
 

 ۷۴۳   شماره
  ۲۰۱۷دسامبر  ۲۷، ۱۳۹۶دي  ۶چهارشنبه 


	ر��� ا��ان �����
    ��ب 

        ا����	���	ل

 

 �	ر�� دو ��ب
��ور� �� �	ری� دو ��ب 
���ی�� ای�ان 

 و ��ب 
���ی�� 
	ر��� ای�ان 
  

� � اول    
   

محسن ابراهيمي: تاکنون روايتها ي  
متفاوت و متعددي از تشـکـيـل دو      
حــزب کــمــونــيــســت ايــران و حــزب           
کمونيست کارگري ايـران ارائـه شـده        
است. در اين مصاحبه قصد ما ايـن   
نيست که اين روايتهـا را تـجـزيـه و           
تحليل کنيم، بلکه ميخواهيم روايت 
ديگري از تشکيل حزب کمونـيـسـت    
ايران و حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
ارائه دهيم و زمينه هاي سيـاسـي و     
اجتماعـي تشـکـيـل ايـن دو حـزب               
ونتايج و دستاوردهاي تشکيل حزب 
کمونيست کارگري ايران را بـررسـي       
کنيم. بعنوان اولين سئوال ميخواهم  
نظر کلي شما را در مورد روايتـهـاي   
متنوع و متعددي که از تشکيل دو   

 حزب داده شده  جويا شوم. 
 

اجـازه بـدهـيـد ابـتـدا           حميد تقوائي:  
تاکيد کنم که مستقل از هر روايت و 
تحليلي که ارائـه شـده در هـر حـال               
وظيفه تحليل و بررسي روندي که بـه  
تشکيل حزب کمونـيـسـت کـارگـري        
منجر شد در برابر مـا قـرار داشـت.         

تـا     ٥٧ يعني روندي که از انـقـالب         
امروز را در بـر مـيـگـيـرد. بـرمـتـن              
بررسي اين دوره سـي و پـنـجـسـالـه              
تاريخ حزب کمونيست ايران و تاريخ 
حزب کمونيست کارگري را ميـتـوان   
به شيوه اي اصولي و واقـع بـيـنـانـه            
تحليل و تبـيـيـن کـرد. زمـانـي کـه               
هنوز منصور حکمت در قيد حيـات  
بود در مورد روند تشـکـيـل اتـحـاد          
مبارزان کمونيست که در دل انقالب 

شکل گرفت و حزب کمونيـسـت    ٥٧ 

ايران را پايـه گـذاري کـرد. مـا ايـن               
بررسي را در انجمن مارکـس تـحـت      
عــنــوان "تــاريــخ شــفــاهــي اتــحــاد             
مبارزان کمونيسـت" انـجـام داديـم.          
ولي در مورد حزب کمونيست ايـران  
و حزب کمونيست کارگري ايـن کـار     
هيچوقت انـجـام نشـد. مـتـاسـفـانـه              
امروز منصورحکمت در مـيـان مـا        
نيست. بي شک بهترين شخص خـود   
او بـود کـه بـه بـررسـي ايـن تـاريـخ                   
بــپــردازد. در هــر حــال امــروز ايــن             
فـرصــت بــدســت آمــده و امــيــدوارم          

 بتوانيم بحث خوبي داشته باشيم.
 
در مورد روايتهاي ديگري که اشاره  

کرديد من نمي خواهم وارد جزئيـات  
شوم. تنها به اين بسنده ميکنـم کـه      
در آنچـه تـا کـنـون در مـورد رونـد                 
تشکيل دو حرب گفته شده خيلي از   
واقعيت ها ناديده گرفته شده، خيلي 
از واقعيتها تحريف شده و خيلـي از    
نکات کـامـال دلـبـخـواهـي و غـيـر               
واقعي مـطـرح شـده اسـت. مـن بـه                
اينها  نميپردازم .فقط يک نـکـتـه را       
ــخ                 ــاري ــررســي ت ــد ب در مــورد مــت
الزمست تاکيد کنم. در شيوه تاريـخ   
نويسي ژورناليستي و سـطـحـي کـه         
امروز مرسوم است معموال تحوالت 
و رويدادها را بر مبناي خصوصيات 
فردي اشخاص و يا آنچه دولـتـهـا و        
احزاب درباره خـود و مـواضـعـشـان          
ميگويند توضيح ميدهند. بـعـنـوان     
مثال ديـکـتـاتـوري اسـتـالـيـنـي در                
شوروي را بـه ايـن شـيـوه تـوضـيـح                  
ميدهند که او انسـان خـودخـواهـي           
بود، جاه طلب بود، خشن بود. و يـا     
قدرت گيري  فاشيسـم و نـازيسـم و          
جنگ جهاني دوم  بـا خصـوصـيـات       

شخصيتي هيتلر و  يـا حـداکـثـر بـا          
رشد فرهـنـگ يـهـودي سـتـيـزي در              
آلمان توضيح داده مـيـشـود. حـتـي           
علت وقوع  جـنـگ جـهـانـي اول بـا             
ترور فالن شـاهـزاده  تـوضـيـح داده            
ميشود. دوستاني کـه تـا کـنـون بـه            
بــررســـي رونـــد تشــکـــيــل حـــزب             
کمونيسـت و داليـل شـکـل گـيـري               
حزب کمونيست کـارگـري پـرداخـتـه        
اند نيز اساسا همين شيوه را بـه کـار     
برده اند. اين نکته را بـعـدا بـيـشـتـر            

 توضيح ميدهم.  
 

شيوه کار ما، که بـنـظـر مـن شـيـوه           
وفادار به واقعيت و حـقـيـقـت اسـت          
اينست که ما تاريخ را بـر مـبـنـاي           
جريـانـات اجـتـمـاعـي و سـيـاسـي،                
جنبش ها، سياستهاي مختلفي کـه    
طبقات اجتماعي انتخاب ميکنـنـد   
و اهدافي که جنبشهـاي اجـتـمـاعـي        
دنبال ميکنند تـوضـيـح مـيـدهـيـم.          
عملکرد احزاب و افراد تنها بـر ايـن     
مبنا و بر اين بستر قابل تـحـلـيـل و       

 بررسي است.     
 

بعنوان نمونه تبيين مارکسيستي از 
جنگ جهانـي اول تـقـسـيـم مـجـدد              
جهان بين قدرتهاي امپرياليستـي و    
رقابت آنان بر سر سلطه بر مـنـابـع و      
بازار کار و کـاال در سـراسـر جـهـان            
است. در حالي کـه  تـاريـخـنـگـاري            
ژورناليسـتـي جـنـگ را بـا تـجـاوز                
دولتها به مرزهـاي يـگـديـگـر و يـا             
زورگوئي و توسعه طلبي ايـن يـا آن       
رئيس دولت تـوضـيـح مـيـدهـد. در            
مورد جنگ جهاني دوم هم هيتلر و   
گسترش راسيسم در آلمان بـرجسـتـه    
ميشود و نه سـيـاسـتـهـا و مـنـافـع               

طبـقـاتـي اي کـه بـه جـنـگ مـيـان                    
بلوکهاي رقيب مـنـجـر شـده اسـت.            
نمونه متاخرتر تهاجم نظامي دولـت    
آمريکا و متـحـديـن غـربـي اش بـه             
افغانستان و عراق است. مـا عـلـت         
اين جنگها را تالش طبـقـه حـاکـمـه        
آمريکا براي تثبيت هژموني خودش 
در دنياي پسا جنگ سرد ميـدانـيـم.    
تحليلي که دولتها و کارشـنـاسـان و      
رسانه هاي رسمي از ايـن جـنـگـهـا            
بدست ميدهند نظير مـخـفـي بـودن         
ــان و يــا                     ــت ــغــانس ــن الدن در اف ب
سـالحـهـاي کشـتـار جـمـعـي صـدام                
حسين، که بعد از جـنـگ بـر هـمـه              
معلوم شد چنين سالحهـائـي وجـود      
خارجي ندارد، تماما تـحـلـيـلـهـائـي          
سطحي، ژورناليستي و نامربوط بـه    
واقعيت است. تبيين ما اينست کـه     
طــبــقــه حــاکــمــه آمــريــکــا بــعــد از            
فروپاشي شوروي سيـاسـت تـثـبـيـت         
هژموني و تـبـديـل شـدن بـه رهـبـر                
بالمنازع جهان يک قطبي را دنـبـال       
ــه               ــنــابــرايــن حــملــه ب مــيــکــنــد و ب
افـغــانســتـان و حــملـه بــه عــراق بــه              
سالحهاي کشتار جمعي و يا مخفي 
بودن بن الدن در افغانسـتـان وغـيـره       
ربطي ندارد. اين تهـاجـمـات ضـرب        
شستي است که قرار است قدرقدرتي 
آمريکا را به جهانيان نشـان بـدهـد.        
سياست ناظر بر جنگ اينست و نـه      
نظريات سطحي رسانه ها و نهـادهـا   

 و کارشناسان بورژوازي.  
 

تاريخ حزب را هـم بـايـد بـا هـمـيـن              
شيوه بررسي کرد. حزب کمونـيـسـت     
و حزب کمونيـسـت کـارگـري پـديـده           
هاي   سياسي هستند و شکل گيري 
و روند تـحـول آنـهـا بـايـد بـر مـتـن                  

تحوالت سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي و                
کشـاکــش طــبــقــات  و بــر زمــيــنــه             
مبارزاتي که در جامعه جاري اسـت    

گاه آشکار و عريان مثل انـقـالب     -
و گاه در اشکال پوشيده تـر    ٥٧ سال 

بررسي شود و توضيح داده بشود.  -
در رواياتي کـه تـا کـنـون از تـاريـخ               
حزب کمونيست و   حزب کمونيست 
کارگري ارائه شده نه تنها بـحـثـي از      
رونـد جــنــبــشــهــا و کشــمــکــشــهــاي         
طبقاتي در مـيـان نـيـسـت، بـلـکـه                 
اشخاص برجسته ميشوند، آن هم به 
شکلي کامال اختياري و يکجـانـبـه.    
در اين نوع روايات در پيشـرويـهـا و      
دستاوردها همه، هر خط و جـريـانـي    
که خود را کمونيست ناميده، شريک 
هستند. گويا حزب کمونيست ايـران   
حاصل و جمـع جـبـري تـالش هـمـه             
کمونيستها از انقالب مشـروطـه بـه      
بعد بوده است، همه ميخواستـه انـد     
حزب درست کننـد و لـذا تشـکـيـل            
حزب به هيچ شخص و يا جـنـبـش و      

سياسي و نقد معيني   -جريان نظري
مربوط نيسـت. حـاصـل کـار هـمـه              
است. اما نقاط ضعـف و آنـچـه بـه            
نظر اين دوستان امري منـفـي اسـت      
مثل جدائي از حزب کـمـونـيـسـت و        
تشکيل حزب کمونيسـت کـارگـري،      
اين ديگر تماما به شـخـص و آنـهـم           
خصوصيات شخصي افراد مـربـوط     

 ميشود. 
 
در اينجا  بايد تاکيد کنم که نـقـش     

شخص در تاريخ مهم است منـتـهـي    
نه بخاطرخصوصيات فـردي يـا بـد          
اخالقي و خوش اخالقيش بـلـکـه از        
اين لحاظ که شخـص تـا چـه انـدازه           
ميتواند نماينده، چهره، سخنگـو، و    
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فعال و رهـبـر سـيـاسـي ايـن يـا آن                    
جنبـش مـعـيـن و ايـن يـا آن رونـد                    
تاريخي باشد. به اين معنا اشخاص  
نقش مهمي بازي ميکننـد. افـرادي      
ــا                     ــو و ي ــا مــائ ــن ي ــي ــن ــد ل ــن مــان
ديکتاتورهائي نظير هـيـتـلـر نـقـش           
مهمي  دارند به اين خاطر که به يـک  

حال از ديد طبقه  -ضرورت سياسي 
کارگر و يا از ديد طبقه سرمايـه دار   

جواب مـيـدهـنـد. افـراد مـهـم و                  -
مــوثــر در تــاريــخ نــمــاد و بــازتــاب            

اجـتـمـاعـي        -ضروريات سـيـاسـي        
معيني در کشاکش ميـان طـبـقـات       
هستند. چنـيـن افـرادي در بـزنـگـاه              
هاي تاريخ به جلو رانده ميـشـونـد و      
نقش ايفا ميکنند. منصور حکمـت   
در روند تشکيل دوحزب مورد بحث 

 ما چنين نقش و جايگاهي داشت.
  
تاريخ دو حزب که مـوضـوع مـورد         

بحث ما است نيـز بـايـد دقـيـقـا بـه              
همين شيوه بررسـي و تـوضـيـح داه           

 بشود. 
   

سئوالـي کـه مـن        محسن ابراهيمي:  
داشتم به همين موضوع ضـروريـات   
تشــکــيــل حــزب و نــقــش افــراد بــر            
ميگشت که شما به آن اشاره کرديد. 
در مورد نقش و جـايـگـاه مـنـصـور           
حکمت هـم در طـول ايـن گـفـتـگـو                

بيشتر صحبت خواهـيـم کـرد. ولـي          
قبل از آن الزمست در مورد زميـنـه   
هاي  اجتماعي و سياسي تشـکـيـل      
حــزب کــمــونــيــســت ايــران در ســال           

 توضيح بدهيد. ١٣٦٢ 
 

در تـوضـيـح تـاريـخ          حميد تقوائـي:     
حزب کمونيست بايد از انقالب سـال  

شروع کنيم. بنظر من در نهايت   ٥٧ 
حزب کمـونـيـسـت ايـران مـحـصـول             

 بود.  ٥٧ انقالب 
 
اولين انقالبـي بـود کـه         ٥٧ انقالب  

در جامعه ايران بعد از سلطه کـامـل   
ــه داري رخ داد. در ســال                 ســرمــاي

سـال قـبـل از           ١٥ ، نـزديـک     ١٣٤٢ 
، اصالحات ارضـي شـده     ٥٧ انقالب 

بود و کـامـال از طـبـقـه فـئـودال و                    
اربابان  و اشراف زمين دار خلـع يـد     
شده بود. در نتيجه صنعت، تـولـيـد       
شهري، و شهرنشيني پيشرفت کـرده    
بود و خيل وسيعـي از روسـتـائـيـان          
خلع يد شده و از زمين کنده شده کـه  
چيزي جز نيروي کارشان براي فـروش  
نداشتند به شهرها روي آورده بودند. 
به اين ترتيب يک طبقه کارگر عظيـم  
شهري بوجود آمده و پـا بـه عـرصـه            
گذاشته بود که بطور عـيـنـي درد و          
مشکل اش رشد سرمايه داري بود و 

نه عدم رشد سرمايه داري و عـقـب         
 ماندگيها و بقاياي فئودالي.  

 
 ٥٧ يکي از جرقه هائي که انـقـالب       

را شعله ور کرد اعتراضـات هـمـيـن       
بــخــش کــارگــران بــود. انــقــالب بــا            
ــارج از مــحــدوده              ــراضــات خ اعــت
نشينان شروع شد و ايـنـان کسـانـي         
نبودند جز روستائيان کـنـده شـده از        
روستا و زمين که در جستجوي کـار  
بــه شــهــرهــا ســرازيــر شــده بــودنــد.           
کارگراني که به شهر رانده شده بودند 
بــدون ايــنــکــه از خــدمــات شــهــري           
بهرمند شـده بـاشـنـد. آب، بـرق، و               
حتي سرپناه مناسبي ي نداشتـنـد و     
ناگزير بودند در شرايط مـعـيـشـتـي        
حتي بدتر از زندگي روستائيشان بـه    

 سخت ترين کارها تن بدهند.  
 
اينها کليد انقالب را زدنـد. نـقـطـه           

اوج انقالب هم اعـتـصـاب کـارگـران        
صنعت نفت بود که بخش قديمي تـر  
و بــا ســابــقــه طــبــقــه کــارگــر ايــران            
محسوب ميشد و مبارزات نسـبـتـا    
طوالني را در کارنامه خـود داشـت.     
موتور انقالب کارگران بودند و نـقـد     
و اعتراضشان هم بـه نـفـس سـلـطـه             
سرمايه داري بود و نه کـمـبـودهـا و         
عقب ماندگي هاي سرمايه داري که 

اساس نقد جريانات اصـلـي چـپ آن        
 دوره بود.  

   
يـک نـقـد         ٥٧ به اين معنا انقـالب     

اجتماعي را مـطـرح کـرد، کـه چـپ            
، کمونيستـهـاي    ٥٧ ماقبل  انقالب 

آن دوره، در آن شريک نبودند. الـبـتـه     
اينطور نبود که با اصالحات ارضـي  

چپ بـه مـيـدان آمـد.            ٥٧ و انقالب 
چپ در ايران سابقه اش بر مـيـگـردد    
به بعد از انقالب اکتبر حتي به بـعـد     

ــقــالب        ــه و از          ١٩٠٥ از ان روســي
انقالب مشروطه در ايران نيـروهـا و     
سازمانهاي چـپ شـکـل گـرفـتـنـد.               
بخصوص بعـد از پـيـروزي انـقـالب            
اکتبر کمونيسم و مارکسيسم به يـک  
معـنـا در جـهـان مـد شـد. اغـلـب                     
جنبشهاي اعـتـراضـي خـودشـان را            
کمونيست و لنينيست ميدانستـنـد،   
در هــمــه کشــورهــا بــخــصــوص در           
کشورهـاي جـهـان سـوم بـلـشـويسـم               
محبوب بـود و حـتـي کسـي مـثـل               
ملک الشعراي بـهـار هـم در وصـف           
لنين شعر ميگفت. اغلب نـيـروهـاي    
سياسي استقالل طلب اعتـراضـشـان    
به اسـتـعـمـار و سـلـطـه کشـورهـاي                
امپرياليستي را تحت نام کمونيـسـم   
و مارکسيسم مـطـرح مـي کـردنـد.            

 ٥٧ جنبش چپي که قبل از انـقـالب     

در ايران وجود داشت محـصـول ايـن      
 شرايط بود.

 
با ايـن تصـويـري        محسن ابراهيمي:  

که شما ارائه داديد حزب کمونيسـت  
ايران نميتوانست در مقطـع انـقـالب      

روسيه تشکيل شود، الـبـتـه       ١٩٠٥ 
يک حزب کمونيست در ايـران در آن      
مقطع درست شده بـود. بـعـد از آن             
ــي و                   ــدائ ــک ف ــري ــوده و چ حــزب ت
گروههـاي مـتـفـاوت ديـگـر شـکـل               
گرفتند که هـمـه آنـهـا هـم خـود را                 
کمونيست مينامند. تفاوت بنيـادي  
اين چپ، اين کمونيستـهـا بـا حـزب         

 ٥٧ کمونيست ايران  بعد از انقـالب    
 را چگونه مي بينيد؟

 
اگـر بـخـواهـم بـطـور           حميد تقوائي:    

فشرده اين نيروهاي چپ  را کـه در          
بـيــن خـود نــيــز تــفــاوتـهــاي زيــادي            
داشتند، معرفي کنم وجه مشخـصـه   
ــعــمــار و                ــه اســت شــان اعــتــراض ب
ــه عــقــب                ــقــاد ب ــت وابســتــگــي و ان
ماندگيهاي سرمايـه داري در ايـران         
ــه                 ــن فصــل مشــتــرک هــم ــود. اي ب
ــبــل حــزب                 ــروهــاي چــپ مــاق ــي ن
کمونيست بود. از حزب توده گرفـتـه    
تا فدائي تا مشي مـائـوئـيـسـتـي و           
ديگر نيـروهـاي بـاصـطـالح آن دوره            



 3 ۷۱۹شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

"سياسي تشکـيـالتـي کـار" و هـمـه               
سازمانها و نيروهائي کـه بـعـدا بـه           
"خط سه" معروف شدند، اين جـهـت     
گيري عمومي را داشـتـنـد. ايـنـهـا              
مــتــعــلــق بــه جــنــبــشــي بــودنــد کــه           
ميخواست ايران فئودالـي يـا نـيـمـه          
فـئــودالــي را بــه يــک کشــور مــدرن             
صــنــعــتــي ســرمــايــه داري امــروزي        
تبديل کند و به همين خـاطـر عـلـيـه        
وابســتــگــي بــود چــيــزي کــه بــه آن             
ميگفتند بورژوازي کمـپـرادور و يـا         
سرمايه داري وابسته.  نقدشـان ايـن      
بود که چرا صنايع مادر در ايران پـا    
نگرفته است، چرا صنايـع سـنـگـيـن        
ايجاد نشده است، انتقادشان به ايـن    
بــود کــه صــنــايــع مــونــتــاژ اســت،            
کاالهايش بـنـجـل اسـت، و غـيـره.             
مثال اتومبيل سازيها نظير کارخانه 
پيکان را قبول نداشتند چون وابستـه  
بود، چون قطعات را از خـارج مـي           
ــکــرد، چــون                ــاژ مــي ــت آورد و مــون
محصولش کيفيت نـازلـي داشـت و        
غيره. از نظر سياسي انتقـادشـان بـه       
شاه اساسا اين بود که سگ زنجيري 
آمريکا است، چون بعـد از کـودتـاي        

مرداد و به مدد کودتاي آمريکا  ٢٨ 
سلطنتش را حفظ کرده بـود. عـلـت         
ديکتاتوري را هم همين وابسـتـگـي      
به آمريکا ميدانستند. از نقطه نـظـر    
اين چپ، بخشي از بـورژوازي ايـران       
که وابسته نـبـود، مـلـي و مـتـرقـي              

 محسوب ميشد. 
 
وقـتـي مـيــخـواسـتـنـد يـک قـالــب                  

طبقاتي و مـارکسـيـسـتـي بـه ايـن                
نظرات بدهند شـروع مـيـکـردنـد بـه           
جدول بندي طبقات. بورژوازي غـيـر      
کمپرادور که از نظر ايـنـهـا مـتـرقـي         
بود، خرده بـورژوازي شـهـري الاقـل           
اقشار متوسط و پايينش، دهقانـان،  
و کـارگـران ايـنـهـا هـمـه نـيـروهــاي                  
انقالب بودند. جدولي درست ميشد  
از طــبــقــات   انــقــالبــي کــه بــه آن                
ميگفتند خلق و اين خلق از بخـشـي   
از بورژوازي تا طبقه کارگر را شامل 
ميشد و تنـهـا قسـمـتـي کـه بـيـرون               
ميافتاد بخشي از سـرمـايـه دارهـا           
بودند که مستقيما وابسته بودند يـا    
شريک سرمايه هاي غربي بودنـد. از     
نظر اينان حکومت شـاه ايـن بـخـش         
کمپرادور را نمايندگي ميکرد و نـه      

 همه بورژوازي را.   
 

اينجا ميـخـواهـم    محسن ابراهيمي:  
بـبـرم      ٥٧ بحث را به مقطع انقـالب    

چون حزب کمونيست ايـران در سـال       

سـال     ٥ تشکيل شد يـعـنـي       ١٣٦٢ 
. در مــقــطــع       ٥٧ بــعــد از انــقــالب        

ما بـا گـروهـي مـواجـه             ٥٧ انقالب 
هستيم به نام سهند و بـعـدا اتـحـاد           
مبارزان کمونيست که شما خـودتـان   
از بنيان گزارانش هستـيـد. گـفـتـيـد          

نـقـد اجـتـمـاعـي چـپ               ٥٧ انقـالب    
سنتي بود و اين نقد عملي بـود کـه       
شرايط اجـتـمـاعـي تشـکـيـل حـزب             
کـمـونـيـسـت ايـران را فـراهـم آورد.                 
ميدانيم  گـروه   اتـحـاد مـبـارزان                  
کمونيست آن چپ را نقد کـرده بـود.       
من ميخواهم  در اين رابـطـه نـقـش         
سهند و اتحاد مبارزان کمونيست را 
در نقد آن چپ و منابع اصـلـي و تـم        
هاي اصلي که با آن رفت سـراغ ايـن     

 چپ را توضيح بدهيد.  
 

الزم اسـت قـبـل از          حميد تقـوائـي:      
آنکه به  "سهند"  و اتـحـاد مـبـارزان        
بــپــردازيــم در مــورد زمــيــنــه هــاي           

سياسي آن دوره بـيـشـتـر      -اجتماعي
 توضيح بدهم.

   
جريانات اصلي چپ در آن  دوره در       
واقع جنبشي را نمايندگي ميکردنـد  
کــه در بــهــتــريــن حــالــت خــواهــان             
تغـيـيـرات و رفـرمـهـائـي در نـظـام                  
موجود بود. ايـن نـيـروهـا خـواهـان             
کنار زدن کامل عقب مـانـدگـيـهـاي      
فئودالي و کمبودهاي بقول خودشـان  
سرمايه داري وابسته، سرمايه داري   
کمپرادور بودنـد. ايـن يـک جـنـبـش              
اجتماعي وسيعي بود که چپ سنتي 
يـک گـوشـه اش بـود. مـجـاهـديـن،                   
بقاياي جبهه ملي و نـهـضـت آزادي        
نيز به همين جنبش متعلـق بـودنـد.      
نيروهاي اسالمي هم فعال بودند کـه  
از يک مـوضـع فـئـودالـي و تـمـامـا               
ارتجاعي با آمريکا مخالف بـودنـد.   
خميني منتـهـي عـلـيـه راسـت ايـن              
نيروها قرار ميگرفت. بعنوان مـثـال    
او و طرفدارنش به دادن حـق راي بـه       
زنان اعـتـراض داشـتـنـد و بـخـاطـر               
مخالـفـت بـا دسـتـاوردهـاي تـمـدن               

 بشري ضد غرب بودند.   
 
 -تا آنجا که به جنبش رفرميستـي     

ضد فئودالي مـربـوط مـيـشـود در            
دوره قبل از اصالحـات ارضـي ايـن        
جنبش معني و موضوعيت داشت. 
ــب                  ــق ــا از ع ــع ــه واق ــع چــون جــام
ماندگيهائي رنج ميبرد که اساسا از 
سلطه اربـابـان و فـئـودالـهـا نـاشـي                 
ميشد. خود شاه يکي از فئودالهـاي   
بــزرگ بــود. رضــا خــان امــالک و                

اراضي وسيعي غصب کـرده بـود و         
پسرش هم اينها را به ارث برده بـود.  
دربار يک فئودال عمـده در جـامـعـه         
بود و قدرت سياسي و اقتصـادي را    

 در دست داشت. 
 
از نـظـر اجـتـمـاعـي بـخـش اعـظـم                  

ــي                ــدگ ــا زن ــاه ــت ــه در روس ــع ــام ج
ــيــکــردنــد، عــدم بــهــداشــت و                 م
بيماريهائي مثل تـراخـم و مـاالريـا         
وغــيــره بــيــداد مــيــکــرد، حــداقــل            
ــوده               ــداشــت، ت ــود ن ــي وج آمــوزش
عظيمي از مـردم از  بـرق و آب و                 
حداقل خدمات شهري محروم بود و   
غيره. بخش اعـظـم جـامـعـه  ايـران              
اينطور زندگي مـيـکـرد. در چـنـيـن            
شرايطي نيروهاي رفرميستي و ضـد  
فئودالـي کـه خـواهـان تـغـيـيـر ايـن                  
وضعيت بودند مـتـرقـي مـحـسـوب         
ميشدند. جنبش رفرمـيـسـتـي ضـد         
فئودالي از نظر اجـتـمـاعـي مـعـنـي          
داشت و يک جـنـبـش مـتـرقـي و رو             

 بجلو محسوب ميشد. 
  
يک بخش از اين جنبش خود را چپ  

مي ناميد هـمـانـطـورکـه کـه گـفـتـم              
بدليل اينکه پيروزي انقـالب اکـتـبـر       
در شوروي چپ و کال کـمـونـيـسـم را        
تبديل کرده بود به يک گفتمان و يـک  
دکترين و به يک سياست محبوب و   
پر نفوذ در ميان تـوده مـردم دنـيـا.           
نيروهائي که قبل از انقـالب اکـتـبـر       
تحت نـام دمـوکـراسـي، تـحـت نـام                
ليبراليسم، تـحـت نـام  مـبـارزه بـا                 
فـئـودالـيـسـم و اسـتـعـمـار و غـيـره                    
فعاليت ميکردنـد بـعـد از انـقـالب            
اکتبر و با پيروزي انقالب در روسيـه  
تحت نام چپ و کمـونـيـسـم بـمـيـدان          

 آمدند. 
 

نمونه مشخـص و مـوفـق ايـن نـوع              
روي آوري بــه چــپ، انــقـالب چــيــن            
است. مائوئيسم چيزي نـيـسـت جـز          
مبارزه با فـئـودالـيـسـم در چـيـن و                
مبارزه با نيروهاي اسـتـعـمـارگـر در        
اين کشور. مائوئيسم جامعـه چـيـن       
را نيمـه مسـتـعـمـره نـيـمـه فـئـودال                 
ميدانست و وظيفه و هـدف خـود را       
مبارزه با فئودالـيـسـم و اسـتـعـمـار            

 تعريف ميکرد. 
 
چنين جنبشي قبل از انقالب اکتبـر   

و پيروزي بلشويسم خود را حـرکـتـي      
استقالل طـلـبـانـه، دمـوکـراتـيـک و               
مبارز راه دموکـراسـي مـي نـامـيـد           
ولي مائوئيسم خـود را کـمـونـيـسـم           
معرفي ميکند و در دنـيـا بـعـنـوان             

شاخه اي از مارکسـيـسـم شـنـاخـتـه          
 ميشود.  

 
ــت                 ــي ــران هــم شــاهــد وضــع در اي

مشابهي هستيم. نيروي چپي نـظـيـر    
حزب توده يک حزب پـرو شـوروي و         
مدعي کمونيـسـم بـود، امـا بـطـور             
واقعي به يک جنـبـش رفـرمـيـسـتـي          
استقالل طلـبـانـه ( از انـگـلـيـس و                 
آمريکا) تعلـق داشـت. حـزب تـوده             
يک حزب رفرميستي بود با خواسـت  
بيرون راندن آمريکا، ملـي شـدنـهـا،       
يک نوع سرمايه داري دولـتـي، رشـد      
صنعت و غيره. براي حـزب تـوده و          
نيروهائي نظير او سوسياليسم صرفا 
يک آرمان دور دست است که ظاهـرا  
بايد بعد از طي مراحل متعددي بـه    
آن رسيد، ولي مواضع و سيـاسـت و     
عملکرد واقـعـي آنـهـا از چـارچـوب             
اصالحاتي در سيستم موجود فـراتـر   

 نميرود. 
 
اين نيروها تا قـبـل از اصـالحـات           

ارضي رفرميستهاي ليبرالي هستند 
که در چارچوب جوامـع فـئـودالـي و         
ماقبل سرمـايـه داري تـغـيـيـرات و             
ــع                 ــت رفـ ــهـ ــي در جـ ــاتـ ــالحـ اصـ
عقبماندگي هاي فئودالي را مـطـرح   
ميکنـنـد ولـي بـعـد از اصـالحـات                
ارضي حتي ديگر اين جايگاه را هـم  
ندارند. چون در اثر اصالحات ارضي 
بخش زيادي از روستائيان بـه شـهـر        
ها رانده ميشوند، شهر نشيني رشـد  
ميکند و آخرين بقاياي فئـودالـيـسـم     
از بـيـن مـيـرود. بـنـابـريـن از نـظـر                    
اجتماعي و اقتصاد سياسـي ديـگـر      
نقد و اعتراض به عقب ماندگيـهـاي   
ماقبل سرمايه داري مـوضـوعـيـت         
خود را از دست ميدهد. بـا سـلـطـه          
ــوقــي و                  ــحــق ــي ــر و ب ــق ــه ف ســرمــاي
ديکتاتوري اي که منشا  آن ديـگـر         
سلطه سرمايه در جامعه است و نـه      
مصائب ناشـي از اقـتـصـاد اربـاب            
رعيتي و عـدم رشـد سـرمـايـه، بـر                 
جامعه مسلط ميشـود و گسـتـرش        
پيدا ميکنـد. در چـنـيـن شـرايـطـي               
چشم انداز و افق رفـرمـهـاي بـورژوا         
ليبرالي به آخر خط ميرسد و از نظـر  
سياسي به جامعه و زندگي کارگـران  

 و توده مردم بي ربط ميشود.  
 
فاصله اصالحات ارضي تا انقالب   

دوره اي اســـت کـــه چـــپ                       ٥٧ 
رفرميـسـت و مـعـتـرض بـه عـقـب                 
ماندگيهاي فئودالي بايد با خـودش    
تعيين تکليف کند. بخـشـي از ايـن         

چپ به بن بست ميـرسـد و بـخـشـي          
مشي چريکي را انتخاب مـيـکـنـد.       
بخشي طـرفـدار شـوروي و بـخـشـي             
ــران را               ــيــســت اســت کــه اي ــوئ مــائ
همچنان، به پيروي از الگوي چـيـن،     

نـيـمـه مسـتـعـمـره             -نيمه فـئـودالـي   
ميداند. اين چپ عـلـيـه وابسـتـگـي            
اقتـصـادي (بـورژوازي کـمـپـرادور)            
است وهدفش  صنعتي شدن ايران و   
رشد صنايع سنگين و اقتصاد ملـي  
و مستقل است و از نـظـر سـيـاسـي            
عــلــت ديــکــتــاتــوري را وابســتــگــي        
ميداند و به حکومـت شـاه بـعـنـوان          
"سگ زنجيري آمـريـکـا" مـعـتـرض           

 است.      
    
نقد اجتماعي ايـن چـپ      ٥٧ انقالب  

بود. براي کارگر صنعت  نفت، بـراي   
کــارگــر ذوب آهــن "صــنــايــع مــادر           
نداريم" پـوچ اسـت. بـراي کـارگـران                
خارج از مـحـدوده نشـيـن صـنـايـع                
سنگين نداريم معني ندارد. براي او    
اين مهم است که چرا من کـارگـر از       
روستا کنده شده از حداقل خـدمـات     
شهري، از آب و بـرق و مـدرسـه و                  
بيـمـارسـتـان و حـتـي يـک سـرپـنـاه                   
محروم هستم. بنابرين جدال مـيـرود    
بر سر مقابله کار و سرمـايـه. ديـگـر        
مقابلـه بـا بـقـايـاي فـئـودالـيـسـم و                   
اعــتــراض بــه عــقــب مــانــدگــيــهــاي        
ــردم                 ــوده م ــان ت ــي ــه در م ســرمــاي

 جايگاهي ندارد. 
   

ايـن نـوع        ٥٧ بطور ابژکتيو انقالب   
نقد و اعتراض عقب مانده را نـمـي       
پذيرفت. زبان و چهره اش اين  نبـود.  

در مضـمـون و بـطـور              ٥٧ انقـالب    
عيني ضد کاپيتاليـسـتـي بـود امـا          
چپ سنتي اين مضمون را نمايندگي 
نميکـرد. بـراي روشـن شـدن بـحـث                
مثـالـي مـيـزنـم. در رونـد انـقـالب                  
آزاديهاي دو فاکتو بوجود آمده بـود.  
بقدرت انقالب شرايطي ايجـاد شـده     
ــچ                  ــي ــاب ه ــت ــشــار ک ــت ــه ان ــود ک ب
ــداشــت. ايــن دوره             ــتــي ن مــحــدودي
اصطالحا دوره "کتابهاي جلد سفيد"  
ــب                ــت ــون ک ــشــود، چ ــي ــده م ــي ــام ن
مارکسيستي غالبا با جلد سفيد در 

 کتابفروشي ها بفروش ميرسيد. 
کتاب سـرخ مـائـو تـيـراژ چـنـدانـي               
نداشت اما کتابهاي لنين بيشـتـريـن    
تــيــراژ را داشــت. بــدلــيــل ايــنــکــه             
مائوئيسم جواب نمي داد. محاصره   
شهرها از طـريـق دهـات و جـنـگ                
طوالني و غيره جواب مسائلي نبود 
که انقالب حول آن شکل گرفته بـود.  



 4  ۱۳۹۶دي  ۶ انترناسيونال 

ايـران بـيـشـتـر شـبـيـه                ٥٧ انقـالب    
انقالب اکتبر بود تا جنگ طـوالنـي     
در ويتنام و چين، محاصره نـظـامـي    
شهرها از طريق دهـات، يـا جـنـگ           
چريکي و  کاسـتـروئـيـسـم. انـقـالب           
ايران نه ادامه مبارزه چريـکـي بـود،      
نه ادامه مبارزات ارتش آزاديبـخـش   
خلق، و نه ادامه محاصره شهرها از   
طريق دهـات. انـقـالب از شـهـرهـا                
شــروع شــد، کــارگــران اعــتــصــاب           
کردند، توده هاي کارگر و محرومين 
و خارج از محدده نشينان در شهرها 
به حرکت در آمدند، شوراهـا شـکـل      
گرفتند، کارگران اعتصاب کردند، و 
نهايتا با قيام شـهـري رژيـم شـاه را             
بزير کشيدند. روندي مانند انـقـالب      

روسيه. بر متن اين شـرايـط       ١٩١٧ 
عيني و واقعي خواه ناخـواه چـپ آن       
دوره متوجه شد که کاسترو و مـائـو     
و انورخوجه و کمونيسـم اردوگـاهـي      
بدرد اين تجربـه نـمـيـخـورنـد، بـايـد             
بروند به سراغ لنـيـنـسـيـم و تـجـربـه             
انقالب اکتبر. ميخواهم بگويم حتي 
ــيــات                ــه ادب در ســطــح روي آوري ب
مـارکســيــســتــي انـعــکــاس شــرايــط       
ــان                   ــيـ ــه داري را در مـ ــايـ ــرمـ سـ
روشنفکران چپ و سازمانهـاي چـپ     
مشاهده ميکنيد. سازمانهائـي کـه      

ــالب                  ــقـ ــري انـ ــيـ ــل گـ ــکـ   ٥٧ شـ
تـئـوريـهــايشـان مــبـتـنــي بـر نـيـمــه                
مســتــعــمــره نــيــمــه فــئــودال و نــقــد           
کمپرادوريسم و غيره و غيـره را بـي       
اعتبار ميکند و بـه هـمـيـن دلـيـل               
ــا دچــار                   ــادي از آنــه ــشــي زي ــخ ب
سردرگمي و بحران  ميشوند. مـثـال      

خـرداد     ٣٠ سازمان پيکار قـبـل از       
بر سر همين تناقضات نتوانست  ٦٠ 

دوام بياورد و تجزيه شد و خيـلـي از     
سازمانهاي ديگر. اين شرايط قـبـل      
از آنـکـه سـهـنـد و اتـحـاد مـبـارزن                  
نظراتش را مطرح کند، کسـي را بـه       
ميدان فراميخواند، نيـروئـي را  بـه          
ميدان فراميخواند که تـئـوريسـيـن،       
صاحبنظر و سياست پرداز ايـن دور      
جديد مبارزه طبقه کـارگـر در ايـران        
باشد و نه ميراث دار دوره مـا قـبـل      

 آن.
 

توضيحات خوبي محسن ابراهيمي:  
داديد. در چنين شرايطي سهند و در  
ادامه آن اتحاد مبارزان کمونـيـسـت    
شکل گرفت. اساس نقد اين گـروه و       
هدف و محور اصلي کارش چه بود؟ 
در ايــن مــوارد مــقــداري تــوضــيــح          
بدهيد. خـوبسـت از سـهـنـد شـروع                
کنيد که  نسل جوان از زبان خودتـان  

 با اين تاريخ آشنا بشود. 
  

ميخواهم ايـنـرا مـد        حميد تقوائي:  
نــظــر داشــتــه بــاشــيــم و امــيــدوارم            
مخاطبين اين بحث هم به اين توجـه  
کنند که  ما داريم از انـعـکـاس يـک       
شرايط عيـنـي واقـعـي در جـامـعـه              
ايران صحبت ميکنيم کـه اسـاسـش      
هست سرمايه داري شـدن جـامـعـه.       
ــه                     ــقــدي ب ــوع ن ــر ن ــجــه ه ــي ــت در ن
کمـبـودهـاي سـرمـايـه داري ديـگـر               
معني نميدهد و يک بينش و تئـوري  
و نظريه اي ضرري ميشـود کـه نـقـد         
جامـعـه مـوجـود بـاشـد از ديـدگـاه                 
کــارگــر خــارج مــحــدوده و کــارگــر            
صنعتي. بر اين مبنا يک چپي بـايـد    
بميدان ميآمد و تئوريهاي تـازه اي      
ميآورد که جواب مسائل واقعي آن   

 دوره باشد. 
 

اولين سئوال ايـن بـود کـه مـبـنـاي               
اقتصادي ديکتاتـوري در     -سياسي 

ايران چيـسـت؟ فـئـودالـيـسـم اسـت،             
استبداد نـوع قـرون وسـطـي اسـت؟              
ــورژوازي           ــکــاســت؟ ب ــطــه آمــري ســل
کمپرادور است؟ و يـا ...؟  اولـيـن                 
جزوه که سهند مـنـتـشـر کـرد طـرح             
تــزهــاي فشــرده اي بــود در مــورد              
انقالب ايران و نقش پرولتاريا. جـزوه   
اي که به خطوط عمده معروف شـد.    
اين جزوه ميگويـد ديـکـتـاتـوري در          
ايران ضـرورت حـاکـمـيـت سـرمـايـه             
داري است و ربطي بـه کـمـپـرادور و         
غير کمپرادور ندارد. کـل سـيـسـتـم           
سرمايه داري در ايـران وابسـتـه بـه             
سرمايه هاي امپرياليستـي اسـت و       
اين واقعيت استثمار شـديـد طـبـقـه          
کارگر را ايجاب ميکـنـد. بـعـبـارت         
ــوم               ــه ــک مــف ــگــي ي ــگــر وابســت دي
اقتصادي است که بطور ارگانيک بـه    
کارکرد سـرمـايـه در ايـران مـربـوط             
ميشود و نـه بـه ايـن يـا آن بـخـش                   
سرمايه داران. بر اين مبنا مـا ايـن        
نــظــريــه را مــطــرح کــرديــم کــه                    
ديکتاتوري عريان در ايران ضـرورت  
تامين منافع کل طبقه سرمايـه دار    
است و گفتيم تامـيـن کـار ارزان  و            
 فوق سود مبناي ديکتاتوري است. 

   
بنابرين اينکه شـاه سـگ زنـجـيـري            
است، يا اينکـه ديـکـتـاتـوري ثـمـره            

مرداد اسـت     ٢٨ کودتاي آمريکائي 
و يا اينکه بـا اسـتـقـالل، ايـران آزاد            
مي شود و نـظـراتـي از ايـن قـبـيـل              
ربــطــي بــه واقــعــيــات ســيــاســي و             
اقتصادي جامعه ندارد. ما بحث را    

بــرديــم ســر ايــن کــه ديــکــتــاتــوري            
ضرورت حاکميت کل طبقه سرمايـه  
دار است. گفتيم اين پـوچ اسـت کـه         
ايران ميتواند مثـل فـرانسـه بشـود،         
سرمايه داري بماند و بعد دمکراسي 
مثل فرانسه بوجود بـيـاورد، چـنـيـن        
اتفاقي نميتواند بيافتد، اگر سرمايه 
داري در اين مملکت هست هـمـيـن       

 است که هست.
 

اين نظريه صرفا يک حـکـم تـئـوريـک        
نيست، يک واقعيت و تجربه تاريخي 
اسـت. از انــقـالب مشـروطــيـت تــا              
همين امـروز ديـکـتـاتـوري بـعـد از              
ديکتاتوري در ايران روي کـار آمـده       
است. مليون آمده انـد، اسـالمـيـون          
آمده اند، رضا خان و مـحـمـد رضـا         
شاه آمده اند و امروز هـم اسـتـبـداد         
اسالمـي بـر جـامـعـه حـکـم اسـت.                 
جــامــعــه ايــران از نــظــر آزاديــهــاي            
سياسي حتي از ترکيه عقب ترسـت،  
چون ميخواهند تسمه از گرده طبقـه  
کارگر بکشند. ما در جـزوه خـطـوط       
عمـده  ديـکـتـاتـوري را بـه سـلـطـه                    
سرمايه وصل کـرديـم و ايـن بـحـث              
جديد بود. سهند در مقطـع انـقـالب       

 با اين تز شروع کرد.  ٥٧ 
 

سـهـنـد چـطـور        محسن ابراهـيـمـي:       
 شکل گرفت؟   

 
سـهـنـد در ادامـه         حمـيـد تـقـوائـي:           

فعاليت جمعي شکل گرفـت کـه کـه        
بعنوان يـک مـحـفـل        ١٣٥٥ در سال 

مطالعاتي در لندن تشکيل شد. اين  
محفل شامـل دوسـتـانـي بـود  کـه               
بــعــضــا از ايــران يــکــديــگــر را                   
ميشناختيم و يا در لندن با يکديگر 
آشنا شده بوديم از جـملـه مـنـصـور            
حــکــمــت، ايــرج آذريــن، جــمــشــيــد          
هاديان، ميترا دانشي و من. دوست  
ديگري هم جزء ايـن جـمـع بـود کـه              
چون از همان ابتدا از ما جـدا شـد و       
مسير ديگري در پيش گرفت لزومي 

 ندارد اسمش را ذکر کنم.  
 

مــا هــمــه خــود را مــارکســيــســت             
ــم و بـــه مســـائـــل              ــتـــيـ مـــيـــدانسـ
مارکسيسـتـي  عـالقـمـنـد بـوديـم.               
هنوز خبري از انقالب در ايران نبود. 
متون و موضوعات مورد مطـالـعـه    
ما عبارت بود از کتـاب کـاپـيـتـال،        
ــيــســم             ــال ــري ــويســم، مــات ــقــد مــائ ن
ديالکتيک، نوشتـه هـاي کـالـسـيـک           
مارکسيستي مثل آنتـي دوريـنـگ،      
مبارزه طبقاتي در فرانسه و غيـره و    
غيره. اين يک جمع مطالـعـاتـي بـود        

که مسائل و موضوعات پايـه اي و      
 مهمي  را پوشش ميداد.   

 
با اولين جرقه هاي انقالب در سـال     

ــهــاي              ٥٦  بــراي جــمــع مــا ســئــوال
مشخصي مـطـرح شـد. مـثـل ايـن                
ســئــوال کــه ضــرورت و مضــمــون             
ديکتاتوري در ايران چيست؟ وظيفـه  
انقالبي که شکل ميگيرد چـيـسـت؟    
چه ميتواند بکند و چـه نـمـيـتـوانـد             

 بکند؟ و غيره.  
 

بخاطر دارم يک بحث مـا حـول ايـن          
موضوع بود که طبقه کارگر چگـونـه   
ميـتـوانـد از ايـن انـقـالب قـويـتـر،                  
منسجمتر، متحدتر بـيـرون بـيـايـد.        
چون ما ترديدي نـداشـتـيـم کـه ايـن             
انقـالب نـمـيـتـوانـد مسـتـقـيـمـا بـه                   
سوسياليسم منجر بشود، نميتـوانـد   
به آزادي کامل طبقه کارگـر مـنـجـر       
بشود، چون شرايط ذهنـي ايـن امـر        
( از جمله حزب طبقه کارگر) آمـاده    
نبود. مساله ما اين بود که   طـبـقـه    
کارگـر در دل ايـن تـحـول چـقـدر و                   
چگونه ميتواند قويتر، متشکلتـر و    
متحدتـر بشـود. حـزب و ضـرورت               
تشکيل حزب اينجا قرار ميگـرفـت.   
آيا ميتوان شرايط تشکيل حـزب را      

 در دل انقالب فراهم کرد؟ 
  
اينها مضمون بحثهائي بود که مـا     

بعنوان معضالت و سئواالت کليدي 
انقالبي که در ايران شکل ميگـرفـت     
به آنها پرداختيم. نتيجه ايـن بـحـث         
همان جـزوه انـقـالب ايـران و نـقـش               

 بود.  -خطوط عمده  -پرولتاريا 
ما شکل اوليه اين جزوه را در لـنـدن     
براي توضيح مواضعمـان بـراي يـک        
گروه ديگري به اسم آذرخش نوشتيم. 
آنها از طرفداران نظرات تقي شـهـرام   
بودند که در مورد بورژوازي ملـي و    
ضرورت ديکتاتوري در ايران نظرات 
مشابهي با ما داشت. ما تزهايمـان   
را نوشتيم که خـودمـان را مـعـرفـي          
کـــنـــيـــم. در آن زمـــان هـــوادارن                
سازمانهاي چـپ ايـرانـي، از جـملـه            
آذرخــش، عضــو کــنــفــدراســيــون             
دانشجويان بـودنـد، امـا مـا نـه در              
کنفدراسـيـون و نـه نـيـروهـاي چـپ                 
عضــو کــنــفــدراســيــون ســابــقــه اي           
نداشتيم. البته من در ايران فعالـيـت   
سياسي مـيـکـردم ولـي عضـو  يـا                 
هوادارهيچ سازماني نبودم. منصور 
حکمت هم سابقه فعاليـت سـيـاسـي       
در ايران نداشت. محفل مطالـعـاتـي     
ما از همان ابـتـدا مـنـتـقـد نـظـرات             

چريکي، مائوئيستي، توده ايستي و 
شاخه هاي فکري ديگر چپ آن زمان 
بود. به اين اعـتـبـار تشـکـيـل گـروه            
سهند و اتحاد مبـارزان  ربـطـي بـه           
سنت چـپ آن زمـان نـداشـت و در                 

 امتداد آن نبود. 
  

بخاطر دارم  در اوايل انقالب کـه در    
خارج هم همه فعال شده بـودنـد، مـا      
هم در بعضي از جـلـسـات هـوادران         
گروههاي مختلف در کنـفـدراسـيـون     
شرکت ميکرديم و بـحـثـهـايـمـان را           
مطرح ميکـرديـم. هـمـه گـيـج شـده               
بودند، و از يکديگر ميپرسيدند کـه    
اينها طرفدار کدام سازمان هستنـد.  

 -نظرات ما در دسته بنديهاي نظري
سياسي چپ آن دوره قرار نميـگـرفـت    

 و برايشان بديع و عجيب بود.   
 
بـه ايـران           ٥٧ ما  در پائـيـز سـال         

برگشتيم. در لندن قراري گـذاشـتـيـم        
که بعد از ورود بـه ايـران شـرايـط را           
بررسي کنيم و هـر يـک از اعضـاي              
محفل مايل بود دوباره دور هم جمع 
ميشويم و فعاليت سياسي را شـروع  
ميکنيم. منـصـور حـکـمـت و مـن              
سهند را تشـکـيـل داديـم و اولـيـن                 
کارمان چاپ و پخش جـزوه خـطـوط      
عمده بـود. ايـن را هـم بـگـويـم کـه                   
سهند بعنوان هسـتـه هـوادار آرمـان         
طبقه کارگر شروع به فعالـيـت کـرد.      
آرمان  يکي از گروهاي منشعـب از    
سازمان مجاهدين و طرفدار نظـرات  
تقي شهرام بود و مواضعش  در نقـد  
بورژوازي ليبرال به مـا نـزديـک بـود           
ولي بزودي متوجه شديم که حرفهاي 
ما خيلي جلوتر از سـازمـان آرمـان          
است و به هـمـيـن دلـيـل سـهـنـد بـه                
سرعت تبديل شـد بـه گـروه اتـحـاد              

 مبارزان کمونيست.  
 

سئوال من اينجـا  محسن ابراهيمي:  
اينست کدام نقطه نظرات سهـنـد يـا      
اتحاد مبارزان کـمـونـيـسـت مـبـيـن           
تفاوت  با گروههاي ديگر بود؟ شمـا  
فقط اشاره کرديد و مـثـال زديـد بـه           
اين که منشا ديکتـاتـوري در ايـران        
چيست و جواب شمـا از گـروهـهـاي         
ديگر متفاوت بود. آنموقع جـزوه اي     
منتشر شد به اسم اسطوره بورژوازي 
ملي و مترقي و اگر بتوانـم از  ايـن         
اصطالح استفاده کنم  اين يک زلزلـه  
تئوريک بـود در داخـل چـپ ايـران.               
شما اگر ممـکـن اسـت يـک مـقـدار             
بيـشـتـر در مـورد ايـن تـفـاوتـهـا و                    
مشخصـا در مـورد ايـن جـزوه کـه                
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واکنشها چه بود و خود اين جزوه چـه  
 ميگفت توضيح دهيد.

 
ايـن جـزوه دو جـنـبـه            حميد تقوائي:  

داشت. يکي جـنـبـه اقـتـصـادي کـه             
توضيح ميداد که سرمايه و سرمايه 
داري چيست، چـون نـيـروهـاي چـپ            
سنتي شناخت درستـي از سـرمـايـه         
داري نداشتند و همانطور کـه گـفـتـم       
نقدشان اساسا به عقب ماندگـيـهـاي    
سرمايه داري بود. نظير نقد خارجـي   
و وابسته بودن سرمايه، اعتراض بـه    
بورژوازي کمپرادور و صنايع مونتاژ 
و غيره. ازاين نقطه نظـر يـک جـنـبـه           
مــهــم اســطــوره بــورژوازي مــلــي و            
مترقي نقد عميق و مـارکسـيـسـتـي      
سرمايه داري بود. منصور حـکـمـت     
در اين نـوشـتـه نشـان مـيـدهـد کـه                 
سرمايه داري يک سيستم اقتـصـادي   
و يک رابطه اجتمـاعـي بـيـن طـبـقـه            
کارگر و سرمايه دار است و سرمايـه  
دار و حکومت طبـقـه سـرمـايـه دار          
فقط انعکاس ضروريات کـارکـرد و       
سود و سود آوري و انباشت سرمايـه  

 است.
 

جنبه دوم نتيجه گيـري سـيـاسـي از         
ايــن نــظــريــه بــود. جــزوه "اســطــوره             
بورژوازي ملي و مترقي"  تـوضـيـح         
ميداد که چرا ديکتاتوري ضرورتـش  
از سودآوري سرمايه نشات ميگيـرد  
و نه از مليت صاحب سرمايـه و يـا       
اينکه "وابسته" است يـا "مسـتـقـل"           
است و غيره. بحث ما ايـن بـود کـه         
سيستم سرمايه داري در ايـران چـون     
از نظر سطـح تـکـنـولـوژي، از نـظـر              
ترکيب ارگانيـک سـرمـايـه، از نـظـر             
رشد نيروهاي مولده و وسايل تولـيـد   
و غيره خـيـلـي از غـرب عـقـب تـر                  
است، براي اين که بـتـوانـد در بـازار         
جهاني رقـابـت کـنـد و بـراي آنـکـه                  
سـرمـايـه گـذاري در ايـران بــه نـفــع                 

يعني بـراي     -صاحب سرمايه باشد 
سرمايه هاي امپـريـالـيـسـتـي حـوزه          

ناگزير اسـت    -توليد فوق سود باشد
تسمه از گرده طبقه کارگر بـکـشـد و      
لذا به ديکتاتـوري عـريـان احـتـيـاج           

 دارد.  
 

به ايـن تـرتـيـب تـوضـيـح سـرمـايـه                   
بعنوان يک رابطه اجتماعي بـيـن دو       
طبقه اصلي جامعه  پـايـه و اسـاس        
نقد ما به ديدگاهي بود که بـخـشـي      
از طـبـقـه سـرمـايـه دار را مـلـي و                   
مترقي ميدانست. اينها دو مـولـفـه       
اصلي بحث اسطوره بورژوازي مـلـي     

و مترقي است که همانطور که اشاره 
کرديد بـراي چـپ ضـد آمـريـکـائـي              
استقالل طلب و ضد کـمـپـرادور يـک       

 زلزله تئوريک محسوب ميشد. 
 

اين جزوه نشان مـيـداد مسـتـقـل از          
اينکـه گـروهـهـائـي مـثـل نـهـضـت                 
آزادي، ليبرالها، و جبهه ملي زمـان    
شاه که ادعاي دمکراسي داشتند در 
مورد خودشان چه ميگـويـنـد و چـه         
فکر ميکنند، اگـر بـقـدرت بـرسـنـد           
نميتوانند ديکتاتور نباشند. از نـظـر    
متدولوژي اين جزوه نمونه گويائي از 
کاربرد اين شيوه مارکسيستـي بـود     
که  نقطه عزيمت تحـلـيـل مـا بـايـد           
مناسبـات و رونـدهـاي اقـتـصـادي             
باشد و نه اشخاص و احـزاب. مـهـم         
اين نيست کـه احـزاب و نـيـروهـاي              
سياسي در مورد خودشان چـه فـکـر      
ميکنند و يـا چـه ادعـائـي دارنـد،                
احزاب را هم مثل اشخاص نبايد بـر  
اســاس آنــچــه در مــورد خــودشــان            
ميگويند سنجيد بـلـکـه بـايـد ديـد             
بطور واقعي چه چيزي را نمايـنـدگـي    
ميکنند. ممکن است اين نيروها بـا  
شاه مخالف باشند ولي ديکتـاتـوري   
شاه به نفع همه  آنهاست، در واقع به 
نفع  کل طبقه سرمايه دار است. هـر   
يک از اين نيروهاي مـلـي و لـيـبـرال          
مخالف شاه هم که بـقـدرت بـرسـنـد        
اگر از شاه بدتر نشوند، دسـت کـمـي      
ــان                 ــم ــد داشــت. ه ــخــواهــن از او ن
ديکتاتـوري را پـيـاده مـيـکـنـنـد و                 
بنابراين بورژوازي مـلـي و مـتـرقـي          
وجود خارجي ندارد و اسطوره است. 
سرمايه اگر در اين جامعه ميخواهد 
سود ببرد به يک ديکتاتـوري شـبـيـه       
گورستان آريامهري حاال با عـمـامـه    
يا تاج يا هر شکل ديگـري احـتـيـاج       
دارد. ايــن اســاس بــحــث اســطــوره            

 بورژوازي ملي و مترقي بود.   
 
 -اين بـحـث  يـک زلـزـلـه تـئـوريـک                  

سياسي بـود چـون نـمـيـتـوانسـتـنـد                
بخوانند و قبول نکننـد. خـيـلـي هـا           
بعد از اين جزوه رفتند سـراغ کـتـاب      
کاپيتال ببينند واقعا سرمـايـه داري     
چيست. چون چپ ايران سنتا زياد به  
کتاب کاپيتال ارادتي نداشت، سنتـا  
از کتاب سرخ  مـائـو و جـزوه هـاي             
مشي چريکي و يا نوشته هاي لنيـن  
و غيره فراتر نمي رفت. سند هويتـي   
ــارزه                مشــي چــريــکــي جــزوه " مــب
مسلـحـانـه هـم هـم اسـتـراتـژي هـم                  
تاکتيک" بود. براي مائوئيستها هـم      
مبنا کتاب سرخ بود. کسي به سراغ  

کتاب کاپيتال مارکس و نقد عمـيـق   
مارکسيستي به نظام سرمايـه داري    
نرفته بود. به همين دليل ايـن جـزوه         
باعث شد عده زيادي متوجه شـونـد     
که سرمايه و سرمايه  داري را نـمـي     
شناسند. کمونيستهائي که نميدانند 
دشمـن اصـال کـيـسـت و اهـداف و                 

 منافعش کدامست.
 

بدنه سازمانها اين نظرات را کـه بـه       
مارکسيسم انـقـالبـي مـعـروف شـد           
جذب کردنـد و بـه آن روي آوردنـد.              
بدنبال جزوه اسطوره نوشته هاي مهم 
ديگري در آن دوره از سـوي اتـحـاد            
مبارزان منتشر شد که همه آنـهـا را     
منصور حکمت نوشته بود. خـطـوط    
عمده را منصور حـکـمـت ومـن بـه             
کمک هم  نوشتيم ولي بقيه جزوات و 
مقاالت با يکي دو استثنا هـمـگـي      
اثر منصور حکمت است. اين نوشته 
ها اساسا نظرات چپ سنـتـي را کـه        
ــظــرات               ــوان ن ــن ــع ــح دادم ب ــوضــي ت
پوپوليستي و يا سوسياليسم خلـقـي   

 به نقد ميکشيد.  
 
يک نوشته سياسي مـهـم مـنـصـور          

حکمت در آن دوره  "دو جـنـاح در                
ضد انقالب بورژوا امپريـالـيـسـتـي"      
است که مباني سياسي  کشـمـکـش    
مـيـان جـنـاح بـنـي صـدر و جـنـاح                    
ــزب               ــه ح ــع ک ــمــوق ــگــراي آن اصــول
جــمــهــوري اســالمــي در ان زمــان             
نمايندگي ميکرد را توضيح ميداد. 
اساس نوشـتـه ايـن بـود کـه هـر دو                 
جناح مـتـعـلـق بـه يـک کـمـپ ضـد                  
انقالب هستند کـه بـه شـيـوه هـاي              
متفاوتي منافع کل بـورژوازي ايـران     
و بورژوازي جهاني را در مـقـابلـه بـا       

 نمايندگي ميکنند. ٥٧ انقالب 
 

يک بحث منصور حکمـت و اتـحـاد        
مـبـارزان ايـن بــود کـه خـمـيــنـي و                  
جمهوري اسالمي نمـايـنـده انـقـالب        
نيست بلکه عامل سرکوب انـقـالب     
است. و تجربه به سرعت صحت ايـن   

 تز را ثابت کرد. 
 

عليرغم همه سرکـوبـگـريـهـاي رژيـم         
تازه بقدرت رسيده انقـالب  بـعـد از          
ــت، در                  ــاف ــه ي ــن ادام ــم ــه ــام ب ــي ق
کردستـان، در تـرکـمـن صـحـرا، در               
کارخانه ها در دانشـگـاهـهـا، و در           
اعتراضات وسيع زنان عليه حـجـاب   
ــاســتــهــاي فــوق ارتــجــاعــي             و ســي
حکومت تازه بقدرت رسـيـده. رژيـم         

 ٣٠ نهايتا با يـورش وحشـيـانـه در             

تــوانســت  انــقــالب را           ٦٠ خــرداد   
سرکوب کند. بر اين متن اسـت کـه         
دو جـنـاح در ضـد انـقـالب بــورژوا                
امپرياليـسـتـي نـوشـتـه مـيـشـود و                
تالش هر دو جـنـاح رژيـم را عـلـيـه             
انقالبـي کـه هـمـچـنـان ادامـه دارد                
بــروشــنــي بــه تصــويــر مــيــکــشــد و          

 توضيح ميدهد.  
 

کـه خصـلـت         ٥٧ يک ويژگي انقالب 
کارگري آنـرا نشـان مـيـداد تشـکـل             
شوراها بود. شوراها در همه جا سـر   
بر آورده بودند. طبقه کـارگـر عـمـال          
پارلمانتاريسـم را نـفـي کـرده بـود،               
شوراها در کارخانه هـا و حـتـي در            
مدارس و ادارات و دانشـگـاهـهـا و         
بخشهاي ديگر جامعه وسيعا شکـل  
گرفته بودند و دموکراسي همه جا با 
شورا مـعـنـي مـي شـد و بـا شـورا                  

تـا     ٥٧ تعريف ميشد. در فـاصـلـه           
شوراها وسيعا رشد کرد.  ٦٠ خرداد 

ايــن واقـــعــيــت در مــبـــاحــث و                  
موضعـگـيـرهـاي سـهـنـد و اتـحـاد                
مبارزان به شکل تاکيد بـر شـوراهـا      
بعنوان شکل راديکال سازمـانـدهـي    
توده اي کارگران، و در برنامه اتحـاد  
مبارزان، بعنوان پايه هاي حکومـت  

 کارگري بازتاب پيدا کرد.   
 

نوشته مهم ديگر منـصـور حـکـمـت        
که با استقبال مواجه شد "سه منـبـع    
سه جزء سوسياليسم خلقي" بـود کـه     
در سطـح فـلـسـفـي و اقـتـصـادي و                 
سياسي مبـانـي نـقـد مـارکسـيـسـم             
انقالبي به نظرات پوپوليستي غالـب  
بر جنبش چـپ سـنـتـي را تـوضـيـح              

 ميداد.  
 

همينجا با تـوجـه   محسن ابراهيمي:  
به اينکه اشاره به جنبشهاي ديـگـري   
کرديد کـه تـحـت نـام کـمـونـيـسـت                   
ــد در مــورد               ــکــردن ــت مــي ــي ــال ــع ف
پوپوليسم هـم  تـوضـيـح بـيـشـتـري               

 بدهيد.
 

پوپولـيـسـم عـنـوانـي         حميد تقوائي:  
بود که ما براي توصيف سازمانها و 
نيروهاي مدعي کمونيسم که  ربطي 
به نقد مارکسيستي سـرمـايـه داري        
نداشتند بکار ميبرديم. نـيـروهـائـي        
که بر عقب مـانـدگـي و وابسـتـگـي           
سرمايه داري و نه بر نفس استثمار و 
سيستم کارمزدي، نقد داشتند و بـه      
همين دليل از نظر سياسي از خـلـق،   
که ترکيبي بود از کارگران و دهقانان 
و اقشاري از خرده بورژوازي و حـتـي   

بخشي از طبقه سرمـايـه دار کـه از          
نظر آنها "مسـتـقـل" بـود، حـمـايـت              
ميکردند. ناسيوناليسـم و دفـاع از          
صــنــعــت و فــرهــنــگ "خــودي" و                
منسوب و محدود کردن ديکتاتوري 
و همه مصائب و مسائـل مـردم بـه        
امپرياليسم مهمتريـن خصـوصـيـت       

 پوپوليسم بود.  
 

ــهــاي               ــان ــازم ــن س ــري ــم ت ــســج ــن م
پوپوليست مائوئيست بودند و ايران 
ــيــمــه               ــيــمــه فــئــودل ن را کشــوري ن
ــد و            ــنـ ــتـ ــدانسـ ــيـ ــره مـ ــمـ ــعـ ــتـ مسـ
استراتژيشان با الگوبرداري از تجربه 
چين جـنـگ طـوالنـي و مـحـاصـره              
شهرها از طـريـق دهـات بـود. امـا               
نيروهائي هم نظير فدائيان خلـق کـه     
مائوئيست نبودند، اسـاسـا هـمـيـن          
مباني نظري و جهتگيري سياسي را  
داشــتــنــد. در انــقــالب اکــتــبــر هــم            
نيروهائي بودند که اسـاس نـقـدشـان       
عقب ماندگيهاي فـئـودالـي روسـيـه        
تزاري بود و بقول لنـيـن بـيـشـتـر بـر            
عدم رشد سرمايه داري نقد داشتـنـد   
تا به نفس سرمايه داري. اين ديـگـاه    
بوسيله منشويسم نمايندگي ميـشـد   
و به نظر من شـبـاهـت زيـادي بـيـن             
منشويکها و چپ پوپـولـيـسـتـي در        
ايران وجود دارد با اين تفاوت که در 

، بــر خــالف روســيــه         ١٣٥٧ ايــران   
، مناسبات فئودالي مسـلـط   ١٩١٧ 

نبود  که اميدوارم در ادامـه بـحـث          
 بيشتر به آن بپردازيم.  

 
نکته اي که مايلم در اينجـا مـطـرح      
کنم اينسـت کـه هـمـان زمـان چـپ               
اروپا، سنت چـپ  و کـمـونـيـسـم و                 
ــا،            ســوســيــال دمــکــراســي در اروپ
خواهان اصالحات و رفرمـهـائـي در      
جهت توسعـه خـدمـات اجـتـمـاعـي            
است. خواستهائي نظير رفاه بيشتر،  
بيمه بيکاري، بـهـداشـت و آمـوزش           
رايگان، افزايش دستمزدها و کاهش 
ساعات کار و غيره و غيره. اما چپ  
پوپوليستي در ايران کـال ازيـن نـوع        
مطالبـات بـيـگـانـه بـود. در تـمـام                  
ادبيات چپ پوپوليستي اثري از ايـن  
نـوع خـواسـتـهـا پـيـدا نـمـيـکـنـيــد.                   
برعکس همه بحث بـر سـر صـنـايـع          
مــادر و رشــد بــخــش صــنــعــتــي و            
حمايت از سـرمـايـه داران مـلـي و                
مستقل در مقابل صنـايـع مـونـتـاژ        

 است. 
 

از نظر سياسي ناسيوناليسم و اتـکـا   
به صنعت و فرهنـگ و رسـوم خـود          
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جايگاه بر جسته اي در ايـن تـفـکـر            
دارد. اين ديدگاه تفاوت چندانـي بـا      
ــزاب             ــزي احــ ــيــ ــتــ ــي ســ ــارجــ خــ
ناسيوناليست ندارد. آنـچـه خـط و           
جهتگيري احزاب راست اروپا اسـت    
در ايران در قالب استقالل طـلـبـي و      
مقابله با امپرياليسم و تحت عنوان 
ــشــود.               ــي ــرح م ــط ــســم م ــي ــون ــم ک
ناسيوناليسم، استقالل و صـنـعـتـي       
شدن از ارکان پوپولـيـسـم اسـت کـه          
اولين بار در نوشته "سه مـنـبـع سـه        
جزء سوسياليسم خلقي" به تـفـصـل       
مورد بـحـث قـرار گـرفـت و تـاثـيـر                 
زيادي بر ديگر سازمانها چپ در آن   

 دوره داشت. 
  

اينجا بايد تاکيد کـنـم کـه مـنـظـور           
من اين نيست که افـرادي کـه بـراي        
اين سياسـتـهـا هـا مـيـجـنـگـيـدنـد                
آرمانهاي واالئي نداشتند. هر کسي  
به اسم کمونيسم در هر مقـطـعـي از      
تاريخ به اعتراض بـرخـاسـتـه بـاشـد         
ــن،             ــري ــت ــاشــيــد انســان مــطــمــئــن ب
شريفترين، قابل احترام ترين فرد در   
آن دوره تاريخي بوده اسـت. ايـنـهـا          
ميتوانستند زير بيرق اسـالم بـرونـد      
که نرفتند، ميتوانستند به سـازمـان   
مجاهدين بپيوندند، يا فعال جنبش 
نهضت آزادي و بازرگان و مصدق و   
امثالهم باشند. ولي با اسم مارکس  
حرفهايشان را زدند بخـاطـر ايـنـکـه        
قلبشان براي سوسيـالـيـسـم مـيـزد.         
آرمانشان سوسياليسم بود مـنـتـهـا       
هــمــچــنــانــکــه گــفــتــم جــنــبــشــهــاي       
اجتماعي را با فعالينش و با نـيـات   
افراد نميتوانيد بررسي کنـيـد. چـپ       
سنتي در آن دوره شاخه چپ جنبـش  
استقالل و صنعتي کردن ايـران بـود     
اما اين ذره اي از اين حـقـيـقـت کـم          
نميکند که  تمام آن مبارزيني که به 
اسم کمونيسم در سازمان فدائي يـا    
در سازمانهاي ديگر فعال بـودنـد و       
بسياري در ايـن راه جـان بـاخـتـنـد               

 شريفترين انقالبيون جامعه بودند.
 

: اشاره اي کـرديـد      ابراهيميمحسن 
فعالين چپ و اعضاي سازمـانـهـاي    
ديگر بـا جـزوه اسـطـوره آمـدنـد بـه                
سمت اتحـاد مـبـارزان و يـا مـثـال               
عالقمند شدند کاپيتال را بخواننـد.  
ميخواهم بدانـم واکـنـش عـمـومـي           
چگونه بود.   قـاعـدتـا سـهـنـد يـا                   
اتحاد مبارزان کـمـونـيـسـت کـه بـا            
تئوريهاي زير و رو کننده به مـيـدان     
آمده است و يک گروه کـوچـکـي هـم       
در مقابل گروههاي ديگر است بايد 
در جنبه هاي عمـلـي و اجـتـمـاعـي           

اختالف و تناقض زيادي با ديـگـران   
داشته باشد. مثـال سـر آزادي، سـر           
مسائلي که در شرايط پر تب و تاب 
بعد از انقالب هر روز مطرح ميشـد  
ــن                ــال اي و مــوضــعــگــيــري در قــب
موضوعات. ميخواهم اين را  بـاز        

 کنيد و توضيح بدهيد.
 

همانـطـور کـه اشـاره         حميد تقوائي:  
کردم اتحاد مبارزان بعد از انـتـشـار    
نظرات و نـقـدهـاي تـئـوريـکـش بـه               
جريان مارکسيسم انقالبي مـعـروف   
شد ولي اين صرفا يک جريان نـظـري   
تئوريک نبود. تفاوتها فقـط در ايـن       
نبود که مـا سـرمـايـه را يـک جـور               
ميديديم  بـقـيـه سـرمـايـه را جـور                  
ديگري ميديدند و يا تبيين ديگـري  
از ديکتاتوري داشتند. اين تفاوتـهـا    
فورا در دل انقالب ترجمه ميشد بـه    
سياست و موضع گـيـري در مـورد          
مسائـل روز. مـيـگـويـنـد انـقـالب                

سال را در يـک سـال طـي         ١٠ تاريخ 
ميکنـد. يـعـنـي تـحـوالت بسـيـار                 
سريعتر از يک جامعه آرام اتفاق مي 

هم عيـنـا هـمـيـن         ٥٧ افتد. انقالب  
طور بود. در مدت کوتاهي مسائل  
متعددي پيش آمد کـه در شـرايـط          
عادي ممکن بود در عـرض ده هـا         
سال اتفاق بيافتد. اشـغـال سـفـارت          
آمريکا اتفاق افتاد، جنـگ ايـران و       
عراق شروع شد، در يک بمب گذاري 
بهشتي و رجـائـي و دهـهـا نـفـر از               
سران باالي رژيم کشـتـه شـدنـد، بـه          
دانشگاه تحت نام انقالب فرهنـگـي   
حمله کردنـد، رژيـم  بـه کـردسـتـان               
حمله نظامي کرد، عليـه هـمـديـگـر        
کودتا کردند، بني صـدر را پـايـيـن           
کشــيــدنــد، بــنــي صــدر بــه خــارج             
گــريــخــت و غــيــره و غــيــره. چــپ               
پـوپـولــيـسـت و چــپ مـارکســيـســم             
انقالبي به همه اين تحوالت برخورد 

 متفاوتي داشتند.  
 
بطور مثال وقتي روزنامـه مـيـزان،       

که يک روزنـامـه لـيـبـرالـي بـود، را              
بستند چپ هيچ اعتـراضـي نـکـرد.       
حتي خيلي از نيروها از توقيف ايـن  
روزنامه حمايت کردند چون معتـقـد   
بودند آزادي براي خلق بايد بـاشـد و     
روزنامه مـيـزان ضـد خـلـق اسـت.               
موضع ما برعکس، دفاع بيـقـيـد و      
شـرط از آزادي مــطـبـوعـات بــراي             

 همگان بود.  
 

ما معتقد بوديم که اوال تقسمبنـدي  
نيروها و احزاب به خلق و ضد خـلـق   
پوچ است و ثانيا  طبقه کارگر بـراي  

آزادي بــي قــيــد و شــرط مــبــارزه              
ميکند چون فـقـط در ايـن شـرايـط            
ميتوانـد حـرف خـودش را بـزنـد و                
آزادانه سلطه سرمايه و طبقه حاکمه 
را بـچـالـش بـکـشـد. مـا از آزادي                   
روزنــامــه مــيــزان دفــاع کــرديــم و             
بحثمان اين بود که امـروز روزنـامـه      
ميزان را مـيـبـنـدنـد، فـردا چـپ را              
ميزنند و دهان کمونيستهـا را مـي       
ــات و                    ــري ــه نش ــه ب ــمل ــد. ح ــدن ــن ب
سازمـانـهـاي چـپ از هـمـان زمـان                

 شروع شده بود.   
 
مثال ديگر جنبش زنـان بـود. يـک            

ماه بعد از قيام بهمن در روز جهاني 
زن تظاهرات عظيمي در تـهـران در       
اعتراض عليه حـجـاب اجـبـاري بـا          
شعار "ما انـقـالب نـکـرديـم تـا بـه                 
عقب برگرديم" و "آزادي نـه شـرقـي،        
نـه غــربـي، جـهــانـي اسـت" شـکــل                
گرفت. بخش اعظم سازمانهاي چپ  
در آن موقع اعالم کردند اين جنبشِ 
زنان شمال شهري اسـت و خـواسـت        
لغو حجاب جزو خـواسـتـهـاي خـلـق         
نيست. تا همين امـروز هـم بـرخـي            
نيروهاي چپ سنتي مـبـارزه عـلـيـه        
حجاب را مهم نـمـيـدانـنـد. اتـحـاد             
مبارزان قاطعانه از اعـتـراض زنـان      
حمايت کرد. آزادي پـوشـش و لـغـو          
حجاب اسالمي يکي از خواستها و   
شعارهاي اتحاد مبـارزان بـود. مـا         
معتقد بوديم اجباري کردن حـجـاب     
آغاز حمله به زنان و اسالميزه کـردن  
کل جامعه است و بايد با تمـام قـوا     

 در برابر اين تعرض ايستاد. 
  

مساله مهم ديگـر کـه در آن زمـان            
مطرح بـود رابـطـه حـکـومـت تـازه                
بقدرت رسيده با آمريکا بـود. چـپ        
سنتي خميني را يک شخصيت ضـد  
امپرياليسـم آمـريـکـا مـيـدانسـت.            
بخصوص اشغال سـفـارت آمـريـکـا        
براي جنبش پوپوليستي که ضـديـت   
بــا آمــريــکــا جــزو ارکــان ســيــاســي          
عقيـدتـي اش بـود اتـفـاق مـهـمـي                 
محسوب مـيـشـد. بـهـمـيـن دلـيـل               
تسـخـيـر سـفـارت آمـريـکــا بـخــش               
مهمي از سازمانهاي چپ سنتي را   
دچار تزلزل کرد و به سمت حـمـايـت      
ار رژيم سوق داد. بعضي هـا مـثـل         
حزب توده و اکثريت فدائي صريـحـا   
و تمام و کمال به حمايت از خميـنـي   
و حکومت در غلتيدنـد. خـيـلـي از          
سازمانها هم  سياست "برخـورد دو     
گانه" را در پيش گرفتـنـد. مـعـتـقـد          
بودند آنجا که خميني و حکومـتـش   
ضد آمريکا است مـتـرقـي و قـابـل          

حمايت است و آنجا که به کـارگـران     
حمله ميکند و شوراهاي کارگري را 
مي بندد ارتجاعي است. اما حـتـي   
در برخورد بـه ايـن سـيـاسـتـهـا هـم               
معتقد بودنـد نـقـد و اعـتـراض بـه               
حکومت نبايد در حـدي بـاشـد کـه           
مقابله رژيم با "امپرياليسم آمريکا"  
را تضعيف کـنـد. بـعـبـارت ديـگـر               
بسياري از مواضع و عمـلـکـردهـاي     
ــه "ضــد                ســرکــوبــگــرانــه رژيــم را ب

 آمريکائي" بودنش مي بخشيدند. 
 
ما در آن دوره اطالعـيـه اي تـحـت          

ماده اي خميـنـي    ١٣ عنوان "عيدي  
به کارتر" منتشـر کـرديـم. در نـورز             

خميني بيانيه اي صادر کرد که  ٥٨ 
در آن بر ضديت با کمونيسم و نقـش  
ارتش و سپاه پاسداران در "بـرقـراري    
نظم" و نکاتي از اين قـبـيـل تـاکـيـد          
کرده بود. اتحاد مبارزان اعالم کـرد  
که مضمون اين بيانيه همجـهـت بـا      
سياستها و اهداف دولت آمريـکـا و     
به اين معني تماما پرو آمريـکـائـي    
است. بحث ما اين بـود کـه رابـطـه            
حکومت خميني با آمريکا را نبايد 
بر اساس لفاظـي هـا و تـبـلـيـغـات              
طرفين عليه يکديگر ارزيابي کـرد.    
حکومتي که عمال انقالب را در هم 
ميکوبد و به کارگر و زن و دانشجـو  
و کردستان و ترکمـن صـحـرا حـملـه          
ميکند عمال به دولت آمريکا و کال 
به طبقه سرمايه دار در ايـران و در          

 جهان خدمت ميکند.
 

يک محور تبليغات مـا در آن دوره        
اين بود که سرکوبگري و حـملـه بـه          
نيروهاي چپ و انقالبي از ملزومات 
حفظ  سلطه سرمايه داري در ايـران    
است و نـقـش جـمـهـوري اسـالمـي                
دقيقا همين است. دولت آمريـکـا و     
ديــگــر دول غــربــي در هــراس از                
قدرتگيري چپ و براي جلوگـيـري از     
نفوذ شوروي در ايران بعد از شاه بـه    

نـيـاز      ٥٧ سرکوب اسالمي انقالب   

داشــتــنــد. ســازشــهــا و تــوافــقــات           
کنفرانس گوادولوپ و بعد قـرار داد    
معروف به ايران کنترا کامال بر ايـن  

 ارزيابي ما صحه ميگذاشت. 
 

اين ارزيابي در عين حال جواب مـا    
به اين سـئـوال بـود کـه مـاهـيـت و                
پايگاه طبقاتي خميني چيست. ايـن  
سئوال خيلـي از نـيـروهـاي چـپ را              
گيج کرده بود و سعي ميکـردنـد بـا      
متد تقسيمبدي نيروهـا بـه خـلـق و           
ــورژوازي               ــه ب ضــد خــلــق و مــقــوــل
غيرکمپرادور و يا اليه شناسي خرده 
بورژوازي و غيره اين معـمـا را حـل        
کـنــنــد. مــا بــا تــوضــيــح ضــرورت            
سياسي ديکتاتوري براي حاکـمـيـت    
سرمـايـه در ايـران بـه ايـن سـئـوال                  
جواب ميداديم و ايـن مـتـد بـاعـث          
ميشد در قـبـال مسـائـل سـيـاسـي              
مختلف از تـظـاهـرات زنـان عـلـيـه            
حجاب تا توقيف روزنامه مـيـزان و     
تا سـفـارتـگـيـري و غـيـره مـوضـع                  
راديکال و روشن و قاطـعـي داشـتـه       

 باشيم. 
 
بحث متدولوژيک منصور حـکـمـت     

در "سه منبع و سه جز سوسياليـسـم    
خلقي" اين است که  مارکسيسـم از     
اشخاص شروع نميـکـنـد، حـتـي از          
احزاب و جنبشها شروع نميکند. از  
منافع طـبـقـات شـروع مـيـکـنـد و               
اعالم ميکند اگر منافـع بـورژوازي     
ايران، منافع کـل طـبـقـه بـورژوازي          
ايران، ديکتاتوري را ايجاب ميکند 
آنگاه خمـيـنـي نـمـايـنـده بـورژوازي             
ايران است و اينکه خميني چقدر بـه    
اين امر واقف است و يـا چـقـدر بـه           
آمريکا وابسته است يـا نـيـسـت در         
اين واقـعـيـت تـغـيـيـري نـمـيـدهـد.                
استنتاجات سياسي و تـبـلـيـغـي از        
اين نظريه تـبـلـيـغـات و عـمـلـکـرد                
سياسـي مـارکسـيـسـم انـقـالبـي را               
اسـاســا از پــراتــيــک پــوپــولــيــســتــي          
 نيروهاي چپ خلقي جدا ميکرد.*  
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