چپ يا بگوييد . اول مسئله استراتژى انقالبى است

غلط در همين استراتژى اسالمی نیز مماشات با ضدانقالب اصلى  ريشه  . ندبودمعتقد اى  هاى انقالب مرحله استراتژى

 به تعويق افتده دموکراتيکتکالیف  هم ٬که بايد تکاليف مرکبى را حل کندهد بود خواانقالب ايران انقالبى . نهفته بود

یکی توان نخست  اند و نمى يکديگر گره خورده هدو سرى تکاليف ب اين. یسوسياليستتکاليف ضد سرمايه دارى و هم و 

. دوام بياوردنيز دو هفته تواند  نمیدارى در ايران بدون سرکوب حقوق دموکراتيک  سرمايه. ديگرى را حل کردبعد 

تجربه نشان  .امیدوار بودتکاليف دموکراتيک ابتدايى ترين حل به حتى توان  نمیدارى  بنابراين بدون خلع يد از سرمايه

. نددور آعاقبت سر از اردوى سرمايه در  ٬نددبندى اين تکاليف دست ز  ست کسانى که به نحوى از انحا به مرحلها هداد

 v.ى نخواهد داشتا هنتيج جز فالکت بعدى با افراد و جريانات اين چنانى امروز واقعا وحدت 

بيش از هر عامل ديگرى  ،در سطح جهانى بحران اعتبار سوسياليزم. است ماجراى دوره گذار به سوسياليزم ،مدونکته 

 ٬حقوق دموکراتيک ترين گستردهبه اردوى کار دستیابی بدون . ستا هپیوند خوردگذار دوره  الگوى استالينيستى  به 

رفا پوششى براى استثمار صحزبى  و استبداد تک پيشواسازى ٬کيش شخصيت. گذار به سوسياليزم غيرممکن است

توان با جريانى که درکش از ديکتاتورى پرولتاريا نوعى رژيم پليسى نظامى بوروکراتيک  واقعا چگونه مى. هستند دولتى

اى از  قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم هنوز تجربهاگر در  ؟دست زد  زمبه مبارزه مشترک براى تحقق سوسيالي ،است

بنابراين اگر در برنامه انقالبى شکل . داریمرا پشت سر  ها امروزه چندين تجربه تلخ اين انتقال ٬انتقال نداشتيم دوره

 vi.داعتماد کنهاى ما  نبايد به حرفعاقلی هيچ آدم  ٬ندهيمه جامعه ارائه برا روشنى از اين انتقال 
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و قدرت دولتى تواند در يک کشور آغاز شود  ى مىتانقالب سوسياليس. سوم مسئله سوسياليزم در يک کشور است

تواند پيروزى سوسياليزم را تضمين  مىاست که انقالب  المللى بين فقط گسترشاين اما  ٬سرمايه دارى را سرنگون کند

توان  میباور به اينکه . نيروهاى مولده غيرممکن استکننده  تعييندست کم بخش سوسياليزم بدون کنترل بر . کند

تا چه رسد به دوران  رويايى ارتجاعى بوددر قرن نوزدهم نيز  ،در يک کشور به تنهايى به چنين کنترلى دست يافت

المللى به  انحطاط کمينترن و تبديل نيروهاى سوسياليستى بين ٬فاجعه ناسيوناليزم روسى .پساگلوباليزاسيون فعلى

کل  زيستامروزه که بحران . نتيجه مستقيم چنين برداشتى بود ،ت دست سياست خارجى رژيم استالينيستىآال 

 !تر است آمريکايى ارتجاعى "دموکراسى"حتى از باور به  "سوسياليزم در يک کشور"باور به تز  ،کند تهديد مىرا  جهان

مسئله سانتراليزم  ٬به عبارت ديگر. سازماندهى انقالبى و به اصطالح مسئله حزب است امر  خود چهارمنکته و 

را سانتراليزم دموکراتيک استالينيزم و مائوئيزم اصل انقالبى . ها تودهبا  حزبدرون يک تشکيالت و رابطه  دموکراتيک

اين جريانات از جنبه . کردنداى براى تحکيم ديکتاتورى کميته مرکزى و توجيه کيش شخصيت تبديل  به وسيله

در هم رهبرى مخالفين آرى که فهمند  مىرا ساده لوحانه برداشت فقط اين  ،دموکراتيک در سانتراليزم دموکراتيک

صرفا به حق مخالفت کردن خالصه  درون حزبى دموکراسىدر صورتيکه  !اظهارنظر دارندنگره هاى حزبى حق ک

در هر . دهند و حداقل از مخالفت را هم اجازه نمىسطحى حتى همين حد  اغلب اين جرياناتهر چند که . شود نمى

از طرف ديگر حزب يا . گرايش و جناح نيز برسميت شناخته شودتشکيل تشکيالت انقالبى سوسياليستى بايد حق 

اينجا هم اين استالينيزم و مائوئيزم . تواند چيزى جز بخش آگاه تر خود پرولتاريا باشد تشکيالت انقالبى پرولترى نمى

حزب هر نقشى . اند پرولتاريا تبديل کرده تعريف بديهى و ساده را به مفهوم پر طمطراق حزب به مثابه پيشگام و رهبر

مسئله رهبرى را بايد از مسئله قدرت . اما جايگزين پرولتاريا نيست ٬در پيشگامى مبارزات يا رهبرى آن داشته باشد

بايد به نهادهاى خودگردان قدرت خود ب احز همه است حزب نيست بلکه در دوران گذار قدرت در د. جدا کرد

 . ها پاسخگو باشد توده

در کنار مبارزات . مرداينجا فقط به اشاره مختصرى اکتفا ک ام و  من قبال در باره همه اين نکات به تفصيل گفته

مبارزات و درون پيشگام فعلى به بحث گذاشته شوند و از دل اين نيز اصولى مسائل  گونه اين بايدامروزه  مشترک

 سازمانگروه يا  ٬طيفدر یک و اصولى وحدت سازمانى الزم برای  های حداقلعاقبت که مشترک است  اتحثابم

 .دآمخواهند سوسياليستی انقالبى بیرون 

 .بفرمایید ٬اضافه کنید در خاتمه اگر چیزی فراموش شد یا خود شما مایلید: س

 اعوضا ٬براى نمونه. پردازمبا اين بحث بديگر و مرتبط مهم در اين گفتگوى کوتاه فرصت نبود به بسيارى از مسائل : ج

که از دوره روحانى در ايران  مر رکود و تو  بحران فزاينده و يابر تحوالت فعلى در ايران  شانتاثير  اى و  منطقه بين المللى و 

که نياز به بحث مفصل  هستند مهم هدو مسئل ٬ستا هکردتر  تر و وخيم وخيم سياست هاى رئيسى نيز آن را آغاز شد و 

وارد آن جز برخى اشارات کلى که  است خیزش اخیر هاى  مسئله خودويژگى ٬از اين دو مهمتر و . دنو جداگانه دار 

ى از ا هجنبش عظیم که با تمام مبارزات تود در باب چرایی و چگونگی برآمدن این دقتبايد به در دوره بعدى . نشدم

ها و  گزارشخود من هم مشتاقانه در انتظار . پرداختجدى به بحث و بررسى و تحليل  ٬تاکنون متفاوت است ٧٥

اين جنبشى  ٬اشاره کردم. درحال انتشارنداين مبارزه و از زبان خود مبارزين رون هستم که هم اکنون از د يىها ارزيابى

ای است بر سر خود راستی مبارزهشود و بهمحدود نمی ىکه دیگر به منطقه، قشر یا مطالبه خاص سياسىاست زيست 

 ىو برآوردهامفصل محتاج بحث و بررسى خود  اجتماعىهاى  جنبشاز اين شکل نوين و پساگلوباليزاسيون . زندگی
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يکى از . بطور مشخص به آن پرداختها بتوان  اميدوارم بعد در سطح بين المللى نيز ادامه دارد و  جديدى است که

همين است که اکنون بسيارى از فعالين و متفکرين اين گونه جنبش ها در کشورهاى وقايع ايران پيامدهاى جالب 

اين خيزش بدون ترديد اثر . ندا هاين شکل جديد ياد کردترين نمونه هاى  عالىخيزش به مثابه يکى از اين از ديگر 

موضوعى است که شايسته بحث و تبادل نظر  بنابراين. ر منطقه بلکه در سطح جهانى خواهد داشتمهمى نه فقط د

گيرى بحران  همان طور که در ابتدا هم اشاره کردم هدف من عمدتا ارزيابى از شرايط و مراحل شکل. بيشترى است

  . چنين تحولى بود و بررسى جوانب مثبت و منفى اوضاع براى در ايران انقالبى

  ٠٠٤٠آبان 
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