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صحبت كنيم و اين را  ‐خواهيم در مورد تاريخچه جريان سوسياليزم انقالبي مي :س
ها و تجاربي  درس. هاي شما گرفت آغاز فعاليت شود از هايي كه مي همراه كنيم با درس

ها با  از خالل كتاب او صرف و ندارندرا نداشته شان  كه جوانان و نسل جديد امكان تجربه
و دست  مهمبه عنوان كسي كه تجارب  انم از زبان خودتيخواه مي. شوند ها آشنا مي آن

سياسي  گونهكه چ دبا اين شروع كني ديا هاولي از جنبش دانشجويي خارج كشور داشت
 در اساس چه نوع دبگويي دتواني ميشد و آيا  شماچه چيز باعث سياسي شدن  ؟دشدي

  را به سمت سياسي شدن كشاند؟ شمااى  تعيين كنندهي  تجربه

 چهبوقتي كودتا شد من  .به يك معنا نسل ما اصال سياسي زاده شد: ث.ت
كه از  راهايي  ته فشنگكه ست هيادم اين صحنه خوب بودم اما 
ميخواهم . جمع ميكردمافتاد  مي حياط خانه ما در خيابانىهاى  تيراندازي

بگويم نسل ما نسل بعد از كودتا بود و همه ما در اين جو بزرگ شديم و 
 دبيرستان در خودمهاي  اي دورههم وقتي به . همه به شكلي سياسي بوديم

به هر و يا كردند بودند و سياسي فكر ميها سياسي   ميبينم خيليبرميگردم 
من هم در همين دوره بزرگ . بود جلب شده اين قضايا بهشان  حال توجه

يك اعتصابي يك  .دبيرستان يك خبري بود دراي كه هر سال  دوره .شدم
به اغلب  به سرعت كه خبرش سراسرىاي  مبارزهيك  يا تظاهراتي
قيمت  خواستند ميمثال وقتي . سرايت ميكرد هم تهرانھای  دبيرستان

  ان و دانشزياد كنند اعتصابات دانشجوي در تهران كرايه اتوبوس را

اعتصاب و . به راه افتادمردم تظاهرات خياباني  در همراهى بانيز آموزان 
امنيتى شاه را به -ما پاى نيروهاى پليسىدبيرستان تظاهرات همان روز 

كه  اي دورهنكردم، خالصه اينكه من كار غريبى . داخل دبيرستان هم كشيد
نيز وقايع بعد از كودتا . بوداى  چنين دورهدر آن بزرگ شد  نمنسل 
به تغيير و تحوالت دائمى ايران و جهان . كرده بودتررا سياسي ها  خيلي

در مورد  و الاقل فكر كردنها  و فعاليتها  بحثدر دائمى همه ما را شكلي 
آن دوره در  انآموز دانش بيندر پديده اين . ساخت مى درگير مسائل 
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هرچند موقعي كه من دبيرستان . نشان ميدادخوب خود را ها  دبيرستان
 ،را سركوب كرده بودر جنبشى ميرفتم رژيم شاه بر اوضاع مسلط شده و ه

 چه ،سياسي نسل قبل زياد بودندهاي  خانواده فرزنداندر دبيرستان ما  اما،
آمده  اي خانوادهخود من هم همينطور از . چه حزب  توده ،از جبهه ملي

به در دوره قبل از كودتا سياسي بودند و  اعضايش بودم كه به هر حال
من هم خالصه اين كه . ندشد مى مسائل بعد از كودتا نيزدرگير اصطالح 

 ى دقيق كلمهولي به معنا. در يك جو خيلي سياسي بزرگ شدم همهمثل 
الاقل نه به معنايى كه براى . نميشود گفت كه اين چيزها من را سياسي كرد

درگير سياسى دوران جو عمومي  يكمن هم مثل بقيه در . خودم داشت
نه آن چنان بودم و با آن جلو و عقب ميرفتم و يك ذره بيشتر و كمترش 

يك  "سياسى شدن"از نظر خودم . هم بود و نه ديگرانبراى خودم م
و فراهم شد  خارج كشوربه م نآمدتصميم ارادى بود كه مقدماتش بعد از 

پس از . حتى ربط مستقيمى به مسائل ايران نداشتوقوعش درواقع شكل 
مدتى زندگى در لندن من از لحاظ سياسى فعال شدم و آگاهانه هدف 

و براى خودم برنامه و كيفيت مشخصى در كار  خودم را در اين مسير يافتم
درگير بيشتر ، دست كم در آن دوره اوليه اينجا هم و .ل شدمئسياسى قا

تا  مه بودشد انگليسيو جريانات  مسائل اروپايي و دانشجويى جنبش
  .مسائل ايران

  ؟دنداشتي دقيقا مشخصىگرايش سياسي  بدان معنا پس قبل از خروج از ايران: س

 البته. نه به آن معنا نميشود گفت گرايش سياسي خاصي داشتم :ث.ت
از . كودتا بودوجود داشت و آن هم مخالفت با اي  گرايش سياسي عمومي

در م كه به هر حال اين تجربه را گذرانده بود بخصوص آمد مي اي خانواده
سياسي بودند و در دوره قبل از  مچه پدر و مبزرگخانواده من چه برادر

تعريف  با اين سه خصلت را ميتوانستيدها  خيلي دورهآن در . فعالكودتا 
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بويژه امپرياليزم آمريكا و و  زمامپريالي، ضدشاه و سلطنتضد :كنيد
نوعى خاطره مبارزات نسل قبل كه  .دموكراسي و آزادي و طرفدار، انگليس

طرفدار زياد نسل من  اين مواضع در. شدند مى در مواضع جارى منعكس
ما كه  منتر  دوستان نزديكگروه پانزده بيست نفره در مثال  . داشت

البته در . همه اين وجوه مشترك را داشتيم بوديم شايدبا هم را دبيرستان 
 موضعىافرادى كه اين عقايد را بيان ميكردند يا بر اساسشان آن دوره هم 

ى عمل ميكردند اقليت كمى بودند اما تعداد به مراتب بيشتريا گرفتند  مى
  .زمينه آن را داشتند

 در آن دوره امروز جوانان درك نكنند كمبود اطالعات كه شايداى  ئلهسم
عامل ديگر نبودن جنبش  .به كتاب و اينترنت و اينها نبوداي  دسترسي .بود

د و كرتر  مشخص را در ارتباط با آن مسائل توانبود كه باى  ات تودهو حرك
ريشه داشت و گاه و گدارى ي كه در ما سياس غرايزهمه آن به همين خاطر 

  .و به سطح فكر و اقدام برسد رشد كند چندانتوانست  نمى زد مى بيرون

  اينطور نيست؟ ؛گردد به دوره جبهه ملي دوم اين دوره بر مي :س

  .بودم كه انقالب سفيد شد دبيرستانبله موقعي : ث.ت

 يارتباط - مذهبىفعال جريانات بخصوص  –آن دوره هاى  ات و فعاليتانيجر با :س
  د؟ينداشت

يانات مذهبي هيچ نه، من اصوال از همان دوران دبيرستان هم با جر :ث.ت
در رابطه با مسئله انقالب سفيد اين را بگويم . اي نداشتم ارتباط و نزديكي

كه چون شاه در اين دوره سعي كرد بعضي از اعضاء جبهه ملي را براي 
دوباره ها  ما هم اين بحث اطرافيانبه ميدان بياورد در هايش  تحقق رفرم

چيست و چرا ها  رفرمماهيت اين رونق گرفته بود من هم از اين زاويه كه 
ست از هاتفاقا يادم . كنجكاو بودم شاه دوباره روى به جبهه ملى كرده است
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اين واقعيتش  اما .هم بين دوستان من درگرفته بودهايي  همين زاويه بحث
اطالعات زيادى در اين باره در غير از تبليغات رژيم  در آن دورهكه است 

 در ميان .همواره در سطحى ابتدايى درجا ميزدها  و بحث دسترس ما نبود
با آن خصوصيات سياسى كه باال اشاره موز آما بعنوان يك عده دانش  جمع
حتما زير فشار آمريكا جز اين كه شاه تحليل روشنى وجود نداشت  كردم

ودر ضمن  بخاطر آشنايي و در گيري . تن به اين اصالحات داده است
،من و شايد چند نفر ديگر از اين نيز قدري ها  بيشتر خانواده ام با اين بحث

و موافق  كرديم مى و با ديدى به اصطالح منفى به آن نگاه فراتر رفته بوديم
از اين اتخاذ تر  اينكه موضعى دقيق اما. همكارى جبهه ملى با شاه نبوديم

و تا جايى هم  .چه بود، نه كنيم يا بدانيم معناى مشخص اعتراضات خمينى
نگاه منفى نسبت به كل دم و دستگاه مذهبى  از موضعىكه آشنا بوديم 

   .كه از نظر ما در كودتا با آمريكا همكارى كرده بود ميكرديم چرا

اصالحات "ه ملي آن اعالميه معروف هجب سفيد يعني بعد از انقالب 42اينكه سال : س
را جلب  شمارا داد و بعد يك سري از آنها را بازداشت كردند توجه  "آري ديكتاتوري نه

  نكرد؟

همكارى با  بحثو خانوادگى چرا، لحاظ شخصي  از، ولي زياد نه : ث.ت
هم ميرسيد، و البته مطرح بود و به گوش من  هم در منزل مااصالحات يا نه 

در آن  .من هم كم و بيش از روى غريزه مخالف همكارى با رژيم بودم
  .حد

  ؟دبه كدام گرايش در جبهه ملي عالقه داشتي :س

 جبهه مليجناح ن بود و با آ خواه پدرم جهموريمن با هيچ كدام اما : ث.ت
او اما عضو هيچ  .هااى  و برخى از توده - داشت طارتبا) طرفداران فاطمى(

 معروف فراخوانآن امضا كنندگان يكى از او . جريانى نبود و نشد



گروه کندوکاو –بخش اول   9  

Kandokav.com  ۴کندوکاو   

بعد از كودتا هم . بود بهارستان ميدان درخواهان براى تظاهرات  ىجمهور
وجود خارجي  عمالاين جناح  در دوره من ولي .زندانى شد "جرم"به همين 
طرفدار سلطنت  اغلب شناختم مى كه من جبهه ملىاعضاى و  نداشت

من از آن دوران بياد دارم كه  ىجمهوري خواه ترين آدم. مشروطه بودند
 او باگفتند  مى با اين كه .مظفر بقائي بود با پدرم داشت، كه رفت و آمدى

من دست كم يادم هست كه دوره  آندر   اما ،كودتا همكاري كرده بود
ود تا سلطنت خواه بجمهورى  در واقع بيشترپشت ظاهر مشروطه طلبى 

  !طلب

  ييدبگوپس از خروج  انو از اولين فعاليت هايت دچه سالي از ايران خارج شدي :س

. دوره عجيب و غريبي وارد انگليس شدم. شمسى 40دهه  نيمه دوم :ث.ت
از اى  شانس سياسى من هم در اين بود كه در چنين دوره شايد بشود گفت
اتفاقات مهمي در حال رخ  المللي بين كه در سطحاي  دوره .ايران خارج شدم

و از طرف ديگر  در جريان بوداز يك طرف جنگ ويتنام  .دادن بود
انقالب فرهنگى در  در همان زمان هم. فرانسه را داشتيم 68 هماجراي م

 يا.اس.ال دانشگاه اشغال لندن در خود در ضمن،. وستپيبوقوع چين 
)London School of Economics(  صورت  دانشجويان و استادانتوسط

مهمى هاى  حوادث و جنبشآمدم كه  لندنزمانى به من خالصه . ه بودگرفت
سياسى بعدى من نقشى عقايد گيرى  شكل در جريان بود و همين البته در

   . كليدى داشت

 در تحوالت جنبشاين . جنبش دانشجويي اروپا در نقطه اوج خود بود
. در اروپا ريشه داشتھا  جنگ و رشد عظيم دانشگاه از بعدداري  سرمايه

بسيار جنگ كه  از در اين دوره در چارچوب همان سيستم آموزشي قبل
دا افزايش پي چندين برابر بود تعداد دانشجوهامحافظه كار و بوروكراتيك 
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و نه در  دنبكشبراى خود  ىنفس توانستند مى يان نهدانشجو اما. ميكند
 اتحاديه سراسرى دانشجويان. بكننداى  شي مداخلهمحتواي درسى و آموز

آلت دست هيات حاكمه براى  1926در سال  كه چند دهه پيش بريتانيا
ھاى  هم به شوراى اتحاديهاكنون  ،شده بود شكستن اعتصاب عمومى

 .بود  افتادهو سوسياليست دست جناح چپ  كارگرى پيوسته بود و هم به
 ى از اعتراضات دانشجويى همه جاموجكه من وارد انگليس شدم اي  دوره

، روز ديگر پشتيباني بود يك روز تظاهرات ضدجنگ ويتنام  .را گرفته بود
يعني حتا قبل از اينكه زبان . فالن يا بهمان اعتصاب و اشغال دانشگاهاز 

و خود اين . ياد بگيرم پرتاب شدم وسط اين ماجراهادرست انگليسي را 
از لحاظ درسى در واقع  و رميگبياد زبان را تر  شد كه سريعاى  شايد انگيزه
   . منبه دانشگاه راه پيدا كهم از معمول تر  بسيار سريع

چه  يدبود ستانكه انگل شمافرانسه براي  68مه و ماجراهاى ها  رويداددر آن مقطع  :س
  حس و حالي ايجاد كرده بود؟

من را ماجرا ميشود گفت اصال همان . براي من كه خيلي خاص بود :ث.ت
انقالب  بخصوص. آنجا بود كه فهميدم انقالب يعني چه .ساخت

به . ممكن استچنين انقالبى در دوران ما و اصال چطور  .سوسياليستي
من  روي همين نقطه  چند ساله بعدى تمام مطالعاتجرات ميتوانم بگويم 

 سازد كه ديگر از مى حقايقى را آشكار ىانقالببحران  .بود  شده متمركز
  .ذهن شما رفتنى نخواهد بود

كه از يك فضاي  شماهمچنان يك چيزي براي من مبهم است و آن اينكه براي  :س
چطور اين گرايشات دقيقا  يدآمد استبدادي ميضدكودتا و ضدامپرياليستي و ضد

  گيرد؟ سوسياليستي شكل مي
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قرار داشت، جنبش دانشجويى و  ندو فعاليت مشخص در مقابل م: ث.ت
و محافظه  در جنبش دانشجويى در مقابل جناح راست. جنگبش ضدجن
چپ . شكل گرفته بودسياسى  گرايش عمومى چند و دولتى كار

آنارشيست و تا عمدتا (، چپ راديكال )عمدتا تروتسكيست(سوسياليست 
جريانات خود شامل (چپ ليبرترين  ،)جهان سومىهاى  مائوئيستاى  اندازه

ها  سوسيال دموكرات(چپ رفرميست  ،...)فمينيست طلب، ، صلحآنارشيست
و صلح  خرده بورژوا ليبرالو جريانات  طرفدار مسكوو حزب كمونيست 

در به شكلى در جنبش ضد جنگ هم وجود داشتند اما ها  همه اين. ..)طلب
 جناحدو ) 68(ى كه من هم شركت داشتم بزرگ در اولين تظاهراتآن جا 

اختالفات . و روشن بود سادهشكاف هم خيلى . ه بودعمده شكل گرفت
ند اول خواست مى آنها كه . شد عاقبت به تعيين مسير تظاهرات خالصه مي

، در جمع شوند بروند، و سپس در ميدان ترافالگار سفارت آمريكابطرف 
را  اكثريت بزرگ نيزكه در تظاهرات واقعى (صورتى كه طرف مقابل 

اين به اصطالح  كه. برود مستقيما به همان ميدانست ميخوا) داد مى تشكيل
 رفتن جلوي سفارت اجازهبه هر حال  پليس را كهچ بودمسير قانوني 

هر وقت هم تظاهراتى ميشد تمام اطراف سفارت را با  و . را نميداد آمريكا
كه اين روز اول  من از همان . نداسب سوار محاصره ميكردهاى  پليس

به مشخص كردم و محلى هاى  در بحثخط خودم را داستان را شنيدم 
تصميمى نه . بروند طرف سفارت آمريكاب ندخواست مى پيوستم كهها  آن

 . چندان بر اساس سياست يا برنامه مشخصى بلكه عمدتا غريزى و طبيعى
ضدآمريكايى و احساس سمپاتى عميقى كه  و ضد كودتايىاحتماال زمينه 

بود باعث شده بود وقتي با اين  مندر روحيات نسبت به مردم ويتنام 
زد البته اصال توقع عواقب . تصميم برايم روشن باشدانتخاب روبرو ميشوم 

اما در هر حال تصميم  ،خوردهاى بعدى با پليس اسب سوار را نداشتم و



 12 تاريخ گرايش سوسياليزم انقالبى

١٣٩۵فروردين   March 2016 

بعدى من گيرى  شكل و شايد همين هم در مسير. همان بود كه بود
ن سياسى كه من بعدا با آنها كار در واقع با هر دو جريا. مستقيما موثر بود

و چند نفر از جوانان هم سن و سال خودم اولى . كردم همين جا آشنا شدم
بودند و دومى گروهى كه در خود و هم دانشگاهى  اى  به اصطالح هم محله

افراد سرشناسشان را قبال در  برخى از آشنا شدم و با آنها جنبش ضد جنگ
  ...)طارق على، رابين بلكبرنمثل (شناختم  مى .اى.اس.رابطه با اشغال ال

 معرفى كرديست ئمائو خود راكه بعدا گروه اول  از طريق يكي از دوستان
 .بودها  و آنارشيستها  يستئكه پاتوق مائوباز شد در لندن اي  به كافهپايم 

 به من را و ديگري از سري النكا ىزيكي اهل مال دو نفر از همين طريق
بودند و تر  باتجربهبسيار و تر  مسن از مناين دو . كردندجلب  مزيئمائو

براي خواندن به من دادند و اين همان موقعي  كتب و جزواتري سيك 
مشتاق خيلى و من هم  در حال وقوع بود نيز است كه انقالب فرهنگي چين

است كه اى  اين دورهخالصه . ه بودمانقالب چين و انقالب فرهنگي چين شد
 من يستىئمائو صطالحو سال بيشتر طول نكشيد اما دوره به اهر چند يكى د

عمدتا غريزى و  بودم اما تاكيد كنم هنوز از لحاظ سياسى آدمى. است
  ! تا معقول احساسى

  جذاب بود؟ شما چرا انقالب فرهنگي چين براي :س

در اى  همين تاكيد بر عملكرد انقالبى توده !يكي اينكه انقالبي بود :ث.ت
بود كه توجه من اى  جنبه اولينادبيات و تبليغات مربوط به انقالب فرهنگى 

با طرفدار شوروى  احزاب كمونيستتفاوت بين . را جلب كرده بود
بخصوص در جنبش ضد جنگ . در آن دوره خيلى آشكار بودها  مائويست

مسائل خانوادگي  دريك ريشه هم شايد اين عالقه اما . كامال محسوس بود
 جبهه ملي و حزب توده وابقبا ساي  از خانواده ؛گفتم. داشت من يخصو ش
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فرصت فراتررفتن از آن را داشتم  كهاى  دورهدر نتيجه طبعا در آمدم و  مي
هر چه بيشتر  ،جداي از ايناما . اولين چيز راديكالى كه ديدم جلبم كرد

دولتى هم از پايين با بوروكراسى ها  آشنا شدم خود مسئله مبارزه توده
البته برايم روشن شد كه اين فقط ها  بعد. عالقه من را بيشتر جلب كرد

را ها  دعوايى بين دوجناح حزبى بود و هيچ كدام واقعا قصد بسيج توده
از اين جرياني كه اشاره كردم جدا شده  اما در آن زمان نقدا. نداشتند

  .بودم

و  آشنا  68ه با ممن از طريق همين جريان اما در هر حال در آن دوره 
باره ماركسيزم و آشنايى اوليه من با ن درو مطالعات اوليه م. شدم درگير

  . مسائل عمده جهانى از فيلتر اين گروه عبور كرد

  چه بود؟ 68ه و آن جريان مائويست از م شماتحليل  :س

فقط  .در شرف وقوع استانقالب  :بود سادهها  آنآن موقع تحليل : ث.ت
يستي كه همين ئديدي مائو . كه مبارزه انقالبى را ادامه دهيم كافي است

كارهاي كسي مثل  مثال. كم و بيش به همين سادگى بيان ميشوداالن هم 
 را تكراراز انقالب  گرايانه نوع برداشت ساده اراده ب آواكيان هم همينبا

اى  اين عنوان مقاله! جنبش انقالبى را سازمان دهيم كه انقالب كند. كند مي

 راه پيمايىدر واقع تئوري . ه بودنددبود كه اخيرا طرفدارانش ترجمه كر
هم  همينآن موقع درولي  . به تئورى انقالب اند نظامي مائو را تبديل كرده

 جنبشىجلوي چشممان هم ميديديم كه در هر حال جالب بود و براى من 
پيوستن با زير سوال برده و  فرانسه رادولت كل راديكال و ي يدانشجو

 .اند در دست گرفته قدرت راعمال در پاريس بقه كارگر به اين اعتراض ط
براى من ! را ادامه دهيم ميرسيم به انقالبنوع فعاليت بنابراين اگر همين 
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چيست و چرا هست تا پديده اين  خود اين بود كهمهم در آن دوره سئوال 
  .رود مى اينكه به كجا

آن مهمترين  ى و فعاليت انقالبىانقالببحران اما تاكيد كنم خود همين امر 
قبال بارها در باره آن . بود كه در ذهن من براى ابد حك شد مىيهامف

 شنيده بودم و خوانده بودم اما اين بار نه تنها از نزديك شاهد آن بودم كه
اثرى كه شركت در يك انقالب بر يك . درگير آن شومتوانستم خود  مى

ممكن است در . نيستاى  مقايسه با هيچ تجربه فعال سياسى دارد قابل
خواهد همان زمان درك نكنيد اما تمام افكارتان رنگ ديگرى به خود 

كه به نظر  "فعليت انقالب"توانم ببينم مفهوم لنينى  مى مثال امروز. گرفت
خودم در تئورى و عمل من هميشه نقشى كليدى داشته در واقع بخاطر آن 

چندين سال بعد . ه استدر ذهن من ماندگار شدكه اين طور  بودتجربه 
انقالبى كه به . مشاهده كردمنقالب پرتقال اعين همين تجربه را من در 

درگيرى در اين دومى اما در شرايطى . معروف شد "شورش ستوان ها"
چهارم بودم و دو سه ماهى را كه الملل  بين صورت گرفت كه من نقدا عضو

 در آن جا بود اما به جراتالملل  بين با گروهدر پرتقال گذراندم در واقع 
توانم بگويم پس از اين تجربه نگاه من به مفهوم ماركسيستى طبقات و  مى

بعد ها  اما در ذهن خودم اين مسئله سال. جنگ طبقاتى كامال تغيير كرد
ترديد بزرگترين داده  بى و يا شركتم در خود انقالب ايران كه. تئوريزه شد

مال نگاه من را به ايدئولوژى و حتى خود ماركسيزم تغيير تجربى بود، كا
اما خودم اين را بتدريج فرموله كرده ام و شايد تا به امروزهم ادامه . داد
صا چندان چيزى حاليم بود خالصه اين كه با وجود اين كه نه من شخ. دارد

و نه دوستانى كه همراهشان بودم اما همين شركت از نزديك در يك 
  . اثر را بر كل آينده من گذاشتترين  واقعا عميق 68قالبى مثل مه بحران ان
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توجه من را جلب كرد تاكيد اصلى جريانات نكته ديگرى كه در آن دوران 
شوروى و احزاب  سازشكارى دولترويزيونيزم و  يستى در افشاگرىئمائو

كه  68در مه  فرانسه حزب كمونيستمخرب نقش . وابسته به آن بود
جلب من به مهمى در  تاثيرعاقبت شكست جنبش را تضمين كرد، البته 

شايد اولين آشنايى من با نقد عملكرد دولت اين . داشتتبليغات اين گروه 
قبال در ايران با  .دبوشوروى و احزاب كمونيست اروپايى آن دوره 

از  تيك ايرانىو سوسيال دموكرا بورژوا ناسيوناليستىهاى  از نقدهايى  جنبه
و حتى در آن دوره هم  ،آشنا شده بودم )جريانات جبهه ملى( شوروى

شدم كه از ديدگاه چپ و  مى اين بار با نقدى مواجهاما برايم جذاب نبود 
و سياست  همين نقد شوروى .بود و نه ناسيوناليستى ليبرالىكمونيستى 

  .از ديدگاه چپ را من مديون آن دوستان بودم همزيستى مسالمت آميز

اين بود كه در هر براى من نكته جالب  68در رابطه با جريانات مه اما 
گروه يا جريان خاصى هژمونى  كردم مى كه شركت يا فعاليتىاى  جلسه

و خود شركت در اين  و مسائل متفاوتى مطرح ميشدها  نداشت و بحث
را در معرض بسيارى جريانات متفاوت سياسى  ى مثل منافرادها  فعاليت

توانم بگويم بسيارى از مقوالت و مفاهيمى كه  مى به جرات. قرار ميداد
از دل همين  اند هفكرى من را تشكيل دادهاى  بنياد) حتى تا به امروز(ها  بعد

در جلسات و جرايد در اين مباحثات و مشاجرات ها  تجربه و آشنايى با آن
   . اند يرون آمدهچپى آن زمان ب

بود كه او در باره مه اى  مثال اولين آشنايى من با اسم ارنست مندل جزوه
 مشخص بسيارى از مباحثاتبا اينكه درست يادم هست . نوشته بود 68

اما جزوه  غير قابل فهم بودبراى من در آن زمان  مندلتاريخى و سياسى 
 جديد بود و براى اولين بار من را با بسيارى از اين مفاهيم ىبسيار جالب
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جزوه ديگرى از او كه بيشتر من را مجذوب كرد  ،اما. آشنا ساخت
اساسا خود مقوله . در معرفى تئورى از خود بيگانگى ماركس بوداش  نوشته
شنيده  68بيگانگى را من براى اولين بار در مباحثات پيرامون مه   از خود
 "فعليت انقالب"يا مفهوم  "حزب لنينيستى"همين طور مفهوم و . بودم
در ضمن اولين آشنايى من با تاريخچه مبارزات تروتسكى و . لنين

اما در هر حال . اپوزيسيون چپ عليه استالينيزم هم از آن دوره بود
عليرغم اين تاثيراتى كه به تدريج خود امر مبارزاتى در سير تحوالت 

من كماكان همكارى با اين جريان را ادامه  ،ميگذاردانديشه هر فعالى 
  . دادم

اين مسئله در انگلستان چقدر نمود داشت و چقدر دانشجويان و فعاالن با احزاب  :س
  ديگري هم فعال بودند؟هاي  وچه گرايش افتادند؟ مي رسمي در

ى ديگرى كه در آمدن به انگلستان نصيب من شد شانسخوش شايد  :ث.ت
خيلي ها  ستيمائوئاينجا  يا آمريكا برخالف فرانسه يا آلمان اين بود كه

عمدتا به گرايش مائوئيستى به عنوان يك جريان سياسى و  ضعيف بودند
. خالصه ميشد مقيم انگليس خارجى آن هم عمدتا جهان سومىهاى  گروه
در دو دهه بعدى در انگلستان نقشى راديكالى كه نيروهاي چپ و  عمده

شكل  60دهه  هميندر شان  هسته اصلىميتوان گفت ايفا كردند كه 
ى و اپوزيسيون تروتسك مدافعدر آن زمان جلب عقايد و جريانات  ،گرفت

 )Socialist Workers Party( پي.دابليو. اس فعلى مثال گروه. شدندچپ 
به يكى از پيدا كرد  60دهه بخاطر رشدي كه در جنبش دانشجويي 

چهارم الملل  بين يا مثال بخش و. تبديل شد 70مهم در دهه هاى  سازمان
 بر اساس  )International Marxist Group(  .جى.ام.آى اينجا يعني

و نقش آن  ساخته شد .اى.اس.و بويژه اشغال ال همين جنبش دانشجويي
در جنبش ضد جنگ ويتنام آن را به عنوان يكى از چند سازمان مهم چپ 
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كه (چهارم در بريتانيا الملل  بين قديمىسازمان . مطرح ساخته بودانقالبى 
ال داخل حزب كارگر بو ق) گروه اس دبليو پى از آن اخراج شده بود

دو از دو  انگليس كار ميكرد اكنون به دو بخش تفسيم شده بود و اين
بنابراين فرصتى . بزرگتر هم بودند آى ام جى و آى اس گروه جديدتر

كه من آن جا اى  در تمام دوره. نبوددر بريتانيا  براى رشد جريان ديگرى
 غير، يعنى چپ غيررفرميست وستىماركسيبودم چپ راديكال 

  .استالينيست در بريتانيا كم و بيش كامال تروتسكيستى بود

 را من همه به حساب شانسم ميگذارم واال شايد به سادگىاينها 
با من  موقع كه آنهايي  تنها گروه !مخالص شواز اين گرايش توانستم  نمى
ي بودند كه گروه هايقرار داشتم  سازمانى-كارىارتباط  دربه شكلى ها  آن

هاى  يستئمائو هم همگىها  از طريق آن دو نفر آشنا شده بودم و آن
كميته بودند به نام اى  كميتهنفر گردانندگان اصلى آن دو . خارجي بودند
اشاره به كنفرانس  –) Spirit of Bandung Committee( روح باندونگ

 جنبش ايجاد براي تالش نخستينكه  1955در سال ونزي انددر  باندونگ

اين به  .آمداز آنجا بيرون در واقع  "جهان سوم"اصطالح  .ودب دهاهغيرمتع
يست خارجي از كشورهاي ئو چندى گروه مائو 20هماهنگي  كميتهاصطالح 

كه هر هفته جلسه داشتند و مسائل گوناگونى از مسائل مربوط  مختلف بود
اين دو  .شد مى در بريتانيا گرفته تا مسائل جهانى بحثشان  ىبه فعاليت ها

 "وردست"بعنوان  هم من رااين كميته بودند ھاى  كه گردانندهنفر 
 .من عضو هيچ يك از اين جريانات نبودم .ميبردندبه جلسات خودشان 
جلسات ايراني آشنا شدم از طريق همين هاي  گروهكه من با  اولين بارى

 لندن كه به اين كميته پيوسته بود واحدهايى  يكى از سازمان. بود
جلسات آن يك يا دو بعضى از كنفدراسيون دانشجويان ايرانى بود كه به 

  . نماينده ميفرستاد
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  اين همكاري چه مدت ادامه داشت؟ :س

  69 سطدو سال ادامه داشت يعني تا اواحدود رابطه من با اين گروه  :ث.ت

  ؟68ه يعني بعد از پايان جنبش م :س

. مشاهده كردميستي ئرا با عينك مائو  68مه گفتم من . بله دقيقا :ث.ت
كه بعدا خرده بورژوائى  يزمئمائواين شبيه يزمي كه ميگويم ئمنتها اين مائو

  .بودتر  و سوسياليستىتر  كارگرىقدرى . در ميان ايرانيان ديدم نبود

يزم در ئدر اعتبار بخشيدن به مائو 68 هعليرغم اين تاثيري كه جنبش م شمابه نظر :س
سرتاسر اروپا  و آمريكاي شمالي داشت چرا هيچ وقت در انگلستان يك جريان قدرتمند 

هايي  بينيم كه در آلمان و فرانسه اغلب بچه مثال مييستي شكل نگرفت در حالي كه ئمائو
  ؟شوند يزم عالقه مند ميئكه در آن دوره فعالند به مائو

بر اساس چيزي كه من تجربه . مشكل بتوان دقيق توضيحش داد :ث.ت
به اين  ،است تاريخى يكي همان سابقه. داشتكردم به نظرم دو سه دليل 

جريان  چندبريتانيا از پايان جنگ جهاني دوم در پس معنا كه 
در  .داشتيممهم ) به نسبت ساير كشورهاى اروپايى(بالنسبه تروتسكيست 

اين جا معرف جناح  متروتسكيس .حالي كه مائويزم پديده متاخرتري بود
حزب در مقابل حزب كمونيست و (چپ جنبش كارگرى سوسياليستى 

جديدى بازيگر  جاى زيادى براى  محسوب مي شد و از اين رو) كارگر
بود كه  از زاويه راديكاليزمدر آن دوران فقط يزم ئمائو. وجود نداشت

پيشتر پر شده  فضا در بريتانيااين  اماميتوانست چيزي براي خودش بسازد 
يستى اوليه اغلب از انشعاباتى در ئدليل دوم اينكه جريانات مائو. بود

اما در اينجا . وروى بيرون آمده بودنداحزاب كمونيست رسمى وابسته به ش
 زمانفراموش نكنيد آن . حزب كمونيست نيرومندى نداشتيماز اول هم 

و تر  قوي از حزب كمونيست خيلي اينجاجناح چپ سوسيال دموكراسي 
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اين  تازه آن موقع  .تعلق داردهمان دوره به مثال توني بن . بودتر  راديكال
 افرادخود حزب كارگر در . دست راستي جناح چپ بودهاي  از آدم فرد

بنابراين اينجا حزب كمونيست آن چنان . خيلي راديكالتري هم داشتيم
سوم اينكه بر خالف . داشته باشداهميت اهميتى نداشت كه انشعاب از آن 

. كوچكى داريمبورژوازى  خرده كشورهايى مثل آلمان يا فرانسه در بريتانيا
شايد يكى از داليل عدم . كه هست نيز خارجى استبخش عمده آن چه 

نكته ديگر اينكه طبقه كارگر  .يزم در بريتانيا هم همين باشدئموفقيت مائو
چه در االن  چهيعني . شايد از هر جاي ديگري متشكلتر است بريتانيادر 

كه سنت انقالبي اي  فرانسهمقايسه كنيد، فرانسه اگر با مثال  ،آن دوران
است،  بودهحزب كمونيست نيرومندي داراى و  هميشه  داشتهپشت سر

 به حتادر فرانسه . تر  يافته  است هم سازمانتر  بريتانيا هم متحدطبقه كارگر
 60هاي  دهه درو  هم نرسيده بودندها  اتحاديهسراسري فدراسيون  نوعى 

در  .سازمان يافته نبود شدرصد طبقه كارگر 15از  تربيش  شايد 70و 
. درصد طبقه كارگر متشكل بود 80حالي كه همان موقع در انگلستان 

در واقع . ند رشد كنندستيست در چنين محيطي نميتوانئجريانات مائو
دريك چگونه بايد بودند اصال بلد كه من ميشناختم نه  يستيئمائو جريانات

 با شعار . به آن داشتنداى  طبقه سازمان يافته مداخله كرد و نه اساسا عالقه
   . نميتوان به جنگ سوسيال دموكراسى سازمان يافته رفت

 راتي بر حال و هواي انگلستان گذاشت؟يفرانسه چه تاث 68 هشكست جنبش م :س
  .دبگويي اناز مشاهدات خودت خواهم مي

بزرگى عليه وضعيت آمريكا موج فرهنگي  وآن موقع در انگلستان  :ث.ت
زم يهيپبه ها  بعدكه موجود براه افتاده بود دستگاه و سيستم و  موجود

از اعتراض وسيعترى اى  هيپيزم خود جنبه. نبود اينالبته فقط . معروف شد
ها  اين درهمه حوزه. بود كه تقريبا كل نسل جوان را درگير كرده بود
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و  مد لباس و حتى ... در سياست، آموزش و پرورش، هنر. مشاهده ميشد
از قيد و بندها و اخالقيات  برشامعه وارد دوره گويي ج . رفتار اجتماعي

و راديكاليزم دو پديده  هيپيزمبه اين معنى . است  شدهسابق بورژوايي 
در جنبش دانشجويى يا جنبش . كامال متفاوت با مرزهاى مشخص نبودند

چپ هاى  سازماندر خود حتى ضد نژادپرستى و هاى  جنبشضد جنگ و يا 
توان گفت  مى 68ه بعد از شكست م! هيپى داشتيمآن دوران نيز راديكال 

از تب و تاب سياسى و جنبش دانشجويي اينجا عمال . شدتر  هيپيزم قوى
عمومى اوليه افتاد و به مبارزات در سطح مسائل عمدتا دانشجويى و 

جنبش دانشجويي قوي  جناح چپ درالبته هنوز . فروكش كرداى  اتحاديه
جنبش ضد جنگ . قبلى نبوداعتراضي بش جن ديگر آن جنبش اينبود اما 

و در واقع تنها جنبش سياسى سراسرى در آن دوره همين . اما ادامه داشت
چپى اينجا نداشتم كه بدانم هاى  من هنوز آشنايى نزديكى با سازمان. بود

اما آنطور كه بعدا فهميدم اتفاقا . چه بودها  بر آن 68تاثير شكست مه 
چند جريان اصلى تروتسكيستى اينجا بوده هم دوره رشد م 71تا  68دوره 
يكى از داليل جلب جوانان به اين  68شكست هاى  يعنى خود درس. است

  . شده بودها  سازمان

در اين دوره از به چالش كشيدن مبارزه ميشود نتيجه گرفت  يداز توضيحي كه داد :س
 و. خواست اتمام آنشود به اعتراض به جنگ ويتنام و  تبديل ميداري  سرمايه كل سيستم

  است؟ يمرحله جديد نشانه ورود بهاين  با اين حساب

 68 مه از قبل. اما از زاويه ديگرى هم ميتوان نگاه كرد. ه دقيقابل :ث.ت
 باز نوعى شكلى به آن شكست بنابراين. رخ نداده بود ديگرى مهم چالش
اى  تودهجو عمومى اعتراضات يعنى بازگشت به  .بود قبل وضعيت به گشت

اما در هر . رشدى كيفى كرده بود 60بعد از جنگ جهانى دوم كه در دهه 
اشاره كردم . دوره قبلى اثر خود را گذاشته بود راديكاليزاسيونحال 
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مثال در همين  . جريانات چپ راديكال در اين دوره رشد سريعى كردند
از . بود  هچندين برابر شدتروتسكيست ھاى  گروهتعداد اعضا انگليس 

اس دبليو پى است كه قبال اشاره كردم  يكيچهار گروه اصلى آن دوران 
فعاليت ميكرد  در آن زمان تحت نام گروه سوسياليست انترناسيوناليست(
الملل  بين اين گروه قبال داخل). ف از رهبران معروف آن بوديتونى كل و

. داشت نشريه و گروه خاص خود را به بعد 50چهارم بود اما از اواخر دهه 
داخل حزب كارگر بود كه   International Socialist Leagueديگرى 

يعنى رفتن به (و به اصطالح به تاكتيك انتريزم اعتقاد داشت  كار ميكرد
براى ايجاد ها  رفريستى و كار كردن در داخل آناى  داخل احزاب توده

هاى  هندامروزه هم بازماتد گرانت از رهبران آن بود و  ). گرايش انقالبى
الملل  بين دبيرخانه متحدهبخش ديگري . اند  آن دور الن وود جمع شده

كه   International Marxist Group  تحت نام -بود در بريتانيا چهارم 
اين همان گروهى است كه چند سال بعد  .بالنسبه جديدتر تشكيل شده بود

هنر (هيلي بود طرفدار جرى جريان اما  از همه بزرگتر .به آن پيوستم
بعدها خود را كه ) پيشه معروف ونسا ردگريو از اعضاى اين گروه بود

ها  يستئشباهت به مائو بى آخرىگروه اين . حزب كارگران انقالبى ناميد
 .بخود گرفته بود و راديكال نمايشى ىشكلدر آن دوران  جرياناين  . نبود

! همواره آتشينها  و سخنرانى بود سرخپر از پرچم  هميشهجلساتشان 
تروتسكيستى در لندن كه هاى  شايد تصادفى نباشد كه اولين فعاليت

اين بود شان  حرف اصلىدر آن زمان . بودندھا  توجهم را جلب كرد هم اين
عليرغم و شايد به خاطر شكست  اين چهار گروه. آيد مى كه فاشيزم

و در جنبش دانشجويى ها  در دانشگاه. جنبش دانشجويى رشد كرده بودند
همان . اين جريانات حضور داشتند و فعال بودند 70و اوائل  60اواخر دهه
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هاى  ائتالفى از نيروهاى چپ اتحاديهها  ور كه گفتم در بسيارى دانشگاهط
  . دانشجويى را در دست گرفته بود

  ؟ارتباط داشتيدبا اين گروه مائويستي هم هنوز  دوره در اين  :س

 كميته آندوستان در با اين  عمدتا هنوز 69به هر حال تا سال  :ث.ت
وارد دانشگاه  بهكه  67منتها از همان سال . رفت و آمد داشتم هماهنگى

هم در شدم و چون خودم  مى ديگر هم آشنا تدريج با جرياناتبشدم 
ديگر انجمن مطالعات ماركسيستى براه انداخته بوديم و اى  دانشگاه با عده

قرار داشتم، به تدريج ديد تاريخى و تئوريك ها  در معرض بحثطبعا 
    . پيدا كردمترى  وسيع

 دوستانمن همان كتابهايي بود كه اوليه مطالعات ماركسيستي  البته
ب اين بود كه غير از مانيفست همه كتبى كه به جال. يست به من دادندئمائو

س را دادند  و گفتند آنتي دورينگ انگلمثال .  من توصيه شد از انگلس بود
 . اين را بخواني اول ياد بگيري بايددرست اگر ميخواهي ماركسيزم را 

بدين ترتيب من جزوات وكتب انگلس را دو سه سال زودتر از خود 
راتم خيلى تغيير ظو با اينكه از آن زمان تا به امروز ن. ماركس خوانده بودم
شيفته توانم بگويم كه از همان دوره بقدرى  مى كرده اما به جرات

در واقع در دانشگاه ! ماركسيزم شدم كه تا به امروز از آن بيرون نيامده ام
رفتم تا شركت در جلسات مطالعاتى خودمان و مي براى كالس درس كمتر

 زو نيات و مباحثات در نتيجه خود اين مطالع. سياسىهاى  مداخله در بحث
  .كرد مى يستي دورئاز فضاي مائوبه تدريج را  من بعدى حوادث سياسي
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  دند؟راى مطالعه نداكتابي ب ؟از خود مائو چطور :س

چون  .با خود مائو كه از همان كلوبي كه ميرفتم آشنا شده بودم :ث.ت
را قبل از آن كه انگليسى ياد  كتاب سرخ مائو. ميفروختند جاكتبش را آن 
ولى خوب يادم ! جالب اين بود كه همه آن را هم فهميدم! بگيرم خواندم

منظورم اين مدل جمع . هست كه از طرفى برايم قدرى تعجب آور هم بود
خيلى من را ياد . از مائو به مثابه حل المسائل استهايى  آٌورى نقل قول

اما از مقاالت او در باره تضاد و پراتيك . خودمان انداخته بودهاى  مذهبى
و البته بعدها ملتفت شدم (خوشم آمد هرچند قدرى سطحى به نظرم آمد 

را توضيح  "مصلحت امور"مفاهيم كنفسيوسي كه در واقع چيزى فراتر از 
اما در هر حال آثار انگلس به اندازه كافى وقت من را گرفته  .)نداده است

  . كه چندان به اين گونه مسائل توجه نكنمبود 

  ؟يدو تضادها شدها  متوجه تفاوت يدپس وقتي انگلس را خواند :س

 جديد دانشيمطالعه عين اول نه چون خواندن آثار انگلس براي من  :ث.ت
بين آن و مسائل  اى رابطه نه دنبال و هنوز گرفتم مى بايد يادفعال بود كه 

كتبى كه به من داده شده . هم وجود داشتاى  رابطهبودم و نه در واقع  روز
مسئله من بيشتر پاسخ به سئواالت . ندان ارتباطى نداشتندچبود خود 

بنابراين جز در  .جديد بود جهان بينىبه اصطالح با  به ماركسيزم مرتبط
 تفاوت بين عمق كارهاى انگلس و نگاه ساده مائو  مشاهده همان حد كلى
بدين ترتيب در واقع روى همان انگلس  .نميدادم تشخيص چيز ديگرى را

به عهده خودم واگذار  ىآموزشكار  اشاره كنمدر ضمن . هم تمركز كردم
. سياسى جمعى با اين دوستان نبودهاى  شده بود و جزيى از كارها و فعاليت

توانستم رجوع كنم، در غير اين صورت كسى نبود  مى اگر سئوالى داشتم
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تصوركنيد، آنتى دورينگ براى آشنايى ! كه به اصطالح من را شير فهم كند
  .آن هم به تنهايى! با ماركسيزم

  ؟يدبا خود ماركس كي آشنا شد :س

ديگر كامال از اين وقتي آشنا شدم كه فقط حقيقتش با خود ماركس  :ث.ت
براى پاسخ دادن به دم بومجبور يستى نااميد شده بودم و ئجريان مائو

بود كه ديگر فقط اى  اما اين دوره. اغ ماركس برومسرسئواالت خودم 
ماركس و ماركسيزم هم نبود كه مطالعه ميكردم بلكه ياس ناشى از 

  .دامنه مطالعات من وسيعتر شود مائوييزم باعث شد ازنااميدى 

  دگفتي انترديدهايتگيري  شكل برگرديم به آنجايي كه درباره :س

عنوان ايرانى و   به جداي از نكاتي كه گفتم تجربه شخصي خود من :ث.ت
نيز در اين جدايى از مائوئيزم منطقه  ايران و اتفاقات آشنايى و درگيرى با

حاكم در پاكستان سخت هاى  ژنرالبا  چين  ماجرى دوستى. ذار بودتاثيرگ
از اين به آن دو نفر ات زبانى و علنى من اعتراض. مشكوك كرده بودمن را 

رئال ھاى  جز همان حرف. هم جوابى نداشتندھا  جا شروع شد و آن
شور از  .فايده است بى دانيم و تكرارش اينجا مى پوليتيك هميشگى كه همه

  .ن من از آن جا شروع شدو شوق افتاد

  ن موقع شما از اختالفات بين چين و شوروي چه بود؟تحليل آ: س

ارائه ميكرد يعني تحليلي كه همان تحليلي كه چين كم و بيش  :ث.ت
همراه با آمريكا قصد  و اينكه. ميگفت شوروي خودش امپرياليست شده

ضدانقالب  به اردوى در نتيجه شوروي .جهان  را بين هم تقسيم كنند دارند
است كه چين هنوز به اى  دورهالبته فراموش نكنيم اين . است هپيوست

   . گرفت مى يىريكاضد آم سازمان ملل راه نيافته بود و مواضع
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  ؟1970يعني قبل از  :س

 خود را زماني كه چين). 1971( "ديپلماسى پينگ پونگ"قبل از بله  :ث.ت
از اين  و. قلمداد ميكردرهبر جنبش ضد آمريكايي و ضد امپرياليستي 

اما از همان  . زاويه به شوروي حمله ميكرد و  آن را رويزيونيست ميدانست
مفهومى را ياد گرفتم كه بعدا به ها  يستئمائوآن دوره از هاى  بحث

مادى در توليد هاى  شناخت ماهيت شوروى كمك كرد و آن مسئله انگيزه
مهم تئوريك مائوئيستى اين بود كه حزب كمونيست هاى  يكى از بحث. بود

ست توليد كرده ا واردسود را دوباره  دوران خروشچف انگيزهدر شوروى 
نش را به اين امپرياليستي شد. حيا شده استاداري  سرمايه و در نتيجه

  . ماجرا ربط ميدادند

  به مذاكره كردن با امريكا كند شروع مي 69از اوايل كه ن هم يچ :س

 برقراري رابطه با آمريكا براىاست كه چين بطور علني  71از تازه  :ث.ت
يعنى از پايان جنگ حتما زودتر پشت پرده مذاكرات  منتها .ميكند مذاكره

چين . روع شده استشويتنام و بويژه پس از اختالفات مرزى با شوروى 
و عليه  به نفع آمريكااى  منطقه رئال پوليتيكهاى  بازي 71سال  قبل از

  . را آغاز كرده بودشوروى يا متحدين شوروى 

  .يستي و باقي قضايائبرگرديم سر جدا شدن شما از آن جريان مائو :س

ن كميته استعفا دادم، دانشگاه هم كه ديگر نميرفتم ديگر از آ من: ث.ت
 شخصارا هم تعطيل كردم و خودم  مطالعاتىهاي  در نتيجه آن كالس

عادت به خواندن محصول تربيت گفت اين  ودميش. خواندن بهنشستم 
كاري به جز عمال ساله سه يك دوره تقريبا دو  خالصه . بودبچگي  دوران

  .مطالعه نكردم
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  از چه سالي تا چه سالي؟ :س

  .71تا اواسط  68از اواسط  تقريبا :ث.ت

  ؟دخواندي بيشتر چه مي :س

گرفته  و سياست از فلسفه و اقتصاد .آمد ميخواندم هر چه گيرم مي :ث.ت
 تروتسكيستها و تروتسكي متونلنين، آثار ماركس، . تا روانشناسى و هنر

در اما ). بويژه ماركوزه،  لوفور و سارتر(و آثار ديگران ، )بخصوص مندل(
و جريانات بين  موجود انگليسيهاي  گروهسياسى  متونضمن رفتم سراغ 

و  بودم و مائوييزم چيندر باره  انتقاديهاى  بيشتر دنبال تحليل اول. المللى
  . آشنا شدن با خود بريتانيا

اما  ،نشينى دست گيرم نشد چيزدلاز تحليل اينها راجع به چين واقعيتش  
آشنا  نيز اصلى اپوزيسيون چپ عليه استالينيزمهاى  از همين طريق با بحث

چارچوب تحليلى روشنى براى درك ر خودم ظهنگامى كه از نو . شدم
را ادامه دادم و دقيق خط  همانكم و بيش  مسائل دوران پيدا كردم ديگر

ر مطالعه ميكردم بيشتر يعنى هرچه عقايد تروتسكى را بيشت. ترش كردم
  .   شدم مى عداچهارم متقالملل  بين به ضرورت آشنا شدن با جريانات

  تاثير گذاشت؟ انافكارت بر هست كه آن موقع بيشتر تانهايي را در خاطر چه كتاب :س

مطالعات تئوريك ام  بسيار . جواب دادن به اين سوال مشكل است :ث.ت
اما از لحاظ سياسى و از جنبه درك مسائل روز بيشتر و بيشتر . پراكنده بود

خيلى و دانشجوها ها  جوانما آن موقع مندل براي تيپ . به مندل جلب شدم
هايى  او در مورد بسيارى از مسائل مورد سوال ما جزوه. كمك موثرى بود

به فهم اين شايد بيشتر از هر چيزى مختصر و مفيد منتشر كرده بود كه 
بسيارى از مسائل سياسى چپ را از جزوات مندل ياد   .كمك ميكردمسائل 
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 خود من. و اقتصاد سياسى را هم اول با خواندن كتاب او فهميدم. گرفتم
در  مندلهاى  از بسيارى از بحثالح مائوئيست بودم صطحتى موقعى كه به ا

بدون آن كه تضادى كردم  مى استفادههمان جلسات مطالعاتى دانشگاه 
 .در نتيجه حتى قبل از برش با مائوييزم با آثار او آشنا شده بودم. ببينم
بخصوص اينكه  .ه بودهم توجهم را جلب كردتوني كليف هاي  نوشته

سخنران خوبى بود و اغلب جلساتى كه او در جايى سخنرانى ميكرد را 
 از جلسات پر شور و حرارت گروه هيلى هم كماكان خوشم. ميرفتم

اما اگر بخواهم روى يك مسئله انگشت بگذارم . كردم مى آمد و دنبال مى
 همينه ب. مهمترين دغدغه من به زودى تبديل شد به مسئله نقد مذهب

من است  بيشتر دنبال رابطه ماركس با هگل كه  رسم رايجخاطر بر خالف 
در ضمن در آن .  شايد بيشتر به رابطه ماركس با فويرباخ عالقمند شدم

 هيپيزم انگليسى نيز بود و در نتيجهجديد دوره فويرباخ يكى از كشفيات 
به ها  شايد يكى از داليلى كه من بعد. زياد بوددر لندن  بحث در باره او

آثار اوليه ماركس اهميت بيشترى داده ام همين مطالعات اوليه در باره 
  . تاثير فويرباخ بر ماركس بوده باشد

اما در آن دوره در ضمن بايد بگويم بخاطر دلسردى از مائوئيزم قدرى 
و هر چند مباحثات سياسى . دلسردى از سياست هم درمن شكل گرفته بود

اما مطالعات من عمدتا ابستره و جهت روشن كردم  مى دنبال يشهرا هم
درهمين دوره شايد به همان اندازه كه در . شدن خودم بود تا چيز ديگرى

باره كمونيزم مطالعه كردم به مسائلى از قبيل هنر، روانشناسى و فلسفه 
  .بطور كلى هم عالقمند شده بودم
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تان و رفقاي ايراني هم آيا با دوس يددر اين دوره دو ساله كه مشغول مطالعه بود :س
  ؟دارتباط داشتي

هنوز عضو كنفدراسيون نشده بودم و جز تك  اين دوره تمامنه، در  :ث.ت
ارتباطي اينجا  ايرانيان سياسىبا  شناختم مى و توكى ايرانى كه در دانشگاه

البته از طريق همان كميته باندونگ كه در باال گفتم با دو نفر از . نداشتم
هاى  از گروه صرفا نماينده يكى كه در واقع(كنفدراسيون نمايندگان 
كساني  آشنا شده بودم، اما رفت و آمد من بيشتر با) آن بودند مائوئيست

داشتم كه آن  ايرانى هم رفيقي. شناختم مى دانشگاهي محيطبود كه در 
 شده همفكر همدر واقع با  .زندگي ميكرديمدر يك ساختمان با هم زمان 
ما دو . با هم جلو ميرفتنيز مان  جديد عقايدگيري  شكل معنائىبه يم و بود

دوست  . چهارم رفتالملل  بين نفر با هم تصميم گرفتيم كه بايد به طرف
سياسى در سطح هاى  داشتم كه از طريق فعاليت ديگري هم در دانشگاه

. او هم با ما در همين مسير در حركت بود. رفيق شده بوديمبا هم دانشگاه 
ها  برخي از ايرانيخالصه . شد جديد جذب همين جريانهم با ما ها  بعدو 

از طريق كار دانشگاهي و فضاي من هاى  آشنايىبيشتر  امارا ميشناختم 
و تازه  .در اين دوره هيچ فعاليت خاص ايراني نميكردمى بود و دانشگاه

در آن جا هم با فرد . است كه به كنفدراسيون پيوستم  1970 - 71سال 
همين در لندن پيوست و در واقع به ما  بعدا يگرى آشنا شديم كه او همد

به آن  "گروه"، اگر بتوان هنوز نام چهار نفر گروه اوليه ما را شكل داد
   .گذاشت

درباره اتفاقات و ماجراها و تحوالت ايران چگونه بود؟ اين  اطالع تاندر اين دوره  :س
جنبش مسلحانه در گيري  شكل دوره شاهد پرسم كه در اين ميبه اين خاطر سوال را 

 49را سال شان  به عنوان مثال چريكهاي فدايي اولين فعاليت مسلحانه. ايران هستيم
  .1971شود  گمان كنم مي. دهند انجام ميشمسي 
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هنوز دوره مطالعاتى آن در در نتيجه . رسيد به ما 71خبرش  بله: ث.ت
و اطالعى از مباحثاتى كه منجر به آن شده  اطالعي از اين ماجرا نداشتم
مطرح شد من كم و بيش اين جريان  كهزماني  .است نيز در دسترس نبود

و بر همان اساس هم موضعى در قبال آن  مواضع جديدم روشن شده بود
  . جريانات خارج كشور هم چندان اطالع دقيقى نداشتند  .اتخاذ كردم

  .مان انقالبي حزب توده هم شكل گرفته بودفكر كنم در اين دوره جريان ساز :س

جريانات  با همه اين اما .يستى بودئوئيكى از سه جريان اصلى مابله  :ث.ت
يعنى نقدا عقايد مشخص  .ممن زمانى آشنا شدم كه وارد كنفدراسيون شد

  .خودم شكل گرفته بود

  .ديم به مطالعات و بخصوص پايان آن دورهبرگر :س

مختلفى را در هاى  تئوريك من پراكنده بود و حوزهگفتم مطالعات  :ث.ت
و گرفت اما از لحاظ سياسى به سرعت درك كردم كه مسئله اصلى  مى بر

ه چمتفاوت از انقالب روسيه و تاريخهاى  ريشه بسيارى از اختالفات ارزيابى
من پيرامون اين چنينى در نتيجه عمده مطالعات اين . است آن بعدى

در همين زمان به تدريج با جريانات . مسئله متمركز شده بود
 شركت كردن در جلساتبه تروتسكيست بيشتر آشنا شدم و شروع كردم 

هنوز به سطحي نرسيده بودم كه بتوانم تشخيص دهم . شانو مباحثات 
ترى  كه قبال نام بردم خط مشى بهتر و درستچهار جريان  آنكدام يك از 

  .رد اما مشغول مشاهده و قضاوت بودمدا

به شدت م ارائه تصوير يبين ميها  يكي از چيزهايي كه در ادبيات مائويستها خيلي وقت :س
از تر  سفت و سخترا حتا خيلي  رسالتتروتسكي است و اين  وحتى فحاشى عليه منفي

نفرت  شتيددر اين مرحله كه گرايش مائويستي دا. دهند مى انجام ي روسيها استالينيست
  ؟يداز تروتسكي را تجربه نكرد
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به حتا رفقاي سابق خودم . وحشتناك هم بودبراى من كه چرا اتفاقا  :ث.ت
به لهجه من را شوم  مى نزديك ىتروتسك عقايدبه  محض آن كه ديدند

كه احتياج به هيچ اي  ثابت شده امرعين يك . آمريكايى صدا ميكردند
در اروپا اين طورى . جهان سومى بوداى  اين اما مسئله. مدركي هم ندارد

ميان جريانات هايى  حتى ائتالفات و همكارىها  در برخى كشور .نبود
در آلمان حتى بين دو جريان . تروتسكيستى و مائوئيستى وجود داشت

برخى اما در ميان . مائوئيست و تروتسكيست وحدت هم صورت گرفت
. از اين چيزها بودتر  زشتو تر  بدمسئله خيلى  ايرانىهاى  مائوئيست

و فحاشى و افترا زنى حزب توده نه تنها ازبين نرفته بود كه هتاكى فرهنگ 
در من . به اوج لومپنيزم رسيده بوددر دست برخى از شاگردان جديدش 

 زممائوئيجريانات از اين ويژه يكى لومپنيزمى كه در ب حتى هنوزواقع 
چاله هاى  فحاشىترين  ركيك. باور كنمتوانم  نمى به چشم ديده ام ايرانى
وحشيانه با صندلى و بطرى و هر چيز ديگر دم دست در تا حمالت  ميدانى

طرفداران گروه به اصطالح اتحاديه جزو نقل و نبات جلسات سياسى 
يا  - قالبى چهارم  "حزب كمونيست"سربداران بعدى و (ها  كمونيست

  . شد مى محسوب!) پنجم

هنوز حتى موضع دقيقى سر خود ما جالب اين جاست كه در اين دوره 
مندل همان موضع آن دوره ما در موضع  .ميانقالب چين و مائوئيزم نداشت

يعنى تازه ما به شكلى . شد مى بود كه بين استالينيزم و مائوئيزم تفاوت قائل
خودم اين موضع ها  بعد.  كرديم مى از مائوئيزم در مقابل استالينيزم دفاع

 . از همان استالينيزم استترى  افتاده عقب شكلدر واقع يزم ئكه مائو شد
 غير مترقبه با موجي از خشم و نفرت برش من از مائوئيزم بلهخالصه اينكه 

 كه قرار داشتممنتها چون خودم در شرايطي . اين جريانات مواجه شد
و  .رايم مهم نبودآن قدر بشان  هاىهتاكى يا ها  بريده بودم بحث آگاهانه
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ديدم چگونه بخاطر ناتوانى نظرى و سياسى به  مى از همان اول هم دقيقا
به هر حال از همان اول هم از عهده . شوند مى كشيدههتاكى فحاشى و 

  !بر ميامدمها  جواب دادن به اين گونه لومپن بازى

در مورد عبور از ذهنيت منفي درباره تروتسكي چطور بود؟ شما  تجربه شخصي خود :س
  ؟دبدون كينه و نفرت متون تروتسكي و ساير تروتسكيستها را بخواني دتوانستيچطور و 

جلب ميشدم و واقعيتش اين است كه هر چه بيشتر ميخواندم بيشتر : ث.ت
م اين توضحيات از خيلي از چيزهايي ميديدبه سادگى ! خواندم مى بيشتر

است و  چشمانم را صدبرابر تر  دقيقكه من تا به آن وقت خوانده بودم 
ترين  عمدهناشي از فهم مسائل  كند، در نتيجه همان شوق مى بيشتر باز

البته بگويم  .بود كه من را در اين مسير به كار جدى كشانيداى  انگيزه
زندگى شايد تنها دوره آرام اين شانس ديگري كه من داشتم اين بود كه 

 عملى فشار سياسي و فرصت فراوانى براى مطالعه وجود داشتو  بود
  .بيروني روي من نبود

  ؟ديد كدام بوهست اولين كتابي كه از تروتسكي خواند انيادت :س

آشنا  مندلنه حقيقتش اصال يادم نيست چون در واقع ابتدا با آثار : ث.ت
و در ضمن مطالعه مندل و برخورد به عقايد تروتسكى  .شدم تا با تروتسكي

بعدا البته همه كارهاى اصلى خود او را . كردم مى به متون خود او هم رجوع
اما آشنايى اوليه من هم عمدتا سياسى بود و در ارتباط با . هم مطالعه كردم

  . هم بيشتر از طريق مندل  مسائل سياسى روز و

  را بيشتر مشغول كرد؟ انفكرت كدام يك از آثار تروتسكي :س

 -كرد  "تروتسكيست" بدل به يك ميشود گفت من راچيزي كه  :ث.ت
نتايج و چشم « - موافق نبوده و نيستم  مفهومهر چند كه من هرگز با اين 
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 درككليد اصلي . بود كه در واقع خودم هم به فارسي ترجمه كردم »اندازها
بقيه، حتى لنين، در همين جزوه نگاه تروتسكى به انقالب روسيه و تفاوت 
مثل انقالب (تروتسكى در دوره اپوزيسيون چپ هاى  البته كتاب. است

را قبال مطالعه ) سوم پس از لنين و استالينيزم يا بلشويزمالملل  بين مداوم،
  .   كرده بودم اما اين جزوه بود كه به اصطالح ضربه نهايى را زد

  ؟يدرا خواندها  كالسيك و لنين و باقيهمين دوره ماركس و انگلس  درپس  :س

گرفته تا چيزهاي مد روز  از  .خواندم مى گفتم همه جور مطلببله  :ث.ت
مثل اين مدهاي روشنفكري . و به اصطالح ارتدوكس ترتر  مسائل جدى

 آن كند خوب ما هم در مى همه را سرگرم فرانسوي كه هر چند سال يكبار
ماركوزه و . ميخوانديم هم نتيجه از اين چيزهاموقع از اين مدها داشتيم در 

منتها مطالعات  انگلس و لنين و تروتسكى سارتر و لوفور در كنار ماركس و
بدنبال مشخص كردن جايگاه خودم در عمدتا هم ادامه داشت و سياسي ام 

ببينم در چه مسيرى بايد كه  سير تاريخى تحوالت و تناقضات بودماين 
   . رفت

  آلتوسر نيست؟ كساني مثلدر اين دوره خبري از :س

 اينها موقعي مطرح شدند كه من عضو. نه قضيه اينها ديرتر است :ث.ت
  .بودمالملل  بين

باالخره چه  ؛شخصي و تحصيلي خودتان حياتبرگرديم به برخي سواالت مربوط به  :س
 گرفتيد؟ را وقت ليسانس

گرفتم و  71 سالدانشگاه لندن كالج كوئين مرى از  ليسانسم را  :ث.ت
عوض هم دانشگاهم را  .ثبت نام كردم فوق ليسانسهم در رشته فورا 
دانشگاه لندن بود اما كه آن موقع جزو  لندن رفتم امپريال كالج و كردم
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البته اين  . سال طول كشيد اين دوره هم يك. اكنون مستقل شده است
بعد از اتمام فوق  خودماندوره سرم خيلي شلوغ بود و بخاطر كارهاي 

و . قبول شدم يك سالى بخودم مرخصى دادم ابا اينكه براى دكتر ليسانس
   . ادامه دادممجددا  73 - 74

  ؟دخواندياي  آنجا چه رشته :س

هاى  كالجيكي از  و در. روانشناسي بخوانم قصد داشتماول  :ث.ت
 بياما در آن دوران  ،لندن هم قبول شدم و شروع هم كردمهاي  دانشگاه

تواند  مى قول داد كه يكى از اقوام. دم كار هم بكنمپول بودم و مجبور بو
هاى  رشتهى از شرطي كه يك برايم بورسى از شركت نفت درست كند به 

ديگر در آن من هم كه  .مبخوان رايا شيمى بخصوص مكانيك  مهندسي
آن قدر مهم نبود كه رشته دانشگاهى  سياسي شده بودم برايمزمان نقدا 

كالج كويين مرى براى رفتم چه باشد بنابراين رشته ام را عوض كردم و 
 مواد علم در رشته  كالج امپريال را اما در فوق ليسانس .مهندسي مكانيك

 Material)خواندم  Science)  در هم را دكترا تحقيقات دوره و
تحقيقى مربوط هاى  آن دوره پروژهدر . ادامه دادم مربوطههاى  تكنولوژى

شد و بورس تحصيلى من  مى به هواپيماى كنكورد در امپريال كالج انجام
    .هم از همان منبع بود

از اين سنت برش  داست و كم كم داري 71سال .  برگرديم عقباجازه بديد كمى  :س
  .يدو مطالعات و نزديكي به برخي جريانات تروتسكيست را شروع كرده ا دميكني

تعهدي به هيچ هنوز دم ولي بوآشنا به بعد   69 بله ميشود گفت  از :ث.ت
حدود يك سال و نيم دور و بر اين  .نداشتم جريانات موجودكدام از 

به اين نتيجه رسيدم  عاقبت اينكه بودم و جلساتشان را ميرفتم تاها  گروه
چهارم الملل  بين مندل را كه از  رهبران اصلى دبير خانه متحده مواضعكه 
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 جي يعني بخش.ام.آيبود از همه بيشتر قبول دارم بنابراين بايد به 
  .پيوستم مي چهارم در انگليسالملل  بين

  آن موقع چه كساني بودند؟ جي.ام.آيشخصيتهاي برجسته  :س

باب  گلدرن، پت جوردن، كن كوتس، چارلى ونكساني مثل : ث.ت
كوينتين هور، ان، وپيتر گا ،بلكبرن رابينجان راس، ، طارق علي پنينگتون،

اين . معروف اين جريان در آن دوره بودند اعضاى از ...سراجنورمن 
و بسيارى تاسيس شد و جريان جديدى در بريتانيا بود  68در سال گروه 

بسيارى از . شده بودند آنآن دوره جذب جديد روشنفكرهاي چپ  از
به عضويت آى ام جى در  ودندكساني كه نيو لفت ريويو  را راه انداخته ب

يا   radical chain در هيات تحريريه نشرياتى نظير يا مثال و.  آمدند
radical philosophy  خيلي از . نيز از اعضاى آى ام جى وجود داشت

د نانگليس منتشر ميشو دربصورت مستقل ه هنوز مترقى كهاي  ژورنال
جريان توانسته بود خيلي  اين. اند جي راه افتاده.ام.سابق آي رفقاىتوسط 

  .چپي را هم جذب كندو استادان  از دانشجوها

  ارتباط اينها با مندل چطور بود؟ :س

چهارم در بريتانيا الملل  بين به عنوان بخش رسمى 69 گروه اين :ث.ت
. )بودندالملل  بين بنيان گذاران آن خود از قبل عضو(برسميت شناخته شد 

بسيار در ميان اعضا بود الملل  بين رهبران بنابراين مندل كه آن زمان از
  .كرد مى محبوب بود و خود او نيز مرتب به اينجا سفر

  ؟يددقيقا از چه سالي عضو شد : س

يعنى عضويت ما در . اما ما به صورت گروهى عضو شديم. 71سال : ث.ت
  .  چهارم بودالملل  بين به پيوستن بهجمعى آى ام جى بدنبال تصميم 
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بر اساس  نه هاي تروتسكيست بود و بعد از تحقيق و بررسي گروه يعني اين انتخاب :س
  يك رابطه شخصي ؟ 

و يا تك تدريجى كه با هم  بيشتر ميشود گفت اين انتخابي بود بله: ث.ت
دو سال ارتباط و يكى بعد از خود من هم . به آن رسيده بوديم تك خودمان

اما زمانى . رسيدماى  چنين نتيجه تروتسكيست اينجا بهبررسي چهار گروه 
  . كرديم مى فعاليت نقدا بصورت جمعى ،كه اين تصميم را گرفتيم

  گري؟ ميشود برگرديم به آن دوره هيپي: س

در زندگى من بود كه سر فرصت اى  گفتم اين شايد تنها دوره:ث.ت
شايد هرگز ديگر دوباره . جدى را به انجام برسانماى  توانستم مطالعه

مطالعه توانست دلسردى از مائوئيزم را به اين . چنين فرصتى را نداشتم
از لحاظ . تبديل كند دعقايبندى  در تدقيق و جمعترى  دست آورد مثبت
هنر (دوران جوانى هاى  بود آرام كه توانستم به عالقهاى  شخصى هم دوره
  . بپردازم) سيقىبويژه نقاشى و مو

را  انبه اينجا رسيديم كه چطور به يك گرايش مشخصي خودت داز مقدماتي كه گفتي :س
كنم يكي از  شود كه فكر مي ميالدي شروع مي 70و بعد از آن وقايع دهه  دنزديك دانستي

همان دهه  اين دهه كه رويدادهايجاهاي خيلي حساس بحث ماست چرا كه بايد اثرات 
صحبتي درباره بايد . در نظر گرفت 57 را بر انقالب است خيزش مبارزه مسلحانه در ايران

كه نيروهاي اي  يعني دوره. بكنيمهم مرداد  28تجديد حيات چپ پس از كودتاي 
بنظرم راجع به اين  .دهند ياصليش را جريانات چريكي و بويژه فدائيان خلق شكل م

چرا كه فكر ميكنم يكي از درخشان ترين فرصتها براي  .يمسازمان هم بايد صحبت كن
كه به هر دليلي به  شود مي ايجاديك جنبش چپ و ماركسيستي در ايران در اين دوره 

در آن دوره تروتسكيزم در اروپا . اما فعال برگرديم به مباحث پيشين .انجامد شكست مي
بخصوص با توجه به اينكه امروز كساني هستند كه خودشان را  ؟داشتچه وضعيتي 

مثل كسانى ( اند همچون وارث اين سنت معرفي كردهبرخالف سوابق آن دوران 
 ىوارد سازمان بين المللدر اين دوران بود كه  شما !)و سازمان متبوعش كالينيكوس

  نه؟ ،يدشد
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و ما اينجا هر  داشتوجود چهارم الملل  بين آن موقع در واقع چهار: ث.ت
 المللي بين يكيش زياد مهم نبود به اين معنا كه در سطح. چهار تا را داشتيم

 دربا اين كه و به آنها نداشتم اي  چندان عالقهمن هم نيرو نداشت و زياد 
اصال سراغ ولي  ،فرانسه يك ايراني هم عضوشان بود كه بعدا عضو ما شد

اما سه جريان ديگر را از نزديك بررسى كردم، در  .نرفتمها  اين
و ها  جلساتشان شركت كردم و حتى به عنوان ناظر در برخى كنفرانس

اشاره كردم عاقبت  ور كه طنيز درگير شدم تا همان ها  نآمباحثات درونى 
 United Secretariat of the Fourth) چهارمالملل  بين دبيرخانه متحده

Internationsl)  نتخاب كردمارا.   

در باره اى  بپردازم الزم است مقدمهالملل  بين اما قبل از آن كه به مسائل
الملل  بين بگويم و اال تصوير درستى از اختالفات بعدىالملل  بين تاريخچه

 نيروهاىبخصوص در اروپا پس از جنگ جهانى دوم . نخواهيم داشت
از بين رفته  فاشيزم و استالينيزم مشترك زير ضربات عمالچهارم الملل  بين
اشغال فاشيزم  تحتكه  يىفراموش نكنيم كه در خيلي از كشورها .بود
در دست مقاومت را رهبرى حزب كمونيست بود كه اين عمدتا ند، بود

از اين موقعيت در ضمن ستفاده اغلب كشورها با و در ا گرفت
يادي از بنابراين در اروپا چيز ز. كشت تروتسكيستها را هم مي

يتز در زندان بود و وخود مندل هم در آشو .نمانده بودباقى  "تروتسكيزم"
در آمريكاي . جان سالم به در بردپس از پيروزى متفقين توانسته بود 

مصون مانده  و يا در آسيا بويژه در كشورهايى كه بالنسبه از جنگ التين
مركز مباحثات و  درها  وجود داشت اما هيچ كدام از اينهايى  بودند، گروه

باقى مانده بود ترى  در آمريكا اما جريان بالنسبه باسابقه. ارتباطات نبودند
. كرد مى و خود به مثابه قطبى براى گردهم آيى نيروهاى پراكنده عمل

اوائل به شكلى طبيعى اما بعدها سياسى و تشكيالتى، به تدريج كه اروپا 
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خارج از . آمريكا شكل گرفتخود را جمع و جورتر كرد، دو قطب اروپا و 
در هايى  اين دو فقط بخش آرژانتين بود كه توانست با سازماندهى گروه

  . آمريكاى التين خود تبديل به قطب ديگرى در مقابل اين دو قطب شود

و  كردندبا يكديگر ارتباط برقرار الملل  بين ىاحياطبعا همگى براى اينها 
مسائل پيچيده و بيشمارى هم در و طبعا . شدآغاز شان  مباحثات بين

 اشتباه خودهاى  و ارزيابىها  اولين مشكل پيش بينى. برابرشان قرار داشت
تصور تروتسكى اين بود كه بعد از جنگ جهانى دوم . چهارم بودالملل  بين

نيز همانند جنگ جهانى اول خود بحران ناشى از جنگ موجى از انقالبات را 
به نوبه خود استالينيزم را در شوروى  در جهان سبب خواهد شد و اين

چهارم فراخوانده شد الملل  بين 1938هنگامى كه در . تضعيف خواهد كرد
تاكيد تروتسكى در  و كرد مى ازى را در مقابل  خود ترسيماند چنين چشم

الملل  بين .آن دوره به مسئله بحران رهبرى را بايد در چنين محتوايى ديد
  . رد كه به استقبال موج جديدى از انقالبات برودك مى چهارم خود را آماده

استالينيزم نه تنها . تحوالت بعد از جنگ تقريبا درست بر عكس شد
تر  تضعيف نشد كه هم در طول جنگ تسلط خود بر جامعه شوروى را عميق

قيمتى كه . ساخت و هم بعد از جنگ نصف اروپا را نيز به خود ملحق كرد
مشاركت با امپرياليزم  بپردازداروپاى شرقى  بايستى براى حفظ مى شوروى

 احزاب وابستهشوروى از طريق . براى سركوب انقالب در مابقى اروپا بود
 تحويلدر كشورهايى نظير فرانسه، يونان يا ايتاليا به خود عمال قدرت را 

از بين رفته بودند و چهارم نيز عمال الملل  بين نيروهاى .داددارى  سرمايه
 . در سير حوادث بگذارب ند تاثيرىديگرى نيز وجود نداشت كه بتوا جريان

  .  اين جا بودچهارم الملل  بين ريشه اصلى بحران
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خودم به اين نتيجه رسيدم كه اساسا ها  بعد. اگر همين جا پرانتزى باز كنم
و همين ماجرا زودرسى آن را به . چهارم زودرس بودالملل  بين تشكيل

  . كند مى بهترين نحوى اثبات

وضعيت سياسى بعد از جنگ در اروپا را هژمونى كمونيزم روسى 
در بسيارى . كند مى استالينيستى بر جنبش كارگرى اروپايى تعريف

قدرت بعد از جنگ وجود داشت اما با مداخله كسب واقعا امكان كشورها 
در احزاب هايى  اگر هم گرايش. مستقيم شوروى جلوى آن گرفته شد

شوروى . دشدنسركوب  كردند به سرعت مى تىشوروى مخالفوابسته به 
حتى مائو و حزب كمونيست چين را وادار كرد كه عليرغم پيروزى در 

مطابق  ،جنگ ضد ژاپنى و در دست داشتن هژمونى كامل سياسى و نظامى
وارد ائتالف با نيروهاى چيانكاى چك شود و تعهدات استالين به روزولت 
در چين  48و  47دهقانى هاى  اگر شورش. حكومت ملى تشكيل دهد

 چه بسا مائو هرگز از دستورات استالين سرپيچىگرفت  نمى وسعت
طرف انقالب دهقانى  )و اين تفاوت اصلى او با استالين بود(اما او. كرد نمى

  .  را گرفت و از چيانكاى چك برش كرد

 چهارمالملل  بين خوداى  ريشهتوان مشكالت  مى كهمسائل اين اضافه بر 
را نيز در نظر داشت كه بعد از جنگ سياسى اوضاع بايد پيچيدگى  ،دانست
و در پاسخ را  بازمانده نيروهاى راديكال و انقالبى متفاوت بود و  بسيار

 و گاه متناقضى تقسيم گوناگونهاى  به گرايش اين اوضاع جديدبه واكنش 
اروپاى شرقى و جنگ  ، بويژه جهانى جديد ائلمساين پاسخ به . كرد مى

با متفاوت  ىكه جريانات استبنابراين طبيعى  .چندان ساده هم نبودسرد 
جريانى . شكل بگيرددرهم برهمى از مسائل عمومى و محلى هاى  تركيب

از اند كرد و چشم مى در آن زمان مثال پيش بينى وقوع جنگ جهانى سوم را
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 ريانى اروپاى شرقى راج. سياسى پيشنهادى خود را بر آن مبنا ساخته بود
دانست، ديگرى آن را با همان تئورى دولت كارگرى  مىدارى  سرمايه

يكى از لحاظ سياسى ضد انقالب چين بود، يكى ديگر . داد مى منحط توضيح
بورژوا ناسيوناليستى هاى  يكى به دنبال جنبش. كرد مي پشتيبانى انتقادى

دهقانى و تئورى مناطق  هاى آمريكاى التين افتاده بود، ديگرى از جنبش
مضافا به اينكه هنوز بحث سر خود ماهيت شوروى . كرد مى آزاد شده دفاع

همان طور كه بعدا ديديم جريان تونى كليف . تمام نشده بودالملل  بين در
دولتى بود عاقبت انشعاب كرد و جريان دارى  سرمايه كه طرفدار تز

  . خودش را ايجاد كرد

. پر از مسائل و از لحاظ سياسى و سازمانى متشتتبود اى  به هر حال دوره
در سال به جايى نكشيد و الملل  بين براى وحدتها  عاقبت تمام اين تالش

، عمال دو قطب عمده و  63در اين دوره، تا سال . انشعاب رسمى شد 53
 تشكيالت هر كدام با. شكل گرفتالملل  بين مدعىتر  چندين قطب كوچك

براى يافتن . نى با اعالم دبيرخانه و بخش و غيرهيع. مستقلالمللى  بين
سكتاريزم بعدى بسيارى از جريانات تروتسكيست بايد به اين هاى  ريشه

 10اين دوره هاى  به اعتقاد من بحثاما از جنبه مثبت، . دوره رجوع كرد
چهارم يكى از مهمترين الملل  بين مختلفهاى  ساله بين جريانات و گرايش

 ش كارگرى سوسياليستى بعد از جنگ محسوبجنب دست آوردهاى
از دسترس عموم خارج است و شود كه متاسفانه امروزه اغلب اسناد آن  مى
  . كم و بيش از بين رفته استالملل  بين از هم پاشىتجزيه و با 

بينيد چه نكات مهمى در  مى اگر فقط به ليست مسائل آن دوران برگرديد
اروپاى شرقى، : دوران بوده است مركز توجه نيروهاى سوسياليستى آن

اتمى، انقالب چين، استقالل هندوستان، انقالب در هاى  سالح ،جنگ سرد
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خود من شخصا پس از ... انقالب بوليوى و كوباجنگ كره، سرى النكا، 
و آشنايى با اين آرشيو شايد چندين برابر بيشتر از الملل  بين پيوستن به

  . اندوختمكل تجربه خودم و اطرافيانم تجربه 

برگرديم سر بحث . اما بايد به اين نكات در جاى ديگرى پرداخت
سال بحث بين اين جريانات متفاوت و  10خالصه اينكه پس از . خودمان

دو قطب هاى  و سازمانها  تعدادى از گروه 63گاه متناقض عاقبت در سال 
كنند  ىم با يكديگر وحدتكه در باال اشاره كردم بين اروپا و آمريكا  اصلى

الملل  بين است كه معروف شد به دبير خانه متحدهالمللى  بين و اين همان
  . يعنى به بخش آن در انگلستان. ما به اين جريان پيوستيم. چهارم

البته برخى جريانات در اين كنگره وحدت شركت نكردند و بعدها خود 
در باال ديگرى را كه الملل  بين هم انشعاب كردند و سه ازيكديگرها  اين

كه قبال ( تد گرانتدور هيلى و يا  مثال جريان :اشاره كردم براه انداختند
يا  و ؛)جريان تونى كليف از درون اينها بيرون آمد - اشاره كردم 

ناميده كمونيست انترناسيوناليست  حزبكه بعدا در فرانسه ها  المبرتيست
  ...در آرژانتينها  ؛ و يا مورنيستشدند

و در سطح عقايد تر  آى ام جى به معنايى از همه جوان انگلستان گروه در
آن دوره در رابطه با سياست روز و برنامه و در  بودتر  و به روزتر  مدرن
رفدار هيلى طجريان در صورتى كه . از بقيه بودتر  مبارز ى به نظر ماعمل

و دگماتيك و جريان تد گرانت بسيار راست و شبه رفرميستى به  منجمد
همان طور كه گفتم جريان دور هيلى خيلى در ظاهر راديكال . رسيد مى نظر

 همين راديكاليزم ظاهرى رسيد و بايد اعتراف كنم اول مى و انقالبى به نظر
من را به خود جلب كرد اما بعد از مدتى درك كردم كه هم از نظر ها  آن

و هم در واقع  اند تشكيالتى بسيار بوروكراتيك و شبه استالينيستى
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جريان تدگرانت و تاكتيك انتريزم . را دنبال ميكنند راستهايى  استسي
در همان زمان كامال روشن بود  چونهم كه اصال من را متقاعد نكرد 

به . را سوسيال دموكراتيزه كرده استجريانات  انتريزم در واقع خود اين
خواستم نشان دهم كه خود آشنايى با اين جريانات و  مى فقط هر حال 
و در ضمن اين تصميم نه . طول كشيد ى دو ساليكمشخص گرفتن  تصميم

روشنى در باره تمام مسائل عمده آن رسيدن به مواضع الزاما به معناى 
همه به شكلى . دوران بود و نه به معناى خط قاطع انقالبى كشيدن با بقيه

  . مجموعه متناقضى بودند

  ؟ددر اين دوره اطالعي از جريان كليف داشتيآيا  :س

هم در واقع هم زمان با آى ام جى رشد كرده ها  اين. بله خوب :ث.ت
. بودندها  بودند و در همان دوران هم در واقع رقيب اصلى آى ام جى همين

همان من بر اساس اما . هم از لحاظ تيپ اعضا به هم شبيه بودندخيلي 
مطالعات اوليه نظرياتشان را خيلى سطحى و در واقع ضد تروتسكيستى 

 ، منتهايافتم ىاكونوميست ىجريان راها  آنتم و از لحاظ سياسى هم من ياف
در واقع به نظر من جناح چپ . سوسيال دموكرات هااز تر  چپيك ذره 

بود و هم از تر  خود حزب كارگر هم از حزب كمونيست رسمى اينجا چپ
و الملل  بين پس از پيوستن به. اين دو سه گروه به اصطالح تروتسكيست

و اختالفات نه تنها ترديدى در اين ها  شدن بيشتر با تاريخچه بحثآشنا 
بويژه . از اين جريانات بمراتب بيشتر فاصله گرفتم هنظر پيدا نكردم بلك

اين جريان كليف كه بخصوص براى ما به عنوان يك گروه ايرانى بيشتر به 
خودشان هم در . يست خودمان نزديك بود تا تروتسكيزمئدوستان مائو

در واقع موقعى كه . كردند نمى دوره زياد ادعاى طرفدارى از تروتسكىآن 
به انگليس برگشتم از اينكه اينها اين طور دو آتشه  80دوباره من دهه 

  . تعجب كردم اند مدافع تروتسكى شده



 42 تاريخ گرايش سوسياليزم انقالبى

١٣٩۵فروردين   March 2016 

  ؟تروتسكيستي نداشتندگرايش اصال اين جريان يعني آن مقطع  :س

. كردند نمى تالشى در ابراز آنخودشان هم زياد . داشتند اما خفيف :ث.ت
) دولتىدارى  سرمايه يعنى در واقع تز(دفاع از نظرات ويژه تونى كليف 

اين گروه در دوره قبل از انقالب ايران حتى . بودها  وجه مشخصه اصلى آن
كردند  مى گرايشى درونى را عمال به خاطر اينكه از نظرات تروتسكى دفاع

ع از برنامه انتقالى تروتسكى در مقابل دفاها  جرم اصلى آن. اخراج كرد
ديويد يفى كه يكى از رهبران اين گرايش بود و . اكونوميزم اين گروه بود

انقالبى فعال است، همان كسى است كه هاى  امروزه در گروه كمونيست
هم كه داشت از او ياد  درستىجناب منصور حكمت آن چند عقيده نادر 

   .حكمت بوداو در دانشگاه كنت مدتى استاد ! گرفته بود

ماينده يك نوع مندل را بعنوان ن "زميتروتسك و يتروتسك"كتاب در كالينيكوس  :س
به دنبال آن است كه  يشكند كه در همه تحليل ها ستي معرفي ميارتودوكسي تروتسكي

گروه ديگري را  مندل نجات دهد و در مقابلو حتا ادعاهاي غلط تروتسكي را ها  حرف
به عنوان كساني كه س يكاستوريادمرتد مثل شاختمن و هاي  مطرح ميكند به عنوان گروه

جامعه شوروري و استالينيزم و از ، بر سر تحليلي به موضع گيريهاي متفاوت از تروتسكي
بر اساس تحليل اروپاي شرقي و انقالب چين، به دنبال  دگفتي انهمانطور كه خودت

از  اند ي سعي كردهرو به جاي مفهوم دولت منحط كارگ اند ديگري رفتههاي  بازببيني
اما همه اينها در نهايت  .اصطالحاتي مثل كلكتيويزم آريستوكرات و اينها استفاده كنند
رسد كه از جنگ  ش ميمنجر شد به راست روي و اين در شاختمن به شكل حاد خود

جريان كليف را به عنوان گروهي  ، كالينيكوساين دو تابرخالف ولي . يتنام دفاع ميكندو
جزو هاي ماركسيزم و سوسياليزم وفادار هست و همچنين  كه در عين اينكه به آن بنيان

مندل سعي ميكند همه جا دفاع كند و  مانندولي نه  محسوب ميشودسنت تروتسكيستي 
شان يك  مواضعرود بلكه  و نه به راست ميتوجيه كند اشتباه تروتسكي را  ادعاهاي
  چيست؟ شمانظر . گيري مجدد درون خود تروتسكيزم است موضع

 .ى استغلطادعاى اما در كل درست است  از اين حرفهايي  جنبه: ث.ت
خود  !تا تحليل است كات اند پيست بيشتر افكار كالينيكوس مابقىمثل 
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سوسياليستى هم طرفدارى از هاى  هم حرف. همينطور استايشان هم 
نخست اينكه بله مندل به نظر من هم از همه . جمهورى اسالمى

به نظر من هيچ كسى در آن دوران جوهر اصلى بلشويزم . بودتر  ارتدوكس
اما اين نظر بسيارى از  .كرد نمى را به ارتدوكسى مندل بيان

شما كمتر تروتكسيستى از . نبودمعروف آن دوران هاى  تروتسكيست
. جريانات مخالف را پيدا خواهيد كرد كه مندل را به ارتدوكسى متهم كند

 ديگر تروتسكيست آن دوره بيشتر او را رويزيونيستهاى  اغلب سازمان
از يكى از طرف ديگر چرا كه عليرغم ارتدوكسى بلشويكى او . دانستند مى

به همين خاطر هم اين قدر بر . بودآن دوران هاى  تماركسيسترين  نو آور
در احياى تئورى و عمل انقالبى در  .نسل جوان آن دوره تاثير گذار بود

  . سهم بقيه روى هم حتى قابل مقايسه با سهم مندل نيست 70و  60دهه 

 بخش(كوچكى بود كه از حزب كمونيست انقالبى جمع گروه تونى كليف 
 و هر چند ادعا دارد توانسته است داخراج ش) چهارم در بريتانياالملل  بين
جديدى بسازد، عمال تا به امروز به همين گروه انگليسى محدود الملل  بين

) 1950(اين گروه نخست با نام گروه بررسى سوسياليستى . مانده است
 تاكتيكدر آن دوره نظير گروه تد گرانت و جرى هيلى  واعالم وجود كرد 

به گروه  62در سال اين جريان . كرد مى دنبال را كارگر حزب در انتريزم
به حزب كارگران  1977انترناسيوناليست و در سال هاى  سوسياليست

اوائل تنها ويژگى اين جريان خود تونى كليف و . سوسياليست تبديل شد
  . دولتى او براى تو ضيح ماهيت شوروى بوددارى  سرمايه تز

دارى  سرمايه تئورى ،در ضمن اين جا اضافه كنم بر خالف تصور رايج
بهترين و يا  است و نه اين تئورىنه تنها نمونه توني كليف دولتى 
قبال داخل خود حزب كمونيست شوروى همين تئورى به . آنترين  منسجم
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حتى بنابراين . شكلى به مراتب دقيقتر و كمتر متناقض بيان شده بود
. قديمى نبودهاى  او نيز چيزى جز تكرار ناقص بحث "هژوي"هاى  تئورى

بنابراين من واقعا بسيار مايلم بدانم دست آورد ويژه تونى كليف و سازمان 
هاى  اتفاقا در آن دوره بحثبوده است؟  هنو آورش در تئورى دقيقا در چ

در گرفت كه بايد در فرصتى ها  مهمى بر سر اين تئورى بين ماركسيست
ر پرتو تجربه بخصوص د. براى خواننده ايرانى نيز دوباره مرور كرد

 را دقيق دنبالها  ما در همان دوره هم اين بحث. فروپاشى شوروى
كرديم و شايد از اولين جرياناتى باشيم كه برخى مقاالت مهم اين  مى

بنابراين هر چند اين جواب كامل . ترجمه كرديم را به فارسى نيزها  بحث
جناب . نظرات ايشان را نبايد جدى گرفت ،سئوال شما نيست اما خير

ضد  تئوريك، "نوآورى"پس از اين همه  همان كسى است كه كالينيكوس
 ارزيابى "ضد امپرياليستى خرده بورژوايى"جنبش را اسالمى انقالب 

و اضافه كنم به دليل همين حكم نيز ايشان اينجا مفتخر به لقب  .دنك مى
نفهميده هنوز هم بعد از اين همه سال و ا. استآهللا كالينيكوس شده   آيت

است كه دستگاه شيعه خود بعد از سلطنت بزرگترين مالك ارضى در 
به ماركسيزم و سوسياليزم ايشان به  "وفادار"سازمان . ه استايران بود

و تلويزيون رسمى آن و طرفداران رژيم شان  استالينيست دوستانهمراه 
ها  دست" كارزاركه دست هم دادند در ائتالف ضد جنگ در اينجا دست به 

چرا؟ چون ما هم . كنند جرااخ ضد جنگ ائتالف از را "از مردم ايران كوتاه
سركوب مردم توسط مخالف مخالف جنگ افروزى امپرياليزم بوديم و هم 

  . آخوندى- رژيم سرمايه دارى

عملكرد سازمان ايشان در جنبش ضد همين ها  براى ما ايرانىفكر كنم 
 .با ماركسيزم و بلشويزم است بهترين اثبات ميزان آشنايى ايشان جنگ

اما  ،ممكن است زمانى اين جريان از سنت تروتسكيستى بيرون آمده باشد
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واقعى طبقات كارگر و هاى  منافع و خواستدقيقا درست بر ضد آن سنت 
 .خواهد كرد "ضد امپرياليستى"زحمتكش را همواره فداى بورژوازى 

، اند طرفدار ايجاد كردهگروهى ها  در چند كشورى كه اينبيهوده نيست 
تفاوت بزرگى بين مواضع اين جريان به اصطالح تروتسكيست با احزاب 

هم   هاارتدوكس آنهاى  و همانند استالينيست. ندارد وجوداروكمونيست 
بدين . اند تقسيم كردهها  و ضد امپرياليستها  امپرياليست را به نظام جهاني

يد و با امپرياليزم مخالفت كند يابتريب اگر آتيالى هان هم از قبر بيرون 
  . اينها دنبالش خواهند رفت

  ؟تا هارمن و كالينيكوس همه از اين مواضع دفاع ميكنند گرفته از كليف :س

عليرغم همه اين  ؛ واز موقعي كه من اينها را ميشناسم تا امروز: ث.ت
، اند بودهعضو  در آنكه  معروفىهاى  جالب و آدمهاي  كتابها و اين حرف

اپورتونيست و راست  بر سر هر مسئله روز و عملى همواره اين جريان
مثال . البته در هر سازمانى اعضاى بهتر و بدتر هم هست. عمل كرده است
كردم و حتى  مى كريس هارمن و جان مالينو را دنبالهاى  من شخصا نوشته

ز را اها  كارگرى انگليسى روش آنهاى  در رابطه با نحوه كار در اتحاديه
دانستم اما از لحاظ سياسى هيچ وقت نظرم در  مى روش آى ام جى بهتر

مرور زمان غير بلشويكى بودن آن را . باره ماهيت اين گروه تغيير نكرد
اين سازمان يكى هم  "محاسن"از اما . هر چه بيشتر برجسته ساخته است

كه جناح مخالف اخراج  است اين است كه تا كنون حتى يك بار نشده
 را بهتر خودشانعناصر  خودشاندر نتيجه هرچند وقت يك بار  !نشود
كه ديگر چيزى از سوسيال دموكراسى باقى من حتى امروز . كنند مى تصفيه

اگر . دانم مىتر  راديكالها  جناح چپ سوسيال دموكراسى را از ايننمانده 
و حزب توده شان  توانستيد بين مى در ايران بودند شايد به دشوارىها  اين
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من كه خودم با جريانات مائوئيست آشنا بودم . يا اكثريت تفاوتى پيدا كنيد
  . ديدم مى ها در اينهايى  همواره شباهت

  .نمونه ي ديگر را هم ذكر كنيد شدن اين مسائل تر  براي روشندتواني مي :س

؟ مثال شعار اصلى انتخاباتى اينها در چند انتخاباتى كه نمونهفقط يك . ت
دوره شاهد بودم همواره اين بود كه به حزب كارگر راى بدهيد من در آن 

يا به همين كيش شخصيتى كه دور تونى . سوسياليستىهاى  اما با سياست
 . تا شباهتشان به استالينيزم را ببينيد نگاه كنيد اند كليف ساخته

در . اما بد نيست همين جا به يك تجربه مثبت اين جريان نيز اشاره كنم
 shopsteward شكل گرفت معروف بهبريتانيا جنبشى  در 70دهه 

movement  .اتحاديه (رسمى قع نمايندگان ادر وها  شاپ استوارد اين
شاپ اينجا نه به معناى  - كارگران در كف كارخانه و محل كار بودند) هاى

هاى  حركت. بكار رفته مختلف در يك واحد توليدىهاى  مغازه بلكه بخش
سازشكار رسمى و رهبران هاى  سياستآنان اغلب در اعتراض به 

در آن دوره زودتر از همه به اهميت اين اس .آيگروه . بودها  اتحاديه
. جريان پى برد و در واقع رشد بعدى خود را مديون همين ماجراست

بررسى اما از زاويه . همين بود كه آى اس را به اس دبليو پى تبديل كرد
ارگرى بررسى تجربه اين دوره براى ما امروزه هم مهم جنبش ك الشكا

هاى  تجربيات مربوط به مبارزه براى كنترل كارگرى و جنبشاصوال . است
در دوره بعد در بريتانيا  و رفرميست رسمىهاى  از پايين در مقابل اتحاديه

دست آوردهايى است كه بايد مورد  70تا اواسط دهه از جنگ جهانى دوم 
آى اس تجربه بهترى از جنبه  .ى ما هم قرار بگيردتوجه و بررس

از تجربيات دوره انتريزم (داشت ها  در داخل اتحاديهاز پايين هاى  جنبش
ورتى كه آى ام جى بيشتر به مسئله كنترل كارگرى صدر ) در حزب كارگر
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و افراد سرشناس جنبش كنترل ها  و اغلب تئوريسين كرد مى توجه
  . كارگرى مثال كن كوتس از اعضاى آن بودند

اين حرف درست است كه تشكيل حزب كارگران سوسياليست هم بر  شمابه نظرپس : س
   بهش اشاره كرديد؟ اساس همين رشدي بود كه

به اين نتيجه رشد در بين شاپ استواردها بله دقيقا بعد از مدتي  : ث.ت
در ضمن جريان جرى هيلى هم  !توانند حزب شوند مى كه ديگر رسيدند

حزب كارگران انقالبى را ايجاد كرده بود و نشريه  كه بزرگتر از اينان بود
ياليست پاسخى بود به ستاسيس حزب كارگران سو. كرد مى روزانه منتشر

البته . سه هزار عضو داشتحدود اين جريان شايد  ر آن زماند. اين رقيب
چيز كوچكي  آن دورهان چپي در عضو براي يك سازمداشتن سه هزار 

، اما شد مى محسوبتشكيالت مهمي در همان زمان هم نبود و به هر حال 
حزبى نه هرگز كجا؟ بنابراين ها  ميليون عضو اتحاديه 12سه هزار كجا و 
اس دبليو پى كماكان سازمانى است . ارتباط چندانى با طبقهدر كار بود و نه 
معرف چيزى نيست و تا جايى كه جويى كه هنوز هم روشنفكرى دانش

كند هرگز فراتر از همان گرايشات  مى ارتباطى با جنبش كارگرى پيد
 روح و بى امروزه دستگاهى .آن نرفته است اكونوميستى موجود در

به مراتب كوچكتر از آن باقى مانده كه جز از طريق  بوروكراتيك و
.  تواند به حيات خود ادامه دهد نمى و مخالفينداخلى هاى  سركوب بحث

  .همين دو سال پيش مجددا گروهى از مخالفين را اخراج كردند

حزب كارگران  1973مجمع كار سوسياليست و بعد سال ابتدا طبق گفته كالينيكوس  :س
  .شود تشكيل مي 1977حزب كارگران سوسياليست سرانجام انقالبي و 

  !درستهقاعدتا : ث.ت

   گرديم سر ايران؟بر داگر موافق باشي حاال :س
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مربوط به ايران الزم است در هاي  قبل از اينكه برگرديم سر بحث :ث.ت
اگر بخواهم مسئله اختالف ما با . مويرا بگاي  ادامه همين بحث قبلي نكته

مسئله برنامه  بايد به  خالصه كنميك نكته كليدي در فقط را  كليف جريان
اين جريان نه تنها به برنامه انتقالى تروتسكى اعتقاد . اشاره كنمانتقالى 

 - گرايشى دور ديويد يفى (حتى گرايشى درونى  70نداشت بلكه در دهه 
را به خاطر دفاع از برنامه انتقالى اخراج ) امروزه گروه كمونيست انقالبى

 به اعتقاد من برنامه انتقالى يا بهتر است بگويم برنامه عمل انتقالى در. كرد
-تروتسكيزم تداوم سنت بلشويزماگر .  واقع جوهر تروتسكيزم است

زم است پس دفاع از روش بلشويكى در تدوين برنامه انقالبى بايد در يلنين
بنابراين به اعتقاد من مسئله بر نامه و رابطه برنامه با  .اين ادعا باشدمركز 

مفهوم و  ماركسيستى مسئله تئورىترين  كليدى انقالبى- فعاليت مبارزاتى
كسى . براى من ليتموس تست بلشويزم در همين است. حزب انقالبى است

   !كه اين مسئله را درك نكرده است بلشويك نيست، اكونوميست است

هاى  تقسيم سنتى برنامه كارگرى كمينترن در جمعبندى تجربه انقالبى
سوسيال دموكراتيك به برنامه حداقل و حد اكثر را ارتجاعى ناميد و بر 

 يعنى در. انتقالى در برنامه انقالبى تاكيد كردهاى  ضرورت طرح خواست
هايي  خواست از سطح آگاهى موجودروى  دنباله به جاى بايداي  هر مبارزه

 و نيازهاى جارى مرحله فعلي آگاهيهمين كه هر چند از  طرح كردرا 
به را دارى  سرمايه ديناميزمى ضدشان  مبارزه پيراموند ولي نميكنآغاز 

ى آگاهكه جنبش را به طرف هايى  يعنى خواست. حركت در خواهد آورد
  . دنكن هدايت ميداري  سرمايه ازسوسياليستى و ضرورت فراتر رفتن 

گونه بيان كرده است و يا تفسير چالبته اينكه خود تروتسكى اين تئورى را 
از آن چيست جاى بحث دارد اما جوهر اصلى اين ها  برخى تروتسكيست
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شرايط مناسب درك انتقالى و هاى  خواستاهميت و مفهوم  يعني  ،تئورى
آوردهاى مهم تجربه بلشويكى  از دست  ،برنامه انتقالىعملى براى طرح 

بنابراين . سازد مى اين همان روشى است كه ما را از رفرميزم متمايز. است
قالى براى من تعجبى ندارد كه چرا جريانى اكونوميستى مخالف برنامه انت

ترين  كباشد اما اينكه در ضمن ادعا كند تروتسكيست هم هست مضح
  . ستمعما

 هركسى كه پس از انقالب اكتبر هنوز از برنامه حداقل و حد اكثر صحبت
و بنابراين نه  تواند به خود بلشويك بگويد مى نهديگر كند  مى

 دل ازتواند  مى يعني ،فعليت دارد در دوران ما اگر انقالب. تروتسكيست
. فراهم شود نيز سرعت مقدمات آن ناگهان و به شرايط موجود به همين

اساسا اين تاكتيك كه ما فعال بايد براى مدتى دراز و در چارچوب بنابراين 
ها  آپاراتچيكهاى  شندرقازو حفظ اين  حداقلهاى  وضعيت موجود به رفرم

اى  حلقهآن دنبال اى  در هر مبارزهبايد . اكتفا كنيم رويايى ارتجاعى است
 ىپلبتواند رفت كه بين نياز و شعار امروز و ضرورت فراتر رفتن فردا 

ذاتا اس دبليو پى نه تنها اين روش را . انتقاليروش  گويند مى اين به .بزند
بلكه همان طور كه گفتم طرفداران آن  ،قبول نداردكند و رسما  نمى درك

  . كند مى را اخراج

روش انتقالى كمينترن و تروتسكى از دست خود  اينجا در پرانتز بگويم
تا جايى كه من موضع . نيز جان سالمى بدر نبرده استها  تروتسكيست

كنم خود او هم اعتقاد نداشت برنامه يك حزب  مى تروتسكى را درك
در واقع آن چه خود او برنامه . شود به برنامه انتقالى مى كمونيست خالصه

عملى  بخشيعنى . مشخص بودهاى  ل براى دورهناميد برنامه عم مى انتقالى
و نه اينكه ما براى تمام دوران بعدى فقط يك برنامه داريم و  .برنامه حزبى
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متاسفانه همين تصوير . است 1938آن هم برنامه انتقالى نوشته تروتسكى 
  .دانند مى تروتسكيزم ارتدوكساى  خام را عده

بخصوص  70و اوايل دهه  60تا به اينجا با حال و هواي جريانات فعال انتهاي دهه  :س
برگرديم راجع به تجديد حيات چپ در خود ايران صحبت حاال  آشنا شديم و  ستاندر انگل
سامان پيدا از كي آغاز شد و بر چه اساسي گروه . و پيدايش گروه كندوكاوها  زمينه. كنيم
  كرد؟

شخصا در تمام اين دوره به من به هر حال ور كه قبال گفتم طهمان  :ث.ت
برخى هم با در بيرون و ميكردم ى براى خودم يشكلى فعال بودم و كارها

و درضمن با چند دوست . در ارتباط و تماس بودمها  از جريانات و فعاليت
 .ه بودگروه اوليه از دل همين چيزها شكل گرفت. آشنا شده بودم ايرانى هم

 دوست همو  .)ن.ع( هم خانهاضافه بر خودم و دوست اشاره كردم  قبال
دوست جديدى نيز پس از رفتن به كنفدراسيون .) ح.ح( دانشگاهى
گفتند سر كه آنجا مرا به يك جلسه آموزشي دعوت كردند . پيداكردم

بعد از چند جلسه . من هم پذيرفتم كه ميكنندبحث  هر هفته انقالب روسيه
در واقع كائوتسيكيست هستند و بنابراين ترك كردم ها  ملتفت شدم اين

   .).خ.ه( آمدبيرون  منهم با ديگراما يك نفر 

  ها هيچ ربطي به گروه اتحاد كمونيستي دارند؟ اين :س

و آمدند  بيرون نه اينها اولين جرياني هستند كه از جبهه ملي :ث.ت
جوانان . اتحاد كمونيستي چندين سال بعد از اينها بود. ماركسيست شدند

 شدمي منتشرلبنان  فكر كنم دركه  جبهه ملى گرد باختر امروز تر  راديكال
سران جبهه ملى بويژه پس از اى  برنامه ناتواني و ضعف. بودند جمع شده

را به سوى ماركسيزم سوق داده شان  انقالب سفيد عمال بسيارى از جوانان
پديده مشابهى را ما در روسيه قبل از انقالب تحت عنوان ماركسيزم . بود
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شرايط زار تاريخى خود به تئورى بورژوازى ناتوان در بيان  .رسمى داشتيم
   . آورد مى ماركسيستى روى

  ؟چه سالي بود اتاين جلس :س

  .ميوشبچهارم الملل  بين عضو كه قبل از اين .71يا  70 :ث.ت

  .شويد چهارم ميالملل  بين وارد يپس چهار نفر :س

. بر سر نحوه كار به توافقاتى رسيديمو كرديم مذاكره نخست بله  :ث.ت
خواهيم  مى چرا كه همخواهيم بصورت فردي عضو شويم  ماگفتيم كه نمي

آن در گير شويم و هم تحت هاى  در واحدهاى آى ام جى و فعاليت
هم پذيرفتند و ها  آن. ايرانى ادامه دهيمهاى  خودمان به فعاليتديسيپلين 

اتفاق تا جايى كه يادم هست  اين. تقسيم كردندا بين واحدهاي مختلف رما 
  .72شايد هم اوائل  .بود 71 اواخر سال

  كشد؟ اين كارها چقدر تا تشكيل كندوكاو طول مي :س

 معروفكندوكاو  است كه بعدا به گروه اين گروه همان گروه :ث.ت
هاى  اضافه بر شركت فعالى كه در فعاليتالملل  بين ما با ورود به. شود مى

جلسات مرتب خود را نيز  به عنوان يك گروه ايرانيكرديم  مى آى ام جى
 خودمان رانظرى -بايد هم مجله سياسىبزودى دريافتيم كه و . داشتيم

 مطالب كه بتوانيمانتشارات جديدى به راه اندازيم منتشر كنيم و هم 
كندوكاو و . را نيز انتخاب كرديمشان  نام .را منتشر كنيمالملل  بين

. اما يكى دو سال طول كشيد تا اين پروژه را عملى كنيم. انتشارات طليعه
هايى  اول كندوكاو را منتشر كرديم و چندى بعد هم طليعه با انتشار ترجمه

  . چهارم اعالم وجود كردالملل  بين از اسناد

  اي ميافتد؟ اتفاق عمده چه كشد انتشار نشريه طول مياين دو سالي كه تا  :س
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تا هر چيز  درونىهاى  و بحث هستيم مطالعه حقيقتش بيشتر درگير :ث.ت
ما به عنوان يك گروه هاى  در ضمن با ورود به كنفدراسيون فعاليت. ديگر

در جنبش دانشجويى ايرانى نيز آغاز شده بود و در نتيجه در اوائل كار 
 دريعني . بوديم و مشغول آشنا شدن با مسائل و جريانات سياسى موجود

الملل  بين با پيوستن بهبه عالوه . خودمان را ساختيماول بيشتراين دوسال 
فهميديم حزب الملل  بين ود بهبا ور . رفقاى جديدى هم به ما اضافه شدند

ها  اين(سوسياليست آمريكا نيز چندين عضو ايرانى دارد كارگران 
هر . شوند مى هستند كه بعدا به گروه بابك زهرايى معروفهايى  همان

چهارم الملل  بين و در واقع اولين ايرانى عضوها  آنتر  چند عضو با سابقه
داشتيم اما هايى  قبال هم خبر ،البته). جواد صديق – محمود صيرفى زاده بود

هم به ما ها  سه نفر از اين. توانستيم ارتباط مستقيم برقرار كنيم مى اكنون
سه در اين مدت . قبل از انتشار كندوكاو و بقيه بعد از آن يكى. پيوستند

 فهميديم كه در ضمن. نفر هم از دانشجويان امپريال كالج را جلب كرديم
االن دقيق به خاطر  .در ايتالياو هم  داردتماس انسه يك در فرهم الملل  بين

  . نفر بوديم 8يا  7منتشر شود  1ندارم اما قبل از آن كه كندوكاو شماره 

 در مخالفت با رهبرىراستى  در آن دوره جناحچهارم الملل  بين در
 كه عمدتا توسط اكثريت بخش آمريكا هدايت ه بودشكل گرفتالملل  بين
ايرانى آن نيز به جز سه نفرى كه به ما پيوستند همه اعضاى . شد مى

 ما بر عكس طرفدار مواضع اكثريت دبيرخانه. طرفدار اين جناح بودند
ويو يلو از سندى كه با امضاى سه تن از رهبران بين الملل،  بوديمالملل  بين

بنابراين . كرديم مى منتشر شده بود دفاع ، پير فرانك و ارنست مندلميتان
ن ابتدا ما در واقع به مثابه دوگروه مخالف با يكديگر مواجه شديم از هما

  .تا دو گروه عضو يك جريان واحد

  محل اختالف چه بود؟ :س
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. منجر شده بود 53بود كه به انشعاب ها  اختالفات عمدتا همان :ث.ت
عمال به سازماندهى در واقع نه تنها  63بخش آمريكا عليرغم وحدت 

دوباره  63داد بكه عليرغم توافقات كنگره  مى ادامهجداگانه گرايش خود 
 و آشكارترتوان گفت بيشتر  مى در واقع. به مواضع سابق خود بازگشته بود

در پشت يك ظاهر دفاع از ارتدوكسى تروتسكيستى در . بود شدهراست 
نوعى تفسير راست و . نوعى بازگشت استالينيستى مخفى شده بود واقع

قالب مداوم تروتسكى و نوعى بازگشت به برنامه از تئورى اناى  مرحله
 سهاما بطور مشخص . حداقل سوسيال دموكراسى به جاى برنامه انتقالى

 مسئله مبارزه مسلحانه ،مسئله ملى. بحث در آن دوره توجه ما را جلب كرد
  . )بويژه دانشجويى وزنان(غير كارگرى هاى  و جنبش

سياسى يكى از مسائل همواره مسئله ملى در دوران بعد از جنگ جهانى 
درونى نظرى و هاى  شكافنقدا و مباحثات پيرامون مسئله ملى  .بود روز

 در يك معناى كلى. اين گرايش راست را برجسته ساخته بودتفاسير 
ناسيوناليستى را هاى  از جنبشروى  دنباله قسمىها  توان گفت اين مى

ت جديدى نيز پديدار شده ن دوره اختالفاهمياما در . تئوريزه كرده بودند
از تاكتيك مبارزه مسلحانه در آمريكاى ) 1969(دفاع كنگره نهم  .بود

ى بود كه در جناح مخالفرسمى اين جريان براى علنى ساختن ه التين بهان
. "تروتسكيست-جناح لنينيست" :با نام پر طمطراق. عمل قبال فعال بود

در مقابل مبارزه مسلحانه به شكلى مصنوعى در واقع حزب لنينى را ها  اين
يى به درستى جاالملل  بين اكثريتدر مفهوم در صورتى كه . ندداد مى قرار
گرفته  و تاكتيك مبارزه مسلحانه در نظربراى بخش مسلحانه حزب  نيز

هاى  روشن شد كه در باره رابطه جنبشها  در همين بحث. شده بود
  .استگيرى  شكل ز اختالفاتى در حالاجتماعى و انقالب سوسياليستى ني
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  را دارند؟ (Path Finder)ثفايندر كه انتشارات پها  ينهم :س

قل اما تحت تشركتى است مسالبته انتشارات پثفايندر . بله همين ها :ث.ت
هم در واقع به  سو انتشارات فانو ه و هستبود كنترل همين بخش آمريكا

   .تعلق داشت تا به گروه ايرانىها  همين

و عمومى ما اولين المللى  بين گذشته از اين مسائل. برگردم سر اختالفات
اولين . پيرامون مسئله ملى بوداى  كه از اين عده ديديم جزوهاى  نوشته
از تئورى انقالب ها  كه توجه ما را جلب كرد در واقع تفسير آناى  نكته

براى ما  .كه انقالب پيگير ترجمه كرده بودند در اين جزوه بودمداوم 
و حكايت از ديدى نادرست از تئورى  همين انتخاب لغت تصادفى نبود

پيگيرى در انقالب دموكراتيك به ها  به اعتقاد آن. تروتسكى داشت
 منجر يسوسياليستخود بخودى و به اصطالح ابژكتيو به انقالب اى  گونه
با  ه بودشد بدين ترتيب دفاع از تئورى انقالب مداوم مساوى. شد مى
اين البته راه را براى . مليت ها رى در دفاع از حق تعيين سرنوشتييگپ

خواهيم ديد همين  .گذارد مى از نيروهاى بورژوايى بازروى  دنباله هرگونه
تداوم انقالب . از خمينى كشانيدروى  دنباله تفسير اين جريان را به

دموكراتيك به سوسياليستى نزد تروتسكى به واسطه رهبرى پرولتاريا 
در همان  رهبرى نا آگاهحتى چنانچه ها  شد اما در ديد اين مى تضمين

فرا  يخواست دموكراتيك پيگيرى نشان دهد انقالب به انقالب سوسياليست
رهبرى پرولتاريا در نگاه خود تروتسكى ب اينجاست كه الج. خواهد روييد

ضرورى است كه در عصر  دقيقا به اين دليل دموكراتيك "مرحله"در 
دموكراتيك هاى  اليزم رهبرى بورژوايى حتى در دفاع از خواستامپري

   .ناپيگير است

  برخورد شما با اين گروه چطور بود؟ بحثي چيزي پيش آمد؟ :س
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اما اين فقط يكى از . سعى كرديم بحثى درونى آغاز كنيمله فوري ب :ث.ت
 آغازى با اين جريان بحثهم بايد . كارهايى بود كه در مقابل ما قرار داشت

كرديم و هم نشريه خودمان را  مى كرديم، هم در كنفدراسيون مداخله مى
در ضمن خود ما هم در سطح دانشگاهى فعال بوديم و . كرديم مى آماده

خود را از طريق ساختن مستقل هاى  توانستيم فعاليت مى آن جا كه
انجمن ايرانى امپريال كالج و كل . برديم مى ايرانى پيشهاى  انجمن

عملكرد اين در هر حال اما . دانشگاه لندن وقت زيادى را از ما گرفته بود
همه ما را با همان . گذاشت مى عده در آمريكا طبعا بر كارهاى ما هم اثر

از طرفى سازمان دانشجويى آمريكا يكى از بدترين . زدند مى چوب
د واحدهاى كنفدراسيون و كامال زير كنترل يكى از جريانات مائوئيست بو

از طرف ديگر رفتار . بودتر  هتاكو تر  كه در باال گفتم از همه استالينيست
. اينها هم از طرفى راست روانه و از طرف ديگر سخت سكتاريستى بود

به هر حال جريان اينها از . نوعى عكس برگردان همان گروه مائوئيستى
گرفته كنفدراسيون آمريكا اخراج شده بود و اين البته گريبان ما را هم 

از طرفى بوضوح مخالف اخراجشان توسط رهبرى استالينيستى ما  .بود
سكتاريستى و راست هاى  خواستيم با سياست نمى بوديم و از طرف ديگر

  . اينها شناخته شويم

در مان  هاى در باره سياستها  بدين ترتيب ما تالش داشتيم تا بحثى با آن
مجبور شدم براى اين بحث عاقبت من  . داشته باشيمجنبش دانشجويى 

   .  سفرى به آمريكا بكنم

  چهارم با هم در ارتباط بوديد؟الملل  بين فقط بواسطه عضويت در :س
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كه  اى  جزوه :يمه بودخوانداز آنها بله گفتم ما فقط اين دو تا سند را  :ث.ت
ببين "(جواد صديق سر مسئله ملي نوشته بود و جواب آذر طبري به او 

  .نميدانستيماز آنها جز اين چيز ديگري . )"كجاست تا به كجاتفاوت ره از 

  هست؟ها  االن دسترسي به اين نوشته :س

  .توان پيدا كرد مى و اما حتما در جايى هستمن ندارم  .ت

  راجع به مسئله ملي چه بود؟اش  موضع گيري :س

از حق تعيين يعنى دفاع موضع گيري كالسيك لنينيستي گفتم از : ث.ت
 تحت ستم آغاز كرده بود اما كل جزوه در خدمتهاى  مليتسرنوشت 

را اين ديد راست از انقالب مداوم  تفسيرى از مسئله ملى در ايران بود كه
اينها در واقع شايد بدون آن كه خود درك كنند به . به اصطالح اثبات كند

روى  دنباله رهبرى بخش آمريكا براى توجيهبندى  فرمولوار  شكلى طوطى
مطابق اين . كردند مى رهبرى فيدل كاسترو را براى شرايط ايران تكراراز 

تفسير از آن جا كه رهبرى كاسترو در مبارزات ضد امپرياليستى پيگير بود 
 كه چيزى جز انقالب دموكراتيكرهبرى اين انقالب كوبا عليرغم 

  .به انقالب سوسياليستى فراروييدخواست  نمى

  ؟يدبحث كرد يرفي زادهص يابا زهرايي  آيا. گفتيد رفتيد آمريكا :س

براى بابك را  شانخود. بحث با فرد خاصى نرفتمنه من بخاطر  :ث.ت
اين . داند مى او خود را رهبر اين گروهروشن شد  عدر واق. فرستادندبحث 

در بخش آمريكا رايج بود و اينها هم آن را در جمع خود ها  پيشوا بازى
  .انعكاس داده بودند

بابك زهرايي را به عنوان سخنوري  )شورشيان آرمان خواه(بهروز در كتابش مازيار : س
  .كند مي قابل توصيف
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 اگر ژست و اداهاى تئاترى سخنورى است بله ايشان در مقايسه با :ث.ت
 اما بيشتر. سخنور بهتري بوددوره آن دانشجويى  "رهبران"ميانگين 
كرد تا  مى بيشتر جلبها  ژست و ادا. تيپ خمينى .بود تا سخنورىكاريزما 

تئوريك را درست بيان يك مسئله من هرگز نديدم بتواند . محتواى سخنان
  . حرف هابين او بود تا ارتباط  به خود بيشتركند اما توجه شما 

  .امريكا دخب رفتي: س

من شخصا به اين نتيجه  در واقع بعد از بحث با زهرايى و رفقايش :ث.ت
اصال توقع  .آبمان با اينها در يك جوب نميرود وجهىهيچ رسيدم كه به 

هم از نظر شخصيتي هم از نظر . اين قدر عميق باشدنداشتم اختالف بين ما 
عادى و روزمره اينها بيشتر به هاى  حقيقش به نظر من رفتار. سياسي

و از نظر سياسى هم . سياسىهاى  ژيگولوهاى خرده بورژوا شبيه بود تا آدم
هم جرات ابرازش را ها  اينها در ميامد كه توده اى خزعبالتى از دهان

بعد از اين سفر و پس از بحث گزارش آن در گروه ما روابط بين . نداشتند
ما قطع شد و عمال تا مذاكرات سال قبل از انقالب  هيچ گونه رابطه مجددى 

  . برقرار نشدمان  بين

  

  ؟ديرفي زاده هم همين حس را داشتيصراجع به  :س

. ي بودى ترجدبسيار آدم دست كم  ،نهاما ا ديدم هايشان را بعد :ث.ت
 . و نه خود محور اما دست كم سياسى و معتقدمحافظه كار  و خيلي راست

ى جز تكرار مواضع رهبرى ياتنظرنه  و بود اما نه چندان اهل جنگ و دعوا
او سعى كرده بود اين مواضع  البته القل. كرد مى ابراز آمريكااس دبليو پى 

هرچند فقط در چارچوب مسئله . را در رابطه با شرايط ايران تشريح كند
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بابك  "رهبرى"عمال به بود تر  او از همه قديمى با اينكهدر هر حال .  ملى
  .  كرد مى را دنبالاو تسليم شده بود و خط 

نادرست پس حرف مازيار بهروز كه آذر طبري را عضو گروه آمريكا محسوب كرده را  :س
  .؟گروه زهرايي منظورم استدانيد مي

ها  گفتم اين. وجود نداشت كه كسى عضو آن باشد گروه آمريكايي :ث.ت
عمدتا هم از . اعضاى ايرانى حزب كارگران سوسياليست آمريكا بودند

و نه همه با هم و يا در  لب شده بودندطريق جنبش دانشجويى ضد جنگ ج
بود كه  بخش آمريكا آذر طبرى هم يكى از اين اعضاى ايرانى. يك شهر
بنابراين نه  .طرف جناح اكثريت راگرفته بودالملل  بين داخلىهاى  در بحث

به  ايرانى "جمع"با مواضع رهبرى بخش آمريكا موافق بود و نه با اين 
انجمن "بعدا براى خود جمعى راه انداختند تحت نام ها  اين !رهبرى بابك

اما اين بيشتر با تشويق رهبرى بخش آمريكا بود كه گروهى ايرانى . "ستار
اينها را به الملل  بين بتواند در كنگره بعدى تاو طرفدار خود ايجاد كند 

نبود و نقدا هم ها  برى با اينطآذر . عنوان بخش ايران به كنگره بقبوالند
گفتم عليه مواضع  قبالخش آمريكا با اين مواضع مخالفت كرده بود و در ب
و  ما با او در ارتباط بوديم . بود منتشر كردههم سر مسئله ملى مقاله ها  آن

و  به ما پيوست او هم بالفاصله كم و بيشالملل  بين پيوستن ما بهپس از 
او حتى قبل  از نظر مقررات درونى بين الملل. شد لندنبعد از مدتى ساكن 

از آمدنش به لندن با ما ارتباط داشت چرا كه در بحث هاى داخلى بين 
 4 .نفر 5شد  مىبا آذر  در واقعگروه اوليه ما . رايش بوديمدر يك گالملل 

  .نفر در آمريكا 1. نفر در انگلستان

  هيچ ربطي با زهرايي نداشت ؟آذر طبري  :س
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توانست اين  مى و گاهى حتى شناخت مى اينها را  او از نزديك! نه: ث.ت
   !شبهه را ايجاد كند كه زياده از حد ضد اين هاست

  به چه نتايجي رسيديد؟ پس از گفتگوها :س

  . توانيم بكنيم نمى عمال اينكه كارى با هم. هيچ :ث.ت

  تاريخ اين جلسه چه سالي است؟ :س

  .اما اصال مطمئن نيستم 74يا  73 . دقيقا يادم نيست: ث.ت

  .اولين شمارهبويژه . راجع به كندوكاو صحبت كنيم :س

جلب الملل  بين بهاز نظر تئوريك  چرا من يل اصلي كهدال ى ازيك :ث.ت
تروتسكى تئوري انقالب مداوم  و پذيرفتن اى هشدم مسئله رد انقالب مرحل

فرانسه آن چه ذهن من  68فهم مه بعد از جذب و  قبال اشاره كردم . بود
به  .خود جلب كرده بود مفهوم فعليت انقالب سوسياليستى بودرا كامال به 

. كشيده شدم دنبال آن به مباحثات انقالب روسيه و مسئله مرحله انقالب
يا  رفقاى ديگر هم هر كدام به شكل خودشان همين نتايج را گرفته بودند

 يعني .با يكديگر عاقبت به جمعبندى مشتركى رسيده بوديمهاى  در بحث
لحاظ بيرونى به عنوان گروهى كه طرفدار از  شايد بتوان گفت گروه ما

يا گروهى كه اين مسئله يكى از  شد مى انقالب سوسياليستى است شناخته
هيچ گروه ايرانى ديگرى من به اضافه كنم   .نكات مهم مورد تاكيدش بود

كاو اساسا دليل انتشار كندو. ياد ندارم كه در آن دوران چنين نظرى داشت
طب طرفداران انقالب سوسياليستى در ايجاد ق :هم براى ما همين بود

  . جنبش دانشجويى خارج كشور

اول . اين هدف يك سرى وظايف را براى ما از همان آغاز روشن كرده بود
به  آموزشى براى آشنا شدن با اين مباحثاتاى  اينكه خود ما بايد برنامه
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آشنا شدن با مباحثات انقالب . ر بودتمركز ما حول چند محو. اجرا بگذاريم
اى، مباحثات اپوزيسيون چپ   تئورى انقالب مرحلههاى  روسيه و ريشه

اى، و بررسى تجربيات انقالبات   كمينترن در مخالفت با انقالب مرحله
بويژه انقالب (مثبت چه منفى، در پرتو اين مباحثات تجربيات ديگر، چه 

انقالب ويتنام و همين طور جنبش ملى چين، انقالب بوليوى، انقالب كوبا، 
 در و مواضع جريانات چپها  و آشنايى با گروه) در هندوستان، و ايران

  . بويژه در ارتباط با مسئله ملى و انقالب عرب منطقه

در  .كرديم يينتعبراى خودمان تحقيقي نيز اي  برنامه ما در اين ارتباط
دارى  سرمايه براى بررسى رابطه با شناخت از اوضاع ايران، يا دقيقتر،

كه بتوانيم كاربرد تئورى انقالب مداوم  ،بويژه پس از انقالب سفيد ،ايران
قرار شد آذر به مسئله ارضى و من به . در شرايط ايران را مشخص كنيم

دنبال بررسى وضعيت ) ح(رفيق ديگرى هم . مسئله صنعتى شدن بپردازم
    .طبقه كارگر را گرفت

در باره مسئله اى  ن كه شماره اول را منتشر كنيم جزوهآاما درست قبل از 
شدند سازمان وحدت كمونيستى  از انقالب رف كسانى كه بعدطاز  استالين

عمال مقاله اصلى شماره . جواب بگذاريم بى توانستيم نمى منتشر شد كه ما
آمده بودند و به   جبهه ملىطيف  كه از يدر بين جريانات. اول همين شد

عمدتا از  اما. بودن كماستالين شوروى و نقد  جلب شده بودند،زم ماركسي
مايه و  بى اين هم نقدى بود .ديدى بورژوا ناسيوناليستى يا بورژوا ليبرالى

چندان تمايلى براى جنگيدن رودررو با جريانات حاكم  اين جريانات. آبكى
در واقع و عليرغم همه اختالفات  ندنداشت در كنفدراسيون را مائوئيستى

از ماهيت  "دموكراتيك و ضد امپرياليست"همان تعريف استراتژيك 
اين تعريف در واقع قبل از آنكه جريانات . ندرا قبول داشتخودشان 
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يعنى . مائوئيست رهبرى كنفدراسيون را در دست بگيرند تصويب شده بود
اين در  پس. زمانى كه طرفداران حزب توده و جبهه ملى برترى را داشتند

اقع شعار بورژوا ناسيوناليزم ايرانى بود كه اكنون به شكرانه تز انقالب و
از طرف ديگر . بودشده  نيز "چپ"استالينيزم و مائوئيزم شعار  اى  مرحله
در پشت آن در واقع حمله به بلشويزم . از استالينيزم موذيانه بودها  نقد اين

ا در خود لندن ديده اين پديده را م. و بازگشت به كائوتسكيزم تبليغ ميشد
نظريات كائوتسكى  جوانان جبهه ملى خيلى طبيعى بهبوديم كه چگونه 

   .براى ما مهم بودها  متمايز كردن خودمان از اين. شوند  جلب مى

و حاكم  را هم توضيح دهم ما در آن زمان با ديد رايج در ضمن اين 
و  داشتيماختالف  نيز كنفدراسيونماهيت مائوئيستى از - استالينيستى

اين گونه  درك ! هم بود مبارزه با اين ديدانتشار كندوكاو در واقع نوعى 
 استاين معموال مثل سازمان دانشجويى اى  تودههاى  جريانات از سازمان

بدين ترتيب تالش . باشدها  كه سازمانى خوب است كه تحت كنترل آن
و وابسته اى  تودههاى  ايدئولوژيك كردن سازماناى  هميشه گونهها  اين
سازمانى مثال كنفدراسيون دانشجويان . به خودشان استها  آن ختنسا
اوال اين تعريف در . تعريف شده بود "د امپرياليستىضدموكراتيك و "

از خودشان بود شان  از مرحله انقالب و در واقع تعريفشان  واقع تعريف
ون تحميل بر كل كنفدراسيرا بنابراين برنامه حزبى جريانات مائوئيست 

ور كه طكه البته هر  بودندبعالوه اين مقوالت بقدرى كش دار. ندده بودكر
خواستند مخالفى  مى هر بار هم كه وشد  مى خواستند تفسير مى "رهبران"

اول عمدتا از اين  .شدند مى را اخراج كنند دست به دامن همين تعريف
جريانات مائويست ها  شد بعد مى تعريف براى طرد حزب توده استفاده

  .بردندمى عين همين را عليه يكديگر هم بكار 
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اين ديد از طرفى غير دموكراتيك بود  . ما البته با اين كامال مخالف بوديم
 سياسى متفاوت در بين دانشجويان را انكارهاى  چرا كه وجود گرايش

كه  لياقت سازمانيابى دارند هايى فقط آنگويد   مىدر واقع اين ديد . كرد مى
بود شديدا  معرف سياستى ديداين و از طرف ديگر . ن باشندمطرفدار 
خواست حق وجود و حيات گرايش سوسياليستى  مى چرا كه در واقع راست

خودشان كنفدراسيون را به شركت سهامى احزاب . را زير سئوال ببرد
مائوئيست تبديل كرده بودند اما اگر ما مى گفتيم انقالب ايران 

 با انتشار كندوكاو ما! ست مى گفتند مگر اينجا حزب استسوسياليستى ا
  . مستقيما به چالش بكشيماين ديد را  قصد داشتيم 

اول  مندل هم قول داده بود كه مطلبى در باره اوضاع منطقه براى شماره
فرستد كه اتفاقا مقاله جالبى در ارتباط با ظهور سرمايه مالى ايرانى و  مى

در آن دوره براى مسائلى اشاره كرده بود كه به عرب نوشت كه هر چند 
بينيم چه اهميتى در دنياى  مى همه ما قابل درك و جذب نبود اما امروزه

منظورم رقابت فعلى بين سرمايه مالى عرب و . واقعى پيداكرده است
  . ايرانى است

را قبول  تعاريفكرديم اين   مىاعالم  ما بنابراين با انتشار كندوكاو در واقع
 ى اين جنبش هستيم كه شماسوسياليستهمان گرايش ما يم و ندار
نيازى به كسب اجازه از كسى  و براى اعالم آن نيز. گوييد وجود ندارد مى

كه كنفدراسيون واهى  اغلب به همين بهانه در نظر بگيريد كه. نداريم
كردند كه  مى در جلسات جلوگيرى ماهاى  نه تنها از صحبتحزب نيست 

 به حمالت فيزيكى هم متوسلهتاكى مقدارى پس از  امكانش بودحتى اگر 
جاى شما خالى اولين بارى كه من در يك جلسه كنفدراسيون . شدند مى

بنابر !  يك فصل هم كتك خوردمدر خيابان صحبت كردم بعد از جلسه 
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حق براى دفاع از بود اى  براى ما انتشار كندوكاو در ضمن مبارزهاين 
  . در كنفدراسيون گرايش سوسياليستي

متعلق به  جريانهمان گذاشتند حرف بزنيد بيشتر  زدند و نمي اينهايي كه كتك ميآيا  :س
  ؟را شكل دادند رنجبرانها  تريعني كساني كه بعد؟ ندبودسازمان انقالبي حزب توده 

عمده مائوئيست داشتيم كه موقع ما اينجا سه جريان  آن. الزامانه  :ث.ت
اما در مجموع در كل  .فيزيكى مخالفين بودندهر سه اهل حذف 

 اينكار ها را مى كردند شايد كمتر از ديگرانها  اتفاقا رنجبرى كنفدراسيون
   .  همهبيشر از ها  و اتحاديه كمونيست

  .بعد از انقالب شدند رنجبران ؛نموقع كه رنجبراني نبودندآ :س

و به هم اين اسم  بود ستاره سرخشان  آنموقع اسم نشريهبله درسته  :ث.ت
   . هستندها  ولى كم و بيش همان. هم متداول بود

. دنهم در كنفدراسيون وجود داشتجبهه ملي البته طرفداران اضافه بر اين  
به اصطالح ها  اين. دانستند مى منجمله جرياناتى كه خود را ماركسيست هم

جنگ بودند اما در مقابل اكثريت حاكم اغلب كرنش را به تر  دموكرات
  .  دادند مى ترجيح

منجر اي  اين سياست ورود به كنفدراسيون يا نفوذ درون كنفدراسيون به چه نتيجه :س
  شد؟

 در .ما آنجا بودعمده  جنگ و دعواي سياسيكار عملى اصلى و  :ث.ت
ايران كار  خود در ارتباط بااما بوديم و محلى درگير المللى  بين هاى فعاليت
   . نبود جز دخالت در جنبش دانشجويى در خارج كشور ديگريعملى 

  منظورم اين است كه توانستيد عضوگيري كنيد؟ :س
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بعد از چند سال كار كم و بيش يك سوم اعضاى واحد لندن  بله :ث.ت
ما يكى از  79تا  ما آغاز شدتر  كه كار جدى 73 از. طرفدار كندوكاو بودند

وزنه سياسى ما در كنفدراسيون  .يمانجمن لندن شده بود سه جريان اصلى
چرا كه ما هم در چپ  .دست كم در بريتانيا. اما بيشتر از وزنه عددى ما بود

در . داديم مى سازمانها  محلى ريشه داشتيم و هم بطور مستقل در دانشگاه
بسيارى از . خواستند قادر به حذف ما نبودند مى نتيجه حتى اگر هم

 واحد لندن را در واقع ما فراهمهاى  امكانات لجيستيك براى فعاليت
  . كرديم مى

 در موردافشاگرى (عملى كنفدراسيون هاى  ما عاقبت از سياست در ضمن
به ستوه آمديم و تصميم ) رژيم شاه و دفاع از مبارزات داخل كشور

گرفتيم كارزار دفاعى مستقلى را سازمان دهيم و به واحد لندن بقبوالنيم 
  . د و خود عضو آن شودكه آن را برسميت بشناس

 campaign againstبه نام كمپين اين  repression  in  Iran ) كمپين
دفاعى ما هاى  توانست چپ بريتانيا را در فعاليت) عليه اختناق در ايران

كار ديگرى كه ابتكارش از ما بود و واحد لندن عاقبت . درگير سازد
با معرفى به نوبت  .سياسى تئوريك ماهانه بودهاى  پذيرفت برگزارى بحث

و حمالت فيزيكى ها  هتاكىعليرغم همه بنابراين . موجودهاى  همه گرايش
خود را نيز هاى  برخى سياستبه تدريج  بلكه توانستيم آن تو بمانيمنه تنها 

   . قبوالنديم

خيلي پرورش فردي خودتان  به دكه داشتيهايي  خود اين سخنراني كه ديك بار گفتي :س
  .كرد كمك 

واقعا بايد هر فردى يعني . داشتيمو جنجال خب ما هر روز دعوا  :ث.ت
و همين بحثهاي توي  دميتوانست با اينها طرف شو تا ايستاد مي شروي پاي
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ها  همين دعوا مرافعه. كه نميدانيد چيز ياد داد اكنفدراسيون آنقدر به م
 كه همه اين رهبرها جمع ميشدند يعني جايي كنفدراسيونهاى  توي كنگره

موجود در چپ ايران را به ما شناساند و نيز هاى  كم و بيش همه گرايش
كه  اين بود امهاى  تاكتيك ى ازيك. نحوه مقابله با عقايدشان را به ما ياد داد

و  سالن بزرگي بود با كلي آدمكنگره  .در حاشيه كنگره بحث راه بيندازيم
هاى  گزارش با. و هم بوروكراتيك اغلب هم كسالت آور ىروال كار با

بخش و در هر . دراز و خواب آورهاى  روخوانىدر نتيجه طوالنى و كتبى 
 خيلى آشكار و واضح شد مى سئوال و جواب يا بحثى هم كه اجازه دادهنادر 

خالى اغلب جلسات هم در نتيجه . دادند مى را نوبتكمتر به رفقاى ما اين 
ماجراهاى نابراين ب .و هم ما جز خوابيدن كارى در جلسات نداشتيم بود

هاى  رستوران وها  و يا در كافهكنگره سالن اصلى در حاشيه  هميشه اصلى
و ميرفتم وسط اينها  كه اين بود انهم كارم امبنابراين  .ددا مى رخبر  دورو

م به يچسبيد مى مثال .بحث راه انداختنفروش كندوكاو و به شروع ميكردم 
 راهشان  دور عقايد بحثىخالصه و اي  انقالب مرحلهمفهوم اينها از 

كه چند نفر از رهبران اينها وادار به بحث شوند و جواب م يانداخت مي
روش موثرى نبود اما تنها راهى كه بتوانيم عقايدمان را به گوش . بدهند
   .  برسانيم همين بوداى  عده

كشور چندان از لحاظ  اين روزها در خارجتر  ى جوانرفقايلي كه دالاز  ىيك
وجود  ىهيچ فعاليت مستمر .همين است اند عملى و تجربى رشد نكرده

هر هفته  كنفدراسيون باعث شده بود كه گاهى بودنهمين موقع  آن. ندارد
. بينيم مى اين روزها به ندرت همديگر را در سال. چند جلسه داشته باشيم

فعاليت  جنبه مهمترينآن موقع بايد در نظر بگيريد كه  در ضمن
حمايت از مبارزات رژيم بود و  عليه افشاگريدر خارج كشور دانشجويي 

از يعني . حساس بودها  افشاگرينسبت به اين گونه هم شاه رژيم . داخل
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امروزه هم خود . هراس داشت المللي بين رفتن آبرويش در سطح
از رژيم است هم خود رژيم نه تنها  بر ضد امپرياليزم مشغول افشا گرى

 هراسى ندارد كه وجهه ضد امپرياليستى خود را با آنها  اين افشا گرى
اپوزيسيون هاى  افشا گرى همواره تالش كرده است بدين ترتيب. سازد مى

اگر در . بگذاردضد انقالب مغلوب  مترقى را نيز به حساب امپرياليزم و
 سرشناس غربى در اعتراض به رژيم شاههاى  آدمدوره شاه جلب حمايت 

دنبال ايرانيان در اپوزيسيون خارج ها  دشوار بود در اين دوره خود اين
فرصت طلبى برخى از جرياناتى كه خود ازعاملين پيروزى . نديآ مى كشور

مالى هاى  آخوندى هستند و اكنون استفاده از كمك- ضد انقالب بازارى
 ودخ "زرنگى"را نيز به حساب  امثال عربستان سعودى و اسرائيل و آمريكا

، ضربه بزرگى به كل اپوزيسيون خارج از كشور زده است كه گذارند مى
انقالبات هاى  حتى همين امروز كه ديگر همه اين ماجرا. جبران ناپذير است

هستند جرياناتى كه امضاى تاييد گرفتن از هم  افشا شده هنوز  مخملى
اتى آورد مبارز  به مثابه دست نهادهاى امپرياليستى را با بوق و كرنا

امروزه رئيس جمهور آمريكا هم از حقوق كارگران . زنند مى خودشان جار
 اينگونه براى جايى دوره اين در ترتيب بدين .كند مى ايران صحبت

هاى  همين افشاگرى دورهآن در  .است  نمانده عمومىهاى  افشاگرى
موثر بوديم و همين موثر هم نتيجه ما موثر بود در اى  عمومى هم تا اندازه

كاري كرد و بايد كاري  توان مى ميداد كهها  بودن جنب و جوشي به ما جوان
در ها  همين فعاليت بله بنابراين .وجود ندارد اصالاالن آن روحيه  .كرد

شما جوانانى را كه در آن دوره در زندگي سياسي ما خيلي موثر بود يعني 
 بودند مقايسهه كه در ايران چپي شد كسانىبا  فعال بودندكنفدراسيون 

از  وهم بودندتر  فهميدهازلحاظ تئوريك  همها  كرديد، خارج كشورى مى
  . تجربه سازماندهى و عملى واردترلحاظ 



گروه کندوکاو –بخش اول   67  

Kandokav.com  ۴کندوکاو   

كه در آن مقطع هايي  اولين شماره كندوكاو و بحث انتشاررسيديم به آماده شدن و  :س
و مدعاهاي ها  كنيم در مورد بحث براي رفقا مطرح بوده و جلوتر هم بحث مفصلي مي

اهميت مقوالت و . و نسبتش با جريانات پيش از خودش جريانات چپ دهه پنجاه 
كند مثل مبارزه مسلحانه و صورتبندي  مفاهيمي كه جنبش جديد در اين دهه مطرح مي

اينها را از اين جهت . اجتماعي ايران و مفهوم امپرياليزم و مرحله انقالب و ساير نكات
برگرديم به صحبتي كه سر . گفتگوي خودمان روشن شودگفتم كه دامنه و گستره 

دانيم اين نشريه  مي .را شروع كرد كندوكاو داشتيم و تجربه تيمي كه تدارك و انتشار آن
نقش مهمي در سازماندهي و مطرح كردن نظرات گروهي از جوانان دانشجوي 

دوره متفاوت  هاي ديگر در آن هاي  غالب جريان ماركسيست ايراني دارد و با همه بحث
  .ييدبگو بيشتر  درباره شماره اول كندوكاو و ماجراها و مباحث آن. است

 ما تقريبا يك سال و نيم قبل از درآمدن كندوكاو عضوقبال گفتم  :ث.ت
شده بوديم و  بعد هم با سه نفري كه از آمريكا به ما پيوستند الملل  بين

شروع  دبيرخانه بين المللطرفدار گرايش اكثريت  بعنوان گروه ايراني
فكر كنم كرديم به عضوگيري و تا زمان در آمدن اولين شماره كندوكاو 

اين يك  در. كرده بوديم كم و بيش جلبسه نفر ديگر هم از امپريال كالج 
فكر . سال و نيم كه در آمدن كندوكاو طول كشيد سرمان حسابي گرم بود

انقالب سفيد را از زاويه  لك من مامور شدم بروم ماجراي كنم گفته بودم
 اصالحات ارضي همين كار را با قرار شد آذر. بررسي كنم د جهانىاقتصا

تدوين سياست مسئله كارگرى و را دنبال  .ح. بطور مشخص انجام دهد
 .مامور تداركات مالى شد و ع .ه. فرستاديم خودمان در بريتانيا دفاعى

  . انتشارات

 را بررسي و جمع بندي... روسى، چينى، كوبائىانقالبات هاي  مدلبعالوه 
شديم و مواضع خود را  مى آشناالملل  بين درونىهاى  با بحث ،كرديم مى

  . بوديمخودمان  حسابى مشغول ساختنخالصه . ساختيم مى مشخص
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 را براي ما گشوده بودو مسائل از مباحث  بزرگىدريچه الملل  بين بودن در
كه اى  مسئلههر در باره  .مفيد بودبراى خود من خيلى بخصوص كه 
 عاقبت چيزى پيدا يدميگشتالملل  بين در آرشيواگر  يدبدان يداستوميخ
به دقيقا همين بحث  در بهمان كشور فالن سال يدميديدمثال . يدكرد مى

فالن بخش  مسئله تئوريك در يا مثال سر فالن  بود و شدهشكلى ديگر باز 
. كه به فالن نتايج رسيد ه بودگرفت سال پيش در 20مهمى هاى  هم بحث
چيزى در كتابها ى يا در جاهاي ديگراين گونه مسائل از  بسيارىدر مورد 

   .كرديد نمى پيدا

چهارم خيلي الملل  بين دوم اين كه خود ما هنوز از نظر فرهنگ تئوريك
آموزشي هر بخشي كه هاي  ناپخته بوديم و در نتيجه خودمان هم در كالس

كه خواسته بوديم جي .ام.آي رفقاى ازبوديم شركت ميكرديم و حتا 
توان گفت عمدتا به  مى اما بطور كلى. براى ما بگذارنداي  كالسهاي ويژه

مسئله انقالب مداوم و عملكرد اين تئورى در پرتو تجربه انقالبات بعد از 
 مثال در باره. هم شديم اما وارد مباحث ديگر. روسيه توجه كرديمانقالب 
تحقيق كرديم، در بود الملل  بين كه سر جنگ جهاني سوم تويهايي  بحث

 در باره جنگ سردرا ياد گرفتيم، الملل  بين هاى باره اروپاى شرقى تئورى

كلى مطالعه كرديم و همين طور هم به شوروي  و على الخصوص ماهيت
  . آشنا شديمالمللى  بين تحليل اوضاع جارى

الملل  بين جديدي بود كه درهاي  بحثهايي كه براي ما جالب بود بحث
درباره اوضاع جديد و به اصطالح درباره تفسير دنياي جديد بعد از جنگ 

انقالب و چون خودمان هم سر  .همان دنياي دهه شصت و هفتاد. ميشد
مربوط به بحثهاي  در بيش از هر چيزىكرديم بنابراين  كار مي سفيد

هنگامى . شديم مى درگيرپرياليزم جهاني و دوران بعد از جنگ ام ماهيت
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رفتيم متوجه شديم كسي كه بيشتر در اين حوزه  ىسراغ اسناد و مباحثكه 
اينها كار كرده خود مندل است و اين شد كه تقاضا كرديم همه از همه سر 

وقتي مندل به لندن ميايد ما هم بتوانيم سر اين مباحث مشورتي كنيم و 
فكر كنم يا تنهايى ( ديديماو را اين شد كه دفعه بعدي كه مندل آمد لندن 

 هم به كار ما عالقه مند شد واو  اتفاقا خود .و صحبتي داشتيم )يا همراه آذر
كه اي  مثال مقاله. فكر كند بيشتر به نوعي تشويق شد كه سر اين مسئله

به . بودها  ه دنبال همين بحثدرباره سرمايه مالي عرب و ايراني نوشت ب
كار كردن سر اقتصاد سياسي و مطالعه به ما شروع كرديم هر حال، 

ج به تدري بدين گونه. و آشنا شدن با مباحث موجودامپرياليزم هاي  تئوري
گيرى  شكل در حالارائه تحليلي از ايران  خود ما براىچارچوب فكري 

بودم اش  كه در حال نوشتناي  دستكم براي من يكي بخاطر مقاله. بود
و در  .كه اين مهمترين مسئله اوليه است كه بايد روشن كرد بود واضح

واقع تا قبل از انتشار كندوكاو نتوانستيم سر اين مسائل به جمعبندى 
  . مشخصى برسيم

و درگير مسائل  جريان سياسيبه اصطالح يك عالوه بر اين از آنجا كه ما 
 خود را روشنهاى  موضع گيرىبايد از نظر سياسي هم سياسى بوديم 

آمدند و به  مى ى بيرونقبال اشاره كردم جرياناتى كه از جبهه مل. كرديم مى
با نقد رو به افزايش بودند و هر روز هم شدند  مى اصطالح ماركسيست

كه ها  اين. دادند مى بورژوايى استالينيزم در واقع به استالينيزم وجهه چپ
كردند البته  مى استفاده از ماركسيزمبراى توجيه انقالب سياسى بورژوايى 

بورژوا هاى  اى توجيه سياستابايى در استفاده از تروتسكى نيز بر
ما از همان ابتداى ورود به فعاليت علنى سياسى نه . ناسيوناليستى نداشتند

كرديم كه بايد مرز و فاصله  مى يزم خط كشىئتنها بايد با استالينيزم و مائو
. روشن ميكرديمرا نيز دائم  "ماركسيزم قانونى"جريانات خود با اين گونه 
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در ايران به  همان كه بعد يكى از اين جريانات،موقع  نكه آنبخصوص اي
ى با چريكها مذاكراتش اعالم وجود كرد، كه سازمان وحدت كمونيستي نام

براه انداخته بود نرسيده بود بحثي سر استالينيزم اي  به نتيجه فدايى خلق
هميشگى كه تا همين امروز هم هاى  از همان بحث. داديم مى كه بايد جواب

 نتيجهو در  بودلنين  يزممسئول استالين گويد مى كه در واقعشود  مى تكرار
بلشويزم يعنى تر  يا به عبارت ساده .تروتسكي و استالين فرقي ندارند

  . استبداد استالينيستى

  نوشته بود؟ چه كسياين را  :س

ها  اين .نوشته بودوحدت كمونيستي  افراد همين گروهاين را يكي از  :ث.ت
ببينيد كه ها  مثل حكمتيستبه پا كردند، سر و صدا هم پس از ظهور كلى 

در ضمن باعث شد كه توجه ما به ها  وجود اين! ما چه فيلى هوا كرده ايم
چرا كه اين . جلب شودتر  بطور مشخصمسئله فلسطين و انقالب عرب نيز

 تبليغاتىهاى  كلى استفادهجريانات از قبل سابقه مبارزاتى خود در لبنان 
  .كردند مى

گفتند و بعد از انقالب شدند وحدت  در آن مقطع به آنها اتحاد كمونيستي مي :س
  .كمونيستي

نه ستاره ! و قبال هم گروه ستاره(درسته  بله .گروه اتحاد كمونيستي :ث.ت
اتفاقا به نظر من براى فهم پديده ماركسيزم شرعى ! سرخ بلكه فقط ستاره

  )تواند خيلى مفيد باشد مى در جمهورى اسالمى بررسى تاريخچه اين گروه

  ؟...ماسالي و كالنتري و يعني كساني مثل  :س

طرفداران بيژن جزنى در . نوزده بهمن بود جريانبا  اوكالنتري نه،  :ث.ت
  . خارج
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  خسرو كالنترى؟ :س

عده زيادى از . شد راه فدايي هابعد گروه اين. نه منوچهر كالنترى :ث.ت
چسبيدند، بعد به اقليت  مدتىها  بازمانده و اكثريتى شدند واى  تودهها  اين

از اقليت جدا شدند و به راه كارگر پيوستند و بعد هم از راه كارگر جدا 
اي  اينها آن موقع نشريه. اند و االن هم از هم پاشيده يا اخراج شدند شدند

كردند كه در ظاهر مدافع نظريات بيژن جزنى  مى منتشر به نام نوزده بهمن
اقع از نظرات وى براى تبليغ همان استراتژى حزب توده بود اما در و

در نشانى به آن نشانى كه يكى از رهبران اصلى اين گروه . كرد مى استفاده
    !شداى  دو سه ماه قبل از انقالب به ناگهان تودهخارج 

موضع خودمان را سر قضيه اين دو جريان ما هم بايد  طاين كه وسخالصه 
   .ديمكر مى استالينيزم روشن

ضرورت بررسي كردن اوضاع ايران  بيشتر . يك سوال براي من مطرح است :س
گروه و آشنايي با روش شناسي ماركسيستي درآمد يا هاي  ضرورتي بود كه از دل بحث

كه قبلتر جريانات ديگر مانند حزب توده هايي  اينكه يك جورهايي جوابي بود به بحث
بيشتر جنبه پلميك و تقابلي داشت يا اينكه صرفا بر مطرح كرده بودند؟ به عبارت ديگر 

  .نظري و تئوريك خودتان سراغ اين چيزها رفتيدهاي  اساس دغدغه

خود ما را در نظر گيري  شكل بايد پروسه. خب به شكلي هر دو: ث.ت
بود من تا به اينجا برسم سه چهار سال طول كشيده خود گفتم كه . بگيريد

 !ده بار عوض شدم شايد پشتك وارو زدم و بار دودر اين مدت خودم و 
از مسائلي كه از  اما يكى مديبا قضايا آشناتر ميشيعنى همه ما هر روز 

و اوضاع ايران  امپرياليزممسئله مركزى همه ما بود فهم همان اول  بوضوح 
بين هم به بحث گذاشتيم همين در نتيجه يكي از اولين چيزهايي كه . بود

چهارم بپيوندم مطالب الملل  بين بهحتا قبل از اينكه خود من كه . مسئله بود
  .كالسيك سر مسئله امپرياليزم را مطالعه كرده بودم
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ديگر  رايج از امپرياليزمهاى  تئوريموضع خود من اين بود كه همان موقع 
چرا كه خود . كند نمى كمكىتوضيح اوضاع فعلي  كار درتاريخش گذشته و 
توانم بر اساس اين تئورى انقالب سفيد را توضيح  نمى من ديده بودم كه

كه  مندل جلب شدم همين بودهاي  از داليلي كه به بحثاساسا يكى  . دهم
به تغييرات نظام ) به گفته خودش بر اساس نظريات روسدولسكى(او 

و ها  ت و در بحثامپرياليستى بعد از جنگ جهانى دوم توجه خاصى داش
ها  مثال او سال. كرد مى اشارهها  نوشته هايش دائم به نكاتى از اين تفاوت

پسين در يكى از سخنرانى هايش در دارى  سرمايه قبل از انتشار كتاب
تكنولوژيك  بلند رشد و ركود به نقش تحوالتهاى  لندن در باره موج

بعد از جنگ جهانى دوم به عنوان يكى از عوامل موج بلند رشد مداوم 
اقتصادى اشاره كرد كه همان زمان هم توجه من را جلب كرد هر چند 

پسين را داري  سرمايه براي توضيح اقتصاد بعد اهميت مركزى آن مدتى
   . درك كردم

  شود؟ چاپ مي چه زمانيكندو كاو  :س

  .را در آورديم اولين شماره   53 فكر كنم : ث.ت

  چطور بود؟اش  شرايط تجربه چاپ اولين شماره :س

اول جز يكى دوتا شماره  ما براى چند يداوال بايد در نظر بگير :ث.ت
صفحه بندي  براى يك ميز نور چيز ديگرى فزرتي و ماشين تحرير دستى 

بندى  شايد باور نكنيد ولى حتى استفاده از ميز نور براى صفحه. نداشتيم
اگر . كردند مى بود كه همه نه بلد بودند نه استفادههايى  تكنولوژييكى از 

شد مقايسه كنيد  مى شرياتى كه در آن دوران منتشرنكندوكاو را با برخى 
  ! يك شاهكار هنري و انتشاراتي بود براى خودش
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به كمك . جلو رفتخوب  نيز توزيع و پخشش منتشر شدموقعي كه نشريه 
تا جايى كه يادم است شماره . شدعمال در تمام اروپا توزيع الملل  بين رفقاى

لندن  درموقع  همان. استاالن اوضاع خيلي خراب . اول به سرعت تمام شد
آن در اما  .االن يكي هم نداريم. چپي داشتيم عمده پنج شش تا كتابفروشي

چپي پيدا هاي  ميرفتي از اين كتابفروشي بزرگى هر جا هر شهر دوره در
ها  كتابفروشي از طريق اينرا  نشرياتشانها  و خيلي از اين گروهميشد 
  كردند مى توزيع

 لحاظخوب بود و هيچ وقت از اين لنسبه اكندوكاو هميشه بتيراژ و فروش 
 !را نداشتيم اش  نويسنده. عمدتا تهيه مطلب بود ما مشكل. مشكلي نداشتيم

 بهمشكل فرستادن  .و اال مشكل اصلي ما جنبه تكنيكي و مالي قضيه نبود
اصال نتوانستيم بفرستيم  كه كندو كاو ِيك و دو را. را هم حل كرديمايران 

آن هم اين طور كه به بعد راهي پيدا كرده بوديم  سهداخل اما از شماره 
در چمدان جاسازي ميكرديم و يكي را هم با چمدان ميفرستاديم  بايد

بود  كوچكتر از قطع جيبيطليعه هم كمي  انتشاراتجزوات اوليه . تهران
  . بتوان به ايران فرستادتر  كه راحت

  تيراژ چقدر بود؟ :س

شروع كرديم اما از  نسخهپانصد  بافكر كنم . اصال االن يادم نيست. ت
  . افزايش داديم نسخههزار  به 4يا  3شماره 

  تو اروپا؟ نسخهچند  و شد پخش مي ستانانگل در نسخهچند  :س

ما همه اينها  را در عرض . اين جزئياتش را االن اصال يادم نيست :ث.ت
در كنگره . داشتيمميرفتيم ميز كتاب  هر جا كه. چند سال پخش كرديم

در عرض دو هفته صد تا يا در گردهم آيى مهمى شايد كنفدراسيون 



 74 تاريخ گرايش سوسياليزم انقالبى

١٣٩۵فروردين   March 2016 

لندن در عرض يك سال شايد پنجاه تا هم در صورتى كه خود  ميفروختيم
هرچه چاپ كرده بوديم يادم هست ولي به هر حال . فروش نميرفت

  . چيزي دستمان نمانده بودقبل از انقالب فروش رفت يعني عاقبت 

 ي مشخصكاو هويتد از چند شماره بعنوان گروه كندوبع ،اگر بخواهيم دقيقتر شويم :س
  شناختند؟ نوان اين نام ميپيدا كرديد و عمال شما را به ع

ديگر ما را به اسم گروه كندوكاو  اولبعد از همان شماره  :ث.ت
 را كه ما قبل از انتشار كندوكاو به شكل گروه عملشناختند چ مي
پس از انتشار آن برخى از اعضاى كنفدراسيون به جاى آنكه . كرديم مى

كندوكاو  انتشار.  گفتند طرفداران كندوكاو مى ها بگويند تروتسكيست
اما با انتشار كندوكاو توانستند  .بودتر  خود ما عقبهاى  همواره از بحث

  .  نامى هم براى اين گروه جديد به اصطالح تروتسكيست پيدا كنند

چيز ديگري كه براي من جالب است خود لوگوي كندوكاو است كه طرح مدرن و  :س
  اين لوگو شكل گرفت؟ى ايده خاصي آيا تحت تاثير سبك هنر. رسد متفاوتي به نظر مي

به ) .ن.ع(من و آن رفيقى كه گفتم با هم در يك ساختمان بوديم  .ث.ت
هردو هم به هنر . من بيشتر تفريحىاى  او حرفه. نقاشى عالقمند بوديم

طرح جلد و لوگو تحت تاثير ال ليسيتزكى . بستره عالقمند شده بوديمآ
فرانسوى شكل هاى  لتريستهاى  تئورىنقاش كانستراكتيويست روسى و 

  نه؟ !كند مى حبتصبا شما كندوكاو  لوگوى . گرفت

؟ اينكه قبال ديديدكنفدراسيون  سويينكه نشريه بيرون آمد واكنش خاصي از ابعد از : س
 نيز فعاليتكرديد اما حاال در قالب نشريه  شركت ميها  گروهي بوديد كه صرفا در بحث

  . كنيد مي

بايكوت، متلك گويى، فحاشى و . هميشگيهاي  واكنش. خب بله :ث.ت
ماركسيست هاى  طرف طيف جبهه ملى چىاز  فقط . حتى حمالت فيزيكى
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تعدادى كه اما در هر حال  .ى ديده ميشدو عالقه مند ىكنجكاوكمي شده 
  .بيشتر بودبسيار از توقع ما  رفت فروش

هست و  50دهه . افتد مي ايران اتفاقاتي دردر اين زمان كه نشريه را منتشر ميكنيد : س
ما يك چپ سنتي داريم . م برويم سر بحث تجديد حيات چپ در ايرانيدارم سعي ميكن

و طبيعتا بخاطر  داريد پيش از اين با آن آشنايي شماكه چپ حزب توده است كه 
كه ي ا بخاطر نگاه انتقادي ،يدورآ مي بخاطر اطالعاتي كه آنجا بدست ،تروتسكيست بودن

 آن در توده حزب سازمان بخصوص و كنيديم احساساي  فاصله آن با داريد تجربه نيا به
 ياعضا حتا نداردبراى تيپ جوانان چپ گرايى مثل شما  يتيجذاب چيه كنم فكر موقع
 كي با يسازمان ديجد يشكلها در كه ميدان مي هستند مند عالقه خط نيا به كه يديجد

ري كار را ادامه دهند در ديگهاي  در قالب كننديم يسع يجزئ حتاهاي  تفاوت  وها  فاصله
خيلي كوچك يا  يبه جريان 20ب توده از يك حزب سراسري و قدرتمند دهه نتيجه حز

از طرف ديگر جريانات . تبديل ميشود 50حاشيه فعاليت چپ ايران در دهه  ي درجريان
مثل سازماني هايي  شاهديم كه توي اين گروه 55و  54جوان و پر انرژي حداقل تا سال 

فدايي خلق معروف شد فعاليت را آغاز ميكنند و خيلي ميشود هاي  كه بعدها به نام چريك
شما ميزان آشنايي تان در آن موقع و . گفت قرائت خاص ديگري را از چپ معرفي ميكنند

بصورت خيلي جزئي وارد  واكنشها تان نسبت به هر كدام از اينها را ابتدا بگوييد تا بعد
و آسيب شناسي قرائت و فهم ها  بازخواني اين جريانات و موضع گيري شما نسبت به اين

  .وظيفه و تكاليف نيروهاي چپ در ايران شويم ،مسئله ،اينها از تجربه

 هم خارجله به صدر ايران بالفامبارزه مسلحانه  اخباربا اينكه  :ث.ت
هاي  و بحثها  اسناد و نوشته طول كشيد تاتقريبا دو سال  اما رسيد، مى

در . بدست ما برسندها  جريانات متفاوت و متفكرين مختلف آن درونى
چهارم پيوستيم اطالع دقيقى از اين جريان الملل  بين ما هنگامى كه بهنتيجه 

ماركسيستى و دانستيم دوجريان مذهبى  مى .جز يك سرى كليات. نداشتيم
دانستيم  مى و گفته اين و آن كه بود اطالعاتىبر اساس  و نيز .هست

 و. هستشان  در بيننيز اى  و دبرهاى  توده ،يستىئمائوهاى  گرايش
دانستيم يكى از اين جريانات در لبنان با جريانات فلسطينى كار كرده  مى

و بر اساس اطالعات ما بيشتر جرياني بورژوا ناسيوناليست بود تا  است
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گروهى كه گفتم از نظرات جزنى . بيش از اينچيزى اما نه . ماركسيست
هم ها  در نتيجه از آنهنوز در انجمن لندن ظاهر نشده بود و  كرد مى دفاع

مبارزه مسلحانه  مسئلهجالب اين بود كه پيش از آن كه  اما .خبرى نداشتيم
. آشنا شده بوديمها  با اين بحثالملل  بين در مسئله روز شود ما  ايراندر 

با شان  فتالمخسر بر الملل  بين جناح راستگفتم يكى از اختالفات با 
در در نتيجه بحث مبارزه مسلحانه  . آمريكاي التين بود درمبارزه مسلحانه 

هم موضع مشخصى گرفته بوديم و از ما  خود  شده بود و بازالملل  بين خود
مريكاى مدافع مبارزه مسلحانه در آما يعنى  ،كرديم مى جناح چپ دفاع

و مفهوم ما از حزب انقالبى شامل ضرورت ايجاد بخش مسلح  بوديم التين
ياب غبنابراين در . شد مى نظامى نيز-پليسىهاى  آن در كشورهايى با رژيم

قضاوت اين مسئله هم  ن ديد كلى در مورديهمبا از داخل تر  اسناد دقيق
  . كرديم و موضع اوليه ما دفاع از آن بود

اين است كه اساسا طرز برخورد ما در آن دوره تمركز  اما جنبه مهمتر
موقعي كه ماجراي استالينيزم و   .كرد مى برسر مسائل ديگرى را طلب

بايد نقد خود بر  مى ، پس نخستنقش شوروي در جهان براي ما روشن شد
به همين خاطر اتفاقا  .كرديم مىتر  نيز بر همين مبنا دقيق حزب توده را

درست درك اين بود كه تاريخچه حزب توده را  ما سائليكي از مهمتريم م
ايجاد شد و حزب توده  حزب كمونيست از بين رفت و چرا  چرا. كنيم

حزب در جنبش كارگرى، در جنبش ملى كردن نفت، و در اين نقش 
چرا در كابينه قوام شركت كرد و چرا در . است  ه بودهچها  جنبش مليت

و ساير تاكيدات ها  نكرد و اين سياستكارى عمال هيچ مرداد  28كودتاى 
چه ارتباطى با وابستگى آن به تا كنون اش  از بدو تاسيسعمده حزب توده 

  . شوروى داشت
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سطحى به  بسياردر آن دوران حزب توده  جريانات ضداز اين زاويه نقد 
شد و عملكرد خيانت  نمى اساسا وارد مسئله وابستگىرسيد چرا كه  مى نظر

مثل رويزيونيزم، راست  چيزى ذاتى و درونى در خود حزب بار حزب را به
مثال قبل از ماجراى مبارزه مسلحانه . داد مى كاهش روى يا كارگرى نبودن

مرداد  28در ايران نقدى از درون خود حزب به عملكرد حزب در كودتاى 
نوشته  فهميديمها  داشتيم و بعدصورت گرفته بود كه ما هم از آن خبر 

استفاده از شد به نقد امتناع حزب از  مى خالصهنقد  اين. جزنى بوده است
مرداد و تسليم كامل به رژيم پس از  28در كودتاى اش  نظامىشبكه 
بدون آنكه درك كند چرا حزب توده بدون اجازه شوروى حق . كودتا

  !استفاده از آن شبكه را نداشت

فوق تحقيق و مطالعه كرده بوديم و  خود ما نقدا در باره بسيارى از مسائل
گفتم ما به اين  بويژه اينكه قبال. مواضع مشخصى نيز اتخاذ كرده بوديم

بايد نقد خود از شوروى و حزب توده را كامال نكته بسيار حساس بوديم كه 
 برخاسته ازعمدتا گرايشات (از نقد بورژوا ناسيوناليستى رايج در آن زمان 

متمايز سازيم و به همين ) مائوئيستى جرياناتاى  تا اندازهو  جبهه ملى
و به همين . صرف تدقيق اين مواضع كرده بوديمخاطر حتى وقت بيشترى 

خاطر نه تنها خود مسئله شكل مبارزه براى ما نه آن چنان تازگى داشت و 
شد بلكه ما هر گرايشى را نخست بر اساس  مى نه مسئله اصلى تلقى

بر هر حال  دراما  . كرديم مىبندى  طبقه تودهبرداشتش از شوروى و حزب 
عملى  بى رب ىاساس اطالعات اوليه ما اين مسئله كه مبارزه مسلحانه نقد

 به همين دليل اتفاقا. هم قابل فهم و تاييد بودما براي  است حزب توده
منتشر كرديم ترجمه سندى انتشارات طليعه  از طرف كهاى  اولين جزوه

در آمريكاى التين و تا آن مبارزه مسلحانه در باره  چهارمالملل  بين ازبود 
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نيز مشخصا در ايران  مسلحانهجا كه يادم هست در مقدمه آن از مبارزات 
    .ايم هكرددفاع 

ما  اوليهبدست ما رسيد واكنش شان  اصلىهاى  اسناد و نوشتهاما هنگامى كه 
شود  مى يك مجموعه منسجم ارائه اوال نظرياتى كه بصورتاين بود كه 

در واقع  نازكهايى  و ثانياجز در رگه اند بسيار متفاوت و گاه ضدونقيض
در جزنى كه هاى  بخصوص نوشته. با اسلحه استالينيزمچيزى نيستند جز 
مورد تاييد و طرفداران اين جريان هاى  در ميان نوشتهآن دوره در خارج 

 ماركسيستى ارائهتر  پختههاى  ابه تحليلشد و به مث مى تلقى از همه مهمتر
البته . شتاتوده ند با حزباى  نظرى و برنامه تفاوتعمال هيچ  شدند مى
فهميديم كه بر خالف تبليغات آن دوره گروه بيژن جزنى نه تنها از ها  بعد

اوليه هاى  كه در گروهنبوده است سياهكل جريانات اصلى پشت ماجراى 
 يانى كه مائاما بسيارى از فدا. چنانى نداشته استفداييان خلق هم نقش آن 

احمد هاى  نوشته. كردند مى شناختيم از همين چارچوب فكرى حركت مى
زاده متفاوت بود و شايد بيشتر تحت تاثير مائو و دبره اما او هم در 

كه در آن هايى  تنها نوشته. ماركسيزم خود برشى از استالينيزم نكرده بود
پويان به اين . پويان و شعاييان بودهاى  جلب كرد نوشتهدوره توجه ما را 

دليل كه او برخالف همه عمال از استرتژى انقالب سوسياليستى دفاع كرده 
و شعاييان هم از اين لحاظ كه مسئله . هر چند نه صريح و روشنبود، 

، هر چند نه در چارچوب خطرات وابستگى به شوروى را درك كرده بود
ارزيابى   خودشما هم گفتيدبه هر حال همان طور كه . استراتژى درست

كلى ما از اين جريان به عنوان جريانى سنتريستى بود، يعنى جريانى كه در 
عمل از رفرميزم و اپورتونيزم برش كرده است اما همه راه تا استراتژى 
. انقالبى را طى نكرده است و ناف ايدئولوژيكش هنوز به منشا وصل است

در هر حال اين جريان تا جايى كه از . ه گير كرده استوسط راخالصه 



گروه کندوکاو –بخش اول   79  

Kandokav.com  ۴کندوکاو   

هنوز در چارچوب انقالب كرد  مى استراتژى انقالبى مشخصى دفاع
 فتدرو اقع ميگ يعنى. بودو انقالب دموكراتيك گير كرده اي  مرحله

  ! براي اينكه قدرت را به ضدانقالب بدهيم انقالب كنيم

از طريق  ؟شدتر  روشنبراي شما ها  وطچطور اين تقسيم بندي و مشخص كردن خط: س
  ني؟وچه مت

 .اصلى به دست ما هم رسيده بودهاى  اغلب نوشته 53يا  52تا سال  :ث.ت
مثال تفاوت جزنى و احمد  ...، پويان، فراهانى، شعاييانجزني ،از احمدزاده

از مبارزه مسلحانه كامال از دو ديدگاه شان  دفاع. زاده واضح و آشكار بود
  . و مائوئيستى استاى  تودهمتفاوت 

مقايسه كنيم با درك كمينترني  داگر بخواهيم درك اين رفقاي فدايي را كه نام بردي :س
قيام سياهكل كه خيلي هم شود، از جمله  شروع مي 49مبارزاتي كه از  ،از مبارزه مسلحانه

 50 بعدي در دهههاي  شود و حركت يا مورد نفرت واقع مي و شود االن يا تقديس مي
با اين دست مسائل را اگر بخواهيم ... ، ترور و گيرشدن با پليس، درها مثل سرقت از بانك

  ؟در كجاستها  تفاوت ،سنت كمينترني مقايسه كنيم

ترور فردي  بابه هر حال بلشويزم به طور كلي در رابطه  و كمينترن :ث.ت
در شرايطى بخصوص . اخطار داده استبعنوان يك روش مبارزه هميشه 

در دست  اى وسيله تواند در واقع به مى اينجنبش در حال رشد است  كه
يعني نه تنها بايد . شودتبديل ها  خود ضد انقالب براى به خانه راندن توده

نه تنها  .دكرمبارزه  آن فعاالنه در جنبشد بلكه بايد با كررد اين شيوه را 
 .لطمه ميزنداي  جنبش تودهبه محركى براى جنبش نيست بلكه مستقيما 

ضد  اى كه فاز نظامى مجاهدين بر جنبش تودهاى  فقط نگاه كنيد به لطمه
به ياد داشته  انقالب ايرانيا از زاويه ديگر در خود تجربه  .رژيم فعلى زد

باز هم برخالف تبليغاتى كه شايد شنيده (باشيم كه شب قيام در تهران 
يعنى . كمك كنندد كه به مردم وتا چريك فدايى هم نب 5حتى  ) باشيد
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باعث شد مردم در سياهكل اين توهم فدائيان را هم بپذيريم كه  اگر حتى
بلند شدند ضد ها  بريزند پس عاقبت زمانى هم كه تودهها  به خيابان 57

  .  را بلعيدها  انقالب آن

كم نبوده مسئله يعني ميخواهم بگويم در سنت بلشويكي بحث سر اين 
هاى  ادبيات در آن دوره هم در دسترس بود شايد تحليل است و اگر اين

خود سوسيال دموكراسي روسيه عليه  فراموش نشود. شد مى بهترى ارائه
بر نه تنها بنابراين سوسيال دموكراسي روسيه  .گرفتآرمان خلق شكل 

آن با دائما در تقابل شكل گرفت كه ها  اين گونه روش اساس برش از
ديد فداييان نخستين چيزى كه بوضوح آشكار بود در . مطلب نوشته است

به جز جريان جزنى كه . سازى بود فقدان هرگونه استراتژى حزب
كم مبارزه مسلحانه را از سنت كمينترن و مفهوم بخش مسلح حزب  دست
. هر چند در چارچوب استراتژى ضد انقالبى حزب توده. گيرد مى نتيجه

 تبديل با اينكه مبارزين چريك شداين كه حزب بايد بخش نظامى داشته با
ما با اولى كامال موافق بوديم . كامال متفاوت استراه حزب دو  به شوند مى

در بسيارى ها  و بعدها  حتى مطابق تجربه خود بلشويك. اما نه با دومى
تواند در شرايطى الزم شود،  مى استفاده از روش ترور هم ،مبارزات ديگر

و در دوره يورش وحشيانه  1905انقالب  مثال خود لنين بعد از شكست
ضد انقالب استفاده از مبارزه مسلحانه، حتى به شكل انتقام جويى از افراد 

براى سازماندهى اى  يعنى به عنوان وسيله. دانست مى مشخص را جايز
 كوچك موتوراما مبارزه مسلحانه هم استراتژى هم تاكتيك يا. نشينى عقب

  .ايستى و غير بلشويكى است و بزرگ مفاهيمى عينا دبره

در آن جا هم . در ضمن شرايط آمريكاى التين با ايران كامال متفاوت بود
 نظامى شبيه ايران زياد بود اما در آن جا در ضمن- پليسىهاى  رژيم
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مبارزه مسلحانه در آمريكاى . نيز وجود داشتانقالبي اي  تودههاى  جنبش
كه  ىشرايط در .سى كردبرر مختصاتالتين را بايد در چارچوب اين 

شود  مى ورىحتوسط دولت استبدادى مسئله ماي  كنترل مبارزات توده
  . مبارزه سياسى هم شكل نظامى بخود خواهد گرفت

  ؟فدائي آن موقع نداشتيدهاي  پس جمعبندي كلي خيلي مثبتي از فعاليت چريك :س

 .كمترنه حقيقتش بعد از اين كه با عقايدشان آشناتر شديم خيلي  :ث.ت
بخصوص كه در لندن  تير با هفتاي  گفتم توده ميها  به اين كه شخصامن 

  .فداييان طرفداران جزنى بودندگروه عمده بخش 

ها  خواهند اين تاريخ را بازخواني كنند خيلي نسل جديد كه مي بيناالن توي ايران و  :س
و  بودهزنند كه در آن مقطع زماني جريان فدائي جريان خيلي خالقي  اين حرف را مي

بدون رجوع به سنت  جريان به قولي كنند كه اين مي نكته ستايشاين حتا ها  بعضي
كالسيك ماركسيستي توانسته خوانش جديدي از مناسبات و اوضاع و احوال سياسي و 

باره چيست؟ اين بحثي است كه خيلي  در اين اننظرت. ن ارائه دهندانحوه مبارزه در اير
  .ه شودو الزم است به آن پرداخت شود دارد تكرار مي

عجيب و غريبي نيست  شيوهمبارزه مسلحانه همانطوري كه گفتم  :ث.ت
از اين هم . كرده باشندايران كشف چريكهاي فدائي خلق  به ناگهانكه 

. ايم ههمه چيز را كشف كردها  كه ما ايراني هاست حرفقبيل همان 
عليه آرمان خلق شكل  روسيه همانطور كه گفتم خود سوسيال دموكراسي

به آرمان خلق  در ايران بيشتر فدايى خلقهاى  چريكهاى  فعاليت. ميگيرد
 گفتهكه  خالقيتىيعني همين . روسيه تا به سوسيال دموكراسى بودشبيه 
خيلى در روسيه آرمان خلق  پيش ابداع كردندسال   50ها  چريكشود  مى

اين كه  به مضافا. داده بودانجام تر  سال قبل 50تر  موثرتر و پر سرو صدا
در خاورميانه خودمان از دوره بعد از جنگ جهانى دوم و در تازه 
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تا كنون ادامه  عمال از شكست انقالب بليوارآمريكاي التين  هاى  كشور
  .داشته است

  .منظور  فضاي ايران است :س

معرف جريانى مبارزاتى و مثبت در و در عمل فضاي ايران  بله در: ث.ت
مدل توان با  نمى گفتند ديگر مبارزينهمين كه . بودايزم  توده برابر سنت

، و خود كردتر  موثركاري عليه وضعيت موجود بايد  و حزب توده ادامه داد
 . گذاشت آن دوره و بعد در عمل كردند، البته تاثير مثبتى بر همه مبارزين

در ضمن اجازه داد نيروهاى رزمنده به جاى . اما فقط از اين زوايه
. يا به بيراهه بروند خود را نابود كننديا براى انقالب ها  سازى توده دهآما
اينجاست كه نه تنها اين به اصطالح خالقيت باعث تقويت  تلخ تاريخطنز

انقالب منتهي به ضد ها  نشد بلكه عمال به تحويل دادن تودهاي  جنبش توده
به اى  واكنشى بود لحظهبايد گفت  تاريخىهاى  دادهلحاظ بنابراين از   .دش

دقيقا به دليل كامل  و. سازشكارى حزب توده اما از درون همان ديدگاه
نكردن برش خود از حزب توده عاقبت نقشى مخرب در انقالب ايران ايفا 

د و امروزه هم ى و احساسى عمال متالشى شككرد و پس از رشدى بادكن
به نظر من فدائى مبارز . جز همين سالروزها  چيزى از آن نمانده است

  !امروز كسى است كه ديگر نه فدائى باشد و نه دلخوش اين سالروزها

اين بوده كه تاريخ انقالب روسيه و  آن موقع باالخره يكي از كارهايتانشما  :س
را ميخوانم ها  خودم وقتي ادبيات فدائي من. كنيدكه آنموقع انجام شده را مرور هايي  بحث

ماركسيستها يا سوسياليستهايي باشند كه ها  كه بيشتر از اينكه اين اينطور برداشت ميكنم
تحت تاثير جنبش ماركسيستي قرار گرفته باشند خيلي شبيه نارودنيكهاي روسي به نظر 

مردم و  ساختاردرون طبقاتي  جدى گرفتن جنبهيك ستايشي از  مردم بدون . رسند مي
شكلي شود كه با يبرداشتي از انقالب كه بيشتر نوعي برداشت رومانتيك است كه تصور م

 خواهدشجاعت در مقابل ديكتاتوري ميداشتن شهامت و نشان دادن و گري  قهرماني از
چيز بيشتري گري و بسيج نيروها نزد اين جريان  تهييجدر دستكم  آنها  رويهد و نانقالب ك
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آن  تا هستند گراي روسي شبيه نيست و به نظرم خيلي بيشتر به جريانات خلقياز اين 
  .ايم چيزي كه در سنت انقالبي ماركسيستي شاهد بوده

كم و  هم در مدل روسى ىيستئمائو ديد. دقيقا بله درست است، :ث.ت
هرگز چيزى . جنبش خرده بورژوايي ِراديكال .زمنارودني همانميشد بيش 

  .و نيست بيش از آن نبوده

ها آنچنان با  جدا از اين كه اين ،اي از سنت فداييان بكنيم اگر بخواهيم جمع بندي: س
غلطي از فعاليت هاي  سنت ماركسيستي به آن صورت كه بايد آشنا نيستند و تحليل

اين است كه بيشتر  مطرح استيكي از سواالتي كه براي ما  ؛مبارزاتي و انقالبي دارند
ا تحت تاثير استالينيزم هستند و عليرغم اينكه فداييان ظاهرا در نقد چپ دنيهاي  سازمان

كردند و يكي از وجوه مشخصه خودشان را تفاوت با آنچه  عليه حزب توده صحبت مي
يكي از چيزهايي كه وجود دارد اين است كه  ،كرد ميدانستند حزب توده نمايندگي مي
استالينيزم از ديد شما در آن هاي  لفهمؤ بگوييدن شود برايمامي. ندا هاينها از استالينيزم نبريد

كجاها سازمان بيفتد، ايراني چه بود و اگر قرار بود گسستي اتفاق هاي  دوره در سازمان
توجه و پرداختن يعني نه با دست بردن به اسلحه بلكه  انجام ميدادبايد اين كار را فداييان 

استالينيزم  خواهم بدانم درواقع مي. ها به آن نقاط بنيادين و نقاط خيزش و حركت سازمان
  ؟درا در چه ميبيني جريان اين

اصوال از دو جنبه بايد ها  در اين گونه احزاب و سازماناستالينيزم را  :ث.ت
يا ديدشان نسبت به  دولت شوروي ارتباطشان باجنبه  از اول. شاهده كردم

 ساختن استالينيزم در شوروى يعنى سياست .اين گونه ارتباطات
 دست احزاب كمونيست دنيا به آلتسوسياليزم در يك كشور و تبديل 

 . تعريف استالينيزم در اصل هم همين است. شوروىسياست خارجي 
 و تحت عنوان رابطه با حزب برادر بودبنابراين آن جريانى كه آلت دست 

در ضمن كرد  مى اجرارا  بوروكراسى حاكم بر روسيه در واقع اوامر
آلت دست بودن خود دو شكل دارد آگاهانه و نا البته . بودست هم استاليني
نه تنها آگاهانه در ) نه همه اعضاى آنو (حزب توده آپارات اصلى . آگاهانه

كرد كه اساسا رهبرى آن در  مى خارجى شوروى عمل خدمت سياست
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حزب كمونيست ايران  ننابود شددانيم  مى ديگر همه. ا گ ب بوددست ك
حتى نام . و تاسيس حزب توده هر دو با دستور شوروى انجام گرفت

هاى  كمينترن براى ايجاد جبهه 6، در پيروى از اوامر كنگره "توده"حزب، 
تمام اين داستان را نبيند و  لوح يك جريان سادهاما اگر . خلقى آمده است

ان مركز اردوگاه ه عنوباشد و يا از آن بهنوز آگانه مدافع شوروى 
نتيجه همين . خب پس ناآگاهانه استالينيست است دفاع كندسوسياليستى 

توان مشاهده كرد كه  مى ساده لوحى را در سرنوشت فداييان بخوبى
چگونه اكثريت جريانى كه بقول خودش مظهر خالقيت رزمنده عليه حزب 

  . شود مى اى خود تودهتوده بود 

با جنبش اش  شد و آن رابطه مى هم مشخص رىجنبه ديگاز اما استالينيزم 
به عنوان ابزار را نقش خود استالينيزم بخاطر اين كه بتواند  .استاى  توده

داشته اى  تودهدر جنبش  اى وزنه اوالايفا كند بايد  شوروى خارجيسياست 
 بنابراين از. المصالحه قرار دهد باشد و ثانيا آن را كنترل كند كه بتواند وجه

و يا هر اى  واقعا مستقل تودههاى  به نهادها  اين گونه سازماناعتمادى  بى
در ايدئولوژيك كردن ها  گونه مبارزه از پايين و يا تالش دائمى آن

و از همه مهمتر . توان عالئم استالينيزم را بخوبى پيدا كرد مى نيزها  تشكل
به از اين دوجنكننده  محور وصل آن دستگاه ايدئولوژيكى است كه

دهد و در خدمت توجيه استراتژى انقالب  مى استالينيزم را تشكيل
يعنى قسمى استراتژى سياسى كه همواره بايد . قرار گرفته استاى  مرحله

انقالبى را در خدمت هاى  انقالب سوسياليستى را نفى كند و جنبش
  . ضد امپرياليستى در بياورد- آلترناتيوهاى بورژوايى

 ها استالينيستي را در كارهاي اين عالئماين با كمى دقت همه خب 
حتى پس از آن كه خود سير انقالب اين . توانستيد مشاهده كنيد مى
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تناقضات را واضح ساخت و به انشعاب اقليت از جريان رفرميستى و 
انجاميد هنوز چيزى جز يك سازمان بوروكراتيك با سيستم  سازشكار

كه شباهت نداشت حزب انقالبى فرماندهى نظامى نبود كه به تنها چيزى 
. بوداى  خورد  سازماندهى جنبش توده نمى بود و به درد تنها چيزى كه

اردوگاه "اقليت حمايت از  كه امروزه به اسماى  فرقهسرنوشت 
آمريكائى هاى  را تبديل به همكارى پشت پرده با نئوكان "سوسياليستى

  .  اثبات اين فاجعه استترين  كرده است خود گويا

. ديكن يم برقرار ارتباط بودند، رانيا در دوره آن در كههايي  گروه از يكي با بعدها :س
 از يكي انيشعاع يمصطف كه ميدان يم و است معروف انيشعاع گروه نام به كه يگروه
. دارد انتقاد دارند مسكو از ها نيا كه يتيتبع نوع نيا به نسبت دوره آن در كه است يكسان

  نه؟ اي ديداشت ييآشنا گروه نيا با

مسلحانه در ايران آشنا آن اوايلي كه من با جريانات مبارزه  .نه :ث.ت
كه بدستم اى  اوليههاى  و گفتم در نوشتهاسم را شنيده بودم  اين شدم

منتها به . گرايى توجه من را هم جلب كرد رسيد اتفاقا نقد او از اردوگاه
فكر ها،  بعد. ياليستيعنوان يك جريان مذهبي تا يك جريان چپي و سوس

كنم پس از انتشار شماره چهارم كندوكاو، يكى از رفقايى كه بعدا به گروه 
كه نماينده گروهى از طرفداران  از ايران با ما تماس گرفتما پيوست 

خواهان و عالقمند شده بودند كندوكاو هاى  بحث به. سابق شعاييان بود
  . ندشدط ارتبا

همين نقدش د؟مصطفي شعاعيان چيزي شنيده بودي "ضدلنيني"هاي  در مورد جنبه :س
  نه تنها به استالين بلكه نسبت به تجربه بلشويكي؟ 

من اينها را اصال اطالع نداشتم و حقيقتش هنوز هم كه هنوز است نه  :ث.ت
ه خودشان بهاي  آن موقع به هر حال اينها از ديدگاه. ام اينها را نخوانده

 مسائل را. است درهم برهم وهم ناقص و تمامش ند بودچيزهايي رسيده 
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توان  نمى ابزار نظرى شريعتى يا شعاييانتوان ديد و تشخيص داد اما با  مى
ها  ى به اين نوشتهمن زياد اهميتبنابراين بايد اعتراف كنم . كردشان  تحليل

بيشتر مسير براي من . توان توقع زيادى داشت نمى دانستم مى .نميدادم
به نظر من در آن دوره . مهم بود تا بيان خودشان از آن واقعى حركت

مبارزات و تاكيد شعاييان به دارى  سرمايه تاكيد پويان به جنبه ضد
جوانب ها  ضرورت رهايى از پايين و نقدش به شوروى در كنترل جنبش

تر  درازمدتاما در يك نگاه . زد مى مثبت اين جريان جديد را نشانه
مهلكى به تمام اين چه ضربه  هاناقص بريدن بعددقيقا همين  بينيم مى

  . جريانات ميزند

مذهبي هاي  ريشهها  ايندانيم كه  مي. سوال بعدي راجع به سازمان مجاهدين است :س
فقط ميخواهم بدانم  .شدند مذهبي تلقي ميهاي  داشتند و همواره هم جزو گروه بندي

  ؟يا نهديديد  شما هم آن دوره به همين صورت اينها را مي

ي از سازمان مجاهدين درستريتصو اصالاوايل حقيقتش من  در :ث.ت
بود كه بتوان رجوع هايى  و مثالها  دست كم در مورد فداييان رگه. نداشتم

ارزيابي نه يا  اند اينكه آيا مجاهدين هم هماناز اما ها،  كرد، مثال نارودنيك
انقالب است كه ارزيابى در واقع بيشتر در ايران و بعد از . نداشتيم روشنى

 دانستيم مذهبى هستند و مى .شدتر  روشناز سازمان مجاهدين  ما
نه چندان دقيقتر از اما  كنند  مى دانستيم از عقايدى شبيه شريعتى دفاع مى
نوع سازمانى هستند آشنا بشويم كه اينها ديگر چه و تا بخواهيم . اين

سازمان را تسخير ها  "ماركسيست"كودتا شده و شان  شنيديم داخل
كه مطرح شد ای  خارج كشور مهمترين مسئلهدر آن موقع  و! اند كرده

جريانات حاكم بر . ماركسيست شدن سازمان مجاهدين بودهمين 
تا جايى كه بياد دارم مثال و  ندخيلي از اين قضيه استقبال كردكنفدراسيون 

 دفاعبقيه يكدست از آن  وحدت كمونيستىبجز ما و گروه در لندن 
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مائوئيست از هاى  گروه. بود بسيار هم خوشحالدر واقع اكثريت . كردند مى
كه اى  شر اين تناقض آشكار خالص شده بودند كه بايد از مبارزه مسلحانه

  .  كردند مى هم مذهبى بود و هم كمونيستى دفاع

دادن هر چه بيشتر مجاهدين هل در  و تصفيه به اعتقاد من همين كودتا
ارزيابى ما بعد از انقالب از سازمان . ى ارتجاعى موثر بودبطرف نيروها

بورژوايى است هاى  مجاهدين اين بود كه اين هم نوع ديگرى از سازمان
ضد بورژوايى  خرده گفت يعنى جريانى مى ونه آن طور كه مابقى چپ(

بورژوازى مفلوك ايرانى همواره به استبداد تن داده است اما ). امپرياليستى
 يكى هم اين. كند مى ترسيمنيز آلترناتيو فرار از آن را  نهزارا براى خود

 دل آوردن بدست براى كه آلترناتيوهاى رويائى است همان ازديگر 
 57اما در ضد انقالب . كنند مى و ندكرد مى رقابتدل ايرانى  بى ىزبورژوا

   .بود بديل خمينى دلرباتر

ه دارد كه در فكر كنم بيژن جزني يك جاهايي در مورد شناسايي چنين جرياناتي اشار :س
بورژوايي ماهيت راديكال دارند و نميشود مثل مدل كالسيكي كه در  ايران جريانات خرده

 كالسيكي كه در مورد هاي  خصيصهترديد و دودلي و هاي  ماركسيزم وجود دارد و ويژگي
يعني بنا به حضور امپرياليزم و تاثيرش . شود را به كار برد برده ميبه كار بورژوازي  خرده

نقش  روي ساختار اجتماعي و اقتصادي ايران جزني معتقد است كه اينها ميتوانند
  ؟ گرده؟ مي ريشه اين نوع نگاه به كجاها بر .اي داشته باشند مترقي

اي  لهمرحانقالب در واقع توجيه همان استراتژي  تحليلپشت اين  :ث.ت
افتاده  عقب ستي در كشورهاييتئوري كمينترن استاليناين مطابق . است
متحد عليه امپرياليزم و دولت دست نشانده آن بورژوازي  خرده با كلبايد 
پيشاپيش جزو جبهه شهرى و روستايى بورژوازي  خرده در نتيجه كل .شد

واقعيت جزنى هم اين نظريه را از  .شود مى محسوبانقالب و اردوي خلق 
نگرفته است بلكه از قالب  هساختار اقتصادى اجتماعى ايران نتيج



 88 تاريخ گرايش سوسياليزم انقالبى

١٣٩۵فروردين   March 2016 

اگر مرحله انقالب . استنتاج كرده استاى  ايدئولوژيك انقالب مرحله
سئوال از اين . هم انقالبى استبورژوازى  خرده دموكراتيك است پس كل

 ترديد و دودلى طبقاتى دارد؟بگذريم كه راديكاليزم چه ارتباطى به 
  ! توان راديكال بود اما هنوز بين دو صندلى نشست مى

مفهومى از  ربتحليل خود را  او. استتر  ايراد تحليل جزنى اما ازاين عميق
راديكاليزم . كه دوران تاريخى آن سپرى شده بنا كرده استامپرياليزم 

 زمانى معنى داشت كه امپرياليزم از رشدبورژوازى  خرده ضد امپرياليستى
در . كرد مى دولت بورژوا جلوگيرىگيرى  شكل بومى ودارى  سرمايه

دست كم در دوره بعد از انقالب سفيد در ايران مبارزه ضد صورتى كه 
در . جز مبارزه ضدسرمايه دارى معناى ديگرى ندارد امپرياليستى

كشورهايي كه دولت بورژوايى نشده البته  كه خرده بورژواي معترض 
در زمانى كه جزنى بورژوازى  خرده فوقانىهاى  ن اليهاما در ايرا. است

   .نقدا به شركاى امپرياليزم تبديل شده بودند نوشت مى مطالب باال را

رنگارنگ انقالب هاى  اين دقيقا يكى از اشتباهات بنيادى تمام استراتژى
 را تبليغبورژوازى  خرده همه به شكلى وحدت با كل. بوداى  مرحله

با ضد انقالب شان  رابطهاى  بينيم همين بعدا به يكى از حلقه مى كردند و مى
كليدى استراتژى ما هاى  يكى از تفاوت و. شود مى بازارى تبديل- آخوندى

در آن دوره همين نكته بود كه ما تنها متحد پرولتاريا در انقالب ايران را 
 اخطاربورژوازى  خرده دانستيم و دائم عليه وحدت با كل مى زحمتكشان

ايرانى نتوانسته هاى  هنوز كه هنوز است يك نفر از استالينيست. داديم ىم
است به اين سئوال ساده پاسخ دهد كه اگر قبول داريد ماهيت طبقاتى 

نيز پايه دارد پس بورژوازى  خرده دولت شاه بورژوايى است پس در
 كلخواهيد با  مى چگونه حال. اند  به ضد انقالب پيوسته آنفوقانى هاى  اليه
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اين تئورى كالسيك  عليه امپرياليزم متحد شويد؟بورژوازى  خرده
برابر اين عينا سئوالى بود كه لنين در . بلشويكى است- ماركسيستى

   .قرار داد  "قديمىهاى  بلشويك"

اوال اسلحه در دست گرفتن ارتباطى به راديكاليزم طبقاتى ندارد  ابرايننب
هاست  اليستى در دنياى واقعى سالراديكال ضد امپريبورژوازى  خرده ثانيا

بنابراين مبارزه با دولت شاه در چارچوب استراتژى . كه منقرض شده است
اى صرفا جناحى براى تصرف سهم بيشتر در هيات   بورژوايى يعنى مبارزه

بنابراين در ديدگاه ما مجاهدين چيزى بيش از نهظت آزادى با . حاكمه
حزب توده با اسلحه  چيزى بيش ازنيز همانطور كه جزني  .اسلحه نبود

   .بودن

بورژوازي  ميشود از دل همين تحليلي كه گفتم جزني در مورد ماهيت مترقي خرده :س
هايي  خوانشبر اساس چنين ها  طور استنباط كرد كه  اكثريتياين   ،ن مطرح كردهااير

اسالمي و افتند دنبال تاييد كردن و تقويت و حمايت از پروژه جمهوري  مي بعدها
  ميبينيد؟ چه در را اگر خالصه بخواهيد پاسخ بدهيد، ريشه اين امر  ضدانقالب؟

كه  بوددر نظرات حزب توده  اپورتونيزمبه نظر من ريشه اين  :ث.ت
جرياناتى كه ادعاى برش از آن را داشتند و شايد در عمل  در همهمتاسفانه 

و استراتژيك كماكان اى  هم واقعا برشى در كار بود، هنوز در سطح پايه
خرده "، "روحانيت مبارز"، "بورژوازى ملى"مفاهيمى نظير . وجود داشت

وار  هستند و بقيه هم طوطىاى  همگى توده... "بورژوازى ضد امپرياليستى
   . اند تكرار كرده

 درالملل  بين در كه يزيآنچ اساس برها،  سازمان نيا خالف بر ديدان يم كه همانطور: س
 يدار هيسرما تيوضع تيكل شناخت اساس بر كردتانيرو ديا  هآموخت يستيتروتسك سنت

 و جهان يجا همه در انقالب افتني تيفعل با كه است نيا اساس نيهم بر و قرار دارد
 آغاز به تواند يم شود متصل يسراسر انقالب كي به اگر ييجا هر در انقالب هر كه نيا
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 به .ع ميگيريدضخاص ايران نگاه كرده و مو، به مسائل انجامديب يستياليسوس انقالب
 در فقط كه يگريدهاي  سازمان برخالف شما يبرا يارض اصالحات مسئله خاطر نيهم

 كه يحال در دارد؛ ينياديبن و ژهيو گاهيجا شوند يم ريدرگ آن با برنامه نيا ياجرا زمان
 در بعدا و دادند ارائه را خودشانهاي  ليتحل موقع همان گريد يها سازمان ميدان يم

 و تحوالت در آن تبعات و مسئله نيا يبرا يچندان نقش رو شيپ مناسبات ليتحل
 به همچنان اتفاقا كه ييزهايچ از يكي ديباش موافق اگر. نبودند قائل ندهيآ يرخدادها
 آن يامدهايپ و يارض اصالحات مسئله از نهايا خاصهاي  ليتحل و انييفدا گروه بحث
 چه را آن يامدهايپ و مسئله نيا از ديداشت يليتحل چه شما. ميبپرداز است مرتبط

 ديداشت مسئله نيا از شما كه يا يپرداز مفهوم و فيتعر نيا مقابل در و ديدانستيم
  داشتند؟ يليتحل چه موقع آن رانيا چپ گريدهاي  سازمان

اول . ما مهم بودى از چند جنبه براانقالب سفيد و اصالحات ارضى  :ث.ت
ما به سرعت درك كرده بوديم كه قبل از هرچيز بايد دوران اينكه 

اش  كه ما تئوري ىدنيا چه خبر است و امپرياليزم در. خودمان را بشناسيم
در نظام  ييراتيغچه تپس از جنگ جهانى دوم  .كند مى چهرا خوانده ايم 

استقالل مستعمرات چه اثرى در شكل سلطه  جهانى رخ داده است،
، رشد نواستعماري چيست به اصطالح ماجرايته است، امپرياليستى داش

 و... ه در چه وضعيتى استدافتا در كشورهاى عقبدارى  سرمايه مناسبات
كه  كه دائم دنبالش بوديم ندجزو نكاتي بود ى از اين قبيلخالصه مسائل

بنابراين . كنيم تدوينچارچوب فكري جمع و جوري براي خودمان  بتوانيم
براى ما بررسى انقالب سفيد در ضمن بررسى رابطه آن با از همان اول 

  . امپرياليزم را نيز در بر داشت

هاي  اصالحات ارضي كار كنيم با تئوريدرباره بنابراين بايد قبل از آن كه 
  . اين كاررفتيم دنبال نخست امپرياليزم آشنا ميشديم و 

اهميت پيدا اما مساله انقالب سفيد از زاويه مشخص ديگرى هم براى ما 
ديديم كه  مى در واكنش جريانات اپوزيسيون به آنهمان موقع . كرده بود
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اغلب كارى به تحليل اثرات آن در جامعه ايران ندارند و به رد و نفى آن 
مثال . كردند مى ضد امپرياليستى خودشان اكتفاهاى  در چارچوب استراتژى

نتاژ بودند و اين را اين درست كه همه اين صنايع جديد در واقع صنايع مو
اما مسئله تاثير رشد همين صنايع مونتاژ . كردند مى گفتند و تكرار مى همه
بسيار مهمتر بود كه  ايران و يا در مبارزات طبقه كارگردارى  سرمايه در

    .كرد نمى توجهىكسى 

كه آن زمان با رفقاى جريانات هايى  براى خود من مسئله خيلى در بحث
درك ها  براى بسيارى از آن. كنفدراسيون داشتيم برجسته شدديگر در 

اكنون چند هزار كارگر كارخانه مونتاژ اين مسئله ساده كه در همان 
 مفهوم ديدى بورژوا رومانتيك به . استخدام شده است دشوار بود

  . جايگزين تحليل طبقاتى شده بودشدن  صنعتي

كار و تحقيق در باره اين  دو مالحظه يا تاكيدبه همين خاطر هم با اين 
 بينانه تصور اول خوش. كرديمريزى  برنامه مسئله را از همان آغاز

كرديم در همان شماره اول كندوكاو خواهيم توانست اين بحث را باز  مى
نه . كرديم مى كنيم اما خود كار نشان داد دشوارتر از آن بود كه تصور

كارى جدى كرده قبال ه كسى نمنابعى براى بررسى انقالب سفيد داشتيم، 
از تئورى  حاضري بندى حى و كه استفاده كنيم و نه حتى جمع بود

و مفاهيم اصلى . در اين آخرى از مندل كمك گرفتيم. امپرياليزم داشتيم
تئوريك هاى  بندى تئوريك ما در تحقيقات بعدى در واقع متكى بر جمع

نكه چارچوب كلى ديد و پس از اي. بعد از جنگ بوددارى  سرمايه مندل از
ما از دوران روشن شد حتى بيشتر به اهميت دنبال كردن اين تحقيق 

در از امپرياليزم  رايج و محبوبهاى  تئوريمتقاعد شديم چرا كه 
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بورژوا هاى  و پكن و ايدئولوژىمسكو اپوزيسيون چپ ايرانى از ديد 
  . رفت نمى ناسيوناليستى فراتر

 .ما خواهد بودكليدي هاي  ود كه اين از بحثبنابر اين براي خود ما روشن ب
هم حربه  ساخت وهم براي خود ما يك سري قضايا را روشن خواهد 

را در اختيار ما خواهد اى  و تز انقالب مرحله براي نقد چپ ايراني موثرى
  . گذاشت

مهمترين تحليلي كه آن موقع از  ،تحليل خودتان را ارائه دهيدشما قبل از اينكه  :س
  اصالحات ارضي و پيامدهاي آن در چپ ايران وجود داشت چه بود؟

. كلى وجود داشتتا ديد  چهار در چپ ايران شايد بشود گفت سه :ث.ت
كه اي  ديد تودهمطابق . كائوتسكيستى و فدايىيستي، ئديد توده اي، مائو

 و يك طرفدر امپرياليزم  جهان بود بيناز  تكرار همان ديد شوروى
ديگر نبردى جهانى ادامه داشت كه همه چيز  طرف دراردوگاه سوسياليزم 

امپرياليزم بخاطر اين كه  در اين سناريو،. را تحت تاثير خود قرار داده بود
بايد دست  در ايران جلوگيرى كند ستىسوسياليگسترش نفوذ اردوگاه  از

انقالب سفيد و اصالحات ارضى شاه  بنابراين،. دز مى ها به يك سري رفرم
 بر سوسياليستى اردوگاه فشار خاطر به اوال رفرم بودند ثانيا همگى

  .  اند شده تحميل امپرياليزم

هم انقالب سفيد نوعى رفرم ها  براى آن. شبيه بوديستي هم ئبرداشت مائو 
چين اما اردوگاهى نداشت كه . شد مى قهرمانبود اما اين بار بايد چين 

شاه و  "ترس"يست ئفشارى بر كسى بگذارد بنابراين دوستان مائو
امپرياليزم به خاطر . از انقالب دهقانى را جايگزين آن كردندامپرياليزم 

  . بودكرده به اصالحات ارضى ترس از انقالب دهقانى در ايران شاه را وادار 
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آميز را  طرفداران شوروى كه سياست همزيستى مسالمتبدين ترتيب 
 مثبت ارزيابىاى  را به گونهها  "رفرم"كردند البته همه اين  مى دنبال
كه در پى راه يافتن چين به سازمان ها  در صورتى كه مائوئيست ،كردند مى

بينيد كه هردوى  مى .كردند مى اعالم "قالبى"را ها  ملل بودند همه اين رفرم
از بورژوا ناسيوناليزم ايرانى بود كه روى  دنباله درواقع نوعىها  اين تحليل

  ! قبل از اينها در لباس جبهه ملى گفته بود رفرم آرى استبداد نه

هم عمدتا ها  اما اين نيز وجود داشتمتعددى و بينابينى  "سوم"جريانات 
آن رايج سوسيال دموكراتيك هاى  تئورى به دنبال تكرارى التقاطى از

ه كشورها و همه ادوار هم همين كه در باره هم شد مى خالصهدوران 
به دنبال منابع مواد خام  همواره يا امپرياليزم. توان زد مى را هميشهها  حرف

ديگرى اى  يكى و در دورهاى  دوره... است يا نيروى كار ارزان و يا بازار
توانستند با عمده كردن  مى تغييرى راگونه براين هر ابن. شود مى برجسته

از بردارى  بهره اكنونمثال بزعم آنها . يكى از اين جوانب توضيح دهند
بود از پاسخ  اثرىنه ها  در اينگونه تحليل. بود عمده شدهنيروى كار ارزان 

به كشورهاى دارى  سرمايه ئق هميشگىعال اينكه چرا  به اين سئوال
گيرد و نه اثرى از اينكه  مى بخوداشكال مختلفى در ادوار مختلف اى  حاشيه

اين تغييرات در خود اين كشورها چه اثرات اجتماعى و اقتصادى به دنبال 
  . خواهند آورد

تالشى دست كم . نمونه ديگرى كه با اينها تفاوت داشت تحليل فداييان بود
از برخورد جبهه ملى و حزب توده به احتراز بود درتحليل ماركسيستى و 

كه فكر كنم نوشته (تحليل اين در اما هرچند . "رفرم"ه مثابه انقالب سفيد ب
اما برجسته شده بود ها  رفرم استبدادى-ماهيت امپرياليستى )احمدزاده بود

بدين معنى كه فداييان اعتقاد داشتند . به شكلى تصنعى و شبه مائوئيستى
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. در روستاهاست پليسى شاه دستگاهاصالحات ارضى توسعه هدف رژيم از 
 تحليل فداييان. يعنى در واقع همان ترس موهوم از انقالب موهوم دهقانى

اما  رسيد مى به نظرمقوالت ماركسيستى  بكارگيري  ظاهرا بحثى باهرچند 
بود و نه حتى توضيحى تاريخى و  نه متكى بر روش اقتصاد سياسى ماركس

رآوردى و د من توضيح داليل انقالب سفيد به امرى كامال .رئاليستى از وقايع
بدون  ،هيات حاكمه ايران كاهش يافته بوددر ارتباط با دلبخواهانه 

مثال گفته شده . جهانىدارى  سرمايه كوچكترين تحليلى از وضعيت مشخص
بود كه انقالب سفيد به اين دليل صورت گرفت كه تضاد بين بورژوازى 

با انقالب سفيد بورژوازي كمپرادور بود و و فئوداليزم باال گرفته  كمپرادور
حال چرا اين تضاد دقيقا در اين دوره . هژمونى خود را برقرار كرده است

است روشن نشده بود و معناى منطقى همين تحليل هم دنبال  باال گرفته
مثال آيا اين بدين معنى است كه دولت قبال فئودالى بود و اكنون . نشده بود

بودند؟ اين ها  ىمپرادور كو بورژوازى كها  فئودال بورژوايى شده؟ اساسا
شود، اما  مى گيرد و به نفع يك طرف هم حل مى چگونه تضادى است كه باال

   همان است كه قبل از آن بود؟ بعد از انقالب سفيددولت شاه 

كه به نظر فداييان حمله به فئوداليزم بود مثال در كنار اصالحات ارضى  ويا
يت از صنايع داخلى نيز جزيى گمركى بر بازار براى حماهاى  تحميل تعرفه

بورژوازى . كه حمله به بخشى از بورژوازى بود از همان انقالب سفيد بود
همان بورژوازى ها  حال آيا اين. مخالف انقالب سفيد بودبوضوح نيز بازار 

اين چگونه هژمونى بورژوازى كمپرادور است كمپرادور دوره قبل نبودند؟ 
گيرد؟ و يا شايد اينها همان بورژوازى  مى كه عليه بخشى از خودش انجام

بعد از انقالب عواقب خود را در اغتشاش ها  ملى هستند؟ اين ناروشنى
   . عجيب نظرى فداييان نشان داد
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قدرى مطالعه سطحى ماجرا كامال مسلم ساخت كه براى ما  خالصه اينكه
بردارى از  روى هم چيزى جز شعار و تقليد و كپيهها  همه اين تحليل

هيچ كدام از كوچكترين  و ايدئولوژيك از قبل داد شده نيستهاى  بقال
يد خود ما باكه  بودو بنابراين واضح  ندتحقيقى نيز برخوردار نبود ارزش
  . داديم مى انجام راتر  جدى ىكار

مثال حتى مطالعات اوليه خود ما نشان داده بود كه بسيارى از اقداماتى كه 
و در  ااجرا گذاشت در واقع قبل از كودت شاه تحت عنوان انقالب سفيد به

كابينه . ريزى شده بود رحطو با كمك مستشاران آمريكايى  كابينه قوام
بنياد فورد  .اشت بلكه تكميل كردذمصدق هم نه تنها اين طرح را كنار نگ

بود  "پذيرى نيروى كار در ايران تحرك"در دوره مصدق مشغول بررسى 
در اجرا به را اي  شاه برنامهدر واقع ). رشد اقتصادىريزى  برنامه براى(

. اجرا ميكرد همان راكم و بيش ماند  مى در قدرتهم كه اگر مصدق  آورد
. از اصالحاتى بود كه مصدق در نظر داشتتر  برنامه شاه در واقع راديكال
داد كه مسئله انقالب سفيد نه تنها به اميال  مى همين فاكت به تنهايى نشان

يا وضعيت جنبش دهقانى و فشارهاى اردوگاه سوسياليستى ربطى شاه 
اوضاع است كه بايد بر اساس تر  و پيچيدهتر  عميقاى   نداشت بلكه مسئله

  .بعد از جنگ و نيازهاى جديد اقتصاد جهانى توضيح داده شود

امپرياليزم چيست،  : سه سئوال را در مقابل خود قرار داديمبنابر اين ما  
ربط انقالب سفيد با امپرياليزم كجاست و نتايج آن براى انقالب آينده 

امپرياليزم  موجودهاى  خود تئورى ما اما شكلاولين م. ايران چه خواهد بود
به نحوى همگى از توضيح ويژگى دوران بعد از جنگ جهانى دوم  .بود

توانستيم  نمى ديگر از طرفى .واضح بودها  در نگاه اوليه فاكت .ناتوان بودند
هژموني  ياقدرت  ،كنترل ،نظام زورتعاريف قديمى متكى بر  بر اساس
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و از طرف  اوضاع را توضيح دهيمامپرياليستى بر اقتصاد جهانى كشورهاى 
پديده امپرياليزم هم بوضوح هنوز وجود داشت چرا كه در هرحال ديگر 

نه و . و متروپول در حال افزايش بوداى  كشورهاى حاشيه شكاف بين
توانست شرايط جديد را توضيح دهد و نه  مى توضيح كالسيك لنينى

وابستگى از قبيل سمير امين و يا هاى  تئورى(رايج آن زمان هاى  تئورى
   ).انحصارى از نوع مانثلى رويودارى  سرمايه هاى تئورى

قضيه  هم ه نقدا جريان فدائيدر مقابل كساني كه االن ممكن است مدعي شوند ك  :س
چه ميتوان  و امپرياليزم جهاني مطرح كردند،اصالحات ارضي را در قالب نظام جهاني 

در ارتباط تر تفاوت ديد شما نسبت به ديد آنها  تر و مشخص برجستههاي  از ويژگي ؟گفت
نكاتي  به چه، گرفتنام كه اصالحات ارضي  مقوله امپرياليزم و تاثيرش بر تغييراتي  با 

  ؟يداشاره بكن يدميتوان

يا عقب نشينى  راگفتم از جنبه مثبت دست كم فداييان انقالب سفيد : ث.ت
و در پشت آن برنامه تثبيت هر چه بيشتر امپرياليزم در  دانستند نمى رفرم

را در چپ جبهه ملى و حزب توده ها  همين به تنهايى آن. ديدند مى ايران را
بقدرى آشفته و متناقض بود كه جا را براى كاميونى شان  قرار داد اما تحليل
اصلى اين بود كه در واقع داليل اصلى  مسئله. گذاشت مى از اپورتونيزم باز

تحليل احمد زاده خيلى ساده آن را . نكرده بودندانقالب سفيد را درك 
البته . تلقى كرده بوددارى  سرمايه فئوداليزم و "طبيعى"نتيجه رشد تضاد 

 شوند، مثل نياز مى مول كه در واقع از تعريف استخراجداليل مع
جهانى به گسترش بازار در مناطق روستايى، يا نياز به نيروى دارى  سرمايه

و داليلى ... كار ارزان در مستعمرات، نياز به توليد در محل براى بازار محلى
توان در هر  مى از اين قبيل كه ربطى به تحقيق امپريك ندارد و همواره

رابطه  ستىباي مى تحليل از انقالب سفيد. رايطى پشت سر هم رديف كردش
و داد  مى مشخص آن با مرحله مشخص تاريخى نظام امپرياليستى را نشان
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هاى  بر آن اساس اثرات مشخص آن در اقتصاد ايران، در صف بندى
از . كرد مى طبقاتى و ماهيت طبقاتى دولت و در استراتژى انقالبى را تشريح

نشان به آن نشانى . تحليل فداييان هيچ پاسخ مشخصى نداشت جنبهاين 
اگر بعد از . كه حتى خودشان نتايج منطقى همين تحليل را دنبال نكردند

 انقالب سفيد تضاد بين فئوداليزم و بورژوازى كمپرادور به نفع
نيز در ايران حاكم شده، دارى  سرمايه حل شده پس مناسباتدارى  سرمايه

 پس استراتژى انقالبى. طبقاتى دولت هم بورژوايى شدهپس ماهيت 
اما خير براى . تواند چيزى جز استراتژى انقالب سوسياليستى باشد نمى

انقالب هنوز در مرحله ها  فداييان عليرغم همه اين صغرا و كبرا
     .برد مى دموكراتيك بسر

فداييان بستره و كلى بود آاين تحليل به خاطر اين كه تر  به عبارت ساده
دستگاه سلطنت با آخوندها و هاى  نتوانستند نه ماهيت واقعى تقابل

نه اهميت از هم پاشى مناسبات ارضى و رشد جمعيت  را بفهمند،ها  بازارى
تهيدست شهرى را درك كنند و نه به رشد عظيم طبقه كارگر و نتايجى كه 

شرايطى كه نتيجه اينكه در . براى انقالب بعدى خواهد داشت توجهى كنند
در آورده است هنوز در روياى  اخود شاه برنامه بورژوازى ملى را به اجر

و ارتجاعى بورژوازى افتاده  عقب بردند، ماهيت مى انقالب دموكراتيك بسر
تجارى را با خصائلى كه قبال براى بورژوازى ملى قائل بودند آراسته بودند 

را بورژوازى  خرده كلوحدت با تر  و از لحاظ عملى از همه چيز خطرناك
 فوقانىهاى  يعنى اساسا هيچ درك تئوريكى از اينكه اليه. كردند مى تبليغ
  . نداشتند اند نقدا به ضد انقالب پيوستهبورژوازى  خرده

كه  -كتاب تاريخ انقالب روسيه تروتسكيفكر كنم در -ام  يك جايي خوانده :س
كه با صرف اشاره و نام بردن از آن بتوان مدعي  داري يك ذات انتزاعي نيست سرمايه

همين درك را ميشود در مورد مفهوم امپرياليزم هم بكار برد يعني  .شناخت و فهم آن شد
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يعني امپرياليزم  .كنم جريان فدائي يك درك انتزاعي از مفهوم امپرياليزم دارد من فكر مي
ندارد و اي  و مشخص تاريخيمابه ازاءهاي عيني داراي مراحل مختلفي نيست، برايش 

چندان  نيز بررسي كردن اين مراحل مختلف و اثرات و نتايجش مثال در چارچوب ايران
  .مورد نياز نيست

 كنند نمى دركهنوز هم بسيارى . بودهمين مشكل اساسي . بله دقيقا: ث.ت
از رشد  استاى  مرحله خودعاقبت همان طور كه لنين گفت كه امپرياليزم 
نيست كه اى  تعريف شده و از قبل چيز منجمدبنابراين اوال . سرمايه داري

بلكه بايد بطور مشخص  كند مى ن جوهر خود را آشكاروردبه زبان آبا فقط 
-ايدئولوژيك كائوتسكيستى اتاين ديد البته در انحراف. تحليل شود

تعريفى بر اين مصداق كه هر چيزى . در ماركسيزم ريشه دارد پلخانفى
بندى  فرمولدرك اما در  . دارد و تعريف امپرياليزم هم جزوه لنين است

و آن هم مقوله . وجود دارد كه بايد باز كردسوتفاهمى لنين هم خود 
 .ليترين يا آخرين هم ترجمه شده استاكه گاهى ع باالترين مرحله است

را باالترين مرحله ناميد از دارى  سرمايه اينكه چرا لنين اين مرحله از رشد
 از اين واژه اين برداشت رامتن خود جزوه آشكار است اما بسيارى 

به پايان رسيده و ديگر چيزى غير دارى  سرمايه كنند كه تو گويى تاريخ مى
وارد  منظور لنين اين است كه. از همانى كه لنين تشريح كرد نخواهيم ديد

يك  و مرگ افول ،تولد، رشد، بلوغى بند يعنى در دوره. ايم فاز افول شده
  . ايم مرحله يعنى افول رسيدهترين  سيستم به باال

ن اما نه به اين معناست كه ده شدداري  سرمايه وارد دوران افول وجه توليد
. سال بعد ساقط خواهد شد و نه اينكه رشد و تغيير آن متوقف خواهد شد

و خود مراحل متفاوتى  خود سيصد سال طول بكشد تواند مى دوران افول
مضافا به اينكه اين موجود در حال مرگ اگر بتواند خون . داشته باشد

تاريخ . تواند دوباره خود را جوان نيز بكند مى بيشترى از ديگران بمكد
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 "باالترين"با خود مقوله  دوره افولمدت زمانى . زيگ زاگ هم دارد
تحليل مشخص  بايستى نمى ما هم در چپ ايران بنابراين. شود نمى مشخص

لنين  سال پيش 50 از مرحله مشخص تراكم و تمركز سرمايه را با جزوه
   .رديمك مى جايگزين

كه  در هر حال صرفا از جنبه نظرى براى ما در آن زمان كامال روشن بود 
و اين فقط . ندنداردوران جريانات اصلى چپ ماركسيستى مفهوم درستى از 

 توجهى به اينآنچنان  نيز هنوز المللي بين چپ ايران نبود چپتقصيرهم 
دادند مد  مى را ارائهها  زمانى كه رفقا اين تحليليعني آن  .نكرده بودقضايا 

  . توسعه بودهاى  تئورىو  و راه سوم جهان سوميهاي  تئوريروز هم همين 

  ...وابستگيهاي  تئوريهمان  :س

 چپ درآن موقع رايج بود حتا  .وابستگيهاي  تئوريانواع و اقسام له ب. ت
مقوالتى از قبيل استعمار نو، مبادله نابرابر، اقتصاد . ، حتى امروزهالمللي بين

كرد مطرح شده  مى كه حكايت از اشكال جديدى از وابستگى... تسليحاتى
بودند اما تفسير چپ عمدتا هنوز همان مفاهيم سياسى نظامى از وابستگى 

تالشى جدى براى تنها كساني بود كه  جملهازمندل شايد  .كرد مى را حمل
ما هم تئورى امپرياليزم . بندى خصوصيات اين دوره جديد انجام داد جمع

خود مندل هم هنوز كامال  بحث . خودمان را عمدتا بر نظريات او بنا كرديم
بندى مشخصى ارائه  هنوز جمع 70خود او هم تا اواخر دهه روشن نبود و 

اين دوره در اقتصاد كشورهاى  در رابطه با اثراتنداده بود و بويژه 
با كار تحقيقى  بنابراين به اعتقاد من ما. افتاده چندان كارى نكرده بود عقب

  .كرديمتر  مشخصهم نظرات او را  سر انقالب سفيد

مسئله استراتژي سر بعد برويم  و شدن صحبت كنيم سر جزوه صنعتيبهتر است االن  :س
تصفيه  طوريولي براي اينكه به پرونده فدائيان خاتمه بدهيم و يك  .انقالبي در ايران
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كنم، آنجايي  حسابي با نظريات اين جريان بكنيم من از كتاب شورشيان آرمانخواه نقل مي
كه بين جزني و گويد  نظري مي ياز اختالف ،زند كه راجع به اصالحات ارضي حرف مي

به اين صورت كه جزني معتقد بود كه  وجود داشت؛ سر اين مسئلهاحمدزاده و پويان 
شود و به همين خاطر ما  اصالحات ارضي در عمل باعث كاهش تضادهاي طبقاتي مي

در اين مرحله  عمل و در نتيجه مادر . انه انجام دهيمنميتوانيم مبارزات گسترده مسلح
انجام  قرار ميگيريم كه تئوري مبارزه مسلحانه را تبليغ كنيم بجاي آنكه در عمل آن را

در حالي كه پويان و احمدزاده معتقد بودند كه اتفاقا اصالحات ارضي تضادهاي  .دهيم
ديكتاتوري مانع نميبينيم، را حاد شده طبقاتي را تشديد كرده ولي اين كه ما تضاد طبقاتي 

  .ييدبگو دنظري اگر راجع به اين داري. بروز آن است

برخالف (گفتم از جوانب مثبت نظريات فداييان يكى همين بود له ب: ث.ت
نگاهى به مبارزه مسلحانه قرار داشت كه آن پويان كه تحت تاثير ). جزنى

يعنى او نه . در آمريكاى التين با جريانات سوسياليست گره خورده بود
صراحتا اما تلويحا همواره ضرورت مبارزه مسلحانه را از ضرورت 

گرفت در نتيجه بوضوح انقالب سفيد  مى دن انقالب نتيجهى بوتسوسياليس
  . كرد مى را از جنبه تشديد تضادهاى طبقاتى بررسى

ماهيت واقعى انقالب سفيد درك نشده بود و . اما متاسفانه اينها كافى نيست
در نتيجه اگر هم نتيجه گيرى سياسى در جهت تشديد مبارزه طبقاتى 

صادف است تا چارچوب وتئوري بيشتر ناشي از بخت وتدرست بود 
فداييان . داري رشد سرمايه قسمىبود براي اى  هانقالب سفيد مقدم. درست

   .  و نه دقيقا چگونه رشدىاى  اين را فهميده بودند اما نه دقيقا چگونه مقدمه

نبود شرايط عيني انقالب بر اساس يا وجود شرايط عيني انقالب و هاى  همين بحث :س
  .بودكنم چيزي كامال بدون مبناي تئوري درست  فكر ميها  همين تحليل

نشان به آن نشاني كه هيچ . مبنايي نداشتها  اين حرفواقعا بله  :ث.ت
شد، نه اينكه چه جور انقالبى  انقالب چرافهميدند از اين جريانات نه  كدام

  . بعد از انقالبسال  40 نزديك به حتا .بود و چرا اين طور شد
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 بحث را زمياليامپر بحث و مسئله نيا به مقطع آن چپهاي  پاسخ وي ارض اصالحات :س
 و راتييتغ بهتر  يجزئ حاال. ميپرداخت داشت وجود آن از كهي غلط دركبه  و ميكرد

 پروژه وي ارض اصالحات مشخصا. ميبپرداز داده رخ 50 و 40 دهه در كهي تحوالت
 نوع و داشته رانياي براي طبقات لحاظ از كهيي امدهايپ و رانياي براشدن  صنعتي
 نوع نياي امدهايپ وهايش  يژگيو و مختصات وشدن  صنعتي از. 57 انقالب بااش  رابطه

  .ميكن شروع 57 انقالب در آن جينتا و رانيا جامعهي برا انكشاف

 لنين قصد داشت جنگ جهانى اول را بر اساس زمياليامپرتئورى  .ث.ت
 بدهد حيتوض ايدن تقسيم سر بردارى  سرمايه ى بزرگكشورها نيب رقابت

امپرياليزم به مدل سوپر ايدن جنگ از بعد دوره در عمال كهي صورت در
بعد از جنگ . واضح بودنيز تاريخى آن  حيتوض. شدهتر  شبيهي كائوتسك

گيرى  شكل و بخصوص با شود مى منتقلآمريكا  بهجهانى دوم هژمونى 
عمال و رسما رهبرى اردوى امپرياليستى را دوره جنگ سرد آمريكا و ناتو 

 70 و 60 دهه دركه  توضيحاتاين گونه اما  ماي برا. دنگير مى در دست
بايستى به تئورى  مى ما. كرد نمى يج بود كمكى به فهم انقالب سفيدرا

گشتيم و  از تراكم و تمركز سرمايه برمىاى  امپرياليزم به مثابه مرحله
تصادفى و سياسى بلكه بطور وضعيت سياسى بعد از جنگ را نيز نه صرفا 

   .  كرديم مى جهانى دركدارى  سرمايه بر اساس مرحله رشد

 از بعد و قبل دوره دو نيبداري  سرمايه رشد مراحل اساس اين براگر  و
 نكهيا آن كنيم و مى مشاهدهي فيكي تفاوترا مقايسه كنيم  دومي جهان جنگ
 كردنانه دار  سرمايهبه  عالقمند ناگهان به برخالف دوره قبل زمياليامپر

دست  مشخصهاى  كشوريعنى در بسيارى . شود مىافتاده  عقب يكشورها
كند  مى اقتصادى مشخصى را دنبال- سياسىهاى  زند و برنامه مى به اقداماتى

 اساس بر ما .نداشتنددارى  سرمايه كه هدفى جز تسهيل رشد اقتصاد
دليل عمده آن را بايد در  كه ميديرس جهينت نيا بهو مطالعاتمان  قاتيتحق

 در دوره قبل منبع اصلى اگر .انقالب تكنولوژيك بعد از جنگ جستجو كرد
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ي كشورها در خام مواد ديتول در )سود متوسطنرخ  براضافه ( افزونه سود
ي نوآورهاي  حوزه درانحصارى  افزونه سود اكنون بود افتاده عقب

شدن  صنعتي تمقاالسرى آن  در رااين نتايج ي بند جمع. است كيتكنولوژ
در ضمن تالش كرديم . كه اشاره كرديد منتشر كرديمي ارض اصالحات و

به عواقب اين دوره جديد از لحاظ نقش ساب امپرياليستى ايران در منطقه 
آن و رقابت بين سرمايه مالى عرب و ايرانى نيز بپردازيم كه نتوانستيم 

نه اطالعات زيادى در دست داشتيم و . باز كنيم مسئله رااندازه كه الزم بود
  .   شده بود برجستهنه خود پديده هنوز آن چنان 

 آن سرى مقاالت در واقع ديد كلى ما نسبت به اوضاع ايران را روشن كرد
 عمده اختالفاتتوان گفت  مى و. نها بودآو استراتژى و برنامه ما متكى بر 

 هنوز كه هم هنوز. متفاوت بود نگاه نيهمجريانات چپ هم در  هيبقبا  ما
المللى  بين اناتيجر حتا بلكه رانيا چپ اناتيجر بسيارى از تنها نه است

 كتاب بهاگر  مثال. بيند نمى بينيم مى هم اين چارچوب كلى را آن طور كه ما
در باره امپرياليزم رجوع كنيد در باره همه چيز مطلب هست  كوسينيكال

و اثرات آن  جهانىدارى  سرمايه جز همين تغييرات اصلى و عمده در توليد
  . بر امپرياليزم

 افتاده اتفاق رانيا در 50 و 40 دهه در كهي شدن يصنعت فرايندهاي  يژگيو به اشاره :س
  .استي ضرور نظرم به

ما با دو پديده  زمياليامپر "كيكالس" دوره در اينكهاش  خالصه .ث.ت
كنترل تعداد كمترى از رقبا بر سهم بزرگترى ( انحصارات: ايم جديد مواجه

قالل تو اس يصنعت هيسرما وي بانك هيسرماادغام ( و سرمايه مالى) از بازار
سرمايه مالى خود از عواملى است كه جريان پيدايش  . )نسبى آن از توليد

حتى قبل از پيدايش . بخشد مى كند هم سرعت مى هم تسهيل انحصارات را
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يعنى (ها  و تراستها  باعث پيدايش كارتلسرمايه مالى ، انحصارات واقعى
تعيين اى  در چنين مرحله. شود مى )پشت پرده بين رقباانحصارى توافقات 

امرى ممكن و رايج ) در توليدريزى  برنامه عنصر(ها  ميزان توليد و قيمت
ادوارى اشباع توليد ديگر نه به صورت هاى  بدين ترتيب بحران. است

. شود مى اشباع توليد كاالهاى مصرفى بلكه در شكل سرمايه اضافى ظاهر
به كشورهاى تنها مفر اين سرمايه اضافى صادرات سرمايه است 

دارى  سرمايه تر برخالف دوران قبل خود كشورهاى پيشرفته. افتاده عقب
توانست در توليد  نمى سرمايه اما. رمايه اضافى نبودندقادر به جذب اين س

سرمايه گذارى كند چرا كه چنين افتاده  عقب براى بازار داخلى كشورهاى
بازارهايى وجود نداشت بنابراين عمدتا در حوزه توليد مواد خام براى 

دهد  مى چنين وضعيتى اجازه. شود مى خودكشورهاى متروپول متمركز
ملى از طريق قدرت دولتى انحصار خود بر منابع مواد - مالىهاى  اليگارشى

. خام را به صورت كنترل دولت و سرمايه بومى در آن كشور اعمال كنند
كه چنين كنترلى داشت به منابع سود افزونه دسترسى اى  آن سرمايه

بدين ترتيب تا اوائل قرن بيستم . سودى اضافه بر نرخ متوسط سود. داشت
اين . تقسيم شده استدارى  سرمايه ند كشور بزرگدنيا بين چ متما

او جنگ . و بسيار درست و دقيق. تصويرى بود كه جزوه لنين ترسيم كرد
 از نقطه نظر كشورهاى. جهانى اول را دقيقا بر همين اساس توضيح داد

از طرفى  همدستى . نيز اين دوره عواقب مشخصى داشتافتاده  عقب
و از طرف  محلى به جاى بورژوازى بومىتر  ىامپرياليزم با نيروهاى ارتجاع

 .حفظ انحصارات امپرياليستى براىسرمايه داخلى بازار ديگر كنترل 
نزاع بين بورژوازى به . بوداى  افتادگى و وابستگى جوهر چنين رابطه عقب

به بورژوازى . اصطالح ملى و كمپرادور هم متعلق به اين دوره است
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شود تا بورژوازى تجارى و  مى دادهصنعتى كمتر اجازه رشد - توليدى
  . خوار نزول

اولين و . بايد تغييراتى در اين تصوير ايجاد كرد جنگ از بعد دوره در
تغيير در  ختسا مى كه آمار و ارقام به وضوح برجستهاى  پديدهمهمترين 

بخش اعظم سرمايه . سير حركت سرمايه صادراتى در جهان استم
در خود متروپول اى  به كشورهاى حاشيه متحرك مالى اكنون به جاى رفتن

پس . سود افزونه است دليل اين امر تغيير در منبع. شد مى ارىذسرمايه گ
به توليد تكنولوژيك و در دست گرفتن انحصار تكنولوژيك از جنگ 

. شود مى تبديلجهانى دارى  سرمايه درترين حوزه سودآوربه تدريج 
  . كه مندل اسم آن را دوران انقالبات تكنولوژيك مداوم ناميداى  دوره

بود افتاده  عقب به صدور به كشورهاى عالقمند اديزنه  هيسرما كه نيا دوم
كه اكنون از نرخ سود به اي  تودهي مصرفي كاالها ديتول حوزهو نه رفتن به 
اكنون ادوارى اشباع انباشت هاى  بحران. برخوردار بودندترى  مراتب پايين

 دائمى اشباع انباشت وسائل توليدى تبديلهاى  به تدريج به بحران
بنابراين . توان فروخت مىدار  سرمايه بهفقط اما وسائل توليدى را . شوند مى

رشد  در جهتبه همراه گرايش تحوالت دائمى تكنولوژيك گرايشى نيز 
افتاده، جذب هر چه بيشتر  در كشورهاى عقبدارى  سرمايه توليد

 تكنولوژى اضافى و گسترش توليد كاالهاى مصرفى در اين كشورها شكل
به بعد به تدريج تقسيم  دوم بينيم كه از جنگ جهانى مى جهينت در. گيرد مى

اكنون در اوائل  ستميب قرن اوائل خالف بر. جهانى كار تغيير كرده است
 تر افتاده عمده كاالهاى مصرفى دنيا در كشورهاى عقب  21قرن 
شود و بخش اعظم نيروى كار جهانى نيز در اين  مى توليددارى  سرمايه

  .  كشورها متمركز شده است
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. انقالب سفيد و اصالحات ارضى را بايد در چنين چارچوبى بررسى كرد
مشابهى را در بسيارى كشورهاى ديگر نيز به اجرا هاى  آمريكا سياست

پذيرى سرمايه و كار  كهر جا كه حداقلى از بازار داخلى و تحر. گذارد
كه  بود ارضى نه خواباندن انقالب دهقانىاصالحات هدف از  .وجود داشت

سلطه رژيم بر روستاها كه نقدا و نه گسترش در واقعيت وجود نداشت 
جديد هاى  بلكه فراهم كردن نيروى كار براى سرمايه گذارى ،وجود داشت

   . بودها  و بسيج سرمايه براى راه انداختن آن

ريزى براى اين تحوالت نيز نه ابتكار شاه بود و نه زير فشار شوروى  برنامه
عمومى بود كه اشاره كردم اى  يا ترس از انقالب صورت گرفت بلكه برنامه

 كردن مقدمات رشد در كنار برنامه مارشال در اروپا براى فراهم
در برخى كشورهاى مساعدتر بعد از جنگ به اجرا گذاشته دارى  سرمايه

اين طرح در ايران نخستين بار توسط كابينه قوام مورد بررسى قرار . شد
 طدر كابينه مصدق ادامه يافت و يكى دو سال پس از كودتا توس ،گرفت

  . شاه دنبال شد

مهم و بنيادى  تحولداد كه چندين  مى ارزيابى منطقى  اين تغييرات نشان 
بويژه در ارتباط با صف ( در كشورهايى نظير ايران صورت خواهد گرفت

شكل  بعالوه واضح بود كه .) طبقاتى و ماهيت قدرت دولتىهاى  بندى
تغيير خواهد كرد و به جاى  نيزاى  حاشيهكنترل امپرياليزم بر كشورهاى 

دارى  سرمايه و اتكا به حمايت طبقات ماقبلشكل مستقيم نظامى و سياسى 
دولت بورژوا شكل غير مستقيم كنترل از طريق يا اتكا به بورژوازى تجارى 

 ديگر هم از اينچند نتيجه  بايد. غالب خواهد شدداري  سرمايه روابطو 
اول اينكه ديگر غير ممكن است كشورى بتواند . شد مى استنتاج تغييرات

اين شكاف عظيم تكنولوژيك را پر كند و دوم دارى  سرمايه در چارچوب
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رويائى دارى  سرمايهليستى جدا از مبارزه ضداين كه مبارزات ضد امپريا
  . ارتجاعى است

تحليل تحقيق و در هر حال ما بر اساس نگاه كلى فوق به دوران به 
. پرداختيمدر ايران دارى  سرمايه مشكالت و تناقضات اين مدل از رشد

در دست نبود و امر تحقيق خود چند سالى طول كشيد درستى  آمار و ارقام
ما اوليه هاى  ز به هيچ وجه كامل نبود اما اتفاقا اغلب پيش بينىو نتايج آن ني

  .درست از آب در آمد

توليد . نخستين مشكل اين نوع رشد اقتصادى محدود بودن آن است
دوم يعنى محدود ماندن به بازار  كاالهاى مصرفى بر اساس تكنولوژى دست
اقتصاد  بنابراين روشن بود كه . داخلى و در نتيجه محدوديت ساختارى

نتواند سهمى در بازار ايران اگر . خورد خواهدبست  بن بهايران به سرعت 
 سرعت بهي داخل بازار خود دست و پا كندي برا )خام مواد از ريغ(جهانى 
بورژوازى  كهي شكل تنها. شد واهدخ كيبوروكرات وي انحصار و محدود
 نيا. نزديك با قدرت دولتى است بند و زد كند حفظ را تيموقع نيا بتواند
ايران داري  سرمايه به نسبت موقع آن ما كه بودي ديدآن ي كل بطور
 تيواقع بهديگران  برداشتاز كم دست اما نبود كامل من نظر به. ميداشت
 نوع نيا كهيي كشورهاگونه  نيا همه در هابعد كهي اتفاقات و بودتر  كينزد
 شيب و كمبعدى اقتصادى هاى  را ديده بودند بحرانداري  سرمايه از رشد

  .ه استكرد اثبات را ليتحل نياخطوط كلى 

. است مركب و ناموزون توسعهي تئور حوزه نيا در مطرحي ليخي هايتئور ازي كي :س
 حيتوض شتريب رانيا در برنامه نياي اجرا دنبال بهي نوناموز نيا ديتشد به راجع ميشود

  ؟ديدهب
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سرمايه خارجى براى آن . شكل اصلى و اوليه آن را قبال اشاره كردم .ث.ت
كه بتواند جلوى رقباى داخلى را بگيرد و انحصار خود را حفظ كندبايد به 

از باال و توسط دارى  سرمايه بنابراين رشد. قدرت دولتى متوسل شود
زمان  ابتدا به معناى تقويت هم همان ازافتاده  عقب كشورهاىامپرياليزم در 

  . استدارى  سرمايه و ماقبلتر  طبقات ارتجاعى

نمايندگان به اليه تجار كمپرادور است كه عمال گيرى  شكل جنبه ديگر مثال
رشد  ، در جلوگيرى ازاقتصادى امپرياليزم در تخريب منابع درونى انباشت

  . شوند مى داشتن نيروهاى مولده تبديل داخلى و عقب نگه اقتصادى

اگر . كند مى در دوره بعد از جنگ اما به نظر من كيفيت اين پديده تغيير
بخواهيم با يك مثال خالصه  كنيم بايد به مسئله تهيدستان شهرى اشاره 

بر اساس افتاده  عقب در كشورهاىدارى  سرمايه با تعميم مناسبات. كرد
ما با ) چارچوب نظام امپرياليستى غالب بر اقتصاد جهانىيعنى در (مدل باال 

تحليل ما . پديده افزايش روز افزون تهيدستان شهرى مواجه خواهيم شد
. از اقتصاد ايران بعد از انقالب سفيد به درستى بر اين نكته تاكيد كرده بود

كردن، و يا با هر تفسير و تاكيد  كردن، صنعتى تر، مدرنيزه به عبارت ساده
در دوره بعد از جنگ سوم جهان  رشد و توسعه اقتصادى درديگرى كه به 

جز بحرانى اى  نتيجهدارى  سرمايه، در چارچوب مناسبات نگاه كنيم
دارى  سرمايه !آباد راكتور اتمى در كنار حلبى. ساختارى نداشته است

درجهان سوم از بعد از جنگ جهانى دوم تا كنون هر چه بيشتر جلو رفته 
دارى  سرمايه ناتوانى. بيشترى نيز آفريده استهاى  آباد بىاست حل

سازد از  مى خانمان سومى در جذب نيروى كارى كه خودش بى جهان
  .عواقب اجتناب ناپذير اين نوع رشد است
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زمان شاه يادم هست يكى از تحقيقات بانك جهانى . به يك مثال اشاره كنم
گرفته بود كه مخارج توليد در  ايران نتيجه اقتصاد دردر باره بارآورى كار 

كنيد چقدر  مى مشاهده(. باالتر از اروپاست ٪30ايران بطور متوسط حدود 
 اين بحث كه امپرياليزم به خاطر نيروى كار ارزان انقالب سفيد كرد

و  ، كرايه كمسوخت ارزان ،يعنى عليرغم نيروى كار ارزان). معنى است بى
تواند جايى جز در  نمى ايران د شده دركاالى تولي ،توليد براى بازار محلى

آن را مشابه خود ايران بفروش برود آن هم بزور دولتى كه جلوى واردات 
 بزور قانون . بگيرد و اجازه به رقباى توليدى ديگرى هم در داخل ندهد

توان موقعيت انحصارى را حفظ كرد اما موج روز افزون كسانى را كه به  مى
توان با  نمى اند از وسائل توليد خود كنده شدهواسطه رشد همين مناسبات 

بينيم كه در جمهورى اسالمى نيز نه تنها اين  مى .سر نيزه نيز پنهان كرد
كند  مى و اگر كسى فكر. موج متوقف نشده كه چندين برابر شدت گرفته

اين به دليل رژيم اسالمى است يا آن به دليل رژيم سلطنتى بود به برزيل، 
عينا همين ماجرا در همه . نگاه كند... اندونزى، آرژانتين، مصر وفيليپين، 

  .اين كشورها در حال وقوع است

شود به اين  مى گاهى از قانون رشد ناموزون و مركب برداشتى خام و ساده
معنى كه دو شكل متفاوت و متعلق به دو دوره متفاوت در كنار هم قرار 

در دوران دارى  سرمايه رشد. تمعنى اين تئورى اين نيساما . اند گرفته
شكلش ترين  عريان. كند مى انحصارات اين ناموزونى و مركبى را باز توليد

 ديگر نيزهاى  انفجار جمعيت تهيدست شهرى است اما در بسيارى از حوزه
توان اين  مىدارى  سرمايه جوامعترين  حتى در پيشرفته. توان ديد مى

وسل به كار خانگى مثال ت. كرد گرايش به عقب راندن جامعه را مشاهده
اساسا خود اين عالقه در حال رشد به . كوچكهاى  براى حفظ واحد
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يعنى چسبيدن به مالكيت خصوصى در شرايط بيكارى   "اقتصادياستقالل "
  .مزمن

 چپهاي  نيسيآكادم ازي ليخ رتيح باعث مشخصا كهي خاصي طبقات شيآرا و رييتغ :س
داري  سرمايه ساختار نيهم اساس بر شوديم چطور را 57 تحوالتي عنيشد   راست و
  د؟يفهم و كرد درك شتريب رانيا

 آن در و آمده ماركس تاليكاپ در كه است هماناش  ياصل زميمكان .ث.ت
 نيلن كهاي  يتئور. ايم كرده اشاره آن به مقاالت در باره صنعتى شدن هم

مسئله  هم آن و. دهديم بسط هيروس درداري  سرمايه توسعه كتاب در هم
 گسترده ديبازتول طرح در ماركس. است 2بخش و 1 بخش نيب مبادله
كننده  مبادله بين دو بخش توليدگسترش دهد كه  مى نشانداري  سرمايه

در مدل . شود مى وسائل توليد و وسائل مصرفى خود باعث گسترش بازار
توليد توان نشان داد كه براساس تئورى ارزش چنان چه بخش  مى ماركس

 رشد كند باز توليد گستردهاز بخش مصرفى وسائل توليد سريعتر 
   . نيز تضمين شده استدارى  سرمايه

 مبادله به فقط و گذاشته كنار را گريد فاكتور چندين ماركس نجايا در البته
 نكته كليدىاما در هر حال  كنديم نگاه در يك مدل بسته بخشدو اين بين 
 كاالهاى توليدى و مبادله ميان خودتوليد اهميت رشد بخش  درك

چنين بنابراين فقدان . استدارى  سرمايه براى گسترشداران  سرمايه
 يعنى. يعنى محدوديت ساختارى براى رشددارى  سرمايه بخشى در اقتصاد

بحران  آغازدر بدين ترتيب . بازارسريع محدود شدن و منجمد شدن 
در كنار طبقه كارگرى كه   55و  54هاى  سالاقتصادى قبل از انقالب در 

به  5/1از حدود ( شايد در بيست سال بعد از كودتا سه برابر شده بود
 )ميليون 4از عمال هيچ به حدود و (مشابه نيز جمعيتى  )ميليون 5/4حدود 

اگر . فقر زدهبورژوازى  خرده از ىو اليه وسيع. از تهيدستان شهرى داشتيم
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در همان زمان كه شاه به آستانه تمدن بزرگ به آمار آن دوره رجوع كنيد 
 كار خانگى رسيده بود آمار سازمان برنامه خودش حكايت از تشديد

بخش بازارى كه بعد از  .دو تكه شده استكامال و طبقه حاكمى كه  .كرد مى
صنعتى كه  "مدرن"انقالب سفيد از قدرت به بيرون رانده شده و بخش 

ورژوازى تازه به دوران رسيده فرار را بر ب.  به گل نشستهاش  اكنون كشتى
بورژوازى  خرده توانست رهبرىتر  كار قرار ترجيح داد و بورژوازى كهنه

مستاصل و تهيدستان شهرى را دردست بگيرد و با رضايت دستگاه دولتى 
رهبرى طبقه كارگر نشان داد كه . و امپرياليزم جهانى قدرت را تسخير كند

از طرفى اكثريت عظيم . اين سرنوشت نبودقادر به ايجاد خللى در 
براى مقابله با بورژوازى اى  نيروهاى مدعى نمايندگى آن چنين برنامه

نداشتند و از طرف ديگر درجه سازمان يابى و تجربه مبارزاتى خود طبقه 
   .     كارگر به حدى نرسيده بود كه بتواند مقاومتى جدى سازمان دهد

 بازار،( بودند برجسته ياسيس نديفرا نيا در كه ياجتماع مشخص يروهاين آن :س
ها  كدام بودند شاه حكومت مخالف و )گريدهاي  گروه و يشهر دستان يته ت،يروحان
 و دالل كهاي  يبورژواز چطور يعني كرد؟ فعال را روهاين نيا ييزمهايمكان چه و بودند

 به مثال اي دهد؟يم نشان واكنشداري  سرمايه از خاص نوع نيا به است كمپرادور
  كرد؟ جاديا را واكنش نوع نياهايي  زميمكان چه دهد؟يم نشان واكنش تيروحان

نقش  زمياليامپر مداخله با از باال ودارى  سرمايه شكل رشد خاطر به .ث.ت
اغلب . است مهم بسيار اين رشدهدايت  درافتاده  عقب يكشورها در دولت

قدرت مدت  كوتاه محاسباتجنبه . شود مى مسائل نخست از دولت آغاز
اين فقط . سياسى همواره مهمتر از جوانب دراز مدت اقتصادى قضيه است

نمونه ديگرى . كند نمى هم در مورد كشورهاى وابسته به امپرياليزم صدق
از اين پديده را در ارتباط با الحاق اروپاى شرقى به شوروى هم مشاهده 
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ايجاد شد سپس  وروىش آن جا هم نخست قدرت دولتى مشابه. كرديم
  .  اقتصاد با آن منطبق گشت

 توانديمي دولت قدرت قيطر ازفقط  زمياليامپر نيزافتاده  عقب يكشورها در
در فاز اول براى . كند ليتحم باال از ت مورد نياز خود راتحوال و رييتغ

اى  اين جا اما با مسئله. بازار داخلى كنترلكنترل سرمايه و در فاز دوم براى 
 توان تحليل كرد؟ مى بقاتى دولت را چگونهطايم، ماهيت  تئوريك مواجه

به آيا بايد در انتظار سوئد شدن ايران بود تا بتوان دولت را بورژوا ناميد؟ 
توان از اهداف تشكيل آن جدا  نمى طبقاتى دولت راخير ماهيت نظر من 

هستند و  ه نيز اغلب بازيگران اصلى سياسى خود بازيچهطدر اين راب. كرد
توان استناد  نمى در نتيجه به گفتار خودشان و درجه آگاهى خودشان نيز

  . كرد

بايد در ايران دولت مصمم شد كه مثال پس از انقالب اكتبر انگلستان 
كه سد راه  كندواحد ايجاد  و دستگاهى با ارتش نيرومندى مركزى

اع ملت مدرن ايرانى در واقع اختر-دولت. گسترش نفوذ شوروى شود
ماهيت طبقاتى اين . همان طور كه ناسيوناليزم ترك و عرب. انگليس است

در بوضوح با شكل و شمايل بورژوايى اما  چيست؟ دولتى استاما دولت 
كه قدرت دولتى استفاده كرد همين خود رضا شاه از . سرزمينى غير بورژوا

اما  .دار تبديل شود و نه بزرگترين سرمايهبزرگترين زميندار ايران  به
دولت پهلوى، نقشى كه آن را در قدرت نگه داشت، ادغام اصلى نقش 

اين دولت را نه زمينداران به . بوددارى  سرمايه ايران در اقتصاد جهانى
ه بود و نه به پشتوانه قدرت رساندند نه براى دفاع از زميندارى ساخته شد

توان دولت  مى در عصر امپرياليزمبنابراين . زمينداران بر سر كار باقى ماند
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يكى ديگر . شده باشددارى  سرمايه هنوزبورژوا داشت بدون آنكه جامعه 
  . همين استنيز رشد ناموزون و مركب هاى  از عملكرد

. به طبقات حاكم درونى غير مستقيم و قابل تغيير استاين دولت اتكاى 
در واقعيت . و نه در عملكرد روزمره در تحليل نهائى بورژواستفقط دولت 

در  كهامى ظايدئولوژيك و ن ،ادارىصاحب نفوذ  اجزاتركيبى است از آن 
ريزى  برنامه اشاره كردم. در دست استمشخص محل و در آن مقطع 

قوام  هاز كابين كردن هر چه بيشتر اقتصاد، دارى سرمايه ، يعنىانقالب سفيد
را ايران خواست  مى همان آمريكا كهآغاز شده بود اما چند سال بعد 

ترين  خود به عقب افتادهرژيم دست نشانده براى نجات كند  مدرنيزه
، روساى ايالت، امراى بزرگداران  زمين جامعه آسيايى،هاى  بازمانده
و پس از تثبيت  كودتا از بعد. دوش مى متوسل عهيش دستگاه و ارتش

 business. افتاد كه نجاتش دادندها  به جان همان اما سلطنت is 

business!  ندگرفت مى را از سرفروش كارخانجات دست دوم بايد برنامه 
   !وقفى همان آقاى كاشانىهاى  اگر شده به قيمت گرفتن زمين

ها،  يشهردار دادن قدرت بيشتر به مثل ديسف انقالب اقداماتي تمامتقريبا 
موقعيت  ميمستقبطور ... ياراض ميتقس زنان،ي راحق  دانش، سپاهايجاد 
 نيزگمركى بر واردات هاى  تعرفه. كرد مى فيتضع را عهيش دستگاه بازار و
. هدف قرار داده بود را بودي متك آن به دستگاه نيا كههايي  هيال و طبقات

در واقع اوائل كار بعد از اعتراضاتى اوليه عاقبت رضايت دادند چرا كه  در
و زمينداران بزرگ و هم بازاريان . نشده بوداى  به منافع هيات حاكمه حمله

  . شد مى ترهم دستگاه مذهبى خود به شكرانه انقالب سفيد ثروتمند

شايد از لحاظ سياسى به طبقه و زمين داران ها  بازارىبينم  مى سال بعد 10
به شكرانه رشد اقتصاد كااليى بعد  اما  اند هتنزل پيدا كردحاكم درجه دوم 
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همگى شد  مى دائم به اقتصاد واردكه از باال اى  و سرمايهاز انقالب سفيد 
فراموش نشود كه انحصار توزيع همان . هم شده بودندتر  "سرمايه دار"

و بازارى كه اكنون . ن بازار بودااختيار هممصنوع داخل هم در اجناس 
اتفاقا در دوره . گيرد مى تجارت از ليبى و مصر تا لبنان و عراق را هم در بر

 "سنتى"بخش در ايران وضعيت اقتصادى  50بحران اقتصادى اواسط دهه 
    .بهتر بود "مدرن"شايد از بخش 

پس از جذب كمتر از . شدندقربانى اما دهقانان و توليد كنندگان مستقل 
و . تبديل شدند تهيدست شهرىدر صنايع جديد مابقى به شان  يك سوم

امپرياليزم كنار گذاشته بود اكنون با كه هايى  هبىبازاريان و مذهمان 
سرمايه اهدائى دولت مدرن همان امپرياليزم قربانيان انقالب سفيد را به 

  .سربازان حزب اهللا تبديل كردند

خود هاى  هائى كه آخوندها بعد از انقالب در وصف رزمندگى افسانه
مرداد را پاك كند و  28نه توانسته است ننگ همكارى با كودتاى  اند بافته

فراموش نشود كه رژيم شاه تا . با دستگاه ساواك بعدى نه ننگ همكارى
را  در سال هزار طلبهها  همان دقايق آخر حياتش هنوز بورس دولتى ده

 فقدان شرايط در سفيد، انقالب از ناشى اقتصادى بحران. قطع نكرده بود
 رانده حاشيه به سفيد انقالب در كهرا ها  همان ديگر، سياسى بديل هرگونه

كل قربانيان اين بحران به كمك قرار داد كه بتواند  وضعيتى در د، اكنونبو
 جريانات نه و ناسيوناليست بورژوازى نه. دستگاه رانتير را در دست بگيرد

 نبودند قادر كدام هيچنه حتى جريانات چپى آن دوران  وبورژوايى  خرده
همان طور كه حتى بعد از انقالب هم .  كنند رهبرى را تهيدستهاى  توده

البته اينجا هم يادآورى كنم برخى از همين پديده اين نتيجه را  .نتوانستند
جديدى در تاريخ تبديل  سوژهگرفتند كه گويا تهيدستان شهرى خود به 
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البته اين توهمى  اما. دند پشتوانه تحوالت مترقى باشنتوانكه مي اند شده
تان شهرى آلترناتيو اجتماعى خاص خود را ستهيد ، چرا كهبيش نيست

ارتجاعى بورژوايى هاى  به دام سياستندارند و بدون رهبرى طبقه كارگر 
    .خواهند افتاد

بنابراين نكته كليدى اينجا اين است كه درك كنيم مخالفت رهبرى اسالمى 
يا مخالفت . محتوى بى بودليزم مخالفتى و سران رژيم فعلى با شاه و امپريا

بايست بخودى خود منجر به رژيم اسالمى  نمى توانست و نمى از نوعى كه
ات درون هيات حاكمه در منازعنكته مهم اين جا اين است كه . فعلى گردد
بر سر تصاحب دستگاه دولتى  هموارهدارى  سرمايهافتاده  عقب كشورهاى

به اين منبع اصلى اگر چنگيز خان هم . جديدنوع  ايجاد دولت ازاست نه 
رسى يابد عاقبت خود به شريك امپرياليزم تبديل  انباشت سرمايه دست

در چارچوب مناسبات حاكم بر اقصاد جهانى بديلى جز اين . خواهد شد
  . وجود ندارد

به كمپرادور . يارتجاع ضديتىبا اما . بود يستياليضدامپر خرداد 15 جنبش
شدنى كه  بورژوازى تجارى راضى بود اما نه به صنعتى بودن به عنوان

 ،كرديم مى نگاه اوضاع ديد به نيا با ما. جايگاه سنتى او را تضعيف كند
ى دستگاه مذهبى را عهر چند بسيارى ماهيت ارتجا. ديگران بر عكس

قديمى از امپرياليزم حتى هاى  كردند اما هنوز بر اساس آن مدل مى درك
ارتجاعى هم نوعى تجلى هر چند ناقص روح ضد امپرياليستى در اين اليه 

باعتقاد من امروزه ديگر براى هر كسى روشن . ندكرد مى ملت را مشاهده
هم  ،تراز امپرياليزم و صهيونيزم دروغگوتر، هم دزدهم ها  است كه اين

 به نفعكه و در ضمن هر جا . ترند افتاده عقب و هم از هر لحاظتر  كش آدم
پشت پرده با همان هاى  همكارىترين  باشد از كثيفشان  حفظ قدرت



گروه کندوکاو –بخش اول   115  

Kandokav.com  ۴کندوکاو   

از  كه نبود رژيم همين مگر .ابائى ندارندها  و  صهيونيستها  امپرياليست
با  آمريكا امپرياليزم طريق سرهنگ اليور نورث شوراى امنيت ملى

 در و كرد همكارى نيكاراگوئه انقالب سركوب درجاسوسان آمريكايى 
اى  پس بر چه اساسى هنوز عده؟ گرفتپاداش  موشك اسرائيل از آن ازاى

الملل  بين نامند؟ حتى داخل مى "پرياليستضد ام"در چپ اين دستگاه را 
دقيقا به اين دليل كه مفهوم ضد امپرياليست بودن در دوران ما را . چهارم
   .كنند نمى درك

  د؟يداشت بحث مندل با هيقض نيا سر ظاهرا :س

زياد  بحثالملل  بين و برخى رفقاى ديگر مندل با هيقض نيسرا بله .ث.ت
 موافق همه همالملل  بين خود در موقع آنهمان طور كه گفتم . ايم داشته

كه گروه بابك زهرائى را سرهم هايى  جناح راست، همان. نبودند موضع ما
و هنوز هم به . كرده بودند، عمال موضعى شبيه حزب توده خودمان داشتند

اما موضع . كنند مى دشان از اين رژيم ضد امپرياليست افتخاردفاع خو
مندل و يكى از رهبران . نيز هر چند بهتر اما صحيح نبودالملل  بين اكثريت

به اصطالح شخصى به من كه قبل از آن كه به اى  بخش انگليس در طى نامه
در ارتباط با عدم حمايت ما از اشغال دست خودم برسد پخش شده بود 

 "انقالب ضد امپرياليستى تكاليف"به كم بها دادن به ما را سفارت آمريكا 
 در جنگ ايران عراق كه در آن زمان توسط دبيرخانهبود و  متهم كرده

ما را به شد  مى به منزله جنگ بين انقالب ايران و امپرياليزم تلقىالملل  بين
همين نامه را   .در مقابل امپرياليزم دعوت كرده بود حمايت مادى از رژيم

جالب است يكى از . به پيراهن عثمان براى انشعاب تبديل كردنداى  عده
. كرد اكنون همكار اصالح طلبان است مى كه از اين موضع دفاع هايى  همان

سال پيش به امپرياليزم نگاه كنيد كار  70واقعيت اين است اگر با عينك 
  .  درونى خود رژيم استهاى  همان تكيه بر جناحمنطقى هم 
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  د؟يديم چطور را مسئله مندل :س

پرداخته نافتاده  عقب در كشورهاىدارى  سرمايه هيقض به اديزمندل  .ث.ت
البته (همان چارچوب كلى و كالسيك از امپرياليزم از بود و كم و بيش 

باره تاكيد كنم هر چند دو . كرد مى دفاع) بعالوه تئورى انقالب مداوم
بعد از دارى  سرمايه در بارهخود او هاى  عناصر اصلى برداشت ما از تئورى

اما در تجربه مشخص انقالب ايران مداخالت و مباحثات او  .آمده بودجنگ 
هاى  و استنتاج سياستاش  نشان داد كه خود او از درك نتايج منطقى تحليل

الملل  بين ن نامه از مندل وماهمن شخصا بعد از . انقالبى الزم عاجز ماند
   . قطع اميد كردم

تر  اين برداشت را دقيق نتوانستم دوره آن هم البته اشاره كنم خود ما
و خود مفهوم دوران را  ميكن فرمولهاسى آن را سيو اى  كنيم، نتايج برنامه

هنوز توضيح دقيق ي عني .بشود ديباهنوز  كه استي كار نيا. تئوريزه كنيم
نتيجه گيرى استراتژى انقالب جهانى  وي جهانداري  سرمايه جديدوضعيت 

  . انجام نگرفتهالمللى  بين امرى است كه در سطح

به بعد در جهت كنترل هر چه  1980اضافه كنم تغييراتى كه از دهه 
بايد در رخ داده نيز المللى  بين بيشتر اقتصاد جهانى توسط موسسات مالى

  . اين تئورى جديد ادغام شود

هاي  هيالبندي  صف و مبارزه شروع رااش  ادامه. يدداد حيتوض را 42 خرداد 15 تا :س
 ديده حيتوض خواهميم اينكه دوم نكته. شوديم كامل مان بحث يدده ادامه اگر را گريد

 ديتول وجههايي  يژگيوبعضي از تيتقو و ديتشد باعثداري  سرمايه از ساختار نيهم چطور
  .شده -رديگيم كهي ديجد خاص شكل با البته –يي ايآس

 براى رشد نكهياي كي. توان اين بحث را باز كرد مي هيزاو سه دو از .ث.ت 
 ،شود فراهم نيز از باال الزم ياقتصادي ربناهايز ديبا و از باالداري  سرمايه
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 وي كش جادهگرفته تا دار  سرمايه از فراهم ساختن خود سرمايه و
داري  سرمايه ديتولي برا كهاز اين قبيل يي زهايچ و آبتامين  و رسانى برق
همين مسئله به تنهايى رشد عظيم بوروكراسى دولتى را به دنبال  .است الزم

ميليون كارمند  5/1ميليون جمعيت نزديك به  40در كشورى با . داشت
هاى  قدرت همواره يعنى تقويت بوروكراسى دولتىتقويت . دولتى داشتيم

. استبدادى در دولتهاى  گرايش يجه تقويتو در نتاقتصادى  انحصارى
به نظام يم پس از صنعتى كردن آريا مهرى دستگاه بورژوايى ديد

نظامى كه در آن . تا دولت مدرن بودتر  تيولدارى عهد مغول شبيه
گرفتند و  مى خدمتكاران دولتى همواره بزرگترين مشاغل راترين  لياقت بى
  . شدند مى انحصارات سوداگران صاحب بزرگترينترين  عرضه بى

ي زيچي ارض اصالحات با. است كاري روين و مهمتر مسئله گريد جنبه
را  آناز زمين و مناسباتى كه  ايران يىروستا تيجمعاز  درصد 40 حدود

اين . شودها  روانه شهر شدار چنا عاقبت و كرد كنده شد مى به زمين وابسته
 براى رشدو آزاد بايست نيروى كار ارزان  مى بود كه "اضافى"آن جمعيت 

است اى  پديده سازى نيروى كار  "آزاد" نيا . را فراهم سازددارى  سرمايه
در آغاز رشد . دهد مى شهرى را توضيحبورژوازي  خرده عظيمكه رشد 

 همانند رشد صنعتى در كشورهاى. نبودساز  صنعتى اين پديده مسئله
 به سرعت جذب صنايع جديد "اضافى"اروپايى نيروى دارى  سرمايه

 كه بازتوليد گسترده كالسيكدارى  سرمايه اما بر خالف. شد مى
كه محتاج نيروى بلكرد  مى فى را جذبانه تنها جمعيت اضدارى  سرمايه

سرعت به  بهدارى  سرمايه در اين جا رشد ساخت مى نيزكار مهاجر 
  . نبودجرين از روستا قادر به جذب مهاخورد كرد و  مرزهاى بازار ملى بر
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يم تبديل عظاى  به پديده ايران  بزرگي شهرها ههم دري شهر دستاني ته
 نينش آباد يحلب تيجمع كه زدند يم نيتخم 1355 سالدر . شده بود

 ييايآس دولت همان با فقط را دهيپد نيا. است نزديك نيم ميليون تهران
ناميدن مهاجرين روستائى خود  "خارج از محدوده". كرد كنترل توان مى

نظامى نيز - يك مفهوم آسيائى است كه اكنون با سركوب دائمى پليسى
  . شود مى تشديد

توليد آسيائى نگاه كنيد مگر تمام كار اصلى آن  در ىمذهبدستگاه نقش به 
بيش از نيمى از  در راه خدا تا هر سالهكه دهقانان را راضى كند اين نبود 

با اين وسعت هائى  توده كنترل ولت تحويل بدهند؟د به امحصول خود ر
دستگاه شيعه در ايران همواره كارش . صرفا با زور تنها ممكن نيست

. گيرنده را بازى كند دهنده و ماليات مالياتهمين بوده كه نقش دالل بين 
 استقالل نسبى سلسله مراتب شيعه و يا حالتى كه دولت در دولت خوانده

دارى  سرمايه بنابراين رشد. نقش واسطه بوده استشد متكى بر اين  مى
اما دستگاهى . نفوذ دستگاه مذهبىرشد  با آريا مهرى در ضمن مساوى بود

و در نتيجه درون آن بودند  مهرى قرار گرفته بود كه خود مورد بى
  . اعالم كرده بودند نتطشاه و سل ضدكه خود را هائى  جناح

ي نيخم جناحبه عقب نگاه كنيم سرعت و سهولتى كه  كه حاال نظر نيا از
 دستدر  را مذهبى دستگاهو هم اى  جنبش تودهي رهبرتوانست هم 

بورژوازي  خرده عيوس توده دستگاه نيا. بگيرد در همين نكته نهفته است
شمارانى كه انقالب  بى شدن با افزوده. بازارى را كه نقدا در اختيار داشت

ه بود، پس از چند تظاهرات روشن شد كه قدرت سفيد به آن اضافه كرد
  . وسيعى را در اختيار داردهاى  سازماندهى توده
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ها  تا اينجا به نظرمن همه چيز فاكت است، اما از اين جا به بعد داستان
و مسئله اينجا دقيقا نقش خود آمريكا . شوند مىتر  و گاه پليسىتر  پيچيده
رژيم  قيام آمريكا علنا و عمال به تغييركه ازچند ماه قبل از  در اين. است

اساسا خمينى را به نوفل شاتو آوردند كه . رضايت داده بود، ترديدى نيست
اكنون روشن است كه . مذاكرات بر سر رژيم بعدى را سازمان دهند

ديپلماتيك، نظامى و امنيتى آمريكا از سه طريق مستقيم هاى  دستگاه
اكره با خمينى و ديگر افرادى بودند بهشتى، قطب زاده و يزدى درحال مذ

كه بعدا به همان شوراى انقالبى تبديل شدند كه پس از قيام قدرت را 
اما آيا خود آمريكا از اول اين جريانات را تقويت كرد يا بعدا از . گرفت

اما پرسيدنى است . به آن رضايت داد جاى بحث زياد دارد روى ناچارى
ه چيزى گفت كه شاه را به انتشار واقعا چه كسى پشت گوش چه كسى چ

سرخ و سياه راضى كند؟ اين ماجرا همان  استعمارآن بيانيه كذائى در باره 
خبر گرداندن سگى در تهران به شكل پخش زمان براى من خيلى شبيه به 

بر پا انگليس توسط جاسوسان مرداد  28قبل از كودتاى بود كه كاشانى 
ر عليه مصدق و طرفدارى از كودتا شد كه آخوندها، منجمله خمينى را ب

غيبى پشت اين ماجرا هاى  توانم بعضى دست نمى من هنوز. سازمان دهند
  .شد مى در هر حال نتيجه يكىاما . را نبينم

 پس از به گل نشستن كشتى تمدن بزرگ تنها نيروئى كه نشان داد 
شكل تواند دولت طبقه حاكمه را نجات دهد، ائتالفى بود كه دور خمينى  مى

هم به ارتش و ساواك دست نشانده خود دستور داد كه از آمريكا  گرفت و
به بعد كه شما هم اشاره  57از تقريبا تابستان  .رژيم جديد حمايت كنند

هيچ . كرديد ديگر امكان گرفتن اين رهبرى از دست خمينى وجود نداشت
  . نيروى نبود كه بتواند بديل ديگرى ارائه كند
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اينكه بسيارى از جريانات به اصطالح چپ براى رفتن به  جاست با جالب اين
ي مل جبههشكستند بسيارى از  مى بوس رهبر در نوفل شاتو دست و پا دست
 نهايا تيماهبهتر از ما ها  آن حال هر به. دفتننر نهايا سمت به عاقبتها  چى
  . ميشناختند  را

اين چنانى بين كه ما پديده مشابهى با ائتالفات اين جاست تر  نكته جالب
 نيروهاى به اصطالح سنتى طبقه حاكم در كشورهاى ديگر نيز مشاهده

   . مثال در مصر، ليبى، لبنان و اندونزى. كنيم مى

به  51 سال از من خود. نبودي بزرگي روين 55اما هنوز درسال  روين نيا
نه . و در آن زمان اينها بودند اما چيزى مثل بقيهبودم بعد عمال با همه آشنا 
 عمده ليدل. آغاز شد 56 سال از نهاياي ناگهان رشد .چندين برابر بزرگتر

از پول بود كه به ناگهان و معموال از طرف ي ميعظدر خارج مبالغ  رشد نيا
به خارج سرازير ) نابع خارجىاما اغلب با م(" بازاريان متعهد"گروهى از 

همان  مثال. باشد ههمه از بازار آمدها  كنم اين پول نمى من كه باور. شد
  . پيدا كرديمي بيلموقع ما رد دو منبع اين چنانى را در آمريكا و 

  .چپي روهاين مقابل دري ارتجاعي روهاين كردن تيتقو به برگردد نيا ديشا :س

اساسا توجيه خود بورژوازى براى رضايت دادن به خمينى . بله خوب .ث.ت
توانند از خطر كمونيست شدن ايران  مى ها هم همين بود كه فقط اين

آمريكا كودتاى ضد مصدق را نيز  ؟خطر كمونيزم كدام اما. جلوگيرى كنند
به همين دليل هم نيمى از ساواك را دست  .با همين وسيله توجيه كرد

اما اين بيشتر به نظر من براى نرم كردن . آخوندهاى ضد كمونيست دادند
  . مقاومت بورژوا ليبراليزم است تا انعكاسى از واقعيت
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توان از نقش امپرياليزم آمريكا در تقويت و حتى اختراع  نمى در هر حال
عليه مردم منطقه اى  نوان حربهنيروهاى به اصطالح راديكال اسالمى به ع

در جنوب شوروى از ي اسالمايجاد هالل بحران ي تئور. چشم پوشى كرد
شاگرد يكى . شد مى ميالدى به بعد در محافل انگليسى علنا بحث 50دهه 

اصلى اين تز بعدها در دوره كارتر مامور دفتر ايران در هاى  از  تئوريسين
گويند  مى انتصاب همين آدم بود كهپس از . شد آژانس امنيت ملى آمريكا

 اتفاقا من نظر به. خواهد او را عوض كند مى شاه نگران شده بود كه آمريكا
كم  دست. يد بهتر از بقيه مفسرين بوداز وضعيتش شا شاه خود يابيارز

او  نيز براىهائى  قبل نقشهها  جناحى درون هيات حاكمه آمريكا از مدت
  . كشيده بود

 چند سال اخير هاي  سازيدر مستند يپهلو ميرژ هوارادان كهي حاتيتوض ازي كي :س
 و بوده برتر اقتصادي  قدرت كي به شدن ليتبد حال در رانيا كه است نيا دهنديمارائه 
   .در سطح جهاني مطرح شود – است مضحك كه است درست – توانستهيم حتا

 بقولي ول. هست اتحيتوضگونه  نياها  طلب سلطنتبين  در بله .ث.ت
 داشت راي كار نيچن عرضه ميرژ اگر. استاي  مسخره حيتوض شماخود
و هنوز هم دوست  داشت دوست زمياليامپر اندازدش؟يب زمياليامپر چرا

 نيهم به اصال و .ديبپابراى او  را منطقه كل كه باشد آنجاي كس دارد كه
 چه عاملى بهتر از لياسرائ از بعد. ندبود كرده بزرگ شاه را هم خاطر

تواند ترس از قدرتش  نمى رژيم شاه؟ بنابراين اگر آمريكا او را انداخت
اين چگونه قدرت بزرگى بودكه هيات . گىعرض بى باشد بلكه احتماال از

  اجرائى آن پس از اولين تير فرار را بر قرار ترجيح داد؟ 

توان  مى كهي شكل تنها كه بود نيهم موقع آن هم ما حثبدين ترتيب ب و
 يمذهب ونيسياپوزاز انقالب نجات داد روى كردن به  را بورژوا دولت
  . است
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 كي يدكرد مطرح رانيا درداري  سرمايه ساختار مورد در كهيي ها بحث كل اساس بر  :س
 از قبلي مل مسئله. رانيا در استي مل مسئله بوده مغفول كيتئور لحاظ به كهاي  نكته

 هم انقالب از بعد و كرد ى نقشفايا مقطع آن در كه دبوي مهم مسائل ازي كي انقالب
 رانيا دري مل مسئلهي ريگ شكل چطور. است داشتهي اجتماع راتييتغ دري اديز ليپتانس

  كرد؟ متصل توانيم رانيا درداري  سرمايه خاص نوع نيا با را

كه آن هم (ه شد حلدر كشورى  كهيي آنجا تا اروپا دري مل مسئله .ث.ت
 اتانقالبگيري  شكل دوره در كه است ليدل نيا به ) نه بطور كامل
  هگرفت شكلنيز ي مل وحدت نوعى ضمن دركشور آن  كيبورژوادموكرات

نزديك شدن  شرط پيش يسراسر نيانوق اقتصادى و واحد مقررات. باشد
 است كه هويت خود را قبال بر اساس نياكان خود تعيينهايى  اقوام يا مليت

گذار به يى كه خود پيش شرط تسهيل گردش كاال بنابراين. اند  كرده مى
گيرى  شكل حتى .به وحدت ملى نيز احتياج دارد است دارى  سرمايه نظام

زبان واحد در بسيارى از مناطق اروپايى خود محصول توسعه بازار از قرون 
تاريخى اين شكل از هاى  شايد يكى از بهترين مثال. وسطى به بعد است

هاى  "دولت-ملت"تمام . مشاهده كنيمپيدايش وحدت ملى را در فرانسه 
تا جايى كه مبارزه . اند  عبور كردهمشابهى ى هااز فراشد اروپايى مدرن
 واحد دولت و واحد زبان واحد، بازارمثل ي ضدفئودالي خيتار فيتكال حول

ظاهر نخواهد اصال يا ه ملى از پايين و بطور انقالبى انجام گرفته باشد مسئل
هر جا كه اين وحدت از باال و بر اساس . شود مى كمتر حاديا  شد و

طبقات حاكم تحميل شده مختلف هاى  باندو معامله بين ها  سركوب پايينى
چرا كه اين گونه  .گيرد مى بخودترى  ملى هم ابعاد گستردهباشد مسئله 

    .اند ديگر بنا شدهخود براساس حذف و سركوب مليتى ها  "ملت"

توانست به نتايج  مى شد مى اگر پيروزدر ايران هم انقالب مشروطه 
شكل  مشروطه انديشه وحدت ملى در دل خود انقالب. مشابهى برسد
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 توان مى بخوبىاز شهرهاى مختلف فعالين آن بين مكاتبات در گرفت و 
 به دست ارتجاع داخلى و خارجى انقالب اين اما . مشاهده كرداين پديده را 

عاقبت  انجاميد و همين شكست شرايط را فراهم ساخت تاشكست به 
رضا هاى  ، از باال، در خدمت امپرياليزم و با سرنيزهتصنعىدولتى -ملت

امپرياليزم . د كه مسبب تمام مسائل ملى در جامعه ماستوخانى ايجاد ش
انگليس عشق خاصى به ملت فارس نداشت چرا كه چنين ملتى وجود 

زبان . انگليس است ات امپرياليزماختراع از خود "ملت فارس". نداشت
بود و از نيز فارسى زبان جاده ابريشم . فارسى زبان بوروكراسى دولتى بود

به  آن منطقههاى  امور خارجى بسيارى از دولت. اشتهند تا تركيه رواج د
بنابراين امپرياليزم انگليس طبعا فارسى را به عنوان زبان . زبان فارسى بود

در حاليكه در همان زمان بسيارى از . واحد اين ملت تصنعى انتخاب كرد
، امر ايجاد ارتش واحد سران نظامى همين دولت خود ترك زبان بودند

به دست همان افسران آذربايجان را كوب زبان تركى در سراما سراسرى 
هاى  مليتواقعى تصنعى يعنى سركوب  وحدت ملىايجاد . طلبيد مى ترك
اسر منطقه تمسئله ملى در ايران و در سرو داليل ها  بنابراين ريشه. واقعى

ايجاد  و نشانده دستهاى  و ايجاد دولت امپرياليزم مداخله را بايد درما 
   .تصنعى از باال بررسى كردملى هاى  "وحدت"

 "ملت"دولت بورژوايى اين در ايران همين دولت ملت قالبى اما امروز 
بورژوا نيز بدون سرنگونى اين دولت در ايران حل مسئله ملى پس . است

اين شكل مركبى بود كه ما تكاليف انقالب ايران را قبل از . غير ممكن است
نده ايران تكاليف انقالب آي. طور است همانديديم و هنوز هم  مى انقالب

هم تكاليف دموكراتيك حل نشده و باقى مانده . مركبى در مقابل خود دارد
و دارى  سرمايه ، هم تكاليف جديد ضدداريم از شكست انقالب دموكراتيك
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هم تكاليفى كه دقيقا بخاطر مداخالت امپرياليزم و جلوگيرى از انقالب 
  .  اند، مثل مسئله ملى  دموكراتيك پيدا شده

 در ضمن پويائى خاصى به آن از لحاظ گسترش انقالبدر ايران مسئله ملى 
در ها  يعنى تقسيم مليت در خاورميانه تصنعىهاى  دولت- ملت. دهد مى

. توان به اين مسئله نگاه كرد مى از دو جنبه. بسيارى از مرزهاى تصنعى
 صحبت   انقالب عربمى به اسم توان از مفهو مى مثال در كل خاورميانه هنوز

صرفا انقالب در مصر يا سوريه يا فالن كشور  فراتر ازيعنى چيزى ، كرد
چرا كه وحدت ارگانيك اين ملت به واسطه اين مرزهاى تصنعى  .مشخص

هنوز چون تكليفى تاريخى بردوش هر جنبش انقالبى در و  تحقق نيافته
مسئله ملى در هر يك از انقالبى از جنبه ديگر حل . كند مى سنگينىمنطقه 

تواند انقالب را از طريق مابقى آن ملت به ماوراى  مى كشورهاى اين منطقه 
  . مرزهاى آن گسترش دهد

داري  سرمايه است مشخص كامال شماهاي  حرف در كه مهمي ليخ نكته كي :س
 اصلي هاي  ات توليدي و نيز بازارانحصارخودتان هاي  بنا بر بحث و استي انحصار
يي جاها وي مركز مناطق مثال استي خاصي جاها به محدود و منحصر رانيا در موجود

 نوع نيا. كننديمي زندگ ستم تحتهاي  تيمل بيشتر  كه اند ييجاها شونديماي  هيحاش كه
 تا شوديم باعث نيهم و شوديمي مل مسئله قيتعم و ديتشد باعثداري  سرمايه خاص
 دايپ ليتقلي تيهو وي فرهنگ اي يزبان مسئله اي يخودگردان خواسته به صرفاي مل مسئله
 شودينم كه شوديم دهيتن هم درداري  سرمايه خاص نوع مسئله با چنان  قايدقي عني. نكند
 نوعيي جورها كي كه ...و ترك چه كرد چههاي  ستيوناليناس كرديرو خالف بر

برخورد  دهد يم ليتقلي تيهو وي فرهنگ وي اسيس مسئله به راي مل مسئله  شان تيذهن
  .كرد

. پسند فدراليستى يا شكل جديد آمريكايى .يفرهنگي خودمختار بله .ث.ت
دارى  سرمايه مسئله ملى محصول وحدت ملى از باالست، اما خودديديم اما 

اساسا چنين . وارد شده و از باال توسعه يافته است اين كشورها نيز از باال
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پس . ساخته شد كه بتوان چنين نوع رشدى را فراهم ساختهايى  دولت
 هاست رشد اگر ايجاد دستگاه سركوب سراسرى مستلزم سركوب مليت

سركوب شده باقى ها  اين مليت تضمين خواهد كردنيز دارى  سرمايه
  . بمانند

 مسئله رانيا درداري  سرمايه از برداشت خاص نوع نيا اساس بر ميبگو خواستميم :س
  .كرد ريتفسي گريد طور توانيم راي مل

 ديسف انقالب هياول دوره. يدكن نگاه را ديسف انقالب مثال. قايدق بله. ث. ت
اين  بر سر ايراندارى  سرمايه درونىهاى  و به اصطالح رقابتها  تمام بحث

هم  شاه. داده شوددار  سرمايه بود كه جواز توليد كدام محصول به كدام
 اين جوازهاى انحصارى را خودشي رفقا به ىمغولي دار وليت ستميس مثل
گرفت يا  مى را تلفنتوليد ي مونوپول بود دربار ندازاپا طرف مثال. ديبخش مى

 كرد انحصار توليد يخچال را جايزه مى ديگرى در ساواك خوش خدمتى
در مثال  اطبعا چنين دستگاهى آگاهانه تالش خواهد كرد كه مباد. گرفت مى

بنابراين دولت بورژوا  .كردستان يا بلوچستان چنين رشدى صورت بگيرد
. ها نگه داشتن مناطق مليتافتاده  عقب در ايران يعنىدارى  سرمايه و نظام
و اين . كنون دنبال شده استى كه آگاهانه از زمان رضا شاه تاسياست

رژيم اسالمى كنيد حتى در  مى شود كه مشاهده مىتر  موقعى واضحخصلت 
نگه افتاده  عقب وها  نه تنها تناقضى با سركوب مليت "امت اسالمى"مفهوم 

اين سال اخير  40ندارد كه با رشد مناسبات كااليى در ها  داشتن مناطق آن
   .بدتر هم شده استناموزونى 

 در كهي اتفاقات وي ارض اصالحات از چپ وي انقالبي روهاين نييتب تياهم به راجع :س
 .ميپرداخت هم شماهاي  يريگ موضعبه  و ميكرد صحبت بود افتاده جهان سراسر و رانيا
 انتشار به ديكرد شروع و ديديرسها  دگاهيد نيا به نكهيا از بعد مشخص شكل بهي ول



 126 تاريخ گرايش سوسياليزم انقالبى

١٣٩۵فروردين   March 2016 

 كه 1357 سالي عني انقالب اميا تا 1353 نيب فاصله دررا اي  عمده اتفاقات چه نظراتتان
  ؟دينيب يم شوديم شروع تحوالت

. افتاد اتفاقي تحوالت و راتييتغ چه شما خود در دوره نيا در قايدق كه است نيا منظورم
 1356 سال تا گروه هياولگيري  شكل از بعدي نظر وي سازمان نظر ازاين تغيير و تحوالت 

  بود؟ چه

 بصورت اوائل. ميه بودشدمتشكل  گروهديگر يك  ما كه نيا اول .ث.ت
 خود در فقط به بعد 55 سال عمال ازي ول. ميكرديم كار ىمحفل و ىجمع
 سابق مثل را كارها ميتوانستينم گريد جهينت در ميبود نفر 20 حدود لندن

كه خود منجر به  ميبكني كار ميتقس ميشد مجبور جهينت در. ميببر شيپ
هاى  بيشتر تيمها  اما اين .تشكيالتى شدي ساختارهاي سر كي ايجاد

 سر بحث هم موقع همان است جالب و. تشكيالتىهاى  مشخص بود تا واحد
 با ما كه بود نيا ماي بند جمع زمان آن. افتاد راه ما نيبي التيتشك ميمفاه

همه ساختارهاى  و ميمخالف از سازمان سلسله مراتبىبرداشت رايج  نيا
درونى  ميتقسي نوعچيزى بيش از نبايد معرف تشكيالتى درونى در واقع 

 و طيشرا به بستهو بنابراين . تلقى شوند يانقالب التيتشك كي داخل در كار
همان با همين خاطر با اينكه ما هم ه ب .دنكن رييتغ دنتوانيممشخص  اوضاع

مفاهيم از حزب و تشكيالت بزرگ شده بوديم، مثل عضو و انضباط و واحد 
اين تحميل تالش كرديم از  ابتدااما از همان تشكيالتى و رهبرى سازمان، 

 مثال .مينازقبل داده شده تشكيالتى به خودمان خوددارى كهاى  قالبگونه 
يا  ،من يادم نيست حتى تا همان اواخر ما كسى را مسئول، اين يا آن واحد

ديگر  طرف نيا به 56 از. سردبير اين يا آن نشريه خطاب كرده باشيم
چهارم در الملل  بين كامال روشن شده بود كه بايد هر چه زودتر بخش

در رابطه با الملل  بين ان را اعالم كنيم و مذاكراتى نيز بين ما و رهبرىاير
الملل  بين با ارتباط در ميبود مجبور جهينت در. گروه آمريكا در جريان بود
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در فاصله بين  .ميكني معرفگروه ي اسيس دفترتيمى از خودمان را به عنوان 
و اتخاذ تصميمات الملل  بين ارتباط با تيمسئول دفتر نياجمعى هاى  نشست

    .همين. ه بودگذاشته شداش  الزم در رابطه با مذاكرات به عهده

دانشجويى نبوديم و به  گروه صرفا يك گريدبه بعد ما  55 از نكهيا دوم
جلسات مرتب داشتيم، . كرديم مى منزله يك تشكل سياسى فعاليت

سازمانى خود  ، مشغول گسترش شبكهداديم مى مداخالت خود را سازمان
اواخر اين دوره  در .بود و حساب شده تنظيم شدهو روابط بيرونى ما  بوديم

   !ميگرفتيم تيعضو حق و ميداشت عضو نفر  30 دودح

به عنوان يك گروه مشخص و داراى مواضع خاص خود  ديدار كهاي  دوره نيهم در :س
  د؟يندار كايآمر گروه باي ارتباط چيه هم باز ديريگيم شكل

و چه  نديگويم چه ميستدانيم دورادوراما . نه در اين دوره اوليه .ث.ت
رفقاى ما هاى  آنها و هم بر اساس گزارشهاى  هم از طريق نوشته. ميكنند

و بحث و  مه بودرفت كايآمر به بار چند خودم من گفتم قبال. در آمريكا
 كه طرف نيا به 78 از اما. مناظره هم با اينها داشتم اما به توافقى نرسيديم

 و هم كنگره بود شده روشن رانيا در يانقالب طيشراهم از طرفى اهميت 
تحت فشار الملل  بين ف رهبرىطر ازدو هر در پيش بود، ما الملل  بين

بايد تكليف كنگره بعدى . بوديم كه مذاكرات براى وحدت را آغاز كنيم
به  گروه را 2توانست  نمى كرد و بوضوح مى بخش ايران را هم روشن

  .عنوان بخش ايرانى به رسميت بشناسد

من چندماهى رفتم . ميشدي رسم مذاكرات وارد 78بدين ترتيب در اوائل 
نيويورك كه هم از نزديك با اين گروه آشنا شوم هم اين مذاكرات را 

 نيز گزارش اين مذاكرات راالملل  بين خانهبه دبير بايد. آغاز كنيم
بعد از بازگشت من يكى را فرستادند لندن كه با  هم آنها. فرستاديم مى
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هر چند توافق  .نرسيداى  نتيجه به عاقبت اين مذاكرات . جمع ما آشنا شود
  . كرديم كه بحث و ارتباط را ادامه دهيم

مشى  خط. داشتند بطور كلى ديدى راست روانه از  اوضاع آنهااز نظر ما 
 ما. از رهبرى مذهبى ارزيابى كرد انتقادىي رو دنباله ينوعتوان  مى راها  آن

ارائه دارى  سرمايه اعتقاد داشتيم اين رهبرى آلترناتيوى بيش از حفظ نظام
و  جنس همي رهبر نيا بابه هيچ وجهى  ميتوانينمبنابراين ما  و نداده است

بدين  . داد هشدارها  به توده آن هيعل ابتدا نيهم بايد از. ميباشهم سنخ 
خالصه موضع  نيهم در شد مى سياسىاز لحاظ  را ماي اصل اختالف ترتيب
 و اينها با اصرار غريبى از. ناميدن يا نناميدن اين رهبرىدارى  سرمايه .كرد

  . كردند مى ناميدن اين رهبرى خوددارىدارى  سرمايه

 برداشت راست اين گروه در واقع مواضع راست اس دابليو پى پشتدر 
بورژوايى به اصطالح هاى  جنبشاز روى  دنباله و سياست آمريكا

بعد از  از دورانمان  ما اما بر اساس برداشت .امپرياليستى نهفته بودضد
بورژوايى ضد امپرياليستى هاى  از جنبشروى  دنباله جنگ نه تنها هرگونه

نوعى را ها  اين به اصطالح جنبشكرديم بلكه برخى از  مى را محكوم
مانيفست مثال ماركس در  به مثال. دانستيم مى ضدامپرياليزم ارتجاعى

داديم  مى كرديم و توضيح مى اشارهدر باره سوسياليزم فئودالى  كمونيست
 نوعاين  باشد و ارتجاعى يفئودال توانديم زمياليسوسهمان طور كه 

و در واقع به نفع افتاده  عقب تواند ارتجاعى و مى نيزامپرياليزم  باها  يتضد
هم از لحاظ آخوندى  زمياليضدامپرايم،   ديدهامروزه . امپرياليزم باشد

نوعى  اجتماعى نوعى بازگشت به عقب بود و هم از لحاظ سياسى-اقتصادى
  . ييايآسبازگشت به استبداد 
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اين بود كه در هر حال اين جريان معرف رهبرى ها  بحث استداللى آن
و نقد به . است و ما بايد از آن دفاع كنيم ضد امپرياليستىاى  جنبش توده

عين استداللى  كه حزب توده همان . اين رهبرى يعنى همكارى با آمريكا
برد و عين استداللى كه امثال اس دابليو پى آمريكا و  مى زمان به كار

توان با هر دو مخالف  نمى چرا. گيرند مى انگليس همين امروز هم به كار
كنند كه ارتجاعى  نمى درك. گنجد نمى ها خيله ايندر م چيزي است كه بود

بورژوايى ضد امپرياليستى دقيقا در همين است كه هاى  بودن همه راه حل
  . جز نجات امپرياليزم ندارنداى  نتيجه

 زمياليضدامپركرديم و  مى طبقاتى اين رهبرى را افشا تيماه ديبا ما
اى  براى ما اين وظيفه. داديم مى ى نشانكارگر جنبش به رااش  ارتجاعى

 . رسيد و انكار گروه پيام دانشجو فقط تعجب آور بود مى بديهى به نظر
ها  و صحبتها  تجربه بوديم و در نوشته بى البته خود ما هم گروهى جوان و
به بعد  56زديم اما دست كم از اواخر  مى گاهى با موج اين ور و آن ور

و اختالف ما با اين . چنين موضعى بودموضع ما در قبال رهبرى خمينى 
  . گروه نيز حل نشد

ناميدن اين رهبرى دارى  سرمايه باالملل  بين جناح مندل و اكثريت رهبرى
از آن به مثابه ضدامپرياليزم ارتجاعى موافق  ماي ابيارزموافق بود اما با 

هاى  مثال دنبال كالسيك متون در چه هر هست يادم دقيقمن . نبود
 كه ديگرى چيز تنها كردم اشاره كه ماركس مثال همان جز گشتم مشابهى

 ادتاني اگر. مشروطه انقالب با ارتباط در نيلن از بوداي  نامه كردم پيدا
 سيانگل درخدمت آخوندها ازاي  عده كي مشروطه انقالب زمان در باشد
 متجددتر يآخوندها اغلب اتفاقا اما. هيروس درخدمت عده كي و بودند

 كه صورتى در بودند طلب مشروطه ضمن در و) همه نه و( سيانگل طرفدار
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 مسئله اين. طلب مشروعه و هيروس طرفدار سنتى خيلى يآخوندها عمده
 و بود شده منطقه در روسى دموكراسى سوسيال مواضع گيجى باعث

من االن يادم نيست اين . است داده ناروشنى اين به پاسخى لنين بوضوح
در واقع  او. است ىجالبرا بياد دارم و پاسخ  او پاسخ امابود  نامه كجا

ها  ازسنتى )طرفدار انقالب مشروطه( انگليس طرفدار آخوندهاى گويديم
  . ترند دموكراتيك كه چرا ،ترند مترقى) مشروعه طلبان(

 در نيا ودر اين دو ديدگاه متفاوت ريشه داشت  ما اختالفات عمده
 - درگرفت وحدت از قبل درست رانيا در كههايي  بحث –ي بعدهاي  بحث

رهبرى  نيادرست قبل از قيام ماهيت طبقاتى حكومتى كه . شدتر  فرموله
 قرار بود مستقر كند كامال روشن شده بود و بنابراين ديگر كسى

بايد قبل  .مخفى شودگنگ ضد امپرياليستى هاى  توانست پشت فرمول نمى
 نياي طبقات تيماه كهكرديم  مى از نوشتن بيانيه وحدت اول روشن

اگر هست يك سرى وظايف  نه؟ اي هستداري  سرمايه ايآ ستيچ حكومت
 بسترهآهاى  گيرد كه ديگر با  اين فرمول مى مشخص در مقابل ما قرار

   . خالصه وحدتى صورت نگرفت. توان توضيح داد نمى

 كه ديكرد صحبت كه مداوم انقالب از ريتفس به راجعي كي. ديرس ذهنم به نكته تا دو :س
ي ليخ توانديم مداوم انقالب ازي ريتفاس كي كه ديبود دهيرس جهينت نيا به انقالب از قبل
 كهي جلسات به راجع كه نيا گريد نكته و انقالب نديفرا در كند فاءياي ارتجاع نقش
 و شاعران ازي جلسات نيچن كي هم شما كنم فكر .داشتند كايآمر در امثالهم وي براهن
  .ييدبگو هم نيا به راجع .ديداشت سندگانينو

 انقالب تئورىهم درباره الملل  بين خودداخل  اصوالقبال اشاره كردم  .ث.ت
خود تعريف اوليه انقالب بگويم من با هر چيز از  قبل. بود اختالف مداوم

 اينكه و آن هم . دارم مشكل   اند موافقبا آن مداوم كه تقريبا همه هم 
و به  شوديم آغاز كيدموكرات انقالب با كهي انقالبي عني مداوم انقالب
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تروتسكى هم . بند اول اين تز اشتباه است. انجامد مى ىتانقالب سوسياليس
سوسيال دموكراسى دوران خود فرض را بر اين قرار هاى  مثل همه جناح

قبل از اينكه . داده بود كه انقالب آينده روسيه انقالبى است دموكراتيك
قرن بحث مرحله انقالب بپردازيم در همان قدم اول بايد  بخواهيم به يك

المللى  بين گفت انقالب اكتبر اثبات كرد كه اين فرض سوسيال دموكراسى
در آستانه قرن بيستم غلط بود، روسيه در آستانه انقالبى دموكراتيك قرار 

و اگر دقت كنيم پس هم لنين هم تروتسكى تا آن جايى انقالبى . نداشت
گفت اين  مى لنين. كه نشان دهند اين فرض اوليه غلط است عمل كرند

بورژوازى ضد انقالبى است و درست كه انقالبى دموكراتيك است اما 
قدرت را بگيرند، تروتسكى اما با پذيرفتن  بايدپرولتاريا و دهقانان 

گفت در اين قدرت جديد  هژمونى بايد در دست  مى لنين ى شبيهمفروضات
يا  پس يا روسيه در آستانه انقالب دموكراتيك قرار نداشت. پرولتاريا باشد

كه  بود انقالب دموكراتيك روسيه نوع جديدى از انقالبات دموكراتيك
اگر انقالب نه . كند مى درست برعكس تعريف انقالب دموكراتيك عمل

 را گسترشدارى  سرمايه رساند نه مناسبات مى بورژوازى را به قدرت
هم ن گفت انقالبى دموكراتيك؟ بنابراين فرض اوليه دهد چرا بايد به آ مى

عليه  اى اعتراضات توده. شكافتتر  را بايد دقيق لنين هم تروتسكى
دموكراتيك هاى  تزاريزم در روسيه نخست پيرامون ضرورت رفرم

اجتماعى و سياسى آغاز شد اما اين بدين معنى نيست كه انقالب آينده 
جنبش انقالبى پيرامون تكاليف . ضرورتا دموكراتيك خواهد بود

    .  دموكراتيك را نبايد با انقالب دموكراتيك يكسان گرفت

نشان داد كه  1905ز اوضاع روسيه بويژه پس از انقالب ا تروتسكىتحليل 
وان دولت تزارى را سرنگون كرد به واسطه انقالبى ت مى تنها شكلى كه

اين . انقالب كارگرى يعنى آغاز انقالب سوسياليستىو كارگرى است 
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تئورى تداوم در بود و مفهوم تر  تحليل به واقعيت انقالب اكتبر نزديك
انقالب كه با مبارزه پيوسته يعنى فراشد . ين جا بودهمدر او  انقالب مداوم

به  كه بايد مى تواند و مى و شود مى لت تزارى آغازبراى سرنگونى دو
آن چه واقعا رخ داد  از اين بيان درست. استقرار دولت كارگرى منجر شود

اگر بخواهيم . نيستانقالب دموكراتيك  مساوى با آغاز كردن ازاما 
گفتند  يلنين و تروتسكى م در واقع ،بيان كنيمتر  و در ضمن سادهتر  دقيق

 ."خواهد شددموكراتيك آغاز تكاليف با مبارزه پيرامون روسيه انقالب "
به  دقتى بى ممكن است مته به خشخاش گذاشتن تلقى شود اما خواهيم ديد

 انقالب. اشتباهى را مخفى سازدهاى  چه برداشتميتواند همين نكته ساده 
نيست متفاوت دو انقالب  .يك تماميت است كشورى هردر روسيه يا در 

ما در دوران فعلى با  يد گفتبا. تبديل بشود يا فرابرويد ديگرىكه يكى به 
و طبقات مختلف اجتماعى پيرامون تكاليف مختلف ها  همبارزات انقالبى الي
در  ىانقالباينكه چنين . خواهيم شد مواجهدارى  سرمايه دموكراتيك و ضد
در روسيه اين  .بيفتد بستگى به مداخله نيروى آگاه دارداين يا آن مسير 

افتاده  عقب انقالب اكتبر بود كه هم تكاليفو ها  بلشويك رهبرى عاقبت
به  گذار آغازدولت كارگرى و استقرار دموكراتيك را حل كرد و هم به 

  . سوسياليزم انجاميد

از مبارزه پيرامون روسيه اين جنبه كه نگاه كنيم حتى گفتن اينكه انقالب از 
دست كم نه در . شد نيز كامال درست نيستتكاليف دموكراتيك آغاز 

در روسيه قبل از . نوشتند مى زمانى كه لنين و تروتسكى اين جمالت را
در جريان بود و ها  انقالبى عليه فئودالاى  هم مبارزه توده 1905انقالب 

خود سوسيال دموكراسى روسيه به اتكاى موج اعتصابات . هادار  سرمايه هم
كدام انقالب دموكراتيك در تاريخ . رشد كرد 19كارگرى دهه آخر قرن 

در عصر  بنابراينسراغ داريد كه با اعتصابات كارگرى آغاز شود؟ 
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توان  نمى از همان ابتدا همافتاده  عقب امپرياليزم در هيچ يك از كشورهاى
 از همان اول. شود مى گفت انقالب فقط حول تكاليف دموكراتيك آغاز

حال اينكه وزنه هر كدام چه اندازه است و ديناميزم . مركب است تكاليف
مشخص شود اما در هر حال هميشه مركب بطور امپريك آن چيست بايد 

  . است

مثال به اتكاى تئورى انقالب مداوم  بخواهد در عصر حاضر كسىاينكه حال 
حتى  ودموكراتيك بداند انقالب از همان ابتدا  انقالبى مثل انقالب ايران را

سوگند بخورد كه مداوم است، به نظر من بيان ديگرى است از 
همين انتظار موهوم . باشدناخودآگاه  حتى اگر. كائوتسكيزم و منشويزم

به نيروهاى بورژوايى در جامعه نه به كه  شود مى باعث انقالب دموكراتيك
از تر  ناپيگير يى در جبهه خلق امانيروها مثل مثابه ضد انقالب بلكه

براى حل تكاليف تاريخى جامعه اگر  . رگران و زحمتكشان برخورد شودكا
 برعكس دموكراتيك نيست و ديگر دولت كارگرى الزم است پس انقالب

هر تركيب ديگرى نشود مستقر دولت كارگرى اى  در چنين جامعه اگر
اعتقاد به دولت دموكراتيك اما غير . چيزى جز ضد انقالب نخواهد بود

ضد هاى  امپرياليزم يعنى تبديل شدن به ايدئولوگ كارگرى در عصر
   ! معناى تاريخى ديگرى ندارد. انقالب

يك به نزديك  شرايط روسيه اوائل قرن بيستم از .همه اينها بگذريماما از 
 يى بر سر كار است؟ در كجاى دنيا دولتى غير بورژوا .استقرن گذشته 

ه فقط در ايران كه كم و صحبت از انقالب دموكراتيك عليه دولت بورژوا ن
بعد از جنگ جهانى دارى  سرمايه تحليل. معنى است بى بيش در همه جهان

  . دهد مى دوم همان طور كه اشاره كردم اين پديده را بخوبى نشان



 134 تاريخ گرايش سوسياليزم انقالبى

١٣٩۵فروردين   March 2016 

    بنابراين ما هرچند به روشنى امروز نبوديم اما از همان ابتدا هم تفسير 
ينده ايران بايد انقالبى باشد ما از انقالب مداوم اين بود كه انقالب آ

نتيجه عملى تئورى . كارگرى كه تكاليف مركب انقالب را حل كند
تروتسكى اين بود كه بنابراين پرولتاريا بايد رهبرى مبارزات دموكراتيك 
را نيز در دست بگيرد نه اينكه با رهبرى بورژوايى اين مبارزات سازش 

  .كند

نوعى اما از تئورى انقالب مداوم  چهارمالملل  بين تفسير جناح راست
چون انقالب نخست بايد دموكراتيك باشد پس . منشويزم از در عقب است
توان از همان ابتدا در غسل تعميد انقالب  مى هر جنبش بورژوايى را
تو گويى چيزى به اسم روح انقالب دموكراتيك در . دموكراتيك منزه كرد

ز به شكل فيدل كاسترو و فردا جامعه در گشت و گذار است كه مثال امرو
اما روح انقالب دموكراتيك به سوى انقالب . شود مى به شكل خمينى ظاهر

هم تمايل دارد بنابراين حتى اگر خود اين قهرمانان هم  يسوسياليست
ندانند به شرط آن كه در تكاليف دموكراتيك و ضد امپرياليستى پيگير 

ه به سوى انقالب سوسياليستى باشند انقالب به طرزى خودكار و ناخودآگا
   . خواهد رفت

 نيا تفاوت ها اينكه بب هم ما خود حتى موقع آن ديشااشاره كردم 
ديديم كه بعدا  نمى را آن قدر عميقها  تفاوت واقف بوديم اما ها  برداشت

جايى كه بخشى از به اصطالح همين طرفداران .  در خود انقالب اثبات شد
كه اين روح انقالب دموكراتيك به قتل عام  انقالب مداوم حتى هنگامى

 .انقالبيون افتاده بود هنوز منتظر فراروييدن آن  به سوسياليزم بودند
را  ضدانقالب و انقالب نيب تواند مرز مى بينيد كه همين تفاوت ريز مى

اتفاقا انقالب ايران شايد يكى از اولين تجارب تاريخى است . مشخص كند
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انقالب مداوم را به روشنى  يتئور داشت راست از بر نياي عمل جهينتكه 
  .سازد مى برجسته

  .سوال دوم بخشو   :س

از طرفى . به بعد با دو پديده جديد مواجه بوديم 1355 سال از .ث. ت
ساعدى،  مثال. ضد رژيم به خارج آمده بودندي روشنفكرهابسيارى از 

  .آغاز شده بوداز طرفى ريزش از خود رژيم نيز ... سلطانپورشاملو، 

بنابراين ما تصميم گرفتيم در كنار كميته ضد اختناق در ايران كه كارزارى 
به زبان انگليسى بود و متكى به نيروهاى چپ و كارگرى در بريتانيا 

هدف كار دفاعى عمومى بود و نه كار . نيز به فارسى منتشر كنيماى  نشريه
يعنى حمايت از مبارزات داخل، افشاى رژيم و جلب نيروهاى . كمونيستى

 كهي انكس .كارزار دفاعى ما موثر بود. ايرانى خارج كشور به اين مبارزات
 نيتر موفق ازي كي كه دانند همه قبول دارند مى ند وبود نجايا دوره آن
ن در  حتى اردشير زاهدى سفير ايرا. بود سيانگل دري نوع نياهاي  نيمپك

خالصه خواستيم  .كند مى ما اشارههاى  آن دوره در خاطراتش به مزاحمت
راه ه با اين نشريه در جريانات تبعيدى آن دوره ب راكار  نيهم نيع

شماره آن را  5يا  4. حاصل اين كار بودي آزادي بسونشريه . بيندازيم
نويسندگان و هنرمندان تبعيدى آن دوره با آن منتشر كرديم و بسيارى از 

 زيادي  تيراژي آزادي بسو. كردند، منجمله شاملو و ساعدى مى همكارى
  . شد مى چاپ نسخه  در چند هزار وداشت 

در يكى دو ماه آخر قبل از انقالب اما هم هر كسى به جايى رفته بود و هم 
خود ما گرفتار بسيارى كارهاى ديگر بوديم و در نتيجه كارهاى دفاعى را 

  . شد ليتعط نيزي آزادي بسوكاهش داديم و 
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 و مراحل و 1357 و 1356هاي  سال سر ميبرو كاليكرونولوژ بشكل ديباش موافق اگر :س
 مقطع آن در كههايي  ليتحل و ديكرد مقطع آن در شما كهيي كارها و افتاده كهي اتفاقات
 واردي بشر حقوقي شعارها با كارتر كهاي  مرحله در شوديم گفته. ديداشت اوضاع به نسبت
 و فشار كردن كم به كنند شروع شونديم مجبور كه شوديم واردي فشار كي ميرژ بر شد
 مقطع نيا در شما. ياسيس انيزندان از عده كي كردن آزاد و مطبوعاتي فضا كردن باز
  د؟يشد موضوع نيا ريدرگ چطوري انقالب بحران اول فازي عني

قبل از انقالب عالئم جديد در وضعيت را به  سال سه ازي شكل به ما .ث.ت
، شوديمتر  بحرانى اوضاع كه بود نيا بحث خودمان نيبديديم و  مى درستى

گرفتيم و انتظار سرعتى كه تغييرات  نمى نتايج الزم رااما همان زمان همه 
داد  مى نشان ها  مبارزه عليه قيمت 55و  54مثال . بخود گرفتند نداشتيم

وقايع . رسيده استبست  بن شد بازار داخلى به مى همان طور كه پيش بينى
بعدى نشان داد كه اين در واقع به منزله شكست انقالب سفيد نيز بود و 

تقريبا اين و . ن تحوالت سياسى مهمى را به دنبال خواهد داشتبنابراي
نزديك يعنى . شدن ايران همزمان بود با پايان كار خود من در باره صنعتى

آخرين بخش اين سرى مقاالت همان بحران  نوشتنبعد از  به يك سال
شد آغاز شده بود و حتى خود من هم  مى پيش بينىها  اقتصادى كه در آن

نوشتم و حرف زدم اما نيز اش  دو را در آن زمان ديدم و در باره رابطه اين
اعمال ما در آن م و همه ينبود ى امروزروشن بههم آن  ماباز تاكيد كنم 

  . نبودمنطقى به صراحت امروز دوره با 

در پيش است و  انقالبى اما در هر حال ديد كلى ما اين بود كه بحران
 آن بحران در واقع نشانهها  قيمت مبارزه فعلى رژيم با بازار بر سر

بنابراين مبارزات سياسى عليه  وكرديم  مى پيش بينىساختارى است كه 
 شروع نيزي شهر دستان يتههاى  شورش 56سال . ادامه خواهد داشت شاه
اين هم . در تهران به زدوخورد با نيروهاى نظامى و انتظامى نيز كشيد. شد

روشن بود كه . كه ما توقع داشتيمعالمت ديگرى بود از همان تصويرى 



گروه کندوکاو –بخش اول   137  

Kandokav.com  ۴کندوکاو   

كه خود از هايى  رشد صنعتى بعد از انقالب سفيد ديگر قادر به جذب همان
   . زمين كنده نيست

كه با انقالب سفيد هايى  ى، يعنى همانبازارمذهبى و ي روهاين هنگامى كه
، وارد به شهروندان درجه دوم كمپرادوريزم ايرانى تبديل شده بودند

اكنون با  سياسى عليه رژيم شاه شدند براى ما واضح بود كه صحنه مبارزات
ما . بگيرنداز انقالب سفيد انتقام خود را خواهند  مى استفاده از اين بحران

بر اساس تحليل خودمان اين جريان را از لحاظ ماهيت طبقاتى معرف 
كرديم،  مى اليه بورژوازى ايران ارزيابىترين  كمپرادورترين و ضد انقالبى

هنوز ارزيابى درستى از وزنه اما . از اطرافيان شاهتر  يعنى حتى ارتجاعى
و بايد اعتراف كنم در واقع اصال و ابدا توقع . نداشتيمشان  عددى و اجتماعى

دست  و تهيبورژوايى  خرده هاى اينكه اينها بتوانند جنبش ميليونى توده
  . شتيماند را شهرى را به اين راحتى به دنبال خود به حركت در آورند

اى  فكر كنم قبال اشاره كردم اپوزيسيون مذهبى خارج كشور در تمام دوره
كه من بودم وجود داشت اما در مقايسه با اپوزيسيون ليبرال دموكراتيك يا  

هنگامى كه يك سال بعد كنترل بنابراين . ناچيز بودكمونيستى  و چپى
گناه آن به گردن مابقى مقدارى از مسلم شده بود اى  در جنبش تودهها  آن

از خمينى به روى  دنباله د از انقالبعطور كه ب همان. اپوزيسيون است
ه طسلنيز از خمينى قبل از انقالب روى  دنباله تحكيم ضدانقالب كمك كرد

اگر نيروهاى عمده اپوزيسيون به . مستحكم كردرا اى  آن بر جنبش توده
 هبرى هم به اين راحتىرفتند اين ر نمى بازارى- دنبال رهبرى مذهبى

بنابراين موفقيت . توانست خود را نماينده جنبش ضد شاه معرفى كند نمى
  .اين جريان از قبل مقدر نشده بود
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- در ايران اپوزيسيون مذهبى جبهه ملىو  حزب تودهبخاطر ورشكستگى 
را به مقام مبارزات انقالب سفيد  توانست مخالفت ارتجاعى خود با بازارى

البته كسانى كه نقدا به تئورى انقالب . امپرياليزم ارتقا دهدضد سلطنت و 
اين ماجرا هاى  رو داشتند خود با ميل و اراده به دنباله اعتقاداى  مرحله

طور كه اشاره كردم  همان. آنان نبودمختص روى  دنباله تبديل شدند اما
چهارم نيز نسبت به الملل  بين حتى قبل از انقالب در ميان نيروهاى طرفدار

ما بر اساس چنين محور مختصاتى موضعى  بنابراين. اين رهبرى توهم بود
در كنار دفاع از مبارزات طبقه كارگر بايد شبيه اين گرفته بوديم كه 

ضد رژيم استقالل خود را حفظ كند و ماهيت ارتجاعى طبقاتى اين اى  توده
بود كه در مقابل اى  ظيم وظيفهاما از اين مهمتر ابعاد ع.  رهبرى را افشا كند

انقالب در پيش بود و ما محفلى كوچك و نا روشن و غير . ما قرار داشت
سر و دو سال قبل از انقالب ما در يكى  تمام هم و غمدر واقع . منسجم

   .  سامان دادن به وضعيت خود ما بود

 تيروا مختلف گران ليتحل و پردازان هينظر انقالبهاي  دوره و مراحل نيهم مورد در :س
 كدام در روين كدام كهاي  يبند فرمول خاص نوع و حساس مراحل از .ندارندي كساني

 مراحل نيا از شما تيروا. است داشته يانقالب تيوضع ديتشد بر را اثر نيشتريبمقطع 
  ست؟يچ

بحران در ايران زودتر از رياست  دميد يم موقع آن من كه آنطور. ث.ت
اشاره اما در اينكه آن . حقوق بشر آغاز شداز جمهورى كارتر و دفاع او 

دست كم من ترديدى بورژوايى خود چشمكى بود به اپوزيسيون  كارتر
بالفاصله واكنش يك سرى سياست مداران نه فقط مواضع كارتر . ندارم

مختلف هاى  در واقع همه اعالميه. ايرانى بلكه اروپايى را به دنبال داشت
اپوزيسيون بورژوايى داخل و خارج از رژيم پاسخى بود به كارتر و ارائه 

 كارتر بنابراين. مذهبىهاى  منجمله رهبرى. بود براى تاييد كارتراى  برنامه
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 و تا چه اندازه آگاهانهچه نيروهايى به دقيقا چرا چراغ سبزى نشان داد اما 
موضع رئيس جمهور آمريكا اين د ادعا كند بتوانكسى  فكر نكنم .دانم نمى

در به بحران مشخصى بود واكنش صرفا براى ايران گرفته شده بود يا 
استفاده بعدى خود دولت آمريكا از اين قضيه نشان داد كه آمريكا . ايران

است اى  در نظر داشته باشيم كه اين دوره. كرد مى عمدتا دو هدف را دنبال
اتمى آغاز شده هاى  براى محدود ساختن سالحالمللى  ينب كه مذاكرات

سياست كارتر در واقع براى شرايط پس از پايان جنگ سرد ترسيم . است
مسئله حقوق بشر را بدهد كه نشان خواست به دنيا  مى آمريكا. شده بود

در حقوق بشر در شوروى فقدان در واقع از مسئله  گيرد تا مى جدى
  . كند استفادهاى  هستهمذاكرات 

البته در بسيارى از كشورهاى وابسته مثال در كره جنوبى و ايران 
داخلى كرد اما هاى  اپوزيسيون داخلى نيز فورا از اين اعالم موضع استفاده

خود دولت آمريكا عمدتا دفاع خود از حقوق بشر را متوجه شوروى ساخت 
اما . را ندارداش  و حتى شاه را در كاخ سفيد دلدارى داد كه قصد بركنارى

اين در ضمن بدين معنى نيست كه دولت آمريكا در سرنگونى شاه و به 
 عالئم بسيارى عكس آن را اثبات. رهبرى رسيدن خمينى دست نداشت

  . كند مى

  گشت؟ يبرم چه به اننظرت به كارتر بشر حقوق از دفاعي ماجراپس  :س

 درداري  سرمايه رشدهاى  روژهاز اواسط دهه هفتاد پ يكل طور به .ث.ت
مثال، اضافه بر ايران،  . بود خوردهبست  بن به همه جاافتاده  عقب ىكشورها

هاى  بحرانها  از آن در برخى... كره جنوبى، فيليپين، آرژانتين، برزيل
باره بحث دربنابراين . ، زودتر از ايرانسياسى نيز نقدا شديد شده بود

و . امر جديدى نبود ى وابسته به آمريكاضرورت رفرم در كشورها
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مختلفى اين هاى  بررسى قرار داشت و گروه تحتمختلفى هاى  سياست
خارجى هاى  سياست. كردند مى دنبالآمريكا را در هيات حاكمه ها  سياست

ها  رياست جمهورى اى دورههاى  سياستآمريكا به شكلى با تر  دراز مدت
صرفا از اين يا آن توان عملكرد واقعى آمريكا را  نمى گره خورده است كه

مختلف هاى  گاهى اين سياست .بيانيه اين يا آن رئيس جمهور نتيجه گرفت
شوند، بويژه آنكه همواره جناح رقيبى هم  مى حتى ضدو نقيض يكديگر

و  انتخاباتى هر حرفى را خواهد زدمدت  كوتاه هاى هست كه براى استفاده
فقط كافيست به اغتشاش  .هر كارى را خواهد كرد كه عكس رقيب باشد

با ايران فعلى اى  درون هيات حاكمه آمريكا در رابطه با مذاكرات هسته
 اينكه خود هيات حاكمه آمريكا تصورنگاه كنيم تا درك كنيم حتى 

در اهداف  تاثير مشخصىدانست اعالميه حقوق بشر كارتر چه  مى
  . استمحض  توهم، شتگذاخواهداستراتژيك امپرياليزم آمريكا در ايران 

هايى  عناصر و گرايش وسران مذهبى  ،فورا سران جبهه ملى كه نيهممثال 
داد كه همه فهميده بودند  مى از درون خود رژيم بيانيه دادند بوضوح نشان

كند و اينها نيز هركدام  مى جديد استخدامهاى  رهبر اركسترنوازنده
يا مثال . بودندگوناگون مشتاق اجرا را به عرضه گذاشته هاى  اركستر

شعر انستيتو گوته خود با پشتوانه دفاع كارتر از حقوق بشر براه هاى  شب
كه به قضيه نگاه كنيد كارتر چراغ سبزى را  زاويهخالصه اينكه از هر . افتاد

و همين چراغ سبز بدون ترديد موقعيت رژيم را . داده بوداى  نشان عده
حدود كرد و از طرف از طرفى قدرت سركوب رژيم را م. تضعيف كرد

در شرايط . ديگر به معترضين نشان داد امكان سركوب كمتر است
تواند به سرعت اوضاع را  مى ها ديكتاتورى افزايش اعتماد به نفس توده

شود كه  مى بويژه اينكه اين اعتماد به نفس در شرايطى تقويت. تغيير دهد
  .بحران اقتصادى رو به تشديد است
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جناح  تحمالروشن شدن عواقب اين كار و از اما همين كارتر بعد 
گفت  مى دهد كه مى خواهان زمام سياست خارجى را به برژينسكى جمهورى

همان ديديم اما . شده دفاع كردكه بايد از حاميان آمريكا به هر قيمتى 
برژينسكى كسى را در آژانس امنيت ملى مسئول دفتر ايران كرده بود كه 

. اسالمى عليه شوروى بودهاى  هاللى ازبحران طرفدار تز انگليسى  ايجاد
بنابراين آن روز هم مثل امروز جناحى خواهان سر كار آوردن مذهبيان 

   .بود جناحى نبود، حتى درون حزب حاكم

 براليليي بورژوا انيجردر ايران  انيم نيا دراما آن چه مسلم است 
شاه در  به آمريكا نشان داد رهبرى اپوزيسيون رژيم سرعته بي مذهب

جناحى درون هيات حاكمه آمريكا اين را زودتر فهميده بود . دست اوست
 ماه قبل از انقالب روشن بود كه  8-7اما دست كم از تر  و جناحى دير

 ديگر از اينجا به بعد. آمريكا با اين رهبرى معامله كرده است دولت
  . كار تمام شده استها  توان گفت در ميان باالئى مى

امپرياليزم آمريكا، و به دستور آن، ارتش و  بيعتالبته،  .يين نهاما از پا
ساواك و سپس ناتو با آلترناتيو ائتالف اسالمى به اين دليل بود كه اين 

و در دوره قبل از انقالب . را در كنترل خود داردها  رهبرى نشان داد توده
ى در اپوزيسيون تشكيالتى شبيه شبكه ييعنى در شرايطى كه هيچ نيرو

مساجد و ارتباطات محلى رهبرى مذهبى را اختيار نداشت امكان اينكه 
بعد از انقالب بويژه با  اما. بتواند اين موقعيت را به خطر بيندازد كم بود

روشن شدن ماهيت طبقاتى دولت جديد نيروهاى مترقى هنوز فرصت 
   . تغيير شرايط را از دست نداده بودند

صرفا به دليل ها  نفوذ اين رهبرى در ميان تودهحتى در دوره قبل از انقالب 
كه هيچ كدام از ساير  است اين واقعيت. نفوذ مذهب و مسجد نبود
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 يعنى شاه بايد برود را مطرحها  بورژوايى خواست واقعى تودههاى  بديل
مين شد و هها  راديكاليزم خمينى عامل مهمى براى جلب توده. كرد نمى

مثال ما در . كندپايگاه به ائتالف اسالمى اجازه داد ساير جريانات را حذف 
فرستاده بوديم كه به يكى از تظاهرات اينها لندن ى از ياز رفقا 57تابستان 

گزارش داشتيم كه به محض مطرح كردن شعار آن زمان كنفدراسيون 
مورد حمله قرار توسط مسئولين تظاهرات  "اتحاد مبارزه پيروزى"يعنى 

يعنى از همان زمان ائتالف اسالمى از پايگاه . از جمع اخراج شدندگرفتند و 
اما با اين . كرد مى استفاده خود براى سركوب نيروهاى انقالبىاى  توده

كردند در ايران تشكيالت دارند،  مى كه ادعاهائى  وجود هيچ يك از سازمان
از جريانات مذهبى و با برنامه  يا فعاليتى مستقلاى  اعالميهاى  بيانيه

   .بيرون ندادتر  راديكال

 راي انقالبي روهاين فشار از كاستن جوري كي و پرده پشت معامله و مذاكره بحث :س
 صحبت اتفاقات نيا مورد در شتريب اتيجزئ با كمي ديتوانيم .كننديم مطرح جاهاي ليخ
  .ديكن

مثال دولت انگيس يا به تر  در آن دوره مفسرين غربى نزديك. ث. ت
ا رهبرى مذهبى بر سر شريف بكردند كه  مى آمريكا اين طور منعكس

شاه بود كه اين  رفتن مى توافق شده است، اما پافشارى خمينى سراام
شروع شده بود و تا  55از اى  اعتراضات توده. محاسبات را به هم ريخت

آمده حركت دربه ها  از تودهترى  وسيعهاى  نه تنها بخش 57تابستان 
ائتالف اسالمى از طرفى توانست . از قبلتر  بودند بلكه به مراتب راديكال

اين راديكاليزم را تحت كنترل خود در آورد و از طرف ديگر از اين كنترل 
قهر و سركوب دولت را به انتقال هاى  استفاده كرد براى اينكه ارگان

بود براى اى  ان توطئهبنابراين حتى اگر تمام اين داست. قدرت راضى سازد
و از طريق ها  روى كار آوردن خمينى، موفقيت اين توطئه عاقبت در خيابان
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 و اينجا بود كه نيروهاى مترقى. تضمين شدها  كنترل جنبش توده
كردند و تاريخ خواهد گفت كه بطرز  مى بايست نقش مستقلى ايفا مى

  .اسفبارى ناتوانى خود را نشان دادند

آمدند كه جبهه ضد شاه نقدا از در دير به حركت دريروهاى چپ آن قن
رى دست رفته بود و نيروهاى دموكرات هم جز چند اعالميه و بيانيه كا

هاى  يكى از پديده. بوس خمينى رفتند نكردند و عاقبت هم همه به دست
در وقع دارى  سرمايه همين بود كه نشان داد اين گونه رشداتفاقا انقالب 

از بخش سكوالر . استليبرال را هم از ميان برداشته اپوزيسيون بورژوا 
  . جبهه ملى چيزى جز اسكلتى به جا نمانده بود

 مهر از كهي كارگراي  توده اعتصابات كه معتقدند دوره آن گران ليتحل ازي ليخ :س
 نقشباال  از پاخت و ساخت و معادالت نيا ازي ليخ ختنير هم به در شوديم شروع 1357
  .داشتهي قاطع

 57پاييز  يعموم اعتصابات اگر من نظر به. است درست كامال بله. ث. ت
 ازي جور كي رفت يم هم شاه اگر حتاي عني .شد نمى همي انقالب اصال نبود
 اى توده اعتصابات. خورد نمى تكان آب ازي آبآن چنان هم  و رفتيم باال

  . آماده ساختقيام اما جو را براى 

كنترل خيلى از  اوخر اين دوره از اعتصاباتاين است كه در  تيواقع اما
مثال صندوق اعتصابات شركت نفت . در دست ائتالف اسالمى بودها  آن

در دوره اعتصاب عمومى . افتاد نمي راه اصال "بازار"بدون كمك مالى 
هاى  اعتصابات در محالت از اعضاى كميتههاى  بسيارى از اعضاى كميته

  .كم و بيش تحت كنترل مساجد بودها  و اين كميته. محل نيز بودند

  ؟ديده حيتوض انقالبهاي  تهيكم دربارهشود  مي  :س
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هاى  قصدم اين بود كه نشان دهم جريانات اسالمى از طريق كميته. ث. ت
اعتصاب و جنبش كارگرى هاى  محالت ارتباطات نزديكى نيز با كميته

توسط  كنترل و سركوب جنبش كارگرى  درند كه بعدا ه بودبرقرار كرد
گرفت كه  مى و اين در شرايطى صورت. ايفا كرد وثرىرژيم جديد نقش م

يعنى درست در دوره قبل از . شدن بودتر  جنبش كارگرى در حال راديكال
جنبش كارگرى عمال تحت نفوذ رهبرى مذهبى هاى  اليهترين  قيام راديكال

  .قرار گرفته بود

. بار اعتصاب شد روع شد و در چندين بخش چندينش 56اعتصابات از 
هر چه هاى  خواستاوليه رژيم هاى  نشينى كارگران پس از عقب

ائتالف اسالمى هم از آن جا كه حفظ شاه . كردند مى را مطرحترى  راديكال
را قبول نداشت از كمك كردن به اعتصابات كارگرى عليه شاه هم ابائى 

و مراكزى كردند  عيصنامتوجه  هم مالى راهاى  حمايت تمركزنداشت، و 
اپوزيسيون عادى بورژوائى آن دوره حاضر به . كه به دولت ضربه بزند

  .چنين كارى نبود

از . شوند مى گسترده كه استي عموم اعتصاب دوره در محالتهاي  تهيكم
مثال . ايجاد شكلى از قدرت دوگانه است يكى اعتصاب عمومىهاى  يتصاخ

ها  توزيع آذوقه و سوخت در محالت توسط اين كميتهضرورت كنترل و 
. نقش مهم و فعالى به آنها در تمام دوره سه ماهه آخر قبل از قيام داده بود

عمده مبارزينى كه در شب قيام در تهران حضور داشتند از فعالين اين 
توان  مى تناقض انقالب و ضدانقالب راها  در دل همين كميته .بودندها  كميته
  . ه كردمشاهد

به هيچ وجه كارگرى نيستند و تركيب اصلى آن ها  اين كميته
بسيارى از . و مساجدها  بورژوائى است و عمدتا تحت كنترل بازارى ردهخ
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اعتصاب و جوانان مبارز محل هم در اين هاى  كارگران مبارز عضو كميته
. مستقلى متفاوت و با اهداف فعال بودند اما نه به منزله نيروئها  كميته
به ها  ترتيب نه تنها جريانات رزمنده و مترقى در داخل اين كميته بدين

شكلى طبيعى به رهبرى بازارى مذهبى تن داده بودند بلكه تشكل مستقل 
يعنى تنها شكل ارتباط انقالبيون . ديگرى هم در مقابل آن نساختند

است كه عاقبت سرنخ اصلى آن دست هائى  بايكديگر از طريق تشكل
  . روهاى ارتجاعى استني

 يعنى .مفهوم متناقضى داشتحتى اين حالت قدرت دوگانه نيز  جهينت در
و هم راديكال بود و بورژوايى  خرده قدرتى جديد كه هم كارگرى بود و هم

كسانى كه به جاى شوراهاى  .ضد دموكراتيكضد سلطنت و هم اسالمى و 
اين تجربه و ماهيت  كنند بايد به مى دفاع "شوراهاى مردمى"كارگرى از 

  .ارتجاعى اين مخلوط رجوع كنند

 در و اند ترس و رعب حالت درها  توده چون كه بود نيايي فداهاي  كيچري اصل دهيا :س
 مبارزه قيطر ازي انقالب شاهنگيپ كي عنوان به ديبا ما اند منفعل سركوبگر ميرژ مقابل

 داشتهاو جنبش به ميعظ توده نيا االن. ميبدار وا جنبش به را ميعظ توده نيا مسلحانه
 ايپرولتاري  انقالب سازمان ابيغ و ايپرولتار توده مياندر روهاين نيا ابيغ نيهمي ول شده
  نبود؟ي تئور نيا شكست گواه نيبزرگترموقع  هماني انقالب مبارزه در

. ديكن تصور ديتوانينم نيا ازتر  مسخره اورميب نمونه كي. درصد صد. ث.ت
پس از به دروديوارزدن  كهرا  هنفر يس كشور خارجيي دانشجو گروهيك 

و چند نفر را  چهلفراوان تازه توانسته درست چند هفته قبل از قيام 
 ايران را نديدهسال  11يكى كه خودم  من ،سازمان دهد در نظر بگيريد

زدم كه با شهر جديد آشنا  مى قدمها  چندهفته اول بايد در خيابان. بودم
اوضاع ها  كنيد ما از اوضاع داخلى پرت بوديم تازه ما از خيلىنكر و  ف. شوم

اولين شماره چه بايد كرد را جلوى موقعى كه ما . شناختيم مى را بهتر
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اگر كسى در جائى . دانشگاه فروختيم هنوز از رفقاى فدائى خبرى نبود
ادعا كرده است كه فداييان در شب قيام در تهران بيش از انگشتان يك 

درست آن . گويد مى كه دروغ بشنويد در تهران افراد داشتند از من دست 
كرد فداييان سرگرم تدارك اولين  مى جا كه انقالب كادر انقالبى طلب

يعنى نقدا به جاى اداى وظايفى كه . بعد از انقالب بودندسياهكل سالروز 
خودشان خودشان را به امامزاده تبديل  انقالب در برابرشان قرار داده

 پيروزى راحت ضد انقالب خود نوعى اثبات شكستدر واقع . كرده بودند
   . در ايران نيز بود فدائيزم

  ؟ديبرگشتبه ايران  ي ك :س

 تواند مى خارج ونيسياپوز كرد اعالم و آمد اريبخت كهي موقع قايدق .ث.ت
گرفتيم و كم و بيش همه هم در ما هم جمعى تصميم به بازگشت . دبرگرد

لندن  واقع در چه بايد كرد را در اولشماره  .يكى دو پرواز با هم برگشتيم
و شماره دوم را در خود ايران . بوديم آوردهچاپ كرده بوديم و با خودمان 

نگامى كه شروع به پخش آن همان طور كه گفتم ه و. منتشر كرديم
كم تا جائى كه ما  و دستع ما اولين با كمال تعجب ديديم كه در واقكرديم 

 پخشاى  گروهى هستيم كه نشريهدر چند روز اول مشاهده كرديم تنها 
ند يا بودعريض و طويل در محل نهاى  گروه اين همههنوز  يايعنى . كند مى

يعنى حتى سازماندهى يك نشريه . بردند مى سره اساسا در هواى ديگرى ب
واقعا پرسيدنى است درست در  !آمد؟ نمى از عهده كسى بر يك برگه

همان چند هفته آخر كابينه بختيار يعنى همان چند روزى كه هر روز جلوى 
گرفت، رفقا  مى دانشگاه تهران درگيرى با نيروهاى نظامى رژيم صورت

. به اعتقاد من مسئله صرفا اين نبود كه تدارك نديده بودندكجا بودند؟ 
در عرض يك هفته  مثل ما توانستاى  تجربه بى و چگونه گروه كوچك

اما اينها  تدارك ببيند تهرانامكانات چاپ شماره دوم را هم در همان 
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نقدا قبل از رهبرى مذهبى روى  دنباله بينيد مى اگر نيك بنگريدنتوانستند؟ 
  .زدند بهتر بود مى از انقالب شكل گرفته بود و اتفاقا هر چه كمتر حرف

 چه برده نيب از و كرده متفرق را روهاين نياها  سركوب وها  اعدام كه نيا مقابل در :س
هاي  آدمي ول ديكرد حفظ را خودتاني روهاين و ديبود رونيب شما نكهياي عني ؟دييگويم

  .رفتند نيب از اي بودند زندان اي نهايا فعال

اصلى آن دوران همه و كادرهاى اصلى اغلب جريانات  يرهبراوال  .ث.ت
قبل از انقالب شايد بيش از فداييان در خارج طرفداران فعال . ندخارج بود

  .بيشتر  برابر امكاناتى صدها و با صد برابر ما بودند

در رابطه  بخصوص .شده صحبت ينيخم نقش به راجعي ليخ بعدها چه موقع آن چه :س
 به نهايا و مساجدي تو ه وشد يم ريتكث دست به دست رانياي تو كهي كاستي نوارها با

 نياول رانيا انقالب كه اند گفتهها  يبعض حتا .ه استديرس يمي مذهبهاي  گروه دست
هاي  اميپ انتقال در در آني ليخاي  رسانه ديجدهاي  يتكنولوژ نيا كه استي انقالب
ي سراسر سازمان مقابل در طرف آن از. كنديمي باز نقشانقالب كننده  يرهبرهاي  گروه

 تختيپا وي شهر مناطق در دستكم دارندي مذهبهاي  گروه كهي منسجم نسبت به و
اي  كننده نييتع نقشي ليخ ديشا گريدهاي  گروههاي  حرف شدن ريتكث و هينشر درآوردن

 عملي گريد طور اگر ديكنيم فكر ،يددار كهي انتقاد ازي جدا. كند فايا توانستيم
 مخالفهاي  گروه كه شد جاديايي فضا كه رايبخت آمدن با بخصوص و كردنديم
ي رهبر كسبي برا مبارزه در توانستند يم ايآ بزنند هاشان حرفتر  آزادانه توانستنديم

  كنند؟ جادياي مذهبهاى  گروه برابر دري مانع انقالب

البته همسفران رژيم در گنده كردن نقش خمينى حرف زياد  .ث.ت
 سال قبل از انقالب تعداد كسانى كه حتى فقط خمينى را 3. اند زده
براى ما اعضاى  در خارج كشور بخصوص. شناختند اقليت ناچيزى بود مى

چه كسى است كه نداند . ستها سابق كنفدراسيون اين ادعا از آن ادعا
تبليغات جريانات مذهبى با اين همه امكانات هرگز نتوانست به پاى 

همين نكته آخرى  يديكل مسئلهاتفاقا  من نظر به كنفدراسيون برسد؟
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نا آشنائى  "مترقى"مشكل نيروهاى دوره بختيار نشان داد . تيداست كه گف
به اندازه كافى مترقى نبودند كه يا تبليغاتى نبود بلكه اينكه هاى  با تكنيك

و نا آگاهانه آگاهانه خود و يا  را درك كنند رهبرى خمينىماهيت ارتجاعى 
  .در بزرگ كردن آن سهيم شده بودند

ديدم همين بود كه چرا  در ايران كهاى  مسئلهشخصه اولين  خودم به من
نيروهاى مترقى و چپ از عقب نشينى سلطنت و فضاى بازتر سياسى دوره 
بختيار براى مطرح كردن آلترناتيو مستقل خود در برابر اين رهبرى 

داخل حزب هاى  شايد بدانيد يكى از تحليل. كنند نمى مذهبى استفاده
سران حزب توده اين بود كه بايد كمونيست شوروى بعد از ماجراى اعدام 

ترجمه يكى از مقاالت . شد مىتر  كردند تا دوره بختيار طوالنى مى تالش
البته بختيار رفتنى بود . مربوطه را ما در سوسياليزم و انقالب منتشركرديم

كرد چه بسا تر  و همان طور كه حمايت حزب توده از خمينى ارتجاع را قوى
كرد، اما نيروهاى مترقى حتى در  مىتر  هم رفتنى از بختيار او رااش  حمايت

اين . كنند كه رهبرى مذهبى مى بختيار همان مواضعى را اتخاذ مبارزه عليه
 ديكش نمى طول هم شب كيحتى . و قابل رويتي فوربود اى  واقعا مسئله

اى  درست در چند هفته كجاست صداى مستقل چپ؟. فهمدب را نيا كسى تا
نشان دهد همدست نيروهاى مذهبى به جامعه خود را  توانست مى كه چپ

واضح بود كه بختيار رفتنى است اما بايد . براى سرنگونى بختيار شده بود
به نفع نيروهاى  خمينى بر مسند قدرتتر  سريعواقعا پرسيد آيا رسيدن 

   ؟ مترقى بود

  د؟يايب زودتر داشتند دوست گريدي روهايني عني :س

البته  ؟اند دادهتحويل منتظر چه بنشينند اگر نقدا رهبرى را . بله. ث.ت
 توانست و يا بايد بختيار را سر كار نگه مى منظور من اين نيست كه چپ
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سياست سرنگونى  فرصت آن را داشت كه داشت، بلكه در دوره بختيار مى
  .كند اما همه كار كرد جز اينمستقلى را دنبال 

 ازي ليخ نظر كه استهايي  انقالب جمله از رانيا انقالب ميدانيم كه همانطور :س
 خودش به كنند يم كار انقالب موضوعي رو كه را ايدنهاي  نيسيآكادم و گران ليتحل
 نيا ازاي  يابيارز بشود بهتر ديشا ميا گرفته فاصله انقالب نيا از كه امروز. كرد جلب
 و دينوشت آن به راجع هم و ديداشت حضور انقالب در هم كهي كس بعنوان. كردها  ليتحل
 جمله از. بدانم شده انجام كهيي ها ليتحلي برخ به راجع راان نظرت خواهميم ديا  هكرد فكر

 اشاره رانيا انقالب به راجعي كدي كين وي ديهال فرد مثلي كسان كهي نكات ازي كي
 در ما كهيي جا تا نكهياي برا .كرد صحبت به آن راجع ستيبايم من نظر به و كنند يم

 بحث وارد است الزمي ول دينباش موافقي نظر نيچن با ديشا ميديشن شما يصحبتها
: كند سقوطي پهلو ميرژ شدند باعث كه كرده ذكر را عامل پنج حدودي ديهال فرد. ميبشو

 ائتالف ،يپهلو ميرژي اسيس ضعف ،يدار هيسرما اقتصاد عيسر و ناهماهنگ توسعه
 مني برا كهها  نيا ازي كي. يالملل نيب طيمح ريمتغ نهيزم و مخالفي روهاين گسترده
به ي كدي كين نطوريهم. يپهلو ميرژ هيعلاست ها  توده جيبس در اسالم نقش است جالب
 گريد كسان نظرات به نكهيا از قبل. كنديم اشاره تيمهدو عنصر وي عيش فرهنگ تياهم

 رانيا انقالب مسئله از درك نوع نيا و عامل نيا به راجع را اننظرت خواهميم ميبپرداز
  .بدانم

. ندستهژورناليستى هايى  تحليلو در بن خودشان در واقع ها  اين .ث.ت
با آمار و  كنند اگر مى نوعى شرح و تفسير وقايع كه نويسندگانش تصور

 درمثال ! تحليلآن ميگويند  بهشود زيين تآكادميك هاى  ارقام و تئورى
توانست ضعف سياسى رژيم شاه، اعتراضات همگانى  مى هر ناظرى كه نيا

را مشاهده كند ي مذهب اناتيجرعليه او و انقالب سفيدش و يا نفوذ 
گزارش ژورناليستى ساده معموال به تشريح و توضيح . ترديدى نيست

ها  با تئوريزه كردن اين گزارش. شد مى خالصه ساده ن مشاهداتيهم
نوعى بازگويى  بايد گفت بيشترها  ناي به هنوز .شود نمى عوضشان  ماهيت
مثال اين كه خمينى يا جريانات مذهبى اسالمى در اين . ا تحليلتها  داده
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بحث بر  .نبوداى  خارق العادهنقش داشتند كشف ها  در بسيج تودهانقالب 
با دستگاه پهلوى چه بود و دليل شان  دليل مخالفت. سر اين بود كه چرا

 امكانات بخاطرها  واضح بود كه اين. چه بوداى  نفوذشان در جنبش توده
 به نسبتي  بهتر طيشرااز  داشتنددر اختيار  همالى و تشكيالت عظيمى ك

هاى  كه اين در سال ترديدى نيست و بودند ربرخوردا ونيسياپوزي قماب
آيا برخوردارى از اين اما اينكه  .بسيار به نفع آنان تمام شد 57و  56

يا مسائل ديگر نيازمند تحليل  بودفرهنگ شيعى   بخاطر جذابيتامكانات 
ميليون جوان عضو بسيج رژيم  2آيا مثال امروز اين كه بيش از . است
بخاطر جذابيت فرهنگ شيعى است يا واقعيت امكاناتى كه  اند شده

تحليل بايد  دهد؟ مى قراراش  عضويت در بسيج در اختيار فرد و خانواده
چرا در . ال نتوانست چنين نقشى بازى كندروشن كند چرا اين دستگاه قب

نقش . مرداد از سلطنت دفاع كرد و چرا سپس مخالف شاه شد 28كودتاى 
امپرياليزم آمريكا در تقويت جريانات مذهبى در منطقه چه بود؟ البته به 

توان كار را  مى جاى پاسخ به اين سئواالت و ارائه يك تحليل حتى كلى
رف خود بازيگران را باور كرد و انقالب را ساده كرد و  از همان اول ح

  . كرداسالمى 

امپرياليستى آن دوران اين بود كه بله شاه م زژورنالييا مثال تحليل محبوب 
مدرنيزه كردن ايران بقدرى برنامه و  بود زياده از حد مترقىبراى ايران 

از ديد اين انقالب . از هم پاشيدكه شيرازه جامعه سنتى  و عميق بودسريع 
 رشد سريع"به  اين  جامعه سنتى-واكنش اسالمىمفسرين در واقع 

انحطاط ايدئولوژيك هاى  داقصخود همين توضيح يكى از م. بود "اقتصادى
ها  دردهمه كه تا كنون عالج  "رشد سريع اقتصادى". بورژوازى است

عامل همه گونه شر و بالى زمينى و آسمانى اكنون خود  شد مى محسوب
بيش از نيم  55در سال  "رشد اقتصادى"همين ه شكرانه بكه ناي . بودشده 
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ناديده  وجود داشت اماپايتخت كشور دست شهرى فقط در  تهي ميليون
كى ديگر از عواقب اين هم به عنوان يدر بهترين حالت، . شد مى گرفته

كسانى بودند كه نتوانستند قطار سريع ها  اين. شد مى قلمداد "رشد سريع"
  . السير تمدن را سوار شوند

وضوح نشان داد كه عليرغم تمام هياهوى ه باما  1355ي اقتصاد بحران
بانك جهانى و امپرياليزم آمريكا كه هاى  و نقشهها  آريا مهرى و تمام برنامه

در واقع نه تنها  است گفته ميشد ايران را در آستانه تمدن بزرگ قرار داده
 اوضاع كهبلبخود نديده است هم خراشى عقب افتادگى جامعه ايران عمال 

اليه كوچكى در جامعه از ناز و نعمت مدرنيزاسيون . بدتر شده است
. نفر هم به فقر و فالكت كشيده شدندها  ميليوناند اما   همايونى لذت برده

 به اعتراض  داشتند هم كه آزادى استفاده از اين موهبات راها  حتى آن
تر  فقر زدههم ايران را   امپرياليستى" رشد سريع اقتصادى". برخاستند
هاى  شكاف بعالوه. و هم بيش از گذشته وابسته به فروش نفت كرده بود

نفر تهيدست شهرى را نيز به ها  و ميليون ساخته بودتر  عميقرا طبقاتى 
به هيچ اپوزيسيونى و اين در شرايطى كه . اضافه كرده بود طبقات پايينى

تصوير در همين چند نكته  . دش نمى جز مذهب نيز اجازه فعاليت داده
   . ينده ايران ترسيم شده استآانقالب 

دانيم نقش عامل ذهنى تا چه اندازه كليدى  مى چه بود؟ ووضعيت چپ 
ى آغاز شد ارزيابى انقالببحران هنگامى كه . بويژه در انقالب ايران. است

واقعا به جز ما اگر پيدا  ! اول ما اين بود كه واى به حال ما با اين وضعيت
! به واقعيت نزديك باشد ٪10كرديد تحليلى از اوضاع و وظايف كه حتى 

اول اينكه نه تنها در تحليل هيچ كدام از جريانات اصلى و عمده آن دوران 
ده بود بلكه حتى هنگامى كه شروع شد نزديك چنين انقالبى پيش بينى نش
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دوم . شرف وقوع است در شوند انقالبىملتفت  يك سالى طول كشيد تا 
ائتالفى كه دور خمينى جنبش و اينكه كوچكترين ارزيابى طبقاتى از ماهيت 

تقريبا بدون استثنا همه جا صحبت  .ندنداشتگرفت  مى شكلدر رهبرى آن 
كه فورا به روحانيت هم پاسپورت  "خلقى ها". بود "روحانيت مبارز"از 

. اشكاالت فرعى بودها  و تازه همه اين. ورود به خلق را اعطا كردند
چشم انقالبى را خود ترين  بينااى  رنگارنگ انقالب مرحلههاى  استراتژى
به وضوح مهمترين مسئله ضد انقالب حفظ دولت بورژوا . كرد مى بخود كور

 خود داوطلبانه خود را با انقالب دموكراتيك بهچپى كه آن خواهد بود و 
توانند حتى اين خطر را ببيند؟ خود او جزيى از  مى زنجير كشيده چگونه

بگويند آخوندها ها  اگر توده. و دقيقا هم همين طور شد. مسئله خواهد شد
ه چپ اما ناز حقيقت در آن هست اى  انقالب را هايجك كردند باز ذره

   .ه شروع همگانى بودطاز رهبرى مذهبى نقروى  دنباله .ايران

همين دو در بيش از هر چيز ديگرى را بايد ها  يمذهب رشدي اصل ليدل
. همه عوامل ديگر يك طرف و اين دو عامل طرف ديگر. پيدا كردعامل 

داد و اپوزيسيون چپى كه افق ها  امكاناتى كه شاه و امپرياليزم به آخوند
اين  ساده واقعيت. رفت نمى كه شد فراترديدش از حد چيزى شبيه همان 

راديكاليزه شدند مساجد به مراكز لجيستيك ها  است كه هنگامى كه توده
 شناختممن بعد از انقالب خود بسيارى از فعالينى كه . جنبش تبديل شدند

با وجود . رفتيم مسجد مى ها گزارشآخرين  هميشه براىگفتند كه ما  مى
اين چپ ما . اسالمى شده بودندها  گفت اين تودهتوان  نمى اين بعد از قيام

را اى  تودهروى  دنباله خودبود و بود كه شيفته مرحله غير سوسياليستى 
  . كرد مى تصديق
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اگر شاه اما . بله دستگاه شيعه ريشه دار است. بله ما مردمى مذهبى داشتيم
ى ميداد رساالنه به شريعتمدا هزار طلبه 60همان پولى را كه براى مخارج 

 چپ ايران ٪10و اگر . شد نمى اينطور احتماال داد مى جريانات ديگر به 
    .شد نمى گويد باز چنين مى دانست كه چه مى

ورشكسته به هاى  حتى امروز بسيارى از همين گروهواقعيت اين است 
خزعبالت ضد امريكايى و اسرائيلى رژيم ايران را شان  تقصير در ته دل

هاى  در خود انقالب هم كافيست به شعار. دانند مى ضد امپرياليستى ضعموا
در سطح شعارهاى ضد سلطنت يا امپرياليزم . و عمومى نگاه كنيداى  توده

) حزب توده و جبهه ملى(از دو اپوزيسيون سنتى آمريكا رهبرى خمينى 
مائوئيستى على العموم حتى در سطح استراتژيك جريانات . بودتر  راديكال

دفاع از رژيم  خواستند و در نتيجه نمى يزى بيش از دولت چهار طبقهچ
برخى از آنها حتى در رقابت با حزب توده . تناقضى با برنامه آنان نداشت

 نه حزب توده به رخادفاع صادقانه خود را در مقابل دفاع رياكار
خود از انقالب چيزى  حداكثراگر شما حتى در سطح توقعات . كشيدند مى

 ضد انقالبتوانيد انقالب را از  مى بيش از يك دولت بورژوا نخواهيد چگونه
و به همين دليل هم كم و بيش نيروى اصلى آن دستگاهى تشخيص دهيد؟ 

كه رهبرى مذهبى را پس از قيام به مردم ايران قالب كرد از همين چهار 
ايران عمال خود در خدمت  ذهنى در انقالب "عامل"يعنى  .نيرو تشكيل شد

  . ضد انقالب قرار گرفت

برعكس . بايد نكته ديگرى را هم بگويم. امكانات اشاره كردم جنبهبه 
بسيارى از تفاسير امروزى كه چرايى اين رهبرى مذهبى را با توسل به 

دهند اتفاقا يكى از مهمترين  مى مذهب در ايران توضيحهاى  ريشه
سياسى دوران ما همين اختراع خلق الساعه اين رهبرى مذهبى هاى  پديده
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 و امروزه هنوز خواهد شدتر  تاريخچه اين مسائل روشنها  بعد. بود
اما بدون ترديد . توان با اطمينان در باره بسيارى از مسائل نظر داد نمى

  . نيز سرگرم دست و پا كردن اين رهبرى بودند "پشت پرده"هايى  دست

بسيار در  مسئله كامال قابل توجه بود و كنجكاوى بخصوص خود من را اين 
و بازارى شاه پديده اپوزيسيون اسالمى البته  ،تحريك كرده بود آن دوران

بسيارى از كسانى كه بعدها مقامى در . جديدى نبود و همواره وجود داشت
در خارج كشور براى ما نيز شناخته شده دوره رژيم جديد گرفتند در آن 

. يعنى اهميتى نداشتند. اما اگر بخواهم خالصه بگويم، كسى نبودند. بودند
و خالصه اصال آن چيزى . دفتر و دستك مهمى نداشتند. تعدادى نبودند

  . نبودند كه بعدا شدند

نات امكا نيا همه منابع قايدق !پولدارفعال شدند و هم ناگهان همه هم  به اما
ولى هم از آمريكا، هم از كشورهاى  ستين روشنمالى از كجا فراهم شد 

. و هم از خود ايران پول و امكانات بود كه سرازير شد) مثال ليبى(عربى 
به دست در نفل شاتو  به سرعتدولت پسا انقالبى همه افسار بدين ترتيب 
اين  چگونگى ساختن و پرداختنكنم  مى من هنوز هم فكر. آقا داده شد

  . از مسائل جالب قابل بررسى است ضد انقالب و فروختن آن به ايران

 وي مذهبهاي  سازمان نهايا مسئله ديكنيم روى آن تاكيد شما كهي زيچ برخالف :س
 شيپ از كهي سراسر ساختار و داشتند ارياخت در كهي پول ازي ناش كهي نفوذ و مسجد
 به. كننديم اشارهي عيش اسالم ستم و ضدظلم نقش به لهايتحل نيا بلكه. ستين داشتند

 انقالبي ماجراها و دارد وجود مردم نيب بالقوه طور بهي عامل نيچنيي گو كه معنا نيا
 نه اند قائلهايش  هزآمو و اسالمي برا كهي نقشي عني. كنديم بالفعل را بالقوه عامل نيا

قائل هستند مسئله مورد بحث  عهيشي دئولوژياي برا ى كه اينهامستقل نقش. ها سازمان
  .ما هست
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نه؟  است ماجرا از بعدنوعى توضيح  هم نيا خبي ول. فهمميمبله  .ث.ت
 .پس حتما اسالم پتانسيل انقالبى دارد .انقالب اسالمى شد و دانقالب ش

اختالف اسالم  نه اسالمى بودن جامعه بود وبه دليل اما نه  "انقالب اسالمى"
من  .جامعه غربى طرفدار  جامعه سنتى با سلطنت به مثابه هواخواه به مثابه

فقط دارى  سرمايه دولتانقالب اسالمى شد چراكه تالش كردم نشان دهم 
بنابراين مسئله . توانست خود را نجات دهد مى با توسل به دستگاه مذهبى

سر پتانسيل انقالبى اسالم نيست بلكه برعكس پتانسيل ضد انقالبى آن بود 
بله مسلمان بودن اكثر مردم به اسالمي . اع را به خود جلب كردكه ارتج

مثال اگر جنبش كارگرى بعد از  .شدن انقالب ربط داشت اما نه به اين شكل
 رفاهى حد اقل خود هاى  به خواسترسيدن اعتصاب عمومى را تا قيام 
حق خود  داد چگونه بايد مى و به همين تهيدستان شهرى نشان داد مى ادامه

  رفتند يا پرولتاريا؟   مى نها دنبال مسجدآاز طبقات حاكم گرفت، آيا  را

 جا نيهم به ماجرا هم باز بودي گريد زيچ عيتشي بجا مثال اگر كه است نيا منظور :س
  شد؟يم ختم

ماجرا چه كل . اتفاق خود بخودى نبود. است دشوار ه اينسباحم .ث.ت
اى  كه اعتراضات تودهبود؟ انقالب سفيد به شكست انجاميد و هنگامى 

هاى  نيرويى از درون همان هيات ،قدرت كل طبقات حاكم را بخطر انداخت
در ايران جريانات . و با تبانى امپرياليزم دولت بورژوا را نجات دادحاكمه 
براى ايفاى اين نقش تاريخى ترى  در موقعيت مناسب و بازارى اسالمى

امپرياليزم و دستگاه دولتى خود نكته مهم اين جاست كه و . قرار داشتند
 بنابراين بله.  دند اين نقش را ايفا كنندر ايران نيز كمك كرد كه بتوان

توانست عين همين اتفاق در لباسى بيشتر سنتى يا كمتر سنتى، يا بيشتر  مى
اگر شرايطى به همين اندازه . فاشيستى يا بيشتر ليبرال صورت بگيرد

  .داشت مي مناسب براى آن وجود
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 همان طور كه از نوع باال پس از ماجرا از نقش و اهميت اسالمهاى  ارزيابى
انقالب ايران را  شكست را به آن جا كشانده كه مثال گناهاى  دانيد عده مى

كنند اگر به  مى و يا تصور. گذارند مى به گردن جالل آل احمد يا شريعتى
ست كه خود گناه گردن ما. جنگ اسالم برويم همه چيز درست خواهد شد

   . از بيچارگى دنباله رو شديمآماده نبوديم و 

انقالب خواهم ادعا كنم راديكاليزم مذهبى در دوره بعد از  نمى البته
نقش و اثرى نداشته اما اين اوال آن قدر مهم نبوده چرا كه خود اين سفيد

جنبه  .و ثانيا اين جنبه مهم انقالب نيست اند جريانات آن قدر مهم نبوده
 نه تنها در ايرانمدل آمريكايى با دارى  سرمايه مهمتر اين بود كه رشد

 .ساختتر  د كه قوىببربورژوازى تجارى سنتى را از بين نتوانست 
نفوذ و  داراىو در سطح منطقه  50بورژوازى تجارى ايرانى در دهه 

پولى شدن هرچه بيشتر اقتصاد در . بود 40از دهه تر  گستردهاى  شبكه
ه و افزايش درآمدهاى نفتى سهم تجارت را در كل منطقه افزايش خاورميان
صنعتى نتواند خود را گسترش دهد بخش -اگر بخش توليدى .داده بود

  .تجارى طبعا جاى خالى را پر خواهد كرد

 نيا كه بودي نيهمي عني بود؟ چه عيتش و اسالم از رفقا و انخودت ليتحل موقع آن :س
 ستم با مبارزه دلش از كهي مبارز ي ِمترقي دئولوژياي عني بودند كرده درست روشنفكرها

هاي  ليتحلحتى  چرا موقع آن چپهاي  گفته در اصال و ؟ديآ مي رونيب نهايا و ظلم و
 را نيا دستكم و است ونياف مذهب كه نيا است؟ بيغا مذهب به راجع كيكالس

  .مبارزه بكار گرفت ايدئولوژي به عنوان توانينم

خود ما هم . گرفت نمى را بگويم كسى هنوز قضيه را جدىحقيقتش  .ث.ت
در آمريكاى . چنان توجهى نكرديم آن در آن دوره به مسئله نقش مذهب

عمدتا اى  تودههاى  يعنى جنبش - التين اين پديده در حال رشد بود 
و بايد به مسئله به اصطالح  - تحت رهبرى كشيشان مسيحى  دهقانى
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در واقع ما در آن دوره با همان . پرداختيم مى بيشتر "الهيات رهايى بخش"
بود به ماجراى شريعتى و الملل  بين درها  ديدى كه نسبت به اين جنبش

در جنبش هاى  يعنى حمايت از جنبش و خواست. كرديم مى مجاهدين نگاه
در مبارزه و تناقضات طبقاتى در اش  كنار انتقاد از رهبرى بخاطر نا پيگيرى

در اين  ايدئولوژيك از مذهبنقدهبى يا به اصطالح نقد مذ. سياست ها
رابطه آن را با مبارزه براى ها  هنگامى موثر است كه تودهها  گونه جنبش

  . خود درك كنندهاى  خواست

شاه قبل  اعتراضى عليه اى  جنبش توده. اما ماجراى خمينى چيز ديگرى بود
ادعاهاى كسانى كه در برخالف . از و عليرغم رهبرى اسالمى بعدى رخ داد

عليه رژيم شاه نه بخاطر دفاع اى  ، اعتراضات تودهاند اين گونه ادعاها ذينفع
همه . وارهاى خمينىنشعر و نه هاى  كارتر از حقوق بشر رخ داد و نه شب

بودند به موجى از نارضايتى و اعتراض كه نقدا بلند هايى  خود واكنشها  اين
رى، تظاهرات تهيدستان شهرى، افزايش اعتصابات كارگ. شده بود

 55همگى از سال ... دولتىهاى  اعتراضات دهقانى و كسبه در مقابل دستگاه
كه در  خود دولت براى پاسخ به بحران اقتصادى. كامال محسوس بودند

به راه را  "مبارزه با گرانفروشى"سياست  شروع شد، 50نيمه اول دهه 
  . يدشك مى با مغازه داران ن رژيمماموري به زدوخورددائما كه بود انداخته 

ورود  . بنابراين اين رهبرى مذهبى نبود كه اين جنبش را به راه انداخت
اما به شكل ائتالف اسالمى به اين جنبش و در دست گرفتن رهبرى آن 

به . صورت گرفت كه در انقالبات ديگر ديده نشده استاى  شايد ويژه
سازمان يافته بسيج دستجات از يك طرف . واسطه دو حربه مشخص

و از ها،  آنه طبواساى  مذهبى و در دست گرفتن كنترل اعتراضات توده
به اين . مذهبى توسط همان دستجاتهاى  تودهطرف ديگر بسيج مستقل 
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رهايى بخش تحت هاى  مذهبى از همان اول با جنبش "جنبش"معنى اين 
ما با جنبشى به  در ايران .رهبرى مذهب در آمريكاى التين متفاوت بود

همراه با همه مذهبى  دستگاهىرهبرى مذهبى مواجه نبوديم بلكه با 
اين . ه استكه براى كنترل جنبش برپاشد تشكيالت و سلسله مراتب الزم

بارها در تاريخ دستگاه  .نبوداى  پديده تازهالبته بخودى خود جنبه از مسئله 
ويژگى قضيه ايران در . مذهبى آخرين پناهگاه طبقات حاكمه بوده است

خود  كاىبا شرعميق اين بود كه اين شريك طبقه حاكمه اما خود اختالفاتى 
به عبارت . داشت و از بسيج اعتراضات بيشتر عليه آن ابايى نداشت

را در دست اى  جنبش تودهضد انقالب نه تنها قبل از قيام كنترل تر  ساده
در ضمن به آن كمك كند گرفت بلكه از اين كنترل استفاده كرد كه 

. و اين آن ويژگى انقالب ايران است. تضمين كند  شاه رارژيم سرنگونى 
هم پيروزى انقالب ضد  57قيام  بهمن . انقالبى كه ضد انقالب رهبرى كرد

  . سلطنت بود و هم پيروزى ضد انقالب آخوندى

اما ماهيت . اين تصوير در آن دوران براى ما هم  البته به اين روشنى نبود
دشوارى سر . كلى ضد انقالبى اين رهبرى براى ما كم و بيش روشن بود

كه بطور عينى به رهبر جنبش اى  در دوره .تاكتيك مقابله با آن بود
به به اعتقاد من حتى در آن دوره هم حمله . اعتراضى نيز تبديل شده است

هاى  اسالم و يا نشان دادن نقش ارتجاعى ايدئولوژى مذهبى در جنبش
نه تنها راه موثرى براى مقابله با اين رهبرى نبود كه عمال راهى بود اى  توده

    . كه خود عاملين دستگاه موجود عاقبت به آن كشيده شدند

گر من ا. ايراد عمده ما اما اين بود كه واقعا شناختى از جزييات نداشتيم
بخواهم ايراد شخص خودم را در يك جمله بيان كنم اين بود كه پس از 
تجربه انقالب درك كردم شناختم از ماهيت مشخص جامعه ايران و 
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هاى  ديدگونه اين . بودكلى محدود و دستگاه طبقات حاكم تا چه اندازه 
حتى اگر صحيح هم باشند هنگامى  كه مسئله تناسب نيروهاى  كلى

 كند مى روز تبديلسياسى هاى  را به گرهها  مقداردقيق اجتماعى محاسبه 
و چنين ديد امپريكى فقط با تجربه عملى و . فايده باشد بى تواند مى

   . شود مى مبارزاتى كسب

 انقالب نيا گفتيم كه رانيا انقالب ازي ستياليامپر برداشت به يدكرداي  اشاره شتريپ :س
 كهاي  ياصل عامل انيآبراهام رواندي. بودهي اقتصاد تحوالت حد از شيب سرعت ازي ننشا
 منتها .است استيس و اقتصاد انيم ناموزون توسعه نيهم كنديم ذكر رانيا انقالبي برا

 تحوالت ديگويم كهي ستياليامپر ليتحل برخالفي عني. كنديم ذكر آنرا چپ نسخه
ي اسيس تحوالت كه است معتقد انيآبراهام رفتهيم شيپ كندتر ديبا و بوده عيسري اقتصاد

ي شتريبي ليخهاي  يآزاد ديبا افتدين اتفاقي انقالب خواستيم ميرژ اگر و بوده كندي ليخ
  .داديم

 برگردان عكسچرا نسخه چپ؟ . همان تحليل است قايدق نيا .ث.ت
است و يا شايد عالج همان مرض رشد  "اقتصادىرشد سريع " ليتحل همان
 يع رشد كنيد بايد كمى هم رفرمخواستيد سر مى يعنى اگر. سريع
شود  مى گفته ليدل چه به اساسا. واقعا چه كشف عالم سوزى. كرديد مى
به اين دقيقا ؟ است هبود "عيسر"زياده از حداقتصادى مشخصى  رشد كي

مثال . با آن همراه شوند اند نتوانستهمعنى كه ساير موسسات اجتماعى الزم 
نظام مسخره انتخابات رستاخيزى آيا اگر به جاى سيستم تك حزبى 

تر  انتصابى فعلى را داشتيم رشد اقتصادى ذاتا عقيم امپرياليستى قابل تحمل
 براى حاشا و هم اين است كه همواره جاها  شد؟ جالبى اين گونه تحليل مى
هر و بحران سرعت هر چه باشد و اصالحات هرچيز .  اثبات باز است هم

كافى اش  اندازهزيادى تند بود يا يا سرعتش توان گفت اما  مى همواره شكل
    .نبود
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 نبودني عني. كنديم مطرح را انيآبراهام ليتحل نيهم هم نگتونيهانت جوري كي :س
 آمده رونيبي صنعت توسعه نيهم دل از كه متوسط طبقهي اسيس مشاركتي برايي نهادها
  .باشد

 همراهش ديبا يدكنيمي صنعت  را ىكشوري وقت. گريد است واضح .ث.ت
همان . شود مى البته .شود نمى يگريد بدوني كي. كرد همي اسيس رفرم

اما اين نوع رشد . شود مى طور كه در ايران شد و همين االن در چين
بحران را دارد و حتى طبقه حاكم را متناقض است، قابليت مقابله كمترى با 

 اما اين كه آيا به از هم پاشى دولت كشيده. سازد نمى متحد و منسجم
سال  30مثال چرا عليرغم . شود بستگى به هزار ويك عامل ديگر دارد مى

تحول اقتصادى سرمايه دارانه هيچ رفرم جدى سياسى در چين نشده و 
  هنوز هم همان دولت سر كار است؟ 

ضد شاه پس از بحران اى  جنبش توده. كليدى تناسب قواستمسئله 
توان وقوع خود بحران را ناشى از  مى البته. آغاز شد  55تا  53اقتصادى 

سر فقدان ساختارهاى مشاركت سياسى دانست اما چرا لقمه را دور 
را  در ايران بحران اقتصادىتحليل ماركسيستى اجتناب ناپذيرى ؟ چرخاند

و همان كه . داده بود اهداف خود انقالب سفيد نقدا نشاناساس دقيقا بر 
و اولين اعتراضات توده اى هم در . پيش بينى مى شد نيز اتفاق افتاد

  . مابقى از اينجا شروع مى شود. واكنش به آن بود

  ست؟ين انقالبي اصل عامل نيا شما  ديد از پس :س

 ؟شروع نشد زودتر چرا و داد رخ موقع نيا چرا بود نطوريا اگر .ث.ت
. رفت مى هم زمان به پيش همي اعتراضات ديبا راتييتغ رفتن شيپ باي عني

 كه در تمدن بزرگ تا طبقه متوسط درك كند طول كشيد سال ستيب چرا
حتى قبل از انقالب سفيد از نداشتن نهادهاى آيا آنها  حق مشاركت ندارد؟
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 خود نيا دهد كه مى همين نكته نشان؟ اندودبنمشاركت سياسى شاكى 
رسيده بود و نه استيصال طبقات بست  بن بود كه به اقتصادى رشد پروسه
   . متوسط

 يكس. كرده كار رانيا درباره نهايا همه از شتريب ديشا كه كنم اشاره فوران جان به :س
 در هم را يقبل عوامل با متفاوت عامل دو فوران. كنديم اشاره ياديز نكات به اتفاقا كه
 و  ستين يبورژواز ازاي  گسترده طبقه از يناش كه وابسته توسعه ديگويم. رديگيم نظر

 يسركوبگر دولت كه ميهست نيا ازمندين رانيا در جهينت در. شود مي اجرا دولت توسط
 و شوديم جابجاشان  گاهيجا تحوالت نيا اثر در كه يمختلف طبقات به كه ميباش داشته
 مسئله كه شوديم باعث نيا. ستندياب تحوالت نيا مقابل ندهد اجازه شونديم متضرر اكثرا

 كه شوديم باعث هم گريد طرف از و كند دايپ تياهم يدولت قدرت نيا حفظ و يدئولوژيا
 عوامل به نيا كنار در. بشوند مقاومتهاي  فرهنگ به بدل داشته وجود كههايي  سنت

 نكهيا نيهمچن و ينيخم كيزماتيكار يرهبر نقش جمله از كنديم اشاره هم يگريد
 ميرژ از گريد است متحده االتيا كه المللي بين سطح در يپهلو ميرژ ياصل يحام
 و كنديم مذاكره ونيسياپوز با ديداشت اشاره هم خودتان كه همانطور و كندينم تيحما
  .كنديم يزير برنامه هم انقالب از بعد ميرژ يبرا

از ديگران ارائه ترى  درستهاى  زيادى تحليل اندازه تابله فوران  .ث.ت
 اساس بر باال ازداري  سرمايه رشد شكل به كه آنجا كم دست. داده است

مختص ايران اى  اما اين هم پديده. كند مى گروه ممتازى دور دربار اشاره
تجربه كرده  60را در دهه دارى  سرمايه هرجا كه ما اين نوع رشد. نبود

فيليپين مثال يك نمونه . شده استايم عينا همين ساختار دولتى را موجب 
 وي استبداددر چنين شرايطى  دولت كه است واضح .است ديگر

 بر مبناىتواند  مى اما خود اين نوع رشد هم فقط. شوديم كيبوروكرات
امتيازات انحصارى سودآور باشد و بنابراين به سرعت بوروكراتيزه خواهد 

مدعى تحليل بر اساس الزامات اقتصاد جهانى  فورانجان  هرچند .شد
هاى  ويژگىاين مشكالت را از  آن جاست كه او ايراد عمده تحليل ،است

و هنوز مسئله را  كند نمى استنتاجدارى  سرمايه اقتصاد جهانىاى  مرحله
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توليد كااليى بدون  .كند مى ملت تحليل-دولتهاى  عمدتا در مقياس گزينه
براى مبادله بين خود توليدكنندگان يعنى  كاالهاى توليدى بخش توليد

بست  بن به سرعت بهاقتصادى بسته و متكى بر كاالهاى مصرفى كه 
  . خورديم

يعنى سطح اما با تكنولوژى دست دوم و دست دهم، ي مصرفي كاالتوليد 
بارآورى پايين كار، يعنى مخارج باالى توليد، پس يعنى ناتوانى در بازار 

در واقع . جهانى و در نتيجه گرايش شديد به انحصارى كردن بازار داخلى
باالست كه  تمام توضيحات فوران نتايج اجتناب ناپذير مدل رشد اقتصادى 

ورهايى نظير آمريكايى سازنده آن به كش "كار شناسان" عمدتا توسط
   . ايران تحميل شد

ساده اصلى مسئله . از اين چيزهاستتر  جامعه ايران بنيادى مسائلبنابراين 
براى برون رفت از اين عقب افتادگى نخست بايد از مناسباتى كه  .است

ريزى  برنامه خود مسبب اين عقب افتادگى هستند بيرون آمد و سپس به
 چنين امرىتوقع اجراى دوران ما در . دراز مدت براى رفع آن دست زد

به دست  ساده كه فهم آن براى يك كودك هم دشوار نخواهد بود
بورژوازى آن هم بورژوازى مفلوك ايران كه خودش دست پرورده و 

و بواسطه اربابان همين مناسبات زندگى  دست نشانده همين مناسبات است
مدرنيزه . جز تخيل محض چيزى نيست كند مى و حيات خود را تامين

و خمينى پيروز  .كردن آمريكايى بعد از انقالب سفيد به شكست انجاميد
آن چه مهم است دقيقا همين است كه اين دو حادثه تاريخى را به . شد

بازگشت به . صرف اينكه با هم رخ ميدهند به هم مستقيما مرتبط نسازيم
ينى و پيروزى رهبرى خم. نبود 50بورژوازى تجارى راه حل بحران دهه 
توانست در سركوب انقالب ايفا  مى هم بيشتر به خاطر نقشى است كه او
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البته همه اين عوامل در  .ى خمينىكاريزماسنت مقاومت مذهبى و يا كند تا 
تبديل شد دارى  سرمايه اينكه چرا رهبرى مذهبى به تنها گزينه واقعى

زد و  اتفاقا هرجا كه خمينى حرف كمتر. كمك كردند اما علت آن نبودند
 اى كه در تحليل  نكتهآن . بودتر  صرفا تكرار كرد شاه بايد برود موثر

درست است . د دقيقا اين مسئله كليدى انقالب ايران استيبين نمى فوران
اكنون او را به  دو دهه قبل خمينى در اعتراضات ضد انقالب سفيد نقشكه 

مهم اين نكته  اى عدهبراى بديلى سياسى تبديل كرده بود اما همين امر كه 
به همين دليل سه سال قبل از . خود محصول شرايط بحران انقالبى بود شود

در ها  كه خود اينهايى  افسانه. انقالب كسى از خمينى خبرى نداشت
همگى  اند خود در مبارزات طوالنى عليه شاه بافتههاى  توصيف قهرمانى
براى همين هم همه سران رژيم سابق را همان شب اول  .ساختگى است

   .كشتند كه مبادا كسى همين اسرار را بيان كند

به زبانى ديگر اگر شاه به اپوزيسيون بورژوايى ديگرى اجازه حيات داده 
توانست پاسخى به بحران انقالبى بدهد، چه بسا  مى بود و اين اپوزيسيون

در . گرفت مى امون آن شكلائتالف براى نجات دولت بورژوا پير
كشورهاى ديگر عين همين بحران با آلترناتيوهاى سياسى ديگرى حل 

و از زاويه نيروهاى دموكرات و سوسياليست هم بايد گفت . شده است
دليل محبوبيت خمينى كاريزماى ايشان نبود بلكه ورشكستگى استالينيزم و 

چهره كريهى كاريزما حتى به چنين در ايران بود كه بورژوا ناسيوناليزم 
  .  بخشيد

  چطور؟ي پهلو ميرژ از كايآمر تيحما عدم نقشي عني گريد عامل :س

 جهينت نيا به كايآمر دوره آن دري كل طور به. است درست نيا .ث.ت
نظامى در اقمار - پليسىهاي  ميرژ از كههايي  تيحما لحاظ از كه رسد مى
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بويژه اينكه آمريكا . است خراب تشيوضع المللي بين نظر از كنديم وابسته
فراموش نكنيم .  كرد مى دائم شوروى را به خاطر نقض حقوق بشر محكوم

كه ما در دوره بعد از شكست ويتنام و نزديكى آمريكا و چين عليه شوروى 
 .اى  هستههاى  و آغاز مذاكرات براى محدود كردن سالح بريم مى به سر

سياسى در كشورهايى نظير ايران در واقع ادامه همان هاى  سياست رفرم
اتفاقا همين كه بسيارى از . كندى استجان سياست رشد اقتصادى دوره 

سياسى در رژيم هاى  كندى رفرمتندى يا مفسرين انقالب ايران به مسئله 
دهند دقيقا به همين دليل است كه در واقع  مى شاه اين قدر اهميت

در هيات . كنند مى ن امپرياليستى را منعكسبه اصطالح درو مباحثات
هنوز هم  . بودها  حاكمه آمريكا هم همواره بحث بر سر آهنگ اين رفرم

 هاى  نمونه از قاعدتا يكى. به ماجراى عربستان سعودى دقت كنيد. هست
تبديل عربستان  بايدامپرياليزم آمريكا هاى  موثر بودن اين گونه تالش

  !باشد تا روز دولتمان بدمد !باشدسعودى به بهشت آزادى 

داري  سرمايه عالئم بحران  70 دهه در نيمه دوم مينكن فراموشدر ضمن 
اش  كارتر خود به خاطر سياست. نيز آشكار شده بوديي كايآمر وي غرب

براى حل اين بحران انتخاب شد كه يكى از ابعاد آن رفرم در كشورهاى 
امنيتى هاى  بعدها توسط خود سازمانبنابراين اين افسانه كه . وابسته بود

غافلگير شد واقعا از آن حرف انقالب ايران  باغربى پخش شد كه غرب 
به اين مسائل آگاه  "غرب"دهد كه  مى خود انتخاب كارتر نشان. هاست

اما اينكه از اين واقعيت نتيجه بگيريم پس غرب حمايت خود را از . بود
فكاهى اين تئورى كه توسط شاه  بويژه شكل. غلط است ،شاه كنار گذاشت

قدرى از دورانديشى، ابهت و ه آمريكا بظاهرا . شود مى تبليغها  اللهى
  . قدرت شاه ترسيده بود كه  خودش او را انداخت
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آمريكا هر چند خود نقش موثرى در بزرگ كردن خمينى ايفا كرد اما تا 
حتى بر . بحران تالش كرد دستگاه سلطنت را حفظ كندهاى  آخرين ماه

توان گفت طرحى نيز كه عاقبت آمريكا در  مى اساس خاطرات خود كارتر
. تحقق يافتكنفرانس گوادولوپ به متفقين خود قبوالند آن نبود كه بعدا 

امكان بازگشت بعدى شاه  بلكه حكومت اسالمى از نوع بازرگان بود و حتى
   . در آن در نظر گرفته شده بود

 ردن رهبرى اسالمى و شخص خمينى نيزاما از طرف ديگر طرح بزرگ ك
جاسوسى آن هاى  قبل توسط آمريكا و سازمانها  تصادفى نبود و از مدت

كار قبلى بود ها  آوردن خمينى به پاريس خود نتيجه ماه. در دست اجرا بود
خمينى در ايران و  "نمايندگان"كه مقدمات آن از طريق مذاكرات با 

حال در پاريس نه تنها خود . بود فراهم شده) بهشتى و يزدى(آمريكا 
كنار را در ) قطب زاده( توانست مذاكره كند كه آدم خود مى مستقيما

ها  قبل از آن كه نام خمينى بر سر زبانها  بنابراين از مدت. خمينى داشت
بيفتد هيات حاكمه خود آمريكا با اغلب جريانات اسالمى منطقه ارتباطات 

ند در رابطه با انقالب ايران هنوز رسما از و هرچ. نزديكى برقرار كرده بود
كرد و واقعا هم خواهان حفظ آن بود از طرف ديگر به سرعت  مى شاه دفاع

  . كرد مى اهميت خمينى براى كنترل انقالب را نيز درك

اصرار جالبى دارند در اين كه به جاى اين ي غرب كيآكادم گران ليلتح
نيروهاى اسالمى توسط آمريكا، فاكت روشن و ساده، يعنى سياست تقويت 

در رشد ايدئولوژى  .بگردند ى خمينىو كاريزما شيعه دنبال سنت مقاومت
 مدارس اسالمىهاى  پول عربستان سعودى، طلبه مذهبى در خاورميانه آيا

و متكى بر مرتجع  محلى دست نشانده سياهاى  ، سازمان امنيتپاكستان
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 مزدور تعليم ديدهه و اسلح سرازير شدن سيل وترين عناصر مذهبى 
  ؟ الهيات رهايى بخش اسالممهمتر بود يا  يى اسرائيلىآمريكا

 ايران و استعمار"دانم در ارتباط با انتشار آن مقاله معروف  نمى البته من كه
ى اتدقيقا چه اتفاقجريانات مظهبى شد كه مسبب تظاهرات "سرخ و سياه
اما حاضرم شرط ببندم هر كس . و شايد هرگز هم نفهميم. افتادپشت پرده 

ه خودش مامور سيا بود به دهن مجريان آن انداخت حتمارا  طرحكه اين 
بنابراين بله اين درست است كه دست كم از يك سال قبل از قيام . است

حتى در سطح علنى هم روشن بود كه بخشى از هيات حاكمه آمريكا شاه را 
و اين هم درست است كه نه تنها دولت آمريكا در كل . سترها كرده ا

منطقه مخفيانه مشغول تقويت نيروهاى ارتجاعى مذهبى بود، بلكه بطور 
مشخص با محافل و جريانات مذهبى مخالف شاه، بويژه و على الخصوص 

توانم اين را بدانم و يا اثبات كنم  نمى باز هم من. خمينى هم در ارتباط بود
بسيارى دست كم به بسيارى از مفسرين ديگر هم تا كنون عين اما شواهد 

آمريكا و بيت درخمينى در داخل و كه سه نماينده  اند همين را نشان داده
   .خودش هر سه با سيا نيز در ارتباط بودند

بنابراين بله جريان اسالمى استعداد بزرگ شدن داشت اما شكوفايى اين 
ه به امپرياليزم آمريكا در سركوب استعداد را مديون ضمانت هائيست ك

  . انقالب داد

ي بهشت بحث نيهم آمد رونيبي جاسوس النه از نديگويم اصطالح به كهي اسناد در :س
  .بوده مطرح

 مسئله زمياليامپر و كايآمر ديد از كه است نيا اصلى بحث. قايدق .ث.ت
خطر نفوذ  ديپاش مى هم از دولت اگر. بودداري  سرمايه دولت حفظي ديكل

نه تنها بايد به هر قيمتى . شد مى جدى تبديلاى  قه به مسئلهطشوروى در من
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 كه بايد به نيروهايى متوسلبلكردند  مى كه شده اين دولت را حفظ
. تضمين كند ازقدرت را  توده حزبنگه داشتن  دور بتواندشدند كه  مى
اما در ميان نيروهاى به اصطالح  شناختند مى كه رفتنديي روهاين سراغ پس

امپرياليزم . جريانى جز ائتالف اسالمى نبود سلطنتاپوزيسيون بورژوايى 
در ضمن سابقه استفاده از چنين نيروهاى . چيز ديگرى باقى نگذاشته بود

حساب دو  نيبنابرا. ارتجاعى را نيز قبال در افغانستان تجربه كرده بودند
 ائتالف". كنند بزرگ آلترناتيو را نيفعال هم كه بهتر چه. دوتا چهار تاست

 كهي ائتالف .ينيخم نه كرد جاديا كايآمرپيرامون خمينى را عاقبت  "بزرگ
البته اين  .من نظر به استي مهم عامل نيا. داد نجات را دولت دستگاه

وسط ائتالف اسالمى هم هر چند با امپرياليزم سر حكومت از نوع بازرگان 
 رضايت داد اما پشت پرده خود را براى تصاحب كامل قدرت سازمان

كند خمينى او را فريب  مى كارتر در خاطراتش كم و بيش اعتراف. داد مى
مذهبى قرار نبود قدرت كامال دست دستگاه . منظورش همين است. داد

دهد كه كارتر هم نظير اپوزيسيون ايرانى ماهيت واقعى  مى نشان. بيفتد
  !آخوندها را خوب نشناخته بود

اي  يتئور كدام چيه عيسرشدن  صنعتي وي اسيس نامتوازن توسعههاي  يتئور نيا :س
 حيتوض بتوانند راي درون روابط كه معنا نيا بهي جهان ساختار بر باشندي مبتن كه ستندين

  ...بودهي تيريمدي هاخطا مسائل ومشكالت متاثر از نيا ايگوي عني. دهند

 بتوان رفرم تا دو با كه استي زيچبحران اقتصادى جهان سوم  ايگو .ث.ت
بحران زايى كه خودشان بر جوامعى  ساختار فهمند نمى .گرفت را شيجلو

خواهد تر  يارتجاعي روهاينمسبب رشد  خود اند مثل ايران تحميل كرده
. دنكن نمى نگاههرگز  را هيقض جنبه نياآن هاى  امپرياليزم و ايدئولوگ. شد

شده است و از آن جا تر  زهيمدرن وتر  يصنعت رانيا ننديب مى را نيا صرفا
هم شده پس حتما جوهرى در آن مردم است يا تر  بينند اما سنتى مى كه
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اين نوع استدالل در واقع نوعى . آن عقايد كه سبب اين بازگشت شده
  . توجيه سازش با اين نيروهاى ارتجاعى است

 ازي ساختارديالكتيكى و  ليتحل اساس بر باز ميكن كاملتر را حيتوض نيا ميبخواه اگر :س
 نوع نكنند آن بهي توجه ديشاها  يتئور ليقب نيا كهيي زهايچ ران،ياداري  سرمايه
هاي  پروژه مستعد دايشدران يا درداري  سرمايه خصلت بنابرآن كه استي رانياي بورژواز
 در چپي اسيسهاي  سازمان وها  شيگرا نوع و كارگر طبقههاي  يژگيو. استي ارتجاع

 نيا در اصال بنظرم كه استيي زهايچ كردند اتخاذ نهايا كهي كيتاكت وي استراتژ و رانيا
 و بود گانهيب مردم با زبانش چپ بله نديگو مي تينها در نهايا. ندارد حضورها  ليتحل ليقب

 كهي كيتاكت وي استراتژ بحثي روي ليخ و سردرنمى آوردند مردم كه ميزد حرفي جور
 است رانياي بورژواز همان هم گريد نكته و نندنميك بحث كردند اتخاذ چپ اناتيجر نيا

يي جا به و كندي ريگيپ را كيدموكرات مطالبات كه باشداي  يبورژواز تواندينم اصال كه
  .برساند

 رونيب مرداد 28ي كودتا از رانيا چپ كه مينكن فراموش باالخره .ث.ت
 و .ديد مى همه چيز را با عينك ضد امپرياليستى اصال جهينت در و بود آمده

مختلف چپ هاى  گرايش. بود مصدقآن دوران هم قهرمان ضد امپرياليزم 
هاى  اشنىچكم و بيش همين برداشت را به اشكال و تفاسير مختلف و با 

من ياد ندارم جز ما جريانى از ديد چپ به  .كردند مى چينى يا روسى تكرار
آن نقد رايج . به جنبش ملى كردن نفت نقد كرده باشدحزب توده برخورد 

و جنبش ملى شدن نفت از مصدق  توده چرا حزبدوران اين بود كه 
يعنى پس . حمايت نكرد و نه اينكه چرا سياست كارگرى مستقلى نداشت

بود كه   نقدا پذيرفته چپ موجود بدون آن كه الزاما تئوريزه كند
 مترقىدر واقع  خمينىامثال حتى به رهبرى  "ضد امپرياليستى"هاى  جنبش
كم  دانيم مى .حل انقالباست در مرااى  گامى است به جلو، يا مرحله. است

كه اين طرز برخورد اين چنانى  ضد امپرياليستهاى  نيستند تعداد قهرمان
برخى مگر همين چند سال پيش نبود كه . كرده است ادر تاريخ پيدبارها 
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مذهبى در پس از اين همه سال تجربه رژيم ايرانى  جريانات مائوئيستى
 جديد ليستابه قهرمانان ضد امپريشيخ نصراهللا و حزب اهللا لبنان را   ايران

  ؟تبديل كردند

 )كه به اسم مستعار صمد راد منتشر شد( منشدن  صنعتي مقاله همان در
به اين جو حاكم در آن دوره اشاره كرده ام و سعى كرده ام نشان دهم 

 كه تحت نام تئورى لنينيستى امپرياليزم تبليغى حديد سط چرا همين
در واقع نتواند ماهيت انقالب سفيد را باعث شده است كه چپ شد  مى

جنس از چپ كه فقط منحصر به استالينيزم يا مائويزم  نيا. كنددرك 
نيست بلكه جريانات تروتسكيست را نيز در بر گرفته است، ديدى 

صد سال ت و تحوال تو گويى تغيير  ،انتزاعى و جامد از امپرياليزم دارد
البته ناگفته نماند ايراد   .اند اشتهاخير كوچكترين تاثيرى در خود تئورى ند

شد صرفا كهنه بودن آن نبود  مى ارائه امپرياليزمآن چه تحت نام تئورى 
بلكه اين تئورى جز شباهتى صورى به تئورى لنين اساسا تئورى امپرياليزم 

بود با عبارات شبه  نبود بلكه توضيح سياست خارجى شوروى و چين
   .ماركسيستى

بعد از هاى  دولت شوروى نقدا در كنفرانس. نگاه كنيممثال به حزب توده 
مشاهده . را انجام داده بودسر ايران الزم با متفقين معامالت  جهانى جنگ

كرديم چگونه هنگامى كه با آمريكا به توافق رسيد كه ارتش خود را از 
ايران بيرون ببرد نه تنها پشت جنبش ملى در آذربايجان را  خالى كرد كه 

بنابراين . ترور كردبه خاطر سر پيچى از اوامر مسكو آن را  انحتى رهبر
كرد و استراتژى دو  نمى حزب توده حتى از انقالب دموكراتيك هم صحبت

 كهبه سه مرحله افزايش داده بود اكنون را  كمينترن استالينىاى  مرحله
نه از طريق انقالب . بود "ضد ديكتاتورى شاه" آن صرفامرحله اول و جارى 
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دقت كنيد اين فرمول حتى به معناى  .نه با كوچكترين محتواى طبقاتىو 
صرفا با ديكتاتورى فردى  بلكه نبود بطور كلى ضديت با ديكتاتورى فردى

صرفا به خاطر منافع  بودند كهها  همين. چرا كه او آمريكايى بود. شاه
رف ديگر طاز  .دادندرا به شاه ترجيح خمينى  فردى ديكتاتورىشوروى 

و  خورد نمى بته حزبى نظير توده اگر پايگاهى نداشت كه به درد شوروىال
بايد در  هميشگى در ضمن بنابراين عليرغم سازشكارى و خيانت پيشگى

بتواند چنين بكند كه  فعاليتحضور داشته باشد و و طبقاتى اى  جنبش توده
پوشش خوبى بود براى شاه مرحله ضد ديكتاتورى . كسب كند را پايگاهى

ضد  اى هاز هر پديد توانست مى حزب توده بدين ترتيب. چنين سياستى
با  تا كنددفاع  "روحانيت مبارز"و  "نهضت اسالمى"آمريكا منجمله و شاه 

  . را وجه المصالحه قرار دهداين نفوذ نفوذ در آن بتواند 

 به نظرتر  تئورى جريانات طرفدار پكن هم هر چند در ظاهر راديكال
اردوگاه "اينجا  .واقع فقط رقابتى بود با شوروى آمد اما در مى

اردوگاه  و "خلقىهاى  جنبش"جايگزين شده بود با  "سوسياليستى
بنابراين براى اين . بود شده بر عكس خود بخشى از امپرياليزمسوسياليزم 

مدال  حرفى ميزد جنبيد و عليه آمريكا يا شوروى مى دوستان هر چيزى كه
  . گرفت مى خلق

ن نشان دادن اين واقعيت كه بورژوازى در ايران حتى قادر به حل بنابراي
در . تكاليف دموكراتيك نيست تاثيرى بر اينگونه جريانات نخواهد داشت
اى  انقالب ايران نتيجه مضحك اين سياست را ديديم رقابت بين توده

از طرف ديگر براى نشان دادن ها  از يك طرف و مائوئيستها  اكثريتى
  . اند يك بيشتر در خدمت ضد انقالب اينكه كدام



گروه کندوکاو –بخش اول   171  

Kandokav.com  ۴کندوکاو   

 كل ،تشكيالتى شد- سياسىوارد فعاليت  جريان ماكه اى  ه اينكه دورهصخال
همان  در باشد خاطرتاناگر  مثال. ا چنين نظرياتى پوشانده بودرايران  چپ

. بود توفان ه بودمكرد نقد كه راي اناتيجر ازي كيشدن  صنعتي مقالهمقدمه 
كافيست به نظرات اين گروه در آن دوره نگاه كنيد و ببينيد عمق فاجعه تا 

 گفت اگر مى در واكنش به انقالب سفيدفقط افق ديد را ببينيد كه . كجاست
همين ديد . شاه بتواند ايران را صنعتى كند ما هم ميرويم زير پرچم شاه

سر ى ا سال نگهدارى در آب نمك مجددا برسر مسئله هسته 40بعد از 
از حق داشتن سالح  مائوئيستى دفاع جانانه برخى از جريانات. بيرون آورد

هاى  از سالح يعنى دفاع توان توضيح داد؟ مى را چگونه توسط رژيم اتمى
آن هم نه يك رژيم متعارف ؟ دولت بورژوا يكتوسط كشتار جمعى 

و وحشى و بدون كوچكترين حرمتى براى افتاده  عقب بلكه رژيمىبورژوا 
كند كارگران و زحمتكشان حتى حق استفاده  نمى درك اين سياست .انسان

 از تكنولوژى اتمى را به رسميتدار  سرمايه صلح جويانه يك دولت
توان از حق توسعه انرژى اتمى توسط رژيمى دفاع  مى چگونه. شناسند نمى

در محيط كار كرد كه چنين پرونده درخشانى در رعايت مسائل ايمنى 
  دارد؟ 

از آن جا كه به جاى فكر كردن يست آن دوران ئاستالينيست و مائو چپ
هرگز  كرد مى به صورت ورد و دعا تكرارايدئولوژى پكن و مسكو را 

 بواسطهديگر دارى  سرمايه وابستگى به نظام جهانىنتوانست درك كند 
از طريق  وبلكه خود به خود  گيرد نمى صورتتوپ و تانك و لشگر كشى 

از تر  و هر بار به شكلى ارتجاعى .بازتوليد ميشوددارى  سرمايه مناسبات
 نيا ازبخواهد سرنوشت خودش را در دست بگيرد بايد اى  جامعه اگر. قبل

كشورى نتواند از مناسبات حاكم بر اقتصاد و اگر . دشو مستقل مناسبات
و رهبرانش هر  قدرت مداراناين ديگر مهم نيست كه جهانى جدا شود 
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 ىنفرين كنند، عاقبت خود مدافع همان مناسبات بارامپرياليزم را صدروز 
به سرنوشت رژيم ايران . دارد مى كه امپرياليزم را پا بر جا نگه د شدنخواه

. اكنون به نوكرى رتبه چهارم امپرياليزم در منطقه افتخار ميكند .نگاه كنيد
نيست سايه  بنابراين مهم . بعد از امثال عربستان و تركيه و پاكستان

هر گونه در دوران ما رهبرى بورژوايى از چه قرار است، هاى  روشن
هنوز مدعيان چپ كنيد  مى آيا تصور. آلترناتيو بورژوايى ضد انقالبى است

  كنند؟ مى را دركدوران ما همين اصل ساده استراتژيك 

 درك كلى و يا همين و كامل قضيه را درك كرده بوديم خوب ما ميگوينم
اگر گروهى حتى در باره اين استراتژى كلى هم گيج و اما . كافى است

بورژوايى اجتناب ناپذير هاى  متناقض باشد تبديل شدنش به دنبالچه بديل
ما بر توانم بگويم اولين وجه مشخصه ما همين تاكيد  مى بطور كلى. است

بارزه مبارزه عليه امپرياليزم بدون مدوران بود كه ديگر  اين خصلت اساسى
 شهير. نيستبورژوايى  خرده چيزى جز عوام فريبىدارى  سرمايه عليه نظام

 اوائل در باشد ادماني اگر. است دوران فهم نيهمهم  مشكلي اصل
در جناح سوسيال . بود رايجي ليخ دورانبحث سر مفهوم  نترنيكم

از  عريفىت يد بادموكراسى انقالبى هر تحليلى در باره اوضاع نخست با
اگر به ادبيات اين دوره رجوع كنيد بحث در باره . شد مى عدوران شرو

و  "پرولترىدوران انقالبات "، "دوران فعليت انقالب"، "دوران امپرياليزم"
مراحل و جوانب مختلف تكامل اين بحث را  "دوران انتقال به سوسياليزم"

 دوران تيماه بحث امروزه است بيعج. زنند مى رقمالمللى  بين در جنبش
اصوال كار ها  ستيماركس طرف نيا به 70دهه  از. است شده فراموش كامال

 نيا من نظر به كهي حال در .اند مهمى در ارتباط با اين مبحث ارائه نداده
ه، بويژه در دوره امروز اتفاقا كه استي ديكل مباحث آن  ازي كي

  . دارداى  ويژه ضرورت اش هدوبار طرح نوليبراليزم
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صرفا انعكاسى  داشت هم اگرمفهوم روشنى از دوران نداشت و  رانيا چپ
هرگز  خاطر نيهم به و ،بود سياست خارجى چين يا شوروىهاى  از نياز

 كياستراتژ چارچوب كي درو سياسى را اى  مسائل برنامه توانستن
   .كند ليتحليا  و درك درست

بايد به پديده كه گفتيد اى  در رابطه با نكته ايران يبورژواز مورد در
. است طبقه نياتاريخى هاى  ديگرى هم اشاره كرد و آن سابقه و ريشه

متفاوت دارى  سرمايه به جوامع گرفته باشد شكل گونهچ بورژوازى نكهيا
ي تجار هيسرما ازعمدتا ي بورژواز ايآ نكهيا مثال .اشكال متفاوتى داده است

طبقات حاكم قبلى  خودآيا اين  نكهيا اي ، ويديتول هيسرما از اي بيرون آمده
بودند كه حاال بورژوا شدند و يا اين طبقه از اول خارج از طبقات حاكم 

  . استي ضرور خچهيتار نياي بررس جهت نيا از .شكل گرفته است

 مشروطه انقالب در كهي مهم دهيپدهمان طور كه قبال هم اشاره كردم 
بورژوايى و خارج از طبقات حاكم واقعا وجود  اي هيال كه است نيا مينيب مى

به اعتراض  ىاستبداددولت عليه  "قانون، آزادى و امنيت"براى دارد و 
 توانستيم نيا. ضعيف اما واقعى است گرايشىاين هنوز . بلند شده است

 ميبتوان اصطالح به كه بشود تبديلمستقلى  ىبورژوا به آن طبقهها  بعد
همان زمان هم به اندازه تجار  هيال نيااما . يرانيا ملىي بورژواز مييبگو

مهم نبود و در انقالب مشروطه رهبرى جنبش دست كم در ابتدا در دست 
كه خود بخشى از طبقات حاكم بود و اى  اليه. تجار و آخوندهاى مرتبط بود

انشعاب بين . كرد مى انحصارى خود را با حمايت دولت حفظهاى  موقعيت
اجتماعى شروعه خواهان انعكاسى از واقعيت مشروطه خواهان و م

در جنبش تنباكو نقدا ديده بوديم حتى . ايران بود تجارى بورژوازى
رهبران مذهبى و بزرگترين حاميان دولت خود هنگامى كه ترين  ارتجاعى
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، يعنى در "ملى"ديدند  مى خود را در خطر تجارى ىانحصارهاى  موقعيت
هاى  مراحل جلوتر انقالب حتى اليهدر  .شدند مى ،"ضد خارجى"واقع 

ي كودتا با  در هر حالاما . به ميدان آمدندترى  و دموكراتتر  راديكال
 از و سركوب شد بورژوازى ايراناليه مترقى و دموكرات  شاهي محمدعل

امپرياليزم  مداخله مستقيمبا  و آمد خان رضا كودتاى كه هم بعد. رفت نيب
از  انقالب سفيدمثل صنايع مونتاژ انگليس دولت و طبقه حاكم جديدى را 

. كردندبندى  سرهممدرن بورژوايى اروپائى هاى  و با تقليد از دولتباال 
و  بورژوازى ايران يا دربارى استطبقه  57بنابراين در آستانه انقالب 

آن اگر تر  بخش مترقى. يا بازارى و مذهبى و مرتجع و مرتجع آمريكايى
اين  نسب  ز اصل وا. هم وجود داشت بعد از انقالب سفيد از ميان رفت

سال  50پس از  از باال اختراع شده همين كافى كه جديد طبقه حاكمه
شد و حمايت  بحرانىاوضاع  ه شدن و پرداخته شدن به محض آن كهساخت

پول را هاى  فت تقريبا بدون استثنا همگى چمداناز بين رو دربار آمريكا 
مصيبت تاريخى بورژوازى ايران نيز . بستند و فرار را بر قرار ترجيح دادند

ارتجاعى ضد مشروطه و همدست استبداد آن اليه . در همين جاست
بسيارى از رهبران كه نه تنها ضد امپرياليست نيست كه  آسيايى اوائل قرن

براى حفظ موقعيت خود  ندحاضراند و   اليزم بودهآن دست پرورده اممپري
هاى  شيوهترين  وحشيانه اد و بنبده به بدترين روابط اسارت بار تن

به شكرانه انقالب سفيد . سركوب و خفقان حاكميت خود را حفظ كند
  . ديل شدببورژوازى ايران تبخش ترين  "ملى"به  مرتجع اليههمين 

به . بنابراين ساختار اصلى اقتصادى طبقاتى جامعه ما دست نخورده است
شاه و وليه فقيه هردو خود محصول نظام مغولى بودند . عقب هم رفته است

 را با سيستم تيول دارى پرورشدار  سرمايه و هردو هم طبقه حاكم
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كردند اكنون نوبت  غارتسال  50فاميل پيرامون دربار  1000.  دهند مى
  . فاميل دور آخوندهاست 1000

 آيا اليه دموكراتى. به بورژوازى به اصطالح اپوزيسيون نگاه كنيد امروز
خاطر در بورژوازى را سراغ داريد كه بخواهد به اى  بينيد؟ آيا واقعا اليه مى

امروزه  ھاى ايدئولوگ به جمهورى دموكراتيك، سكوالر و يا الئيك بجنگد؟
دموكرات كه قدرى با دقت نگاه كنيد  "بورژوازى"احزاب و دستجاتاين 
   .سابقندهاى  اكثريتىاى  توده شان  اكثريت قريب به اتفاقدر واقع  بينيد  مى

 چند آن اتفاقات به شما سازمان كرديرو و بهمن 22 اميق از بعد اتفاقات سر ميبرو :س
  .منجرشد اميق به كهي روز

از  ديگر يكى نكهيا هم آن و ميبگو رااي  نكته نيا از شيپ .ث.ت
بر يگانگى مبارزه براى دموكراسى و ما  تاكيدما از همان اول هاى  ويژگى

از اين لحاظ ما تفاوتى . بودسوسياليزم ماركسى  سنتسوسياليزم در 
حتى . آن زمان داشتيمچپ استالينيست و مائوئيست با ديد رايج اى  ريشه

اين باره زياد بود، در سنت بلشويكى هم به نظر ما انحراف يا ناروشنى در 
. شود مى ريشه آن در نظرات خود لنين ديده. منجمله داخل خود بين الملل

نظرياتى كه بر اساس ديد رايج كائوتسكيستى آن دوران دموكراسى را 
توان كنار  مى يات زمانكرد كه بنا به مقتض مى فقط شكلى از حكومت تلقى

در صورتى كه .  يزممثل نردبانى صرفا براى رسيدن به سوسيال. گذاشت
يعنى سوسياليزم و سوسياليزم يعنى تحقق واقعى براى ما دموكراسى 

   .دموكراسى

يكى و مبارزات مردم براى دموكراسى ي دموكراس مسئلهبراى ما  جهينت در
دموكراسى آب حيات جنبش كارگرى . شد مى از مهمترين مسائل تلقى

بدون آن جنبش كارگرى ميليمترى به سوسياليزم نزديك نخواهد . است
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تجربه كه  بى بود جوان واى  طبقه كارگر ايران در آستانه انقالب طبقه. شد
نتيجه اين كمبود را . دموكراتيك برخوردار نبودهاى  سنتترين  از ابتدايى

  . ستگاه مذهبى بر آن مشاهده كرديمبعد از انقالب در غلبه سريع د

جالب اينجاست كه ما بر اساس استراتژى انقالب سوسياليستى بر ضرورت 
كرديم در صورتى كه نيروهاى طرفدار  مى مبارزه براى دموكراسى تاكيد

مرحله مرحله دموكراتيك انقالب قادر به ديدن كوچكترين ارتباطى بين 
ها  و فعاليتها  در شعار!  نبودنددموكراسى مبارزه براى دموكراتيك و 

 رونيبانقالبى  جنبش دل از ديبا كه بودي كيدموكرات حقوق بر ما ديتاك
  . بقيه مرگ بر شاه و امپرياليزم برايشان اصل بود. ديايب

حمالت به حقوق دموكراتيك را ها  دليل بود هنگامى كه حزب الهى بى آيا
يادم هست دو هفته بعد آغازكردند كسى چندان جدى نگرفت؟ من دقيق 

از قيام با يكى از دوستان فدايى سر مسئله حجاب بحثى در گرفت و او 
فهمى مسئله امپرياليزم خيلى مهمتر است تا  نمى اى گفت تو بچه مى عمال

مشكلتان اين  شما حاال ميجنگدر  كايآمر زمياليامپر با ما. مسئله حجاب
   نباشد؟ اي باشدها  زن سر حجاباست كه 

 دسامبر همان ازيي زهرا بابك گروه با مذاكراتمان ما. رانيا سر برگرديم
 دو نيا كه بود نياالملل  بين يابيارز. دينرساي  جهينت چيه به انقالب از قبل

. مذاكرهي برا كايآمر رفتم ماه سهدو  هم من. شوندي كي ديباي رانيا گروه
 جالب مني براها  بحث نيا در كهي زيچ. دينرس جا چيه به مذاكرات نيا

هر . بود كايآمري پ.ويدبل.اس به خط مشى رهبرىها  وابستگى كامل آن بود
گشتند به همان  مى بعد دوباره بر چند روزم يرسيد مى بار هم كه به توافقى

با اينها امكان وحدت نيست،  كه دميرس جهينت نيا به من خالصه. بحث ها
 ماي اصل اتاختالف اما كردم را تالشم من كه دادم نامه هم دبيرخانهي برا
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توان كرد كه حتى امكان همكارى بين ما  نمى و نه تنها وحدت استي باق
كامال از اى  از جنبش تودهروى  دنباله اپورتونيزم و. هم كم خواهد بود

جنبش "بستره آ همان چشم انداز . سياسى اينها مشهود بودهاى  استدالل
استالينيستى كه در دست اينها با تئورى انقالب  "امپرياليستىضد اى  توده

 جنبش پيگيرى در اشاره كردم مطابق اين برداشت .بود  مداوم بزك شده
 منطقشود كه  مى باعث ئىحتى تحت رهبرى بورژوا يستياليضدامپر

و رهبرى كارگرى در راس  انقالب مداوم بطور خودكار به حركت در آيد
 امپرياليزم  حمايت مشروط از ضدضمن كافيست ما يعنى . قرار گيرد

اين نگاه راه را تر  به عبارت ساده. باشيمتر  پيگيربورژوائى از او  رهبرى
  در عوام فريبىحتى به جاى مبارزه با ضد انقالب ما كامال باز مى گذارد كه 

  .شويمب همآن شريك  هاى ضد امپرياليستى

به تدارك  ميكرد شروعما پروژه وحدت را كنار گذاشتيم و  اساس نيا بر
  .انتقال به ايران براى خودمان گروهسازمانى 

  است؟ي زمان چه نيا :س

اجرايى  اتيهبراى اولين بار نشستى نيز برگزار كرديم و  ما. 1356 .ث.ت
را تدارك اى  اوليهي التيتشك ساختار و كرديم انتخاب را خودمان گروه 
  . يمديد

 بهاي  جزوه من. داشت ادامهنيز الملل  بين با ماهاى  بحثدوره  نيا در
 نوشت، رااش  مقدمهي عل طارق كه نوشتم،در باره انقالب ايران ي سيانگل
. ميكن روشن را خودمان مواضع رانيا اوضاع و رانياداري  سرمايه درباره تا

 را جزوه نيا. است كايآمر گروه ليتحل هيعل بود روش كامال كهي مواضع
تابستان همان سال فكر بازگشت به ايران را از . كرد منتشري ج.ام.يآ

را فرستاده بوديم اى  دائما دنبال كرده بوديم و قبال اشاره كردم حتى عده
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پس از آمدن بختيار اين . كه از تظاهرات و اعتراضات گزارش تهيه كنند
به جز يكى . ه ايران آمدندكم و بيش همه هم ب. تصميم را به اجرا گذاشتيم

ند و يكى دونفر كه آمدند اما بعد از چند هفته به خارج دو نفر كه نيامد
  .جديد نيز نشدند عضو حزب هيچ كدام ها  اين. برگشتند

  د؟يبود نفر چند :س

 از منشعب گروه آن و. ميبود نفر چند وي س حدود موقع آن .ث.ت
 بعد. ميبود نفر پنجاه ريز همي رو. بود نفر ده حدود هم انيشعاعي مصطف

  .ندنبود نفر سه دو فقطشايد  و مشدي جمع تهران در همه وحدت از

  كا؟يامر گروه با :س

 جمعاعضا  همهبعد از مذاكرات وحدت در خود تهران ي عني بله .ث.ت
به بحث و  را وحدت مذاكرات گزارش نشست نياول اين درو  ميشد

 يك از اعضاى دو گروه سابق هر پس از آن جلسه. تصميم گيرى گذاشتيم
 كارگران حزبيت عضوبه  كرد موافقت پيشنهادات وي بند جمع نيا با كه

 ميبود ما تا پنجاه تقريبا. نفر نه و نود ميشد آنجا. در آمد ستياليسوس
هنوز به ها  چند نفر از آن. شتريب ما از كم كيشايد  آنها. آنها تا پنجاه

  .ايران برنگشته بودند

 دارد، بحثي جا بود غلط اي درست اندازه چه تا ميتصم نيا نكهيا حال
در همان كافيست بگويم . نتايج عملى بعدى نشان داد كه اشتباه بزرگى بود

 نيا جزاي  چاره مرديك مى فكري ولديم وهيچ يك از ما راضى نبزمان هم 
  . حتى بدتر استچهارم الملل  بين طرفداروجود دوگروه متفاوت  و مريندا

صورت الملل  بين خانه مذاكرات وحدت در تهران به دعوت اعضاى دبير
 نشرياتبه تهران آمده بودند هم از الملل  بين چند نفر از طرف .گرفت
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براى تهيه گزارش و مصاحبه و هم از دبيرخانه براى جلسه ويژه الملل  بين
اگر پيشنهاد دبيرخانه اين بود كه .  در باره وضعيت تشكيالتى دو گروه

پايه موافقيم همين را ايران  قطعنامه دبيرخانه در باره انقالبهردو با 
تلقى كنيم و هر چه سريعتر حزب كارگران سوسياليست را اعالم  وحدت
  .كنيم

اين رهبرى دارى  سرمايه تيماه شدن روشن مهم ماي برا. ما نپذيرفتيم ماا
 هم با ميتوان نمى ما نشود روشن نيا پيشنهادى آن بود و گفتيم تا دولتو 
گروه آمريكائى قبول نكرد و پس از مدتى بحث خاتمه يافت اما . ميكن كار

. فرمول ما را بپذيرند كه ساخترا متقاعد  آنهاي پ.ويدابل.اس رهبرىظاهرا 
توافق سياسى خط مشى روشنى را در تصور ما اين بود كه اين بدين ترتيب 

است پس محور دارى  سرمايه اگر رژيم جديد. ه استمقابل ما قرار داد
اى  اعالميه .مبارزه براى سرنگونى آن خواهد بودنيز ما هاى  فعاليت اصلى

مجلس فراخواندن هم با همين مضمون تهيه كرديم و در آن آلترناتيو 
را  و ايجاد حكومت كارگران و زحمتكشان  موسسان دموكراتيك و انقالبى

  . قرار داديمسرمايه دارى رژيم رهبرى و در مقابل اين 

ارزيابى . ميگفت مى آن از ريغي زيچ ديبا ما كنم نمى فكرهم حتى امروز 
به همان خط مشى خود من از پرونده كارى خودم اين است كه تا به امروز 

 طول هفته كي در هر حال توافق بر سر همين فرمول كلى. ام وفادار مانده
اين  طرح نهائى مشغول نوشتن ما شد اميق شبش كهي روز درست. ديكش

   . اعالميه مشترك بوديم

. هم روشن باشدبين ما بعالوه ما اصرار داشتيم كه بايد توافق تشكيالتى 
ديديم و  نمى بعضى از اينها را چندان با ثبات تيشخص ما كه نيا بخصوص

پيشنهاد ما اين بود . بوديمالملل  بين روشنى از طرفهاى  نيازمند تضمين
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از نصف از ما و نصف بايد هيات اجرايى موقت  ،كه تا كنگره اول حزب
 و .كند ليتحم گريد طرف به را خودش ضعامو نتواند طرفى باشد كهها  آن
پيش آمد كه هيات اجرايى ي اساس ىاختالف بر سر كار مشخصى ييجا اگر
  .حفظ وحدت حزب را فداى آن كار نكنيم كرد،دو نصف را 

  بود؟ كى نهايا خيتار :س

 دوازده ده نهايااز اى  عده .است اميق از قبل هفته كي درست نيا .ث.ت
 و ميشو جمع تا ديكش طولو چند روزى  رانيا آمدند اميق از قبل روز

 بابك و من. ميداشت جلسه روز هر شيب و كم و ميكن شروع را مذاكرات
گاهى از رفقاى ديگر هم در . الملل نيب رخانهيدباز  نفر دو ويي زهرا
  .شد مى دعوتمشخص هاى  بحث

  د؟يكرد حزب اعالم انجام سر و :س

از اين اسم . ميگذاشت ستياليسوس كارگران حزب همرا  اسمش و بله. ت
از انقالب  پيشقبال در مباحثات براى وحدت بود و الملل  بين اسامى رايج

اساسنامه موقت براى . پيشنهاد شده بود و هر دو طرف هم موافق بوديم
نيز حزب جديد را نيز به بحث گذاشتيم و بر سر نكات اصلى آن توافق 

نفر  6. نفره باشد  12 اجرائى موقت تصميم اين شد كه اين هيات. كرديم
گروه (ى ايران نفر خود يكى از رفقا 6ما در . نفر از گروه آمريكا 6از ما 

نفر خود يكى از  6هم در ها  را گذاشتيم، آن) طرفداران سابق شعاييان
در ضمن ). المبرتيست ها(رفقاى حزب كمونيست انترناسيوناليست فرانسه 

انتخاب كرديم و قرار شد بابك زهرايى  "كارگر" نام نشريه هفتگى را هم
هم  "بايد كردچه " يعنى همچنين قرار شد نشريه ما،. شودسردبير آن 
بعالوه قرار شد  .حزب ماهانه و تئوريك عنوان نشريهاما به  .حفظ شود

رسمى سخنگوى  مسئول تشكيالت حزبى و دبير سراسرى حزب، يعنى
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هيات اجراييه موقت موظف  .هم من باشمدر بيرون حزب هيات اجراييه 
شد كه نشستى از همه اعضاى حاضر در تهران فرابخواند و ضمن گزارش 

مقدمات ايجاد واحدهاى حزبى را همگانى افقات به اعضا و نظر خواهى تو
تهران، هاى  در شهررا ها  اولين شعبهقرار شد تالش كنيم . فراهم سازد

  .  اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز، تبريز و مهاباد ايجاد كنيم

 ساختار باي تفاوت چهي التيتشك لحاظ به ديكرد صحبت موردش در كهي التيتشك :س
  داشت؟ رانيا در موجودهاي  سازمان التيتشك

ياد گرفته الملل  بين مدلى از سازماندهى را كه ازهمان ما كم و بيش  .ث.ت
واحدهاى بر اساس  تشكيالتى يعنى. تكرار كرديمبا مقدارى ترميم بوديم 

 مستقل محلى، هيات اجرايى منتخب كنگره، كميسيون كنترل داخلى
 .جناح حق و شيگرا حقبه رسميت شناختن  مستقل از هيات اجرائى و

بتوانند روى دو پاى خود بايستند و  كه معنا نيا به واحدها بودن مستقل
به عبارت . و به اجرا بگذارند اتخاذ كنند خودشان را شان  ماتيتصم
حزبى را هاى  واحدامور روزمره در  مداخله حقحزب ي رهبرتر  ساده

و ارگان هاى سراسرى  جارى حزبهيات اجرايى مسئول مواضع . نداشت
آن طور كه  را اين مواضعواحدها بايد  كه هم نبود الزام نياي ولبود  آن

در نهايت اين كنگره . دنكن يا اجرا تكرارميل و سليقه هيات اجرائيه است 
  .بود كه مى توانست اختالفات بين نهاد هاى درونى را حل و فصل كند

هاى پيش كنگره در نظر گرفته شده  اى سه ماهه براى بحث  دوره بعالوه
اعضا از اين حق برخورداربودند كه بر اساس مواضع اعالم شده و  بود و

 يا هيات اجرائيه حزباعالم شده و كتبى كتبى و در مخالفت با مواضع 
. به بحث بگذارند حزب داخل درات خود را اختالف و دنده ليتشك شيگرا

وزنه عددى و براساس پيش كنگره هاى  بحث  دوره درنمايندگان كنگره 
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سيستم سيستم انتخابات درونى . شدند  انتخاب مىمختلف هاى  گرايش
نسبى بود يعنى هر گرايشى به نسبت تعداد طرفدارانش در هيات اجراييه 

نقش كميسيون . داشت حضورمنتخب  هاى اجرائى ارگان ساير ياحزب 
 د ارگان هاى حزبى و عملكر كنترل نيز كه مستقل از رهبرى بود نظارت به

اختالفات يا شكايات درونى و تهيه گزارش و توصيه براى هيات اجراييه و 
  . بود كنگره

و در نتيجه ما كم و بيش همگى قبال هم عمال با اين نوع ساختار آشنا بوديم 
ى واحدها ايجادبه  ميكرد شروعي ساختاربراساس چنين به شكلى طبيعى 

 و ميتساخ شعبه شهر شش پنج همان ماه اول در در. يريگ عضو و حزبى
. ميكرد رشد عيسر همي ليخ اتفاقا. ميداشت تهرانخود  در هم شعبه چهار

. ميكرد دايپجديد  آدم نفر شصت  هپنجا اول سه هفته  دو همان دري عني
 رانيا در ،اين بود كه برخالف خارج بود جالبي ليخ مني برا كهاي  نكته

ي وقت حتى. دانشجويانتا  آمد مي ما طرفبه اين بيشتر كارگران بودند كه 
خيابانى هاى  فروختيم يا در بحث مى ما جلوى دانشگاه تهران روزنامه

  . شدند مى شديم اين بيشتر كارگران بودند كه به عقايد ما جلب مى درگير

ه اول تعداد زيادى از اعضاى اوليه ما از همين كارگرانى بود كه در ما
 گفته كهي انكارگر نيهم. آمد بودند  و  امون دانشگاه در رفتانقالب پير

هم شان  و خود اند به رهبرى اسالمى متوهم و دنرندااي  تجربه چيهشد  مى
روز را از هاى  كه بله درست است ما اخبار و شعار اعتراف ميكردندلب غا

بسيارى از . ندداشتگرفتيم، اما، در ضمن، شامه طبقاتى تيزى نيز  مى مساجد
حكومت بازرگان را دارى  سرمايه ماهيت اما متوهم كارگران مبارزهمين 

  . چپ فهميده بودندهاى  گروهرهبران قبل از بسيارى از 
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يي زهرا ما ديگر رسما و قطعا از گروه بابك 58زمانى كه در خرداد 
به  نفر صد از ما تعداد ماه بعد از تشكيل حزب، 4حدود ي عني ،جداشديم
همين . كارگر بودندشان  نصفبيش از  كهنفر رسيده بود  600بيش از 

در ها  در جلب تودهعقايد سوسياليستى و انقالبى  قابليت فاكت به تنهايى 
از همين طريق ما در . دساز مى را برجستهشرايط مساعد سياسى و مبارزاتى 

من مثال  خود. همان ابتداى كار به چندين شوراى كارگرى راه پيدا كرديم
به عنوان در چندين جلسه شوراى كارگرى توانستم از طريق همين رفقا 

اتفاقا نشريات ما در بين اين گونه افراد خواننده . مه باشداشتناظر شركت 
  .بيشتر داشت

خود بعدا به ما گفتند اين بود كه ما تنها گروهى ها  يك دليل كه خيلى
 سوسياليستى-انقالب كارگرىآن دوره صحبت از ضرورت در بوديم كه 

فهم ايده انقالب كارگرى براى كارگرانى كه خود چهار ماه در . كرديم مى
بعالوه ما تنها گروهى . اعتصاب عمومى بودند مهمترين نقطه اتصال بود

و اين گرايش هم نقدا درون . داديم مى بوديم كه شعار وحدت شوراها را
اين خواستم  مى خالصه. ودشكل گرفته ب كارگرىخود فعالين شوراهاى 

 كه به چپ روى ما ايرادها  كه بر خالف نظر بعضىنكته را تاكيد كنم 
ند كه به دليل ضعف چاتفاقا ما خيلى هم سريع رشد كرديم، هر  گرفتند مى

هاى  ريشهاوليه و از هم پاشى بعدى نتوانستيم اين رشد را تبديل به 
ي واحدها  .نبايد چشم پوشى كردپايدارترى بكنيم اما از تاثيرگذارى اوليه 

 خوبهم ي ليخ بالنسبه كارها و ميداشتو حرارتى هم  پرشور و زندهي ليخ
  !رفتيم جلو

هاي  گروه ميشدعلنى در ايران  كار وارد ما تا ميبگو هم را نيا البته
با چوب و چماق و چاقو  ما، جان به افتادند همو حزب الهى  ستيئمائو
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مواضع ما هم البته  گريد طرف از. ريختند مى جلسات علنى ما را به هم
شد  مى دولتى و تبليغاتى هر جا كههاى  ستگاهدپسند نبود و بزودى  آخوند
بايد در نظر داشته باشيد كه در مقايسه با ساير نشريات . زدند مىاى  ضربه

كرد و دفاع آن از  مى آن دوره نشريه ما بسيار آشكارا رژيم را نقد
مثال ما . بودنشريات از بقيه تر  ليزم به مراتب برجستهدموكراسى و سوسيا

را  ر رژيم سابق صاولين جريانى بوديم كه محاكمات صحرايى و اعدام عنا
يا مثال . محكوم كرديم و اخطار داديم كه اين آغاز ارعاب خود انقالب است

مارس را طرح كرديم  8ما اولين جريانى بوديم كه ضرورت تظاهرات در 
ق خمينى در باره حجاب عليه او اعالميه داديم و در كميته وپس از نط

مارس براى تبديل آن به اعتراض عليه حجاب  8برگزارى تظاهرات 
  .  اجبارى موضع گرفتيم

تر بوديم و   من كوچكترين ترديدى ندارم كه اگر ما در آغاز كار بزرگ
تبديل مى ترى داشتيم نه تنها به سرعت به حزبى موثر   كادرهاى باتجربه

اما .  توانستيم مسير برخى از تحوالت را تغيير دهيم  شديم چه بسا كه مى
كه به همان سرعت  اختالفات داخلىما نه از اول چنين بوديم و نه متاسفانه 

داد بتوانيم  فرصتبيرون زد  برق كه ضد انقالب پيروز شد در داخل ما
 سرعت به بت اوليه بهتاثير مث . پى ريزى كنيمبراى آينده نيروى مهمى را 

  . چند ماه بعد تبديل شدكننده  ناتوانى فلج

   




