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گوها سخن از دو طیف، دو دها و بلنبوق. خیزداین بار ــ الجرم ــ شعله از اندرون برمی

اجرای "طیفی که بر حسب این که راوی که باشد ــ برای . گویندمی گرایش در درون خط امام

که در این مورد "و طیف دیگر " کنداقتصادی اسالم و حمایت از مستضعفین تالش می احکام

های مختلف قالبو این تکرار داستانی است که چهار سال در ". دهدنشان نمی حساسیتی از خود

 .صدر و حجتیه را به صحنه آوردو بنی های حیدر ــ نعمتی دولت موقتدیده شده و جنگ

را " دولت ملی"هنگامی که نه همه، الاقل بخش اعظم چپ ایران در سیمای رژیم جدید نور 

که از موضعی )ی بخشی از زحمتکشان جامعه را از رژیم ا حمایت ناآگاهانهب. کرد جستجو می

به حساب ترقی خواهی و مردمی بودن ( گرفتبورژوائی صورت میخردهیرخودی ــ موضع غ

گذاشت، تحلیل ما براین بود که ترکیب طبقاتی رژیم و یا الاقل بعضی از سردمداران آن می

جدال . یر مدرن استغبورژوازی و خرده( سنتی ، تجاری)حاکمیت ائتالفی از بورژوازی 

رغم ظواهر و این علی. هد یافت ولی برد با بورژوازی خواهد بوددرونی حاکمیت ادامه خوا

بورژوازی ــ نادان فریبی است که به حکم ضرورت فریب خلق ــ در اینجا بخوانید خرده

زند تا ظواهر ی بورژوازی را از صحنه به کنار مینمایندگان واقعی و یا خودگمارده

رادیکالیسم قالبی بسرعت مستحیل شونده تطبیق  بگوئیم با ا بهتریرادیکالیسم را حفظ کند، و 

آخرین پرده به کنار زدن عناصر از حجتیه بود که بر خالف پس خیزهای پر جنجال، . یابد

کسانی مانند عسکر اوالدی و توکلی که بوی گندشان در آمده " قرار شد. "تالطمی ایجاد نکرد

در درون خط امام " یک گرایش"امروز  ها از طریق آنچهبود فعال به کنار روند تا همان سیاست

دانستند چیز مهمی را از حامیان آن رفتگان جنگی نکردند چون می. شود دنبال شودنامیده می

دست، نخواهند داد و پشتیبانان رقبا نیز جای زیادی برای شادمانی نیافتند زیرا مسئله الاقل برای 

بهتر خود دریافته بودند که مسیر جز بخش مهمی از آنها بال موضوع شده بود یا به عبارت 

 .ی سیاست قبلی نخواهد داشتادامه

شوند که متصورا با ای میاینجاست که افراد در یک پروسه استحاله مبدل به نمایندگان طبقه

نمایشی خط امام تبدیل به دو طیف و دو گرایش " وحدت"و اینجاست که  .اندکردهآن مبارزه می

ادای گذشته اما بی رمق و بالموضوع، . ی سردخیزد اما شعلهبر میشعله از درون . شودمی

مسلم شده که حدی . معلوم شده که مالکیت محترم است. باالخره احکام اسالم روشن شده است

گفت چه باک؟ مگر ها را میاز اول همین این که بورژوازی ،نیست!( مشروع) بر مالکیت

 برنده شده است؟ انصاف است بگوئید بورژوازی ها را به کنار زدیم؟ آیاندیدید ما آن

رسد که پروسه استحاله به حدود دیوارهای بیت امام رسیده است و بند باز چنین بنظر می

ی و اگر هنوز یکی دو آخوند فکسنی ــ و یا به گفته. وزدباد از کدام سو می داندبزرگ نیز می

)!( سخن از مکروه بودن تسخیر جن ی نماز ــ در یک خطبه" رادیکال"حزب خائن مرحوم 

های اهدائی جمهوری اسالمی ابراز های بعدی از پس گرفته شدن زمیندر خطبه گویند و می

 .لیس علی الخنگ حرج: اندکنند دیگر تقصیر کسی نیست که گفتهشگفتی می

اگر کسی هست که نداند . سخن از بعضی مسائل بردن توضیح واضحات است امروز دیگر

چند ساله وضع زحمتکشان بدتر شده است، اگر کسی نداند که قشر نوپای جدید نمایشگر  در این

رستاخیز مردگان گذشته است و سنت اسالمی و شریف مباشری و تجارت بطور کامل احیا شده 

است ــ سنتی که دمحم امین تا دمحم باقر و سایر قدیسین تعمید گرفته است ــ توضیح بیشتر دردش 
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ها نیاز به توضیح ندارد، بدست دادن تصویر آینده بی نیاز از اما اگر این. د دادرا شفا نخواه

های ــ انبوه اندوخته در های ــ بخوانید پولی این وضع، سرمایهتعمق نیست زیرا باید در ادامه

زا و تجارت خارجیش در حد صدور یک کاال و ورد همه چیز کبتای که تولیدش نجامعه

کفایتی؟ کشاورزی؟ با این صنعت؟ با این بی. شودکدام سو متمایل می شود بهخالصه می

 ی زار؟ تجربه

پرد و با بورژوازی طی یک انقالب سیاسی میتی بر پشت خر سواری خردهنبورژوازی س

. که دورانش به سر آمده است کند تا باالخره به تجربه دریابداش خر را سقط میسنگینی تنه

 .دارد تا مراسم تدفین خود را بجا آوردیجنازه سر از قبر بر م

قشر عظیم متوهم هر دو را تجربه . انداین بار سنت در مقابل ضرورت، بالواسطه ایستاده

داند که یا نباید مرکب بود و یا اگر در سواری به هر دو سواری داده است و می. کرده است

ی لش تنه. فرین تر است در آیدامید آ ودادن گریزی نیست بهتر است در خدمت آن که چابکتر 

ــ به یاد آن " یا این یا آن"بورژوازی مفتخور تجاری تحمل کردنی نیست، و این جا ــ با منطق 

ها ها و نیم پهلویند، و این مبنای امید پهلویابارمی" نور به قبرش"افتد و خرانه ناکام می

 .شود می

ز عزلت طلبان جدر این میان کسی . استاین تئاتر عبرت انگیز تماشائی نیست چون واقعی 

این زندگی و تاریخ است که . های خارج از واقعیت تماشاچی نیستغارنشین و یا دون کیشود

 .می طلبد" یا این یا آن" و درک این چیزی بیش از منطق. بدین وسیله انکشاف می یابد

صدای بختیار ــ به رادیو . این نمایش بودیم هایچند ماه پیش شاهد اجرای یکی از صحنه

بورژوازی مخالف عنوان محللی که هم مورد قبول سلطنت طلبان است و هم بخشی از خرده

. مرداد سال روز انقالب مشروطیت را روز اعتراض آرام نامید ٥٤رژیم کنونی ــ روز 

د، گفتند ــ بوتظاهرات در حد قابل توجه ــ ولی نه البته به حد اغراق آمیزی که حامیان آن می

داد که بخشی از مردم به دالئل متفاوت با ای بود که در کنار سایر مسائل متعدد نشان میمسئله

ای بود که به هرحال نمایش آن بی اهمیت ی دانسته شدهاین مسئله. رژیم کنونی موافق نیستند

ای این که آق. تئاتریکال به آن فاصله زیادی است ما از نمایش یک مسئله تا برخوردا. نبود

( یعنی همه را به حساب مدافعین خود بگذارد)از ملت ایران قدردانی کند " بدین وسیله"بختیار 

و این قسمت اخیر است که مورد . همان قدر تئاتریکال بود که برخورد بعضی نیروهای دیگر

 .بحث ماست

 

 وضع عمومی رژیم

روز به . ری استکه پیشتر رویم نگاهی کوتاه به وضع عمومی رژیم ضرو اما قبل از آن

این توصیف را . شوندمی" صاحب عقیده"های مردم شود که تودهروز این مسئله آشکارتر می

ــتوان هنوز قطبی شدن ــ که به معنای ویژه در یک قشر بندی طبقاتی مطرح مینمی شود

 های آن اینست که پس از مجذوبیت و بهت عمومی دوران انقالب، پس از گیجیخالصه.دانست
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ها، امروز کمابیش مردم به ها و باز توهمها و یأسو انتظارها و امیدها، پس از سرخوردگی 

شود ــ فراخور شرایط زندگی خود ــ و این شرایط بالشک مسائل مادی و معنوی را شامل می

دیگر کسی نیست که نداند رژیم  .دیدی نسبت به رژیم و تحلیلی از وضع موجود خود دارند

ی پیدایش و توان در تعابیر از ماهیت این پدیده، در نحوهمی. کندخواهد و چه میچه می موجود

قدرت یابی آن، در علل و موجبات درونی و بیرونی سیادت آن بحث و اختالف داشت ولی این 

برای مردم روشن است که رژیم . دهنداختالف هرچند مهم، در نفس امر موجود تغییری نمی

و این هر چه که هست مطلوب . دهدای و چه روابط اجتماعی را وعده میمعهموجود چگونه جا

دالئل این عدم مقبولیت، اگر نتوان گفت به تعداد آحاد اجتماع، الاقل  .اکثریت مطلق مردم نیستت

اگر وضع فالکت بار اقتصادی و  و سطح نازل . های اجتماعی متعدد استبه تعداد گروه بندی

شود ــ مهمترین عنصر است در این نیز که مربوط به احساس بالواسطه میمعیشت ــ تا آن جا 

ها دیگر یک تردیدی نیست که سایر مسائل اجتماعی آن چنان نقش مهمی دارند که غفلت از آن

اند و وشنفکرانی که انقالب اخیر را تجربه کردهرو این برای . اشتباه نیست، خیانت است

 .اند نابخشودنی استی شرایط مادی دیدهدی را بر زمینههای غیر اقتصامکانیسم عملکرد

این امر صحت داشته باشد که وضع کنونی قبول اکثریت عظیم جامعه نیست، اگر این  اگر

ی توهم در مورد شرایط اجتماعی و آنچه که رژیم به امر صحت داشته باشد که یگر پرده

های مردم در این زمینه ن دلیل تودهآورده یا خواهد آورد دریده شده است و به همی ارمغان

شود اینست که این روند به کجا ای که بالفاصله مطرح میهستند، مسئله صاحب عقیده

 .انجامد می

 

 

 

 

امکان . کلی را تشخیص داد توان دو امکانجهت این روند از پیش معین شده است اما می

و تطبیق زندگی بر مبنای اساس تن دادن به شرایط موجود . اول پذیرفتن امر نامقبول است

تن دادن و . این امکان با آن که موقتی و محدود خواهد بود ولی فاجعه آمیز است. تحمیلی جدید

توان گفت که شواهد این امر اندک، اکنون می. تسلیم شدن و باری به هر جهت زندگی کردن

دینامیسم انقالبی، . ده شوندتوانند عمدهد که میپراکنده و غیر عمده هستند ولی تاریخ نشان می

تواند برای ادواری خاموش شود و یا تحت الشاع مسائلی قرار تمایل به تغییر و حرکت، می

 در توانیم. کندیم چه و خواهدیم چه موجود میرژ نداند که ستینی کس گرید
 موجبات و علل در آن،ی ابی قدرت و شیدایپی نحوه در ده،یپد نیا تیماه از ریتعاب

 در مهم، هرچند اختالف نیای ول داشت اختالف و بحث نآ ادتیسی رونیب وی درون
 چگونه موجود میرژ که است روشن مردمی برا. دهندینمی رییتغ موجود امر نفس

 مطلوب هست که چه هر نیا و. دهدیم وعده رای اجتماع روابط چه وی اجامعه
 .ستتین مردم مطلق تیاکثر

حرکت خودجوش است ــ  در پیدایش حرکت اجتماعی ــ در مراحل اولیه که

ی اول علیه چیزی مردم در وهله. نیازی به وجود یک بدیل واقعی و مطلوب نیست

کارد به استخوان رسیده و الجرم فریاد می. کنندــ علیه شرایط موجود ــ قیام می

 .کندشود و یا خود را تحمیل میبدیل در حین عمل و حرکت نمایان می. کشند
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 های جهانی مکرراوضع را در انقالب این. تر باشدفرد ــ و نه اجتماع ــ مبرمگیرد که برای 

 .انددر ایران معاصر نیز مصادیق آن کم نبوده. ایمدیده

مطلوب نیست پس باید نگذاشت که تا آنجا که به کوشش و مبارزه مربوط مکان اگر این ا

ی جوشش و حرکت را به هر های امکان دیگر یعنی ادامهباید زمینه. ی تحقق یابدشود اجازه می

 .ی توضیحی ضروری استدر این زمینه ارائه. شکل و نوع فراهم کرد

جوش است ــ نیازی به وجود ه حرکت خوددر پیدایش حرکت اجتماعی ــ در مراحل اولیه ک

ی اول علیه چیزی ــ علیه شرایط موجود ــ قیام مردم در وهله. یک بدیل واقعی و مطلوب نیست

بدیل در حین عمل و حرکت نمایان . کشندکارد به استخوان رسیده و الجرم فریاد می. کنندمی

ی قبل از های اولیهصل در نوشتهاین مطلب را بطور مف. کندشود و یا خود را تحمیل میمی

هائی که در آن زمان تنها بدیل مقابل رژیم شاه را انقالب سیاسی اخیر بررسی کرده ایم و به آن

مگر بدیل "کردند دانستند و سئوال میاپوزیسیون نیم بند و لیبرال مشروطه طلب موجود می

یا این یا "طرح سئوال بصورت جواب ما این بود که . ایمجواب داده" دیگری هم وجود دارد؟

جواب ما این بود که ممکن است این اپوزیسیون نیم بند . طرحی قالبی، غیر واقعی است" آن

نفی یک وضع به معنای . مورد قبول شما باشد ولی چه خوب و چه بد مورد قبول مردم نیست

ر مکانیکی در امر اجتماعی دافعه و جاذبه بطو. پذیرش اتوماتیک قطب بظاهر مقابل نیست

است که  نواقعیت ای. بر دنیای متحول انسانی مکانیسم سیادت ندارد و الی آخر. کنندعمل نمی

بد بود یا "این که این بدیل . پنداشتندبدیلی از این میان سر بر آورد غیر از آنچه که حضرات می

اینکه مهم معنای جای خود نه به به )بحثی است به جای خود " الهی بود یا شیطانی"، "خوب

اگر بیاد آوریم که فریاد ما این بود که اگر بدیل چپ . ار هم مهم استبر عکس بسی! نیست

ای فاشیست مانند خمینی زمام جنبش را بدست خواهند گرفت ــ و این هنگامی بوجود نیاید عده

این یا باز هم یا ! پنداشتند تن به رهبری اینان ندادن معادل کمک به شاه استبود که خالیق می

ی کالم ما خالصه. شود بحثی است دیگرولی این امر که بدیل در جریان حرکت معین می !(آن

این. النفسهای ضعیفاند، نه به خاطر حاکمیت لیبرالمردم علیه حکومت شاه شوریده: این بود

ا رائه ها باید بکوشیم بدیل خود رما چپ. آیدبدیل در جریان حرکت بوجود می. ها بدیل نیستند

یا این "گفتیم و یا مدعیان آیا ما راست می. هائی مانند خمینی خواهند برددهیم و گر نه فاشیست

 ؟ "یا آن

ن سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش بحرا"های که مشروح آن در دفتر)یاد آوری این مباحث 

از این جهت مفید است که عبرت ( دوره اول است ٣ تا ٥های شماره و رهائی" نیروهای چپ

. گفتید و چه روشن دیدید کنند که چه خوبسین میحچه بسیار که امروزه از ما ت. انگیز است

کند باز اما چون این ابرازات ضرورتا و در مورد همه، حکایت از شناخت و تصیح متد نمی

گویا تا . شودمنطق ارسطوئی بکار گرفته می بینیم که در تحلیل شرایط کنونی باز هم همان می

 .به این مسئله باز خواهیم گشت. ابد باید تجربه کنیم

این حکم که در باره شروع حرکت و جنبش صادق است خود در جریان حرکت دچار 

ی آن را غیر ممکن فقدان بدیل مانع از شروع حرکت نیست ولی ادامه. شوددگرگونی می

شور و هیجان و  هاالبد بتوان الینمی. میردآورد یا مییل بوجود مییا حرکتی بد. سازد می

 .این نیز عاقبت ندارد. احساسات ضد رژیمی مردم بسنده کرد

http://www.vahdatcommunisti.org/bohran%20jadid%20syasi%20v%20eghtesadi%20v%20chap.pdf
http://www.vahdatcommunisti.org/bohran%20jadid%20syasi%20v%20eghtesadi%20v%20chap.pdf
http://www.vahdatcommunisti.org/bohran%20jadid%20syasi%20v%20eghtesadi%20v%20chap.pdf
http://www.vahdatcommunisti.org/Rehaii-1-57.pdf
http://www.vahdatcommunisti.org/rehaii57-2.pdf
http://www.vahdatcommunisti.org/Rahaii-3-57-1.pdf
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های انقالب با شناخته شدن واقعیت اکنون وضع بدین منوال است که آخرین امیدها و توهم

قق شده، نا مطلوب بودن خود ی محهای مردم از بین رفته است و بدیل گذشتهرژیم برای توده

های جدید خواهد شد و یا به سردی و را نشان داده است، حرکت عمومی یا قادر به ایجاد بدیل

 .ی مردم قابل ادامه نیستشرایط انتظار بیش از حد معینی برای توده. سستی خواهد گرائید

ی بخشی از جامعه ی ما به عنوانی نیست که جامعهاما تردید. این وضع درونی جامعه است

 ای با امکانات محدود و حاکمیتی ناتوان و ضد مردمی، تأثیراتجهانی و بطور اخص جامعه

ها را در انقالب گذشته این دست اندازی. ها را متحمل خواهد شدسیاست جهانی و بازی قدرت

منافع . کنندها کماکان نقش مهمی را بازی میدر شرایط کنونی نیز این سیاست. بوضوح دیدیم

ها ی شرایط موجود قبال مورد بحث ما بوده است و نیازی به تکرار آنامپریالیسم در ادامه

طلبید فعال به بهترین ی معینی میگوئیم که آنچه غرب برای مرحلهبطور خالصه می. نیست

های انسانی برای پیشرفت جامعه، از بین بردن امکانات مادی و پتانسیل: وجهی عملی شده است

د ایدئولوژیکی در مقابل شوروی، کشتار انقالبیون و سرکوب هر نوع حرکت سپا داشتن  بر

ها، ن امکانات آنکشاند یآزادی خواهانه، اشتعال جنگ بین دو کشور قدرتمند منطقه و به نابود

پر "ها همه تنها بدست این. شکستن اوپک تا آن حد که منطبق با نیازهای غرب باشد و الی آخر

ی ضدغربی برای غرب ها را تنها رژیمی با چهرهاین. مهوری اسالمی عملی شدنی بودج" توان

اما غرب . ن این که در افکار عمومی جهان، غرب را مسئول آن کندوتوانست انجام دهد بدمی

کش و آماده کننده یعنی نقشی ضروری و رژیم کنونی نقش جارو. خواهدچیزی بیش از این می

تا آن جا که حرکات رژیم در . ادامه کاری بهترین بدیل برای غرب نیست مقید دارد ولی برای

ها ادامه خواهد داشت و ها، حمایت از آنرغم خیمه شب بازیجمع به نفع غرب است، علی

داند که ولی امپریالیسم می. قطعات فانتوم و مهمات ضروری را خواهد رساند" نیروی غیبی"

های امپریالیسم روی همین سایر مهره. یشه کافی نیستندمطلوب و الزم برای هم این شرایط

. های ادامه این بازی را نشان دادیکی از تحوالت اخیر محدودیت. کنندمحاسبه شرط بندی می

های مختلف امپریالیسم در ماجرای تحویل هواپیماهای سوپراتاندار به عراق نه تنها رقابت بخش

ی جنگ ایران و عراق که سیاست کلی برمبنای ادامهنشان داده شد بلکه این نیز مسلم گشت 

باید طرفین در . در این جنگ منافعی وجود دارد که قابل صرف نظر کردن نیست. استوار است

داشته باشند یکدیگر را نه دیگر رمقی کبار حفظ شود و تا حدی وضعی باشند که تعادل نکبت

ی ی بسته شدن تنگهی واداشت محاسبهآنچه ظاهرا چند صباحی غرب را به عقب نشین. بکوبند

کنیم که این مانور بدستور رقبای فرانسه صورت نگرفته  برای یک لحظه تصور. هرمز بود

ایران بدون ترس از عواقب آن حاضرند در مقابل تهدیدی که "! مستقل و ملی"است و حکام 

یک مرحله غرب  در. بسیار خوب. ی جنگ را بهم بزند به چنین اقدامی متوسل شوندموازنه

ها را بطور اندازد و یا آننشیند و تحویل هواپیماهای سوپراتاندار را به تأخیر میعقب می

مسئله را " ملی ومستقل "ی سناریو در این خواهد بود که حکام ادامه. دهدمشروط تحویل می

نامطلوب به چنین ی سوراخ دعا را پیدا کرده باشند و از فردا در مقابل هر مسئله. دریافته باشند

ی به تعویق افتادن دو روز پس از اعالم اولیه. اتفاقا عمال هم چنین شد)تهدیدی متوسل شوند 

های حامل سالح، از هر نوع، به دهیم کشتیای گفت ما اجازه نمیخامنه تحویل هواپیماها، آقای

ورد کویت و پس فردا ممکن است همین امر در م.( ی هرمز عبور کنندمقصد عراق از تنگه

روز بعد ممکن است این سناریو در مورد هر مسئله. عربستان سعودی و دیگران تکرار شود

آیا اگر فرض مستقل و ملی بون حضرات را یک لحظه جدی . ای که ایران بخواهد تکرار شود
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شما مختارید . به شوخی بیشتر شباهت دارد بگیریم این امر برای غرب قابل تحمل خواهد بود؟

اند، و یا خیر این کنید کل ماجرا یک مانور بوده و حضرات بدستور بزرگترها چنین کردهفرض 

تهدیدی جدی بوده است که در این صورت مشکل بتوان تصور کرد امپریالیسم آن را برای 

تر و این از جمله مسائلی است که لزوم کار بر روی بدیل مطمئن. دراز مدت تحمل خواهد کرد

 . کندرا الزامی می

رژیم کنونی حامیان متوهم : شود کهبدین ترتیپ وضع کلی رژیم بدین گونه جمع بندی می

کنند یا مستقیما متمتع آنان که هنوز از رژیم حمایت می. خود را در داخل از دست داده است

ها به تغییر آن اند که در شرایط عادی امیدی زیادیهستند و یا آن قدر از نظر سیاسی عقب افتاده

شود ــ وضع معیشت خود قسمت اعظم جامعه ــ و این بخصوص شامل زحمتکشان می. یستن

المللی نیز با آن که از نظر بین. یابند و امیدی نیز به بهبود آن ندارندرا دشوارتر از گذشته می

در ابقاء رژیم هنوز فوایدی برای امپریالیسم وجود دارد ولی کاهش حمایت عمومی مردم و 

ور شدن بیشتر از آن، خطرات ناشی از در تنگنا قرار گرفتن رژیم ایران و شعله مسائل ناشی

و از آنجا به خطر افتادن منافع مستقیم ( ی آنهاستبیش از حدی که مطابق برنامه)آتش جنگ 

تر زیر نظر بگیرند و ها را جدیی بدیلکند برنامهغرب، طراحان امپریالیسم را وادار می

 .اشته باشندگی بیشتری د آماده

 ١̸و  ١٣رسد سناریو سال این یک جانب قضیه است اما جانب دیگر قضیه چه؟ بنظر می

 .هایشبا تفاوت. در حال تکرار است

 

 هــــابــــدیــــل

از میان طیف وسیع مخالفین رژیم، سلطنت طلبان و نیمچه سلطنت طلبان کوشش دارند 

هایشان ظاهر سازی اگر چه با علم به اختالف هائی ــ کهکوشش. تر کنندصفوف خود را متحد

ها به عنوان عزیز این. خواهد بود ولی به هر حال کال بالنتیجه هم نیست ــ به عمل آورند

سازند که مورد ی خاصی را میای برای خود قائلند و مقولههای امپریالیسم موقعیت ویژهدردانه

 .بحث این مقاله نیست

ی آنچه مهمترین پشتوانه. اضر مجاهدین و طیف پیرامون آن هاستها تنها بدیل حاینبه جز

ها ــ که در بهترین شرایط التقاطی است ــ بلکه سازماندهی ی آنسازد نه برنامهاین بدیل را می

در . ای است که در مقابل با رژیم انجام دادندی سرسختانهخوب و به همان اندازه مهم مبارزه

این بحث را در جاهای دیگر . ها نیستیا استراتژی مبارزاتی آناینجا بحث بر سر صحت و 

ی سازمانی در ادوار اخیر ترین مبارزهبحث بر سر این است که این سازمان جسورانه. ایمکرده

ها در اتحاد با بنی صدر نبود و اگر اشتباه بزرگ آن. استرا به قیمتی شگفت انگیز انجام داده

به هر حال این بحث خاص . ها بسیار بیشتر از امروز بودعنوی آنشد گفت که قدرت مشاید می

ه در جهات دیگر این بدیل کآنچه در این جا مورد بحث است حرکاتی است  طلبد ولیخود را می

 .در حال وقوع است
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های متفاوت کوشش ای از ملیون با سوابق مختلف و رنگامیزیدر جهت راست، عده

ها قسما توسط مجاهدین و توجه به آن شعارهای سنتی این با. جود آورندای بوکنند که وزنه می

ای و نه دینامیسمی برای تدوین ها نه برنامهقسما توسط سلطنت طلبان گرفته شده است و خود آن

بقایای جبهه ملی که . ها در شرایط حاضر تغییری بوجود نخواهد آوردبرنامه دارند، کوشش آن

کند های دیگر حساب میدهد روی عناصر منفی گرایشش را تشکیل میی اصلی این گرایهسته

 .مبنای عناصر مثبت خود و نه بر

 

 گـــــــرایش چپ

در همین بخش کوچک صرف نظر . بخش بسیار کوچکی از چپ رأسا به مجاهدین پیوست

 :شد از هم تشخیص داداز تعلقات گروهی، دو طیف را می

 دانست و دئولوژیک، چنین اقدامی را تنها راه رستگاری میــ طیفی که به علل ایرادات ای٥

ــ طیفی که صرفا به علت فرصت طلبی و تحت عنوان ذی دخل بودن در حرکت اجتماعی ̸

ها چون مجاهدین قدرتی بودند خود را به آن. گشتدخل بودن میمدر حقیقت بدنبال ذی 

همراهی با مجاهدین  کردند در عین چسباندند و به مجردی که اخیرا سلطنت طلبان ابراز قدرت

به این حساب افتادند که باالخره هر چه باشد سلطنت طلبان از خمینی طلبان بهترند و بنا بر این 

کنیم اگر روزی سلطنت طلبان واقعا قوی تصور می .هاشروع کردند به چشمک زدن به آن

ورت همکاری با شاه ی ضرشوند این حضرات، بدون شرم و حیا نوجیه تئوریکی در زمینه

! و یا صاحب سهم شدن در حکومت آینده خواهند یافت!! ها به چپپرستان به خاطر کشیدن آن

این طیف با آن که از نظر نیرو ناچیز و از نظر تئوریک مفتضح است معذا به عنوان یک خط 

ورد توجه ی مهلک بزند باید متواند ضربهی استیصال و یا درماندگی میانحرافی که در زمینه

 .قرار گیرد

توانند با استناد به همکاری بخشی شود اینست که مجاهدین میبه هر حال آنچه عمال واقع می

ی گرایش به راست خود و اتحاد با بنی صدر را، نه به عنوان مسئله( هرچند کوچک)از چپ 

چپ  توضیع دهند و حال آن که وجود گرایش راست روی بلکه به عنوان تشکیل بک ائتالف

توانستند یا ی عالم شده را از آنچه که مجاهدین به تنهائی میحتی یک گام نیز برنامه

سهل است مجاهدین در جزوه آموزشی . تر نکرده استتر و رادیکالخواستند ارائه دهند چپ می

دهند مبنی بر این که از گرایش استداللی دارند و شواهدی نشان نی( ٥٣̸شماره )اخیر خود در 

ی ایراد به اتحاد مسئله. شداز این بهتر نمی. هستند( ترو یا شاید بتوان گفت رادیکال)ر تچپ

 کی عناصر سازمان شما در اتحاد با بنی صدر یم آیا همهپرسیاز مجاهدین  می

شد بی کم و که برای این اتحاد ارائه می" توجیه تئوریکی"نظر داشته و دارند؟ آیا 

کاست مورد قبول یکایک عناصر سازمان شما بود؟ امیدواریم که چنین نبوده باشد 

از عناصر با فکر  ایچون در این صورت نه با یک سازمان سیاسی و نه با مجموعه

 .های ارتجاعی نیز چنین نیستندحتی ارتش. و اندیشه سر و کار داریم
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مجاهدین بدین ترتیب گرایش به راست پیدا نکرده. مجاهدین و بنی صدر را به ظاهر منتفی کرد

 .ترندچپنیز " چپ"اند از اند بلکه نشان داده

ایم و در این جا نیز به آن ادها نظر دادهما در گذشته در مورد کم و کیف ائتالفات و اتح

 .اشاره خواهیم کرد ولی قبل از آن الزم است در مورد یک حرکت اخیر در چپ تذکراتی بدهیم

 

 حزب کــــــمونیست

ای بزرگتر به همکاری، اتحاد و باالخره وحدت دو یا چند گروه و سازمان چپ در مجموعه

 ،هیچ چیز به اندازه تفرقه و تشتت. اف چپ استخودی خود گام مثبتی در جهت پیشبرد اهد

این یک حکم . ی رفع آن سودمند استدهد و طبعا کمتر چیزی به اندازهرا به هدر نمی نیروها

 .کلی است و امیدواریم که وحدت اخیر بخشی از چپ مصداقی از این حکم باشد

یک حکم کلی قناعت  توان نه در حد ابراز امیدواری بسنده کرد و نه بهدر عمل اما نمی

در این زمینه . کندیح صورت نگیرد ایرادات را مضاعف میحوحدت اگر برمبنانی ص. کرد

اند ها و تبادل نظر برای تشکیل حزب کمونیست بودهشاید رفقائی که از نزدیک درگیر بحث

جا در این. تر خود را در این مورد خواهیم نوشتما نظرات مشروح. بهتر بتوانند قضاوت کنند

به معنای ویژه آن که به جز در " حزب کمونیست"ما مسئله را بصورت وحدت چند گروه و نه 

گیریم و سئوالی را مطرح کارگر بال موضوع است در نظر می ارتباط و یگانگی با طبقه

اختالفات نظری قبلی بین : سئوال اینست. کنیم که بطور تلویحی پیشنهادی را نیز در بر دارد می

 در چه وضعی هستند؟" حزب"ی تشکیل دهندههای گروه

و واقعیات از خالل سطور  اندقضیه این است که این اختالفات به کلی حل شده یک شق

های چپ این احتمال را زیاده از حد ی ما در مورد گروهمصوبات مشترک رفقا و نیز تجربه

 .کندخوشبینانه یعنی غیر واقعی قلمداد می

تر این است که هنوز از دیدگاه نظری ــ و حتی شاید بتوان گفت سالمتر تر، واقعیشق محتمل

ما بر مبنای یک . چه ایدئولوژیک و چه تئوریک ــ اختالفات و تفاوت نظرهائی وجود دارد

طبیعی و سالم . دانیممضر نمی ی خودها را به خوداعتقاد عمیق ایدئولوژیک وجود این تفاوت

که بدانیم به  توانیم اظهار نظر مشخص کنیمهنگامی می. این باز یک حکم کلی است. دانیممی

ها ها و یا کنار آمدن با آنمکانیسم حاکم بر حل آن. شوداین اختالفات چگونه برخورد می

این نه تنها در مورد وحدت چند گروه مستقل مطرح است بلکه در مورد حیات و . چیست

ولوژیک و تئوریک به وجود آمده باشد حرکت یک گروه نیز که در ابتدا متصورا با وحدت ایدئ

ی بر خورد با آن بدون هیچ گونه تردیدی اساس توجه به وجود این مسئله و نحوه. مطرح است

ای در مصوبات حزب تا آن جا که معلوم است نکته. ی تحزب استترین و اصولی ترین مسئله

که عدم ابراز ضرورتا معادل  دانیمالبته می. که داللت بر توجه به این مسئله کند وجود ندارد

کسی پرده را بر . عدم توجه نیست ولی الاقل معرف این است که نوعی پرده پوشی وجود دارد

کشد بنا بر این اگر فکر کنیم که رفقا وجود اختالف را داند نمیچیزی که طبیعی و سالم می

توانیم از گویند میین نمیاگر رفقا به وضوح چن. ایمکنند زیاده نرفتهبصورت امری بد کتمان می
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ی گوید ــ و این یک آموزش غلط از مجموعهسازمان مبارز دیگری که به وضوح چنین می

نکاتی است که این سازمان از چپ سنتی آموخته است ــ نقل آوردیم و آنگاه مجددا سئوال خود 

 .را از رفقای حزب تکرار کنیم

بی خود در جمیع جهات، از مسائل و بینشی مجاهدین از وحدت و انسجام و یکپارچگی انقال

 .گویندگرفته تا نحو تحلیل و برخورد سخن می

ها بیاورد حال آن مهیب ظاهرا باید اشک شوق را در چشمان هواداران جوان آن این ادعای

داستان . کنداند اشک رقت جاری میی کسانی که، در جنبش یک پیراهن پاره کردهکه از دیده

چیست؟ این عبارات از کی و توسط چه کسانی در قاموس ... پارچگی و این وحدت و بک

زنند؟ چه مقدار سیاسی وارد شده است؟ این توهم خطرناک را چه کسانی و به چه علت دامن می

شود؟ اجازه دهید به تاریخ آگاهانه و چه مقدار نا آگاهانه بکار برده می" ی تبلیغاتیحربه"از این 

کند بلکه مزید اختالف با رفقای نه تنها اختالف ما را با مجاهدین حل نمیبر نگردیم زیرا این 

خواهیم بر سر هر بحث مشخص استخوان نمی ما. شود و این هدف ما نیستچپ نیز می

ای مثل مالها کتاب بر سر مردگان را از قبر بیرون بکشیم و آن وقت بر سر تفسیر از هر گفته

 .هم بکوبیم

جاهدین بر مبنای سنن مذهبی و از رفقای چپ بر مبنای تاریخچه احزاب توانیم از ماما می

کمونیستی بپرسیم که این داستانی که شما به آن معتقدید ــ و نداشته مدعی داشتن آن هستید ــ در 

مگر نه . کجا و به چه صورتی وجود داشته و یا مطابق کدام تئوری و آموزشی باید به وجود آید

مگر نه اینست که . توانید انکار کنیدیت و اقلیت در داخل احزاب را نمیاینست که وجود اکثر

 ها ــ و نه تعلقاتها در دیدگاهها برمبنای تفاوتنوع سالم موجودیت این اکثریت و اقلیت

ی تبلیعاتی وحدت چه ــ است، در این صورت واژه... شخصی، باند بازی، قدرت طلبی، و

 .گوئی را، و یک سرکوب رارساند جز یک خالف چیزی را می

 

 

 

 

نظر داشته  کی عناصر سازمان شما در اتحاد با بنی صدر یپرسیم آیا همهاز مجاهدین  می

شد بی کم و کاست مورد قبول که برای این اتحاد ارائه می" تئوریکی توجیه"و دارند؟ آیا 

این صورت نه با یک یکایک عناصر سازمان شما بود؟ امیدواریم که چنین نبوده باشد چون در 

های حتی ارتش. ای از عناصر با فکر و اندیشه سر و کار داریمسازمان سیاسی و نه با مجموعه

زنیم بلکه علم داریم که اختالفات شدید بر سر این ما حدس نمی. ارتجاعی نیز چنین نیستند

ا این امر که شما ام. داشته است و این ــ بنظر ما و تا این جا ــ یک اعتبار است موضوع وجود

. گوئیدکنید کاری زشت است، و گامی بیشتر هنگامی که خالف آن را میآن را کتمان می

اند؟ در میان به پرسیم که در این باره چه اندیشیدهاز رفقای حزب کمونیست می... 

ن چه آموخته اید؟ آیا از آ. ربه ناکام وحدت را سراغ داریدچند بار تج ٣اصالح خط 

ها عدم حل این ها و چند پاره شدنگرائیها، فرقهی تشتتکنید دلیل اصلتصور نمی

 آید چه باید کرد؟مسئله باشد که با اختالف نظرهائی که از روند فعالیت به وجود می
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ی چپ همکار خود ایرادی که شما به مجموعه. 1برنیائید" وحدت"امیدواریم در جواب به تفسیر 

د شما وجود اختالف را ب. گیرید یکی در اینست که با چه نیروهائی باید همکاری کردمی

شمرید و مدعی انسجام و یکپارچگی در صفوف خود هستند؟ آیا خالف گوئی، کتمان حقیقت   می

شما به هودارانتان  چنین است؟ آیا کسی " شآموز"یلت است؟ و ضو وارونه جلوه دادن آن  ف

از واقعیت داشته باشد و  گمان برد که شما با چنین تبلیغی مایلید هوادار جوانتان تصور نادرستی

اندیشه و تامل از دستورات شما اطاعت کند و حتی شک نکنید که ممکن است در درون بی

آیا هم اکنون در مورد ائتالف  سازمان نظر دیگری وجود داشته باشد، ناعادالنه اندیشیده است؟

یک نظرند؟ و آیا بهتر نیست که دالئل هر یک از این " همه"با سایر نیروها در سازمان شما 

گذارند ل در درون سازمان به اطالع همه کسان که زندگی خود را بر سر آن مینظرات را الاق

اگر . کند یا اندیشمند است یا نیستبندد و جانفشانی میبرسانید؟ آن کس که به خود بمب می

و . بینیمکنند نمینیست که ما فرقی در این کار با کارهائی که طرفداران رژیم والیت فقیه می

آن وقت حق دارد که دلیل هر اقدام، هر تصمیم گیری مهم سیاسی، هر تفاوت  اگر اندیشه دارد

و . مسئله و نقطه نظرات متفاوت بداند و آگاهانه انتخاب کند تئوریک را با علم به وجوه مختلف

ی کند بلکه برای هر مبارزی است که شایستهاین البته نه صرفا برای کسی که عمل انتحاری می

 .باشداطالق نام سیاسی 

ی چوب برای کوبیدن دیگران در این جا مجاهدین را نه بعنوان مثال منفی و نه به مثابه

از حزب . وضع کلی اگر از این بدتر نباشد بهتر نیست" اردوگاه چپ"در . ایمانتخاب کرده

های دور گرفته تا کنون، از حزب کمونیست چین در سراسر تاریخ ز گذشتهاکمونیست شوروی 

توان مثال و ی ایران آن قدر میآوری مانند حزب تودههای مبتذل و چندشتا مجموعهآن گرفته 

                                                           
1

سالحی خشن و غیر . یک چماق است. ی واقعیت است، مبهم و نارسا نیز هستبه همان اندازه که پوشاننده" وحدت ایدئولوژیک"ــ  

های دانیم که جهان بینی، فلسفه، ایدئولوژی، تئوری، استراتژی، تاکتیک و برنامه، در عین مرتبط بودن باهم، شخصیتمی. قدقی

ها از یک دیگر است مورد اختالف شدید این امر که این تفاوت شخصیت چقدر موجب استقالل ــ هر چند محدود ــ آن. متفاوت دارند

ه در کمونیسم یا هر ایدئولوژی دیگر وجود دارد در تعریف و برداشت از این مسئله نیز خود کرهائی در حقیقت تمام اختالف نظ. است

زیرا مفهوم اصلی ایدئولوژی )دانستند گذشته از این مسئله که کسانی مانند مارکس ایدئولوژی را اساسا ارتجاعی می. کندرا وارد می

که مفهوم این واژه پس از مارکس تغییر یافته و با آن که کامال مشخص نیست ولی به و باز با در نظر گرفتن این ( ای استسیستم ایده

توان از استعمال آن صرف نظر کرد و مثال مبلغ بی ای بهتر نمیهر حال از معنای ارتجاعی گذشته بریده است، در غیاب واژه

ها از را با احتیاط بدست داد که امروز، منظور کمونیستشاید بتوان این تعریف . بود!( که خود یک ایدئولوژی است)ایدئولوژی بودن 

شود و بنابراین از مفهوم ایدآلیستی کهن جداست ــ و مانند آن ارتجاعی هائی است که از شرایط مادی منبعث میایدئولوژی صرفا آن ایده

ت و نه همانطور که گفته شد نوع و حتی اگر این امر مورد توافق باشد نه حدود و ثغور هر یک از مضامین فوق روشن اس. نیست

اگر در هزار مسئله یگانگی نظر . بینندهای ایدئولوژیک میای ریشه هر تفاوت نظر را در تفاوتعده. هامیزان ارتباط و استقالل آن

علتی دارد و این علت  شود که این تفاوت که بدون دلیل به وجود نیامده است،وجود داشته باشد و در یکی وجود نداشته باشد، استدالل می

این برداشت که عملکرد انسان را نه برآیندی از تجربه و ایده و برداشت و شرایط و موقعیت . گردددر اساس خود به ایدئولوژی بر می

هم  ی ارتجاعی بودن هم بطور رسمی وداند با همهاو می( ایدئولوژی)ی ی ایدهی هر انسانی در این مجموعه بلکه صرفا نتیجهویژه

توان ی ایدئولوژیک دارد و چون با اختالف ایدئولوژیک هم نمیهر تفاوتی ریشه. عملی در میان نیروهای مترقی ایران بسیار رایج بود

 .شوددر یک سازمان واحد فعالیت کرد بنابر این بهترین نوع مستمسک برای انشعاب یا اخراج فراهم می

ی نظرهای متفاوت را در درون خواهد همه، نظری است که می(می که ذکر کردیمبه مفهو" )ایدئولوژی گرائی"نهایت دیگر انحراف   

ی یک ائتالف برای یک هدف مشخص بلکه به عنوان نه به مثابه)المثل جبهه ملی شود نظیر فیاین چیزی می. سازمان واحدی جای دهد

گری است و درد اجتماع برمبنای نظر نیست بلکه مثال همشهری یعنی اساس! های مقیم مرکزهای نظیر انجمن کرمانیو یا مجمع( حزب

هائی که اکنون بر وامانده. هائی در عالم سیاست دخالت نداشتند حرفی بود ولی اشکال اینست که چنین نیستحال اگر چنین مجمع. غربت

اردوی چپ نیز از این نعمت بی. این قماشند سازند ازرا می" جبهه"ی جبهه ملی میان خود دعوا دارند و هر دو سه نفر یک سر ارثیه

 .نصیب نیست

برنامه ... ی ارتباط جهان بینی شماری در زمینههای متفاوت بیدر میان این دو نهایت، برداشت. های طیف استها صرفا نهایتاین    

گذارد و این اختالف نظر باقی نمیوجود دارد بطوری که جای هیچ گونه درک واحد از اصطالح وحدت یا عدم وحدت ایدئولوژی را 

 .های دیگریندی است از اختالفات در زمینهانیز حل نشدنی است چون همان طور که اشاره شد خود یک معلول است و بر

ی حاکم بر که نه حقیقی است و نه مشخص ولی متاسفانه به عنوان یک اسطوره" وحدت ایدئولوژیک"ای مانند بدین ترتیب از حربه

 آید؟ی نیروهای مبارز ایران، چه عملی جز اجرای نقش چماق سرکوب و یا در بهترین شرایط آگهی تبلیغاتی بر میاندیشه
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سخن از زندگان بسیار . اما قرار بود نبش قبر نکنیم. شاهد آورد که صرفا کورها نتوانند ببینند

 .داریم

اند؟ در میان پرسیم که در این باره چه اندیشیدهو اکنون مجددا از رفقای حزب کمونیست می

ن چه آموخته اید؟ آیا تصور آاز . چند بار تجربه ناکام وحدت را سراغ دارید ٣به اصالح خط 

ها عدم حل این مسئله باشد که با ها و چند پاره شدنگرائیها، فرقهکنید دلیل اصلی تشتتنمی

 آید چه باید کرد؟اختالف نظرهائی که از روند فعالیت به وجود می

 

 ــــیفیتاندازه گـــــــیری کــ

است که مسائل کیفی ظاهرا الجرم با  نگره گاه اصلی در درک سنتی از سازمان ای

. شونددرستی و حقانیت قلمداد می شود و تعداد و تعدد نمایشگرگیری میمعیارهای کمی انداره

در انتخاب یک مسیر ناشناخته و تشخیص درستی یا نادرستی مسیر مورد پیسنهاد، سازمان به 

گویند از این راه و صد نفر می. شودمتوسل می( اء عمومی، یا یک مجمع منتخبآر)آراء 

شود و در جائی که از مسئله اکثریت و اقلیت پیدا می. گویند از آن راه برویمشصت نفر می

یعنی تعداد که . کندشود و اقلیت نیز متابعت میانتخاب راه گریزی نیست راه اکثریت انتخاب می

تا این جای قضیه یک مسئله . شودمایشگر صحت که امری کیفی است میامری کمی است ن

آراء عمومی نیز به همین صورت در اجتماع متکی به . اجتماعی است و نه الزاما سازمانی

الواقع ها و رفراندم و نظائر آن را فیگیری عمومی مرسوم در دموکراسیکسانی که رای. است

 ی موارد صدق بکندحل این مسئله بصورتی که در همه. دارنددانند براین تاکید دموکراتیک نمی

 

 

 

 

 

های گوناگون بر حسب میزان پایبندی به اجتماعات مختلف و سازمان. بسیار دشوار است

ی این مقاله کنند که در حوصلهدمکراسی واقعی در هر مورد راهی برای آن پیشنهاد می

نمایاند فردا ی آن را حفظ منافع سازمانی میکند و بهانهاکثریتی که چنین عمل می

منافع " اگر اکنون . رددر موضع قدرت حکومتی بهتر از این رفتار نخواهد ک

. جای آن را خواهد گرفت" منافع ملی"است که مورد تمسک است فردا " سازمانی

. نیز قادر به پوشاندن این امر نخواهد بود" دموکراتیک" هیچ شعار و ادعای

کسی که وجود مخالف را از بن نفی . دموکراسی یک نظم و سیستم است نه یک ادعا

 .گذاردوکراتیک باقی نمیکند جائی برای جریان دممی
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و دیکتاتورهای در قدرت بر ماهیت حل نشدنی  هاهمین قدر بگوئیم که غیر دموکرات. گنجد نمی

کنند که گویا راه دیگری هرگز ی اقدامات خود را چنان توجیه میکنند و همهاین مسئله تاکید می

وجود نداشته است و بر عکس شیادها و منفی گرایان قبل از آن که بقدرت برسند همین شکل را 

تی و سازمانی را غیر دموکراتیک خوانده و نفی دهند تا حرکت جمعی، تشکیالدستاویز قرار می

 .اندکنند و این البته تا زمانی صادق است که خود بر راس هرم ننشسته

ضل یک راه حل کلی و جهانشمول ندارد در هر مورد عبنا بر این آنچه گفته شد حل این م

 ل در اکثریت اساس مسئله این است که اگر نه همیشه الاق. برای آن اندیشد مشخص راه معینی

 

 

 

 

 

 باید به وجود مسئله آگاهی داشت، آن. مطلق موارد راهی برای خروج از بن بست وجود دارد

در یک کالم، ساده . را نفی نکرد و برعکس نیز انسان را بنده و مغلوب ابدی این تضاد ندانست

 .اندیشی نکرد

دوم مسئله چنین نیست و  اگر این امر اشکاالتی دارد که در فوق به آن اشاره کردیم بخش

ی در حقیقت نحوه. سازمانی و اجتماعی و کذا برای عدم حل آن ندارد هیچ نوع مستمسک

برخورد به این بخش است که از معیارهای اساسی میزان تعلق به مبانی دموکراتیک در داخل 

ی مسیر هتعداد، تعیین کنند" الجرم"این بخش عبارت از این است که حال که . یک سازمان است

 .ها که تعداد کمتری دارند یعنی در اقلیت هستند چه باید کرداست با آن

 

 شودسرکــــوب از کـــــجا آغاز می

وحدت " ترین راه، نفی وجود اقلیت یعنی ایجاد توهمترین، بدترین و غیر دموکراتیکشایع

یری خالف واقع از کند، تصودر این طریق اکثریت اساسا وجود اقلیت را نفی می. است" نظر

ی کار عناصر اقلیت زند و اجبارا در پروسهکند و از وحدت سازمانی دم  میخود منعکس می

کند که برای حفظ خود از ها را مجبور میکند و یا آنرا از مواضع قدرت سازمانی طرد می

که چنین اکثریتی . در عالم سیاسی هیچ روشی زشت تر از این نیست. تر شوندپاپ هم کاتولیک

نمایاند فردا در موضع قدرت حکومتی بهتر ی آن را حفظ منافع سازمانی میکند و بهانهعمل می

منافع "است که مورد تمسک است فردا " منافع سازمانی" اگر اکنون . از این رفتار نخواهد کرد

ین امر نیز قادر به پوشاندن ا" دموکراتیک"هیچ شعار و ادعای  .جای آن را خواهد گرفت" ملی

کسی که وجود مخالف را از بن . دموکراسی یک نظم و سیستم است نه یک ادعا. نخواهد بود

 .گذاردکند جائی برای جریان دموکراتیک باقی نمینفی می

نمایاند فردا ی آن را حفظ منافع سازمانی میکند و بهانهاکثریتی که چنین عمل می

منافع " ن اگر اکنو. در موضع قدرت حکومتی بهتر از این رفتار نخواهد کرد

. جای آن را خواهد گرفت" منافع ملی"است که مورد تمسک است فردا " سازمانی

. نیز قادر به پوشاندن این امر نخواهد بود" دموکراتیک"هیچ شعار و ادعای 

کسی که وجود مخالف را از بن نفی . دموکراسی یک نظم و سیستم است نه یک ادعا

 .گذاردنمی کند جائی برای جریان دموکراتیک باقیمی

 

 

رفقای حزب کمونیست، دوستان مجاهد، و همه رزمندگان مترقی، هیچ چیز بنام 

ی مبارزاتی انسانمحرک و انگیزه. ها وجود نداردمنافع سازمانی فوق شرف انسان

هر چیزی که آن را مخدوش کند نفس مبارزه را بالموضوع . هاستها شرف آن

جدال قدرت . مبارزه ادامه یابد از معنای انسانی تهی است اگر هم ظواهر. کرده است

 .هائی است که هیچ تفاوتی از نظر ماهوی با هم ندارندطلبی میان انسان
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کنند بلکه ضرورتا بر مبنای منطق خود گوئیم چنین جریاناتی وجود اقلیت را کتمان نمیمی

د، هنگامی که یشمارسالم و طبیعی را بد می ییک پدیده هنگامی که شما. برندآن را از بین می

چون چیز بدی است ــ و گرنه )کنید، تفاوت نظرها را از مردم باید مخفی کرد خیال می

کنید امور تازه اگر خیلی صمیمی باشید سعی می( کنیدخصوصیات خوبتان را که چند برابر می

ر ناصمیمی هستید حتی کاری به این کارها هم اگ. سازمانی را بر مبنای ادعای خود تنظیم کنید

ها هر آن پایین. ایتان کافی خواهد بود در قدرت، و در صدر سازمان باقی بمانیدرب. ندارید

 .خواهد باشد، باشدخبری می

به اقلیت . طریق دیگر، اذعان به وجود اکثریت و اقلیت ولی برخورد آمرانه به اقلیت است

بشرط آن که  شودیات داده میحه زاجا" بزرگ منشانه" و بطور" ی صدرسعه"از روی 

دستورات اکثریت را اجرا نماید و البته آن هم باز بخاطر منافع سازمانی ــ بخوانید منافع تنگ 

کنند ــ و این حال از کسانی که این طریق را درست تلقی می! ی سازمانینظرانه و کوته بینانه

پرسیم گیریم که چنین فاق نیروهای مترقی ایران است ــ میمتاسفانه شمامل اکثریت قریب به ات

حاضر شد درست بر خالف !" بخاطر حفظ منافع سازمانی"باشد و اقلیت بر خالف نظر خود 

فردی مثال از یک سازمان کمونیستی معتقد باشد نباید در . اندیشد اقدام و تبلیغ کندآنچه می

شود و ی تحت نظر اکثریت مجبور به تبعیت شرایط حاضر با فالن سازمان همکاری کرد ول

اندیشد به دیگران بگوید و مثال به را می نظر اکثریت را تبلیغ کند یعنی به دروغ خالف آنچه

رئیس جمهوری بنی "هواداران آموزش دهد، و یا فردی از مجاهدین باشد و فعالیت در کنار 

ر سخن بگوید، بسیار خوب در چنین را درست نداند ولی همه جا برود از فوائد این کا" صدر

گوئی و مردم فریبی آموخته شده است؟ چرا متوقعیم غصورتی چه چیزی جز بی پرنسیپی، درو

شود وقتی به قدرت رسید ناگهان عابد و زاهد شود؟ که فردی که بدین صورت تربیت سیاسی می

های وری و همه لجنچرا انتظار داریم که این افراد کار خالف رهبری حزب توده کنند؟ کیان

" انسجام آهنین"، "وحدت نظر"ی ها سال مضحکهده. اندکاری جز این نکرده یونیزای تلویتوده

ها هم مبدل ایو چرندیات دیگر حزب توده نه تنها زبانزد بود بلکه به معیار و مدل غیر توده

چیزی بیش . دیدیمخوب نتیجه را . ادای سهم ننگین حزب توده به اردوی مبارز ایران شد. شد

ها سوخ یافت بیائید باز هم از آنرای های زشت تودهگوئیم آموزشمی و اگر. از مهوع بود

 .هابیاموزیم ــ این بار از سرنوشت آن

رفقای حزب کمونیست، دوستان مجاهد، و همه رزمندگان مترقی، هیچ چیز بنام منافع 

ها شرف آنی مبارزاتی انسانگیزهمحرک و ان. ها وجود نداردسازمانی فوق شرف انسان

اگر هم ظواهر . هر چیزی که آن را مخدوش کند نفس مبارزه را بالموضوع کرده است. هاست

هائی است که هیچ جدال قدرت طلبی میان انسان. مبارزه ادامه یابد از معنای انسانی تهی است

. رسیدوده به قدرت میتصور کنید روزی را که حزب ت .تفاوتی از نظر ماهوی با هم ندارند

اگر . رسیدندهای دیگر به قدرت میتصور کنید روزی را که رهبران بسیاری از سازمان

 .تر از جمهوری اسالمی باشد همین استکابوسی هولناک
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 گـــــویندرهبران چه می

 اگر هر کس. شودمی گویند اگر اقلیت از اکثریت تبعیت نکند اوضاع قاراشمیشرهبران می

گیج " مردم"اگر وحدت نظر نباشد . شودود را داشته باشد کارکرد سازمان مختل مینظر خ

 . ...شوند می

رسد اینجا سوراخ دعا اما بنظر می. که چنین نیستاند ــ ها همه درستکنیم اینما فرض می

که )بحث در این نیست که اگر همه یک نظر داشته باشند بهتر است تا چند نظر . گم شده است

بحث در این . ها نیستای کاشکیبحث در این کاشکی( کنیم یک نظر بهتر استفرض می باز

آیا باید به دروغ گفت هست و قضیه را تمام شده ! است که وقتی هم نظر نیست چه باید کرد

انداخت که مخالفین را قلع وقمع پنداشت؟ آیا به دروغ گفت هست و بعد هم دستگاه را به راه 

های باز آموزی برای شستشوی مغزی مخالفین تشکیل داد؟ آیا باید فورا کالسکند؟ آیا باید 

که نظرهای متفاوت دارند از هم جدا شوند و بر سر هر مسئله انشعاب نمایند؟ از  کسانی

رهبران بپرسید که به این سئواالت جواب دهند و نه این که در محاسن چیز که وجود ندارد ــ 

 .هاکنیم و نه از روی ای کاشکیا بحث را از واقعیات شروع میم. وحدت نظرــ سخن بگویند

 دیدگــــــاه ما

این یک همان . ما معتقدیم پایه و اساس مبارزه سیاسی تحت هیچ شرایطی نباید تغییر کند

تر است هیچ عاملی که اگر مبارزه برای تغییر شرایط به سمت و سویی انسانی. گوئی نیست

هدف وسیله را توجیه . شرف انسانی باشد را در این راه جائی نیستغیر انسانی باشد، خالف 

هدف و . و این علی رغم آن است که چه کسی و با چه نیتی چنین مهملی را گفته باشد کندنمی

 . توان رسیدبا اعمال پلید به اهداف انسانی نمی. وسیله جدا شدنی نیستند

چیزی که باید به هدف . مبارزه است این حاکی از یگانگی. و این یک درس اخالقی نیست

اند خواستهها هستند که به چیزی که میآن. کنندها میمبارزه را انسان. ها هستندبرسد انسان

مبارزین در مبارزه حرکت تاریخ را . مبارزه خود چیزی برای خویش نیست. رسند می

نفس ایدآلیسم و بدترین نوع این . ای نیست که ما آن را محقق کنیمحرکت تاریخ ایده. سازند می

دهیم و این را بر مبنای یک دهیم، تغییر میسازیم، شکل میما حرکت تاریخ را می. آن است

های ما تغییر یابند، اگر ایده. کنیم نه به عنوان تحقق ُمثُل مطلقبرداشت ماتریالیستی از ایده می

ما آنچه را که . غییر خواهد کردآوریم، تاگر عمل ما تغییر یابد، حرکتی را که به وجود می

ما سازندگان . های الهی از پیش ساخته شده راکنیم و نه ایدههمراه با شرایط هستیم متحقق می

. جهان موعود به کار گل مشغولند تاریخ هستیم و نه بردگانی که در خدمت خداوند برای ساختن

اگر ما بد کاره. خدمت چه کسی پس این که ما چه کسی هستیم تعیین کننده است و نه آن که در

اگر دیکتاتور منش و یا برعکس برده واریم دنیای دموکراتیکی . ایم دنیای خوبی نخواهیم ساخت

ای در تحقق وسیله. نیستیم" وسیله"ما . ما هدفیم و ابزاز، ما حرکتیم و محرک. نخواهیم ساخت

 .هائی در خدمت چوپانگله! ابزاری در تحقق ایده! مشیت الهی

 ها دهد که بر خالف نظر خود اقدام کنند به آندر این صورت سازمانی که به افرادش یاد می
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دلیلی نیست که این راه ادامه نیابد و دلیلی نیست که  .سقوط آموخته است اولین گام را در جاده

امید و  توان کرد و بهای است که فراموشش نمیو این نکته. پرنسیپی در نیمه را متوقف شودبی

 .توانساختآرزویش هم رها نمی

 فراکــــسیون

ی ایجاد فراکسیون و یا بهتر بگوئیم شاید بهترین راه برای حل بسیاری از مشکالت مسئله

اختالف نظر همان طور که گفته شد همواره . ها استتشخیص فراکسیون در داخل سازمان

سازمان در درون خود و برای بیرون از  وجود دارد ــ فراکسیون دو فاکتور ــ مسئله اینست که

و اقلیت . شودآیا اکثریت سازمان به سرکوب متوسل می. پذیرد و یا نهخود این امر واقع را می

شود و سازماندهی و اقدام سازمانی الجرم به توطئه ــ و یا این که برعکس، واقعیت پذیرفته می

نظر در  .ارجحیت نداردکسیون دیگر هیچ فراکسیونی بر فرا. گیردبر مبنای آن صورت می

طرفین از حقوق مساوی در نشر و دفاع از افکار . مقابل نظر است و نه لشکر در مقابل لشکر

. هیچ کس مجبور به دفاع از نظر دیگری ــ به عنوان نظر سازمانی ــ نیست. خود برخوردارند

در درون سازمان وجود  توان به راحتی گفت که در این یا آن مورد مشخص نظرات مختلفیمی

مواردی بوده است که . قالبی را یک بار شکست و راحت شد" وحدت"توان این بت می. دارد

اقداماتی که ما در این زمینه در گذشته کرده ایم در ابتدا با شگفتی مطلق گرایان مواجه شده 

ها مجبور انسازمها سرافرازتر بیرون آمدیم و اکنون مثل سایر است ولی ما از آن آزمایش

موضع . های تأسف انگیز بپردازیمنیستیم برای توصیح خطاهای فاحش گذشته به توجیه گرائی

ما نظرات . ی مجلس شورا از این موارد بودما در مقابل شرکت در انتخابات اولین دوره

مختلف درون سازمان را همراه با استدالالت هر یک منتشر کردیم و شرکت یا عدم شرکت را 

ما نه کسی را مجبور به رای دادن کردیم و نه . جدان آگاه ــ نظر ــ هر یک واگذار کردیمبه و

بیش از هر سازمانی در این زمینه . کاری که تقریبا همه کردند. دست کسی را از پشت بستیم

آیا اکنون که امکان نگاه . بحث کردیم و مشکالت رسیدن به یک راه حل واحد را بر شمردیم

ها که از چپ و راست احکام چنین و ته فراهم است اقدام ما درست بود و یا آنکردن به گذش

  چنان صادر کردند؟

و افراد با  گیردبنظر میرسد که قسمت مهمی از عناصر چپ ایران این مسائل را جدی می

ها در گذشته حس ی دموکراسی یا فقدان آن را در درون سازمانپوست و گوشت خود مسئله

ی کار دهند ار کسانی که حاضرند تحت همان روابط ارباب و رعیتی سابق ادامهشم. اندکرده

 ها اکنون صرفاها در سازمانی وجود جناحاما تشخیص مسئله. شودهر روز معدودتر می

ی ی یک امر دموکراتیک نیست ــ همیشه چنین بوده است ــ بلکه اکنون به مثابهمالحظه

های منفی گرایانه نیز هست العملگیری از بروز عکستشخیص موقعیت، درک ضرورت و جلو

تر است هیچ عاملی که اگر مبارزه برای تغییر شرایط به سمت و سویی انسانی

هدف وسیله . غیر انسانی باشد، خالف شرف انسانی باشد را در این راه جائی نیست

با اعمال پلید به اهداف انسانی . هدف و وسیله جدا شدنی نیستند...کند را توجیه نمی

 .توان رسیدنمی
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کسی که به حدی رشد یافته است که حاضر نیست از دستورات مخالف نظر اساسی . که بشکند

های موجود نیز در همین زمینه یابد که سازمانخود اطاعت کند، یا به این مشاهده دست می

فهمند و یا بر عکس، نسانیت است میی ااو را که بخشی از مسئله یکنند، مسئلهحرکت می

به همان . افتدشود و از چاله به چاه میتبدیل به موجودی ضد سازمانی و ضد تشکیالتی می

خود میافتد غافل از این  شخصاز جمع بریده دنبال نجات . خواهدرود که دشمن او میراهی می

مادون . نسان نیستیک فرد است، و یک فرد اساسا ا. که شخص خارج از جمع شخص نیست

بیان یک واقعیت است مبنی بر شناخت نوع موجودیت . و این یک توهین نیست. انسان است

 .ی جمع و عام، مسئله حرکت و تاریخانسان، مسئله

ها به شدت به چشم ی سازماناکنون این گرایش ضد تشکیالتی در میان فعالین گذشته

ای چنین هستند قطا عده. بجازدگی برگزار کنیم ی آنها راسهل انگاری است اگر همه. خورد می

ها کسانی هستند که این. توان گفت که بخش مهمی چنین نیستندولی به همان اندازه قطعی می

ن راه آ ودیگر حاضر نیستند به این راه . دیدندبینند که در گذشته نمیاکنون چیزهائی را می

اند و به درک جامعی از موقعیت نرسیده رغم پیشروی هنوزها علیاما این. کشانده شوند

ما به این گرایش به طور اخص در . ها ایجاد نکرده استمتاسفانه شرایط نیز امیدی در دل آن

های ها در این جا هشدار به سازمانغرض از اشاره به آن. مقاالت دیگر خواهیم پرداخت

، "دستور سازمانی"ی نظیر توانند تحت عباراتموجود است که بدانند روز به روز کمتر می

درونی خود را توجیه کنند و باالخره به یر دموکراتیک غو غیره روابط " حفظ وحدت سازمان"

و اگر چنین . این سئوال اساسی باید جواب دهند که آیا بین حفظ اعتقاد و تشکل تضاد هست یا نه

اد است که باید تغییر کند یا است که گاه حفظ اعتقاد با موازین سازمانی تضاد دارد آیا این اعتق

 ؟آن موازین

ما به این امر واقفیم که این مسئله حدود و ثغوری دارد، و این نه تنها در مورد این مسئله 

 این امر را صرفا بصورت خردگرایانه . ی مسائل انسانی صادق استبلکه در مورد همه

 

 

 

 

 

نشیند و در نسان به قضاوت میا .حل کرد، زیرا انسان چیزی بیش از خرد است تواننمی

شخصی که سخن . باید دست قضاوت باز باشد. قضاوت یکی از آحاد مورد نظر خرد است

اوست . تواند قضاوت کند که این تفاوت چقدر مهم و اساسی استشنود میمتفاوت با نظرش می

اگر هر تفاوت نظری . تواند بپذیرد و یا تحمل کند یا نهببیند این سخن متفاوت را می تواندکه می

تواند با او صرفا نمی. به دارش نباید زد. تکلیفش مشخص است. برای او تحمل ناکردنی است

رود و اگر نه چنین او به هر حال به راه خود می. جمعش یک نفره است. هیچ جمعی کار کند

معی تواند به خاطر حرکت جداند میی قضاوت و تعقل دارد که مینیست بلکه آن قدر قوه

. ین که ما چه کسی هستیم تعیین کننده است و نه آن که در خدمت چه کسیپس ا

اگر دیکتاتور منش و یا برعکس برده . ایم دنیای خوبی نخواهیم ساختاگر ما بد کاره

ما . ما هدفیم و ابزاز، ما حرکتیم و محرک. واریم دنیای دموکراتیکی نخواهیم ساخت

هائی در گله! ابزاری در تحقق ایده! الهیای در تحقق مشیت وسیله. نیستیم" وسیله"

 .خدمت چوپان
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ای از تفاوت نظرهای غیر اساسی را بپذیرد و در ضمن حرکت به تبادل نظر ادامه دهد آن  پاره

وقت دیگران نیز باید آن قدر از خود دور اندیشی نشان دهند ــ یعنی موازین سازمانی را آن قدر 

 و باز اگر تفاوت نظر آنقدر. چنین حرکتی وجود داشته باشد دموکراتیک کنند ــ که امکان

اگر آن. اساسی بود که حرکت جمعی در مورد مشخص میسر نبود، آسمان به زمین نخواهد آمد

های خاص خود را انجام دهند و دیگران را به بردگی نکشند، ها که متفق هستند این حرکت

های اساسی متعدد و در جهات مختلف باشد موازین سازمانی هر طبیعی است که اگر این تفاوت

و در این حال است که انشعاب  رودتیک باشد امکان حرکت متشکل از بین میقدر هم دموکرا

و تازه در این مورد افراطی هم وقوع انشعاب مانع همکاری. شودیک امر طبیعی و سالم می

دو گانگی واقعی نقاب وحدت  2.ای در این صورت رخ نداده استفاجعه. های آینده نخواهد بود

 .ظاهری را دریده است

پرسیم آیا شما مسئله دموکراسی درون سازمانی مجددا از رفقای حزب کمونیست میاکنون 

امری که گفتیم به  و اگر چنین نیست،. اگر چنین است وحدت شما مبارک است. را حل کرده اید

است به چیزی مبدل شده است که اگر بدتر از گذشته نباشد، تکرار همان " خوب"خودی خود 

 .ایدآینده نشان خواهد داد کدام راه را بر گزیده. بار استماجراهای اندوه

 

ی سرنوشت گرایش چپ، به جز حرکاتی که در فوق به آنبه مسئله گردیمبدین ترتیپ بر می

ی تفرق و انتظار کما بیش مانند مسئله. گیری درآن پیدا نشده استها اشاره کردیم تحول چشم

. ها حل شدنی نیستو یا صرفا با باال زدن آستینگذشته ادامه دارد و این مسئله به خودی خود 

جنبش چپ در جریان انقالب اخیر و بعد از آن با بحرانی مواجه شد که تا آن را حل نکند حد 

احتمال بیشتر این است که روز به . اکثر اینست که در جا خواهد زد و این بهترین شق است

 .یکال یا حتی میانه رو در آیدهای رادروز تضعیف شود و یا کال بصورت اقمار جنبش

انقالب و ما بعد . دیدن سیمای خود در آینه بود ی منطقی و عاطفیبحران جنبش چپ نتیجه

ی آینده ایم و برنامهانقالب همه را در مقابل این سئوال قرار داد که باالخره که هستیم، چه کرده

ن سئواالت همه را دیر یا زود به یأس وا هائی غیر ارضاء کننده به ایجواب. مان چیست

ها خوب این. ها که چپ مذهبی هستند و کمونیست مادر زادنآیکی . دارد به جز دو گروه را می

ها دانند که سرنوشت آنها که مسئله بسیار دارند ولی میگروه دوم آن. ای ندارندظاهرا مسئله

شناسند و یا ز ایرادات تا کنونی را میاگر نه همه، الاقل بخشی ا. در گرو حل مسائل است
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توان حل این مسئله را نه بصورت تجریدی می. ها آنچه در فوق آمد کالم آخر نیست بلکه معرفی قضیه استی جناحــ در مورد مسئله 

راه حل در طول کار و با . اساس کار درک و تشخیص وجود مسئله است. های مترقیبه سازمان کرد و نه مستقل از سایر مسائل مبتال

 .توان آن را حل کردبا یک حکم کلی جهانشمول نمی. شودی جمعی و در مورد هر شرایطی بطور مشخص معلوم میتجربه

ونی و بیرونی نظرات مختلف را درست تشخیص است و به همین جهت انتشار دربا آن که این مسئله از اصول اعتقادی ما بوده 

ی ابعاد قضیه را دانیم که همهایم معهذا میایم و بحث کردهایم و بطور قطع بیش از هر سازمان دیگری در این مورد اصرار ورزیدهداده

 .ایمایم و راه حل نهائی را ــ اگر چنین چیزی ممکن باشد ــ نیافتهبررسی نکرده

ی موقتی بودن یا دائمی بودن فراکسیون مسئله. رساندنظری خود را دیر یا زود به فراکسیون تشکیالتی می ی فراکسیونمسئله

جنبش کمونیستی قبل از درگیری در چنگ . ای نیستتشکیالتی و نوع نمایندگی آن در قدرت و تصمیم گیری سازمانی امر حل شده

ی این بخش از ادبیات کمونیستی همان قدر مهم است ی دقیق و نقادانهمطالعه. شد استالینیسم وارد تجاربی شده بود که متاسفانه سرکوب

. اساس کار این است که بدانیم این مسئل وجود دارند و نفی ناشدنی هستند. ی نزدیک خودمانکه استفاده از تجارب کنونی و گذشته

های روابط غیر دموکراتیک موجود انسان. اندها کتمان شدهن اینهای مبارز ایرادر گذشته در سازمان. کندکتمان مسئله آن را نفی نمی

ی این بختک را که ما را به این روز انداخته است از روی خود باید شهامت داشت و تنه. ی خود خرد کرده استاندیشمند را زیر جثه

سه است و در طول کار و حرکت پیدا حل مسئله یک پرو. برداشت، در هوای آزاد تنفس کشید و اندیشید و طرحی نو در انداخت

 .های ما منبعث از واقعیت استبیاد داشته باشیم که ایده. شود می
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کار خود را کرده باشد و همه را به فکر  اند و اکنون امیدوارند که شالق واقعیاتشناخته می

جز این امیدی  هب. رحم گذشتهنقد جدی و بی. ی کارکرد گذشته انداخته باشدارزیابی صمیمانه

 .نیست که نیست و چه بهتر

. هاست که در فوق به آن اشاره کردیمراسی درونی سازمانی دمکیکی از مسائل، مسئله

های استالینیست عصری که سازمان. جنبش چپ بدون حل این مسئله به هیچ جا نخواهد رسید

توان ی ما حداقل با این همه تجربه نمیدر جامعه. توانستند برد داشته باشند سپری شده استمی

 .کنیمیم و تکرار نمیاتوضیحات را داده. بدون حل مسئله گذشت

ی کسب آگاهی و اعتقاد عمیق به ضرورت وجود دموکراسی اجتماعی ی دوم، مسئلهمسئله

ایم و در آینده هم خواهیم گفت اینجا به همین حد بارها سخن گفته ما در مورد این مسئله. است

موکراسی کنیم که هیچ سیستم اجتماعی، هیچ نظامی و تحت هیچ اسمی بدون وجود دبسنده می

ی بینا بینی، ی پیشرفته، جامعهی عقب مانده، جامعهجامعه. از این لحاظ فرقی با فاشیسم ندارد

ی دیگری که برای رد ضرورت دموکراسی البنیه و هر بهانهپرولتاریای قوی جثه، ضعیف

. ی مطرح کنندگانمطرح شود صرفا پوششی است بر نیات و اهداف سلطه گرانه و مستبدانه

ترین نوع زندگی و معیشت بدون ها، مرفهترین تقسیم ثروت، جدی"های اجتماعیتعادل"ین بهتر

ی چپ ایران باید ایران، و همه این را چپ. وجود دمکراسی معدل تساوی در عالم حیوانی است

های زمان در صدر برنامهی خود عجین کند و هملمس کند، بفهمد و با تار و پود اندیشه

 .قرار دهد مبارزاتی خود

داری کشورهائی مانند ایران امکان نهادی شدن دموکراسی ی سرمایهاین نکته که در جامعه

ما در مورد عدم . تواند و نباید مانع از مبارزه برای برقراری دمکراسی شودوجود ندارد نمی

حتی  کنیم که این مبارزهایم و اینجا تکرار میتناقض این حکم در گذشته مفصال توضیح داده

برداشت و  تر از آن، اینبرای برقراری دموکراسی ناپایدار و نسبی هم ارزش دارد و مهم

. پیونددداری، سوسیالیسم و دمکراسی را به هم میی نفی سرمایهمبارزه بر اساس آن، مسئله

. دهیددر شرایط موجود ممکن نیست شرایط را تغییر می شما با مبارزه برای کسب چیزی که

 3.قضیه است این اساس
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ایم و این تاکید نه تنها ناشی از اعتقاد ای به اندازه ضرورت دموکراسی تاکید نکردههای گذشته رهائی شاید برهیچ مسئلهــ در شماره 

لکه بر این مبنا نیز بوده است که عدم درک آن از بزرگترین نقایص ــ و شاید بزرگترین عمیق ما به ضرورت این مسئله بوده است ب

ما . ها قطع کرداگر آنچه که گذشت هنوز کسانی را متوجه اهمیت آن نکرده باشد باید هر نوع امید را از آن. ی ــ چپ ایران استنقیصه

ی درک مسئله. بینیمایم باز نیازمند تاکید میر قضیه را که در گذشته گفتهاما وجه دیگ! خدا به دادشان برسد. ها کاری نداریمبا آن

 :موقعیت تضادمند، مسئله ضرورت و شرایط و کوشش برای تغییر آن، توضیح مختصر ضروری است

ندازه ای هر اجامعه. ضرورت غیر قابل گذشت و غیر قابل انکار. الف ــ  وجود دموکراسی اجتماعی یک ضرورت انسانی است

 .این یک حکم اولیه است. ای حیوانی استکه در آن دموکراسی اجتماعی نباشد جامعه( از لحاظ وسائل تولید، رفاه و غیره)پیشرفته 

. دهدامپریالیسم چنین امکانی را مجال ظهور نمی. ب ــ در جوامع سرمایه داری وابسته امکان نهادی شدن دموکراسی وجود ندارد

 .عمیق متکی به تجربه است این نیز یک اعتقاد

نتیجه گیری ساده گرایانه، ایستا و در بهترین . توان کرداگر این دو حکم مورد قبول باشد دو نوع نتیجه گیری کامال متضاد می

قاد اما نتیجه گیری دوم که مورد اعت. با آن که دموکراسی خوب است ولی چون امکانش وجود ندارد نباید دنبالش رفت: شرایط مکانیکی

توان زندگی انسانی داشت باید برای برداشتن ماست این است که اگر این امر ــ دموکراسی ــ حیاتی و ضروری است، اگر بدون آن نمی

تشدید کرد و آنرا نه بصورت تحقق . یعنی مبارزه برای برقراری آن را متوقف نکرد. عواملی که مانع محقق شدن آن هستند مبارزه کرد

داری وابسته این ایراد وجود دارد پس ی سرمایهگوئیم در جامعهاگر می. ی رفع عوامل بازدارنده انجام دادبلکه به مثابهی خوب یک ایده

یعنی ننشینیم و . خورد یعنی مبارزه برای سوسیالیسمداری و وابستگی پیوند میمبارزه برای اسقرار دموکراسی با مبارزه علیه سرمایه

ی جهانی نزده و صرفا قول و قرار و قسم دارانه و وابستگی به سرمایهم که دست به ترکیب روابط سرمایهها نقشه بکشیمثل خیلی

این بدترین نوع اراده . چرا باشد؟ چون ما طرفدار دموکراسی هستیم. باشد" دموکراتیک"حضرت عباس روابطی را به وجود آوریم که 

زده ایست که صرفا دلش این رویای روشنفکر فلک. های حرکت اجتماعی استکانیسمترین ماین حاکی از نفهمیدن ابتدائی. گرائی است

 ←. داند که مناسبات اجتماعی یک قرارداد نیست، بیانگر مناسباتی ایست که در عمق جریان داردبرای آزادی لک زده است، ولی نمی
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ی غفلت از این مسئله به چپ ایران ضربه نزده شاید به جرات بتوان گفت هیچ چیز به اندازه

ی مردم، چپ را نه به عنوان آزادی خواهان بلکه به عنوان سرکوبگر بخشی از توده. است

پرچم آزادی خواهی در اذهان بدست فریبکاران لیبرال افتاده است و الجرم . شناسند می

هستند، که تنها مسئله زندگی شان خورد و خوراک نیست،  هائی که چیزی بیش از حیوان نانسا

تر از این متصور ای بزرگخواهند، امیدی به چپ ندارند، فاجعهکه هوای آزاد برای تنفس می

 .نیست

جنبش چپ ایران هنوز در کل اهمیت این امر را . ی انقالب استی مرحلهمسئله سوم، مسئله

این یک حقیقت است که پس از جریانات اخیر بخش مهمی از چپ ایران . ده استدرک نکر

کند ولی بسیاری موارد حتی طرح کنندگان هنوز به مسئله انقالب سوسیالیستی را مطرح می

نگرند یا صرفا به عنوان وجهی اند، به آن بصورت یک آرمان و رویا میعمق مسئله پی نبرده

برند و تصور که هنوز در تکرار اشتباهات گذشته به سر می ای همعده. برای تمایز خود

اند این بار با همان شعار و ممکنند عقب ماندن چپ صرفا یک اشتباه نافرجام بوده و مص می

 .ها را فتح کنندتصورات به یمن اراده و عزم جزم کوه

 را " انقالب سوسیالیستی یا دموکراتیک"ها پیش، و پیش از انقالب سیاسی اخیر، دفتر ما سال

 

 

 

 

 

در سطح تئوریک منتشر کردیم و نشان دادیم که تنها انقالب اجتماعی دوران انقالب  

 حرکت پرشتاب انقالب سیاسی گذشته و قرار گرفتن در مقابل انبوه مسائلی. سوسیالیستی است

گیری این مسئله و تطبیق آن با شرایط داشت در پیکه چپ را پس از آن به خود مشغول می

 ایم، به کم کاریما با وجود توضیحاتی که در این مورد داده. مشخص ایران موانعی ایجاد کرد

پردازیم کوتاه و غیر مکفی ها میدر این زمینه واقف هستیم، نکاتی را نیز که اکنون بدان

بگذارید مسئله . ای از مسائل ضروری و مفیدنیم ولی به هر حال برای روشن کردن پارهدا می

 .را بدین صورت بنگریم

 انقالب  سوسیالیستی

ها خواستار روابط تولیدی بدیهه گوئی است که گفته شود کمونیست ظاهرا این یک

ه شود روابط تولیدی سوسیالیستی شود که پرسیدها از آن جا آغاز میتفاوت. سوسیالیستی هستند

 .ای، با چه نیروئی و در چه شرایطی دست یافتنی استچیست، به چه شیوه

                                                                                                                                                                          
خواهی ــ و آن هم نه برای خود، بلکه برای همه ــ و باید به این رویا زده گفت که خوابت شیرین و مبارک اما اگر تحقق آن را می←

ها را باال بزنی، به عمق بروی و در تغییر خواهی همواره نفس راحت بکشی، باید دستاگر به یک نفس راحت قانع نیستی بلکه می

 .طلبداین نیز چیزی بیش از یک دید مکانیستی می. شرایط نیز کوشش کنی

های های و شعارهای خود، با ندانم کاریهائی که با اشتباه کاریبهتر است آن

ی خود از مسببین وضع نا مطلوب کنونی چپ هستند به خود آیند غلط و رنگ باخته

های نربان صعود انکه چرا از جمله پلک. اندو ببینند که چرا این همه اشتباه کرده

ها ناآگاهانه در فریب آن. خود عبرت بگیرند از گذشته. های اسالمی شدندفاشیست

نخورد به نعل و به  ها به پشت گردنشانمردم سهیم شدند و تا زمانی که نعلین آخوند

 .زدندمیخ می
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های وجه افتراق گرایش .شودی گوناگون داده میهابه هر یک از سئواالت فوق جواب

این جا نه امکان و نه مجال این است . ی جواب به این سئوال هاستشمار کمونیستی در نحوه بی

شود تاکید الجرم بر مطالبی گذاشته می. ه متضاد هستند پرداخته شوداها که گه به این تفاوتک

 .که مفبولیت بیشتری دارند

داری یا هر ن روابط تولیدی سرمایهآتولیدی سوسیالیستی یعنی مناسباتی که طی  ــ مناسبات٥

اسبات استثمار و انباشت ی تمام این مناگر وجه مشخصه. شودی میفمناسبات استثماری دیگر ن

تری از مناسبات تولیدی که در آن مناسبات سوسیالیستی یعنی مرحله عالی است ارزش اضافی

داری انباشت ارزش اضافی مثال در سرمایه .داستثمار و انباشت ارزش اضافی وجود ندار

ت مستلزم مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است ولی در مناسبات سوسیالیستی این نوع مالکی

بسیاری از . ورد اختالف استماین امر که نفی مالکیت خصوصی دقیقا چیست . شودمنسوخ می

در این جا این بحث . دانند یمها نفی مالکیت خصوصی را معادل مالکیت اجتماعی کمونیست

ی تملک به وسیله های معتقد بعده. شودشود که مالکیت اجتماعی چگونه اعمال میشروع می

ی دولت ــ که در این جا ی ماقبل این نوع مالیکت به وسیلهای مرحلهد و عدهها هستنتعاونی

شمارند و معتقدند صرفا پس از زوال ی استثمارگر است ــ میی اکثریت جامعه و نه طبقهنماینده

 (.کمونیسم)شود دولت مالکیت اجتماعی به معنای واقع محقق می

جدل بر سر صحت و سقم هر یک از این  وارد ورالمقداز آن جا که بنا بر این است که حتی

ی طوالنی است که توانیم چنین بگوئیم که برقراری سوسیالیسم یک پروسهدعاوی نشویم می

داری یا سایر مناسبات استثماری شروع آن آغاز به نفی مناسبات سرمایه. شروع و پایانی دارد

یعنی در حقیقت نفی هر نوع مالکیت ــ  و پایان آن یا استقرار آن برقراری مالکیت اجتماعی ــ

 .است

. شوداین عنصر اساسی مناسبات تولیدی سوسیالیستی است که به طریق منفی تعریف می

 .تعریف ایجابی این مناسبات تا زمانی که ایجاد نشود بدست دادنی نیست

جواب اکثر شود انقالب متحقق می ای ــ اینــ در مقابل سئوال از چه طریقی ــ به چه شیوه̸

قریب به اتفاق اینست که به طریق قهر آمیز و این یکی علنا کمتر مورد جدل است و ما نیز تا 

ی طبقه. بینیمزمانی که مخالفین دالئل خود را به صراحت اعالم نکنند نیازی به توضیح نمی

مصالح "های قدرت موضع خود را به خاطر رعایت استثمارگر با در دست داشتن اهرم

 .باید آن را قهرا پایین کشید. به راحتی از دست نخواهد داد" یعموم

. شودی چه نیروئی مستقر میــ بحث برسر این مطلب است که سوسیالیسم به وسیله٤و  ٣

باز جواب کالسیک در مورد این که در چه . پرولتاریا. جواب کالسیک این سئوال روشن است

که پرولتاریا اکثریت عظیم جامعه را تشکیل شود اینست که در شرایطی شرایطی مستقر می

ی شروع ، برای توضیح واقعیت و به خصوص مسئلهها در عین صحتجواب ناما ای. دهد

کار لنین بسط مشخص این احکام کلی بود و کار . انقالب و نه استقرار سوسیالیسم کافی نبودند

" انقالب سوسیالیستی یا دموکراتیک "در دفتر . های مشخص اوانقالب اکتبر تائید صحت تئوری

ها، تئوری عام انقالب سوسیالیستی ها و تجارب مشخص انقالبما کوشیدیم که با استناد به نوشته

ی نظر ما در آن نوشته خالصه. یمشروع انقالب سوسیالیستی ــ را فرموله کن یمئتربگوــ و دقیق

ی طوالنی انقالب سوسیالیستی الزاما هم زمان با اکثریت یافتن تعداد و شروع پروسه این بود که
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. طلبدتشکل پرولتاریا در جامعه نیست بلکه استقرار سوسیالیسم است که چنین شرایطی را می

ایم و ای دیگر تاکید فراوان کردههما بر سر طوالنی بودن این پروسه در همان نوشته و نوشته

های سیاسی متعددی را در بر تواند انقالبایم که این روند انقالب سوسیالیستی میاظهار داشته

 .گیرد

هنوز فاصله داریم نباید به این معنی تلقی  انقالب اجتماعیاما این واقعیت که با  "

ی، نابودی بساط سلطنت و سرنگونی رژیم پهلو. شود که با هرنوع انقالبی فاصله است

انقالب سیاسی طور موقت ــ به هر حال یک به قدرت رسیدن قشری دیگر ــ هرچند به

بخشی آن در تسریع و تسهیل انقالب اجتماعی باید خواهد بود و امکان عملی شدن و فایده

ً همین جنبه است که وظیفه. مورد توجه باشد ها در مبارزه جهت ی کمونیستدقیقا

چه بسا که برای فراهم آمدن . دهدمی مطرحی رژیم و نابودی بساط سلطنت را سرنگون

قرن نوزده . های سیاسی متعددی در مسیر باشدکامل شرایط انقالب اجتماعی، انقالب

باقی ماندن در بند توهم و داشتن این .. .دهدبدست میرا شماری از آنهای بیاروپا نمونه

آماده شده است به همان اندازه گمراه کننده است که  تصور که شرایط انقالب اجتماعی

، ٣ی رهائی شماره". )شستننمنفعل و تماشاچی ماندن و به انتظار آماده شدن شرایط 

 (.٥٣١̸ی اول آذرماه دوره

های دموکراتیک در مقابل ما قدین به انقالبکه دائما از طرف معت بدین طریق این سئوال

انقالب سوسیالیستی کنیم و ناگهان  یمهخواای مانند ایران میشود که چگونه در جامعهمطرح می

ترین شرایط سازیم، در بهترین شرایط تجاهل العارف است و در محتمل" مستقر"سوسیالیسم را 

اشتباه کاری هائی که بابهتر است آن. خبریما نه هرکول هستیم نه از وضع جامعه ب. فریبکاری

ی خود از مسببین وضع نا مطلوب های غلط و رنگ باختههای و شعارهای خود، با ندانم کاری

که چرا از جمله پلکان. اندکنونی چپ هستند به خود آیند و ببینند که چرا این همه اشتباه کرده

ها ناآگاهانه در آن. گذشته خود عبرت بگیرنداز . های اسالمی شدندهای نربان صعود فاشیست

ها به پشت گردنشان نخورد به نعل و به میخ م شدند و تا زمانی که نعلین آخوندیفریب مردم سه

طلبند، و قسما اتحاد چپ و راست را می اکنون همین قماش چپ ــ تتمه آن ــ قسما. زدندمی

رفقا واقعا خیال  رخپرسد آو انواع ما میها از ما برای توجیه تبعیت خود از غیر کمونیست

 !؟ یاللعجب!ی پذیرش سوسیالیسم هستندکنید االن مردم ایران آماده می

ها مردم حق دارند اساسا ندانند سوسیالیسم چیست، و با با انواع شما سوسیالیست! دا، آقایانبا

ر سر توضیح شرایط موجود بحث ب. ها، حق دارند از آن متنفر باشندها سوسیالیستایانواع توده

توانستیم و چه کار بحث بر سر این است که ما چه کار می. ما بهتر از شما خبر داریم: نیست

ی بحث بر سر رسیدن به این اعتقاد الاقل برای ما است که توده. میتوانیم در تغییر شرایط بکنیم

بحث بر سر اینست که . دآورمردم با سوسیالیسم چیزی را از دست بلکه همه چیز را بدست می

ی مردم این مسئله را که قابل فهم است، چون با تن و جانش مرتبط است، فهماند و این به توده

 بلکه با طرح! نی است نه الزاما تحت شعارهائی مانند مردم سوسیالیست متحد شویددفهمی

های البی خاص شرکت در حرکات و انقشعارهائی که محتوای سوسیالیستی دارد، با شیوه

ای که آن را گام به گام روشن کند و نه این که مانند گذشته بفریبد، با نشان دادن سیاسی، شیوه

، با نفی هر نوع توهم (هانآنکردن " دخوب و ب"و بنابر این )ماهیت بورژوازی و نه بورژواها 

و جلوگیری از فریب خوردن پیاپی " خوب"در مورد امکان همکاری با بورژواهای 
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های دموکراتیک حداکثر ــ و به شرطی که چپ در آن تکشان، با نشان دادن این که انقالبزحم

ی معینی داشته باشند ــ و صرفا گامی هستند در راه تدارک انقالب سوسیالیستی و برنامه

سوسیالیسم خزنده پس  یها انقالب موعود هستند، با نفی ایدهجلوگیری از بروز این توهم که این

داری و انواع با اسم و بی اسم ولی با همان بخوانید راه رشد غیرسرمایه)های سیاسی باز انقال

 (.های دموکراتیکیعنی انقالبمحتوای 

 

 

 

 

 اختالف در اسم یا محتوای فعالیت؟

های انقالب سوسیالیستی و رد تزهای التقاتی که ما آن را از آموزشی باید دید تکیه بر مسئله

طریقی غیر  شاید از این طریق یعنی. دانیم در عمل چه معنائی داردر میاساسی انقالب اخی

انتزاعی بهتر بتوانیم تردیدهائی را که هنوز در بخشی از جنبش چپ در این مورد وجود دارد 

 .ای احکام ضروری استبندی سریع از پارهبرای این منظور یک جمع. مرتفع کنیم

 .ب سوسیالیستی استــ تنها انقالب اجتماعی دوران انقال٥

 .ی ایران انقالب سوسیالیستی استــ انقالب اجتماعی آینده̸

یعنی ما در . ــ شرایط الزم برای انقالب سوسیالیستی در حال حاضر در ایران فراهم نیست٣

 .ی تدارک انقالب سوسیالیستی هستیممرحله

 .آیدفراهم میاست که طی آن شرایط ذهنی الزم  والنیطای ــ مرحله تدارک مرحله٤

ی های سیاسی از جمله عوامل آماده کنندهــ سازماندهی، تبلیغ، حرکت، جنبش، قیام، انقالب١

 .شرایط ذهنی الزم هستند

ن را آبنا بر این اگر کسی تصور کند ایران هم اکنون آماده انقالب سوسیالیستی است و اگر 

های قبلی ــ و از تفصیل در نوشتهما احکام فوق را به . به ما نسبت دهد حرف مفت زده است

بحث بر این نیست که در کشوری مانند ایران . پس بیائیم سر مسئله. ایمآورده هاقبلــخودسال

ی تدارک است ــ و با علم که شرایط انقالب سوسیالیستی در آن وجود ندارد ــ یعنی در مرحله

وسیالیسم را متحقق نخواهد ساخت، به این که هیچ چیزی به جز انقالب سوسیالیستی آرمان س

این وظائف در . برای آماده ساختن شرایط چه کار یعنی وظائف ما برای دوران تدارک چیست

بنا بر این بحث را محدود . ها اختالف نظر وجود ندارددر مورد بسیاری از آن. آمده است ١بند 

 .کنیم به آن جا که روشنگری الزم استمی

مسئله بر سر کم . در کلیات همه موافقند. ازماندهی و تبلیغ و ترویج کردگوئیم اوال باید سمی

ما به سازماندهی . اهمیتی که دارد در گنجایش این مقاله نیستی همه و کیف آن است که با

ی کارگر ایران اکنون در وضعی نیست که بتواند بالفاصله به حاکمیت برسد طبقه

های سیاسی مواجه نا بر این تا زمانی که طبقه کارگر به چنین قدرتی نرسد با انقالبب

ها حاکمیت با این یا آن قشر بورژوازی یا هائی که طی آنانقالب. خواهیم بود

 .خردبورژوازی خواهد بود
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مه علنی در شرایط و بصورتی که امکان داشته باشد ــ به تبلیغ مواضع یمخقی ــ و نیز علنی و ن

و )های غیر سوسیالیستی سوسیالیسم و افشاء ایده( یمتاسفانه از یاد رفته)سوسیالیستی و ترویج 

ی اصلی را در این مقاله بر بخش اعتقاد داریم ولی نکته( نه صرفا مواضع غیر سوسیالیستی

های سیاسی از موضع تدارک ها و انقالبها، قیامها، جنبشگذاریم شرکت در حرکتدوم می

گذاریم که اصرار بر تفکیک دهیم، و توضیح را بر این مبنا میمی توضیح. انقالب سوسیالیستی

 .های اجتماعی و سیاسی به چه علت استانقالب

در یک انقالب سیاسی . شودی یک انقالب اجتماعی مناسبات تولیدی عوض میدر پروسه

وسط تغییر مناسبات به مناسبات سوسیالیستی ت( سوسیالیستی)قالب اجتماعی ندر ا. چنین نیست

در انقالب سیاسی چنین . ی کارگر استبنا بر این حاکمیت با طبقه. گیردی کارگر انجام میطبقه

ی کارگر ایران اکنون در وضعی نیست که بتواند بالفاصله به حاکمیت برسد بنا بر طبقه. نیست

. بودهای سیاسی مواجه خواهیم این تا زمانی که طبقه کارگر به چنین قدرتی نرسد با انقالب

. بورژوازی خواهد بود هها حاکمیت با این یا آن قشر بورژوازی یا خردهائی که طی آنانقالب

یابند تا طبقه کارگر به آن درجه از رشد و ها آن قدر ادامه میها، حرکات، جنبشاین انقالب

 .گیرد سازماندهی برسد که بتواند حاکمیت را بدست

یابی طبقه کارگر و انقالب سوسیالیستی ت که قدرتبنا بر این ظاهرا در این اتفاق نظر هس

از طرف دیگر حرکت اجتماعی نیز به خاطر این عدم . امری نیست که فردا منتظرش باشیم

. ها چه باید کردپس باید دید در این حرکات و انقالب. ی کارگر متوقف نخواهد شدآمادگی طبقه

 .شوداین مسئله آشکار میی برخورد به ها درست از این جا و از نحوهتفاوت

االصول سوسیالیستی کارگر و علیبنا بر این طبقه. ی کارگر نیستندها انقالب طبقهــ این٥

طبقه کارگر نباید آلت دست این یا آن جمع بورژوازی . ها دخالت داشته باشندنباید در آن ها

 .شود

کند که تصور می. تماع استکند که طبقه کارگر موجودی خارج از اجاین طرز تفکر تصور می

انجام " هاکمونیست"المثل تحت زعامت کارگر چیزی است که در انزوا و فی یطبقه آموزش

ی کارگر در کالس درس شبانه تحت نظر پدران و برادران بزرگ و دانشمند طبقه. خواهد شد

 .رفتقدرت را به چنگ خواهد گ خود دیپلم اکابر گرفته و ناگهان طی یک قیام شکوهمند

ر اشکال علنی و نیمه علنی پایه و اساس تفکر ماوراء چپ، کارگر زدگی و انواع داین دید 

 .چپ است" صوفی منشانه"منفی گرایانه و 

تر از آن است که بتواند به طبقه کارگر عقب مانده. ی کارگر نیستندها انقالب طبقهــ این ̸

. ی کارگر بمانیم هفت کفن خواهیم پوساندها معطل طبقهاگر ما چپ. ها انقالب کنداین زودی

های ی کارگر و به نیابت از جانب آنان ما در حکومتبنا بر این برای کمک به طبقه

ی کارگر هموار خواهیم بورژوازی شرکت خواهیم کرد و به تدریج شرایط را برای طبقه

 .ختاس

ی چه ها با پشتوانهآن .دهد معلوم نیستها را در ائتالف شرکت میحال چرا بورژوازی آن

ی تجربه. ی خود را عملی خواهند کرد باز هم معلوم نیستنیروئی مقاصد خیراندیشانه

اند چیست؟ مطرح ها شرکت کردهی کارگر در ائتالفکه بدون پشتوانه طبقه" هائیسوسیالیست"
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دهید ا ترجیح میها ادامه یابد از شما خواهند پرسید پس شمو باالخره اگر سئوال و جواب. نیست

به  سهم ما چیست؟ تسهیم. ایم؟ ما هم مبارزه کرده!حکومت یکدست بدست بورژوازی بیفتد

 .شوداین جایگزین مبارزه طبقاتی می. نسبت

ی تفکر کسانی است که به جای توضیح حرکت خود در رفتن به زیر چتر پایه این دید،

ی کنید االن ایران آمدهآیا واقعا خیال می پرسدحمایت نیروهای غیر پرولتری با تجاهل می

ی بدست گرفتن قدرت است؟ حال این که چه ی کارگر آمادهپذیرش سوسیالیسم است؟ آیا طبقه

مهم این است که آن جا که نتوان به سئواالت جواب . کسی چنین ادعائی کرده است مهم نیست

اساس . تر سئوال کردرات موهومهای موهوم و نظاز آدم. ئوال متوسل شدسداد باید به ضد 

توجیه این است که مثل انقالب اخیر . مسئله ــ آگاهانه ــ سهیم شدن در قدرت متصور آینده است

ی تصور این است که با ائتالف با بورژوازی و بدون داشتن پشتوانه. ها کاله نرودسر چپ

" از باال"شود ت را میتوهم این است که جریانا. گرفت ی کارگر امتیازهائی خواهند طبقه

این دید هیچ وجه اشتراکی . ی کارگر روزی باالخره به جانب ما خواهد آمدطبقه. درست کرد

 های ــ ها ــ یا نیم واژهتقال برای سهیم شدن در قدرت تحت واژه. با یک دید طبقاتی ندارد

 

 

 

 

. ژوازی باید بودبور هحتی در شعارها هم مواظب نرنجیدن بورژوازی و خرد. است طبقاتی

ها هستند که بار آن. ترمتحد قوی .هستند" )!( انقالب دموکراتیک"ها متحدین ما در باالخره آن

 .ی کارگر هنوز رشد نکرده استمتاسفانه طبقه. را خواهند کشید" انقالب"اساسی 

که یک  ن راآها انقالب طبقه کارگرــ به معنای اخص ــ نیستند ولی بخشی از انقالب ــ این٣

ها و حرکتی کارگر بطور عمده در جریان این انقالبطبقه. سازندی طوالنی است میپرسه

نقش نیروهای چپ کمک به این آموزش عظیم . بیندهای اجتماعی است که آموزش می

نقش نیروهای چپ کمک به جمع بندی این تجارب است، کمک به انتقال . اجتماعی است

کمک به اثبات این امر در . ر همان جامعه و جوامع دیگر استها دی سایر انقالبتجربه

منجمله خرده. های آن ــ ی جناحعمل است که نه این یا آن جناح بورژوازی، بلکه همه

که شاه و بازرگان و . که بورژوازی خوب و بد ندارد. بورژوازی ــ دشمن طبقه کارگرند

ی برده: یابدبه یک چیز تقلیل می که رعیت من و ملت من و مستضعف من. خمینی ندارد

المعامله است چون داری وجهای که در هر حکومت سرمایهبرده. داریی سرمایهبرده. من

ی داستان بر سر کار کشیدن از این برده، بر مبنای انباشت اضافه ارزش دزدی شده از همه

آفریند که ت را خدا نمینعما. این با مکیدن خون آن زنده است. زنداین تولید کننده دور می

 .گیرندآفرینند و آن دیگران از دستشان مینعمات را بردگان می. تقسیم کنند" عادالنه"ها این

اما فقط در . بدیهی است. ها اظهرمنالشمس استها اگر نه برای مسلمانان، الاقل برای چپاین

ناب خمینی ــ قابل دفاع خمینی، بلی همین ج. شودهنگام عمل، بارزگان قابل دفاع می. کالم

االصول نیروی کوشش نیروهای چپ باید بر این مبنا باشد که طبقه کارگر و علی

که ! ن رژیم بعد از انقالب سیاسی باشد و نه شرکاء موقت در قدرتچپ اپوزیسیو

نه عامل ایجاد . چپ به سمت بدیل واقعی شدن حرکت کند و نه خر سواری ماندن

 .توهم
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قبل از انقالب به ما . ی زمان استمسئله فقط مسئله. شودبنی صدر قابل دفاع می. شود می

گوئیم از حقوق جبهه ملی در ها میبه آن. کنیمشود که چرا از جبهه ملی دفاع نمیاعتراض می

بعد ! نمایدشان قابل فهم نمیبرای. کنیمها دفاع نمیکنیم ولی از نظر و عمل آنمقابل شاه دفاع می

همان . گوئیدفاشیست می وبه ا چرا. کنیدگویند چرا در جریان انقالب از خمینی دفاع نمیمی

دزدد و انواع انقالب را دارد می. گوئیم خمینی انقالب را به راه نیاداختهمی. دهیمجواب را می

حکومت . شودانقالب می .چپ روی نکنید! درست نیست رفقا! نه. شما را دست انداخته

( بقول خودش گور کن کمونیست)جناب پان ایرانیست . شودبازرگان، حکومت ائتالف ملی می

آقای ". ترسد کمونیست از بنی صدرجن از بسم هللا می. "حمله نکنید رفقا. شودوزیر کار می

شود کرد یکاری نم. کندبه دانشگاه حمله می! شود باز هم قابل دفاع استرئیس جمهور می

هللا  باالخره ثابت کردند نه جن از بسم .های مای صدر دارند کمونیستچقدر سعه. است" مجبور"

همان . حال روز از نو روزی از نو. شوندبا هم متحد می. ترسیده نه کمونیست از بنی صدرمی

. از سر گوئیم ازحال با کمال فروتنی می. بد آوری بود. گوئی انقالب یک شوخی بود. ترهات

اند فردا و باز هم این جسارت که به دیگران خرده بگیرند که گوئی گفته. متد همان، تفکر همان

 .انقالب سوسیالیستی کنیم

آموزد و عالوه بر آن در های سیاسی میبا شرکت خود در این انقالب گفتیم طبقه کارگر

هائی از آن این طبقه با بخشای و موجودیت فعال ی تودهپشتوانه. گذاردروند کار تاثیر می

های کارگر و بدون بدون شرکت توده. شودموجب کسب امتیازهائی هرچند محدود و موقتی می

این بخشی . سهیم بودن در سرنگونی، رژیم بورژوازی مجبور به دادن هیچ امتیازی نخواهد بود

های ــ بورژوازی ی جناحها ــ و همهی مستقیم ماهیت جناحبخش دیگر تجربه. از کار است

است و در این جا تبلیغ و ترویج نیروهای چپ ــ قبل از انقالب، در دوران انقالب و بعد از 

ی کارگر را تواند طبقهی عملی میاین آموزش همراه با تجربه. انقالب ــ نقش بسیار مهمی دارد

 المذهب دیگری و قشر دیگری، هیچ مذهبی و به این اعتقاد برساند که به جز خودش هیچ طبقه

 

 

 

 

 در چنین وضعیتی، و با شرکت در حرکات اجتماعی از چنین. برای او خدمت نخواهد کرد

ی کارگرمراحل مختلف تدارک را طی ای است که طبقهای و صرفا از چنین زادویهاویهز

حال . ی این یا آن جناح نخواهد بوددر غیر این صورت این نیرو چیزی جز ملعبه. خواهد کرد

تشخیص این است که این . گر نیروهای چپ در این میان نقشی دارند در همین محدوده استا

ها اگر آن. ها شرکت خواهد کردی کارگر در آنها انقالب طبقه کارگر نیستند ولی طبقهانقالب

کمک به این امر است که . هاستی شرکت و زدودن توهمهنری دارند در جهت دادن به نحوه

تر باشد، و نه این که به این توهم دامن زده است ی کارگر قدری متشکلالب طبقهانق در پایان

که پس از انقالب دولت ائتالفی ملی بر سرکار خواهد آمد و منافع شما هم در نظر گرفته خواهد 

 .شد

گوئیم انقالب اجتماعی ایران انقالب سوسیالیستی است و سایر انقالبیر مپس اگ

و نه به . یالیستی کردن استاین نه به معنای فردا انقالب سوس. ها سیاسی هستند

این به معنای نفی دیدهای سازشکارانه است که . معنای اخ اخ کردن انقالب سیاسی

 .کندرا با قالب چپ حقنه می سوسیال دموکراسی
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کوشش نیروهای چپ باید بر این مبنا باشد که طبقه . هااین دروغ است و بزرگترین دروغ

الصول نیروی چپ اپوزیسیون رژیم بعد از انقالب سیاسی باشد و نه شرکاء اکارگر و علی

نه عامل . که چپ به سمت بدیل واقعی شدن حرکت کند و نه خر سواری ماندن! موقت در قدرت

ها که خواهد چپ اپوزیسیون بعد از انقالب باشد تا آنکه بین دید ما که می می بینیم. ایجاد توهم

الحیل خواهد با لطائفی کارگر عقب افتاده است میاکید بر این که طبقهــ مضحک است ــ با ت

کسب یگوئیم طبقه کارگر هنوز آمادههر دو می. شریک قدرت آینده باشند چقدر تفاوت است

کنیم  و و در حکومت بورژوازی شرکت می! گیرد که به نیابتقدرت نیست ولی یکی نتیجه می

ال که برای کسب قدرت آمده نیست الاقل تبدیل به اپوزیسیون کوشیم تا حگوید میدیگری می

های بعدی در خود را برای انقالب. گام بر دارددر راه بدیل شدن . متشکل پس از انقالب شود

 .موضع بهتری قرار دهد

اول درست  هباشد را" چپ"اگر مبنا قدرت یابی چند عنصر . می بینید که تفاوت بسیار است

به " عدم آمادگی طبقه کارگر"ی ولی اگر مبنا تکرار شکست طلبانه. ستتر هم هسریع. است

ی کارگر باشد راهی به جز راه دوم میان منظور توجیه سازش و قصد کمک به آماده شدن طبقه

 .بر زدن به تاریخ است

ها سیاسی گوئیم انقالب اجتماعی ایران انقالب سوسیالیستی است و سایر انقالبیمپس اگر 

و نه به معنای اخ اخ کردن . این نه به معنای فردا انقالب سوسیالیستی کردن است. هستند

این به معنای نفی دیدهای سازشکارانه است که سوسیال دموکراسی را با قالب . انقالب سیاسی

دهند، های غربی راه تعالی طبقه کارگر را نشان میو اگر سوسیال دموکرات. کندحقنه می چپ

آقای ویلی برانت هنوز هم مدعی است . وطنی هم چنین خواهند کردسوسیال دموکرات 

 .های ما نیز"چپ. "مارکسیست است

 ها ائتالف

کنیم و ها را رد میکه آیا ما بدین ترتیب ائتالف آید بعضی این سئوال پیسممکن است برای 

سیاسی  صرف این نظر که باید در انقالب. دانیم؟ چنین نیستآیا هر نوع هم جهتی را مضر می

ی کارگر دارای شرایط کسب قدرت نیست، مشخص شرکت کرد و این برداشت که طبقه

و  آیدسازد که در انقالب سیاسی بین قشرها و طبقات مختلف نوعی هم سوئی به وجود می می

هریک بر مبنای دید خود و منافع خود در انقالب شرکت . این هم سوئی هم نظری نیست

در . ی معینی هم سوستترک در واقع مشترک نیست ولی تا درجهمسیر به ظاهر مش. کنند می

ژوازی نیز بنا بر منافع بورهشرایط وجود یک رژیم دیکتاتوری، بخشی از بورژوازی و خرد

دانیم که نه دموکراسی واقعی را هرچند می)شوند ای خود خواهان برقراری دموکراسی میلحظه

ولی به هر ( مانندند به تعهدات قبلی خود وفادار میخواهند و نه هنگامی که به قدرت رسیدمی

ی کارگر بهتر از فقدان همین حد هم برای طبقه. ی معینی برای آن بکنندحال حاضرند مبارزه

 این که این هم سوئی در عمل منجر به . شوداین جاست که ضرورتا هم سوئی پیدا می. آنست

 

 
ها کمتر مجرب نیستند و اگر به چیزی تن سیاستمداران بورژوازی قطعا از چپ

و از این جاست . آفریندرا قدرت می و اجبار. دهند بنا بر اجبار است و نه تحبیبمی

 .بر ضرورت اتحاد چپ مبنی اهای اساسی میکی از بحث
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د مسئله ایست که شرایط ویژه حد آن را معین خواهد ، ائتالف  و یا اتحاد عمل خواهد شهمکاری

ی کارگر است ای از هم سوئی به نفع طبقهآنچه اساس کار باید باشد اینست که چه درجه. کرد

ی تأثیر گذاری و آموزش هر دو را در نظر گرفت و باید مسئله. آن هم نه نفع فوری و بالفاصله

شرکت عناصر . ی کارگر بر حذر بودواقعی طبقهاز جایگزینی مسائل سمبولیک به جای منافع 

چپ در حکومتی با هژمونی بورژوازی یک امر سمبولیک و فریبکارانه است در حالی که 

تحمیل بتواند  ن هم به شرطی که اینآتواند مفید فائده باشد تحمیل نیروی چپ به یک رژیم می

ع محظور عذر تحمیل کنندگان نتایج اجتماعی مشخص داشته باشد و گرنه بورژوازی پس از رف

و خزعبالتی از " شکوفائی"، "رشد اقتصاد ملی"هدف از همکاری کمک به . خواهد خواست را

این قبیل نیست بلکه یک مانور در مبارزه است بدون رودربایستی و مجامله، و بدون داشتن این 

ران بورژوازی قطعا سیاستمدا. توهم که با نگفتن این مطالب نخواهیم گذاشت بورژوازی رم کند

و . تحبیب دهند بنا بر اجبار است و نهها کمتر مجرب نیستند و اگر به چیزی تن میاز چپ

بر ضرورت اتحاد  مبنی های اساسی ماو از این جاست یکی از بحث. آفرینداجبار را قدرت می

 اتحاد چپ نه تنها به خاطر امکان جمع بندی تجارب، جلوگیری از دوباره و صد باره. چپ

مورد نظر است، بلکه به خاطر این مسئله نیز هست ... کیفیت کار و محتوا  ها، باال بردنکاری

به یمن داشتن . توان مؤثر شدتنها به یمن قدرت است که می وی اجتماعی تنها که در هر معادله

با شود که گویا پس ایرادی که به ما گرفته می. هاهویت، کیفیت، کمیت و نتایج حاصله از آن

. اصرار بر امر اتحاد چپ قصد هژمونی طلبی برای چپ را داریم به شوخی بیشتر شباهت دارد

اگر تکیه بر . هویتی است، بلی هژمونی طلبیمای مقابل بیگوئیم اگر هژمونی طلبی واژهما می

های ما، که پایه نداشتن ما موجب این نکته که پاره پاره بودن ما، که مشخص نبودن خواست

برد ششود و بر عکس اتحادمان امکان پیهای دیگر میالل و مستحیل شدن ما در جریاناضمح

کند، هژمونی طلبی است، پس ما هژمونی طلب هستیم و باکی شعارها و اهدافمان را بیشتر می

 .دانیمای طبقاتی میما دموکراسی را نیز مسئله. نداریم

 

ـ که الاقل ما توهمی در این مورد نداشتیم شکست چپ نه در بردن حکومت ـ. کنیمبندی میجمع

ی خود به عنوان بدیل و یافتن هویت واقعی، در دوران انقالب و پس از آن ما ــ بلکه در ارائه

ما به نکاتی که به نظرمان مهمترین مطالب بود در . داردرا به درس گیری از گذشته وا می

 کراسی درون سازمانی، تاکید بر اعتقاد ها تاکید بر ضرورت دمواشاره کردیم این صفحات فوق

 

 

 

ی تدارک انقالب باالخره اتحاد چپ برمبنای برنامه به ضرورت دموکراسی اجتماعی و

ما این را حداقل . دهدهای سیاسی مراحل مختلف آن را تشکیل میسوسیالیستی است که انقالب

شاید شروط الزم، کافی  .که از تکرار مکرر فاجعه جلوگیری خواهد کرد دانیمشرایطی می

واقع شده نکات دیگر را  ی سایر نیروهای چپ است که با تحلیل آنچهو این وظیفه نباشد

ی تحلیل ما ــ و نه صرفا اقرار به اشتباهات ــ ها، شیوهاستخراج کنند، اگر متد برخورد ما چپ

ها شد از آنآیا می. کافی نیست بگوئیم اشتباه کردیم، باید ببینیم چرا اشتباه کردیم

 .شد وضعی بهتر از امروز داشت؟ جواب ما آری استاجتناب کرد؟ آیا می

. 
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یست بگوئیم اشتباه کافی ن. مانند گذشته باشد هیچ چیز از تکرار فاجعه جلوگیری نخواهد کرد

شد وضعی بهتر از ها اجتناب کرد؟ آیا میشد از آنآیا می. کردیم، باید ببینیم چرا اشتباه کردیم

 .امروز داشت؟ جواب ما آری است

نفهمی مردم و عدم پذیرش امیدواریم سایر نیروهای چپ هم اشتباهات خود را به حساب 

ی مردم خرده مگیرید خواهند، بر تودههمند چه میفها نمیوقتی سوسیالیست. سوسیالیسم نگذارند

 .اندها را نفهمیدهکه گویا آن

 طاحون. و
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. اشاره کردیم هاست که در فوق به آنراسی درونی سازمانی دمکیکی از مسائل، مسئله 

های عصری که سازمان. جنبش چپ بدون حل این مسئله به هیچ جا نخواهد رسید

 .... توانستند برد داشته باشند سپری شده استاستالینیست می

ی کسب آگاهی و اعتقاد عمیق به ضرورت وجود دموکراسی ی دوم، مسئلهمسئله

ایم و در آینده هم خواهیم گفت اینجا ما در مورد این مسئله بارها سخن گفته. اجتماعی است

کنیم که هیچ سیستم اجتماعی، هیچ نظامی و تحت هیچ اسمی بدون به همین حد بسنده می

ی ی عقب مانده، جامعهجامعه. وجود دموکراسی از این لحاظ فرقی با فاشیسم ندارد

ی دیگری که البنیه و هر بهانهلتاریای قوی جثه، ضعیفی بینا بینی، پروپیشرفته، جامعه

برای رد ضرورت دموکراسی مطرح شود صرفا پوششی است بر نیات و اهداف سلطه 

ترین تقسیم ثروت، جدی"های اجتماعیتعادل"بهترین . ی مطرح کنندگانگرانه و مستبدانه

ساوی در عالم حیوانی ترین نوع زندگی و معیشت بدون وجود دمکراسی معدل تها، مرفه

ی ی چپ ایران باید لمس کند، بفهمد و با تار و پود اندیشهاین را چپ ایران، و همه. است

 .های مبارزاتی خود قرار دهدزمان در صدر برنامهخود عجین کند و هم

داری کشورهائی مانند ایران امکان نهادی شدن ی سرمایهاین نکته که در جامعه

ما . تواند و نباید مانع از مبارزه برای برقراری دمکراسی شودرد نمیدموکراسی وجود ندا

کنیم که ایم و اینجا تکرار میدر مورد عدم تناقض این حکم در گذشته مفصال توضیح داده

تر از آن، این مبارزه حتی برای برقراری دموکراسی ناپایدار و نسبی هم ارزش دارد و مهم

داری، سوسیالیسم و دمکراسی را ی نفی سرمایهآن، مسئلهاین برداشت و مبارزه بر اساس 

در شرایط موجود ممکن نیست شرایط  شما با مبارزه برای کسب چیزی که. پیونددبه هم می

 1.این اساس قضیه است. دهیدرا تغییر می

ی غفلت از این مسئله به چپ ایران ضربه شاید به جرات بتوان گفت هیچ چیز به اندازه

ی مردم، چپ را نه به عنوان آزادی خواهان بلکه به عنوان بخشی از توده. نزده است

پرچم آزادی خواهی در اذهان بدست فریبکاران لیبرال افتاده است و . شناسندسرکوبگر می

هائی که چیزی بیش از حیوان هستند، که تنها مسئله زندگی شان خورد و الجرم انسان

ای خواهند، امیدی به چپ ندارند، فاجعهمی خوراک نیست، که هوای آزاد برای تنفس

  .تر از این متصور نیستبزرگ
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