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  در خارج کشور خانه از پای بست ویران است...

جھان بينی عدالتخواھانه چـپ در ھـيچ مقطعـی در نـود سـال اخيـر در 
ایران، اینچنين در انزوا و تنھایی قرار نداشته است. قشر جوان جامعـه، 

و در خارج با این اندیشه غریبه، و اغلب از آن گریزان اسـت. در در ایران 
بيان این ادعا تجربه ام با قشر جوان جامعه پناھجوی ایرانی موج سـوم 
و ارتباط محدودم با جامعه جوان ایران را مّد نظـر قـرار داده ام. فرامـوش 

  نکنيم، از یک کشور ھفتاد و شش ميليونی صحبت می کنيم.
مـی  ھای یک جامعهواقعيت است که با در نظر گرفتن مسئله اصلی این

مثل گذشته تKش نکنيم، بـا  بنابراین .ارائه داد تحليلھای راھبردی توان
؟ و انتشار چند مقاله، جنبش ھای دانشـجویی، »!مصاحبه« انجام چند

بـر روی کاغـذ طراحـی کنـيم و سـپس روبـان  را کارگری، زنان و جوانـان
  نيم.سرخ بر سينه آنھا سنجاق ک

  آنانی که با طرح با\ موافق اند، از خود سوأل کنند: چرا؟ اما 
 ولـی سرکوبھای گسترده دھه شصت در ایران، بی تردید توضيح دھنده قسمتی از ایـن واقعيـت تلـخ بایـد باشـد.
شـور این عامل به تنھایی تمام المنت ھا را در بر نمی گيرد. بخش بزرگی از نيروھای طيف چپ قادر به خـروج از ک

شدند و در کشورھای مختلف ساکن گشتند. بيش از دو دھه از اقامت این جمعيت ميليونی در اقصـا نقـاط جھـان 
می گذرد. پرسش منطقی در این پيوند، بيKن کاری و توليدات فکری نيروھای مزبـور در بـيش از دو دھـه از اقامـت 

  آنان در کشورھای غربی است.
. بـه ایـن بخـش دوبـاره بـاز مـی را در این پيوند باز می کنـد دیگری عی پوشه مھمرتباط این نيروھا با عنصر اجتماا

  گردم.
*    *    *  
ارتجـاعی و  -در جھـان امـروز، کـه اسـتراتژی دفـاع بKمنـازع از جریانـات اسـKمی» چپ ضدامپریاليسم« استيKی

عنـوان عامـل بازدارنـده ای در جـذب را در دستور کار دارد، در ایران و جھان به » امپریاليسم« با »ایمانی مخالفت«
  قشر جوان جامعه نسبت به اندیشه و راھکارھای عدالتخواھانه چپ عمل کرده است.

در کشور ایران وقتی برخی جریانات مشکوک و فاسد، و یا نشریات بدنامی نظير کيھان با جھان بينـی چـپِ واقعـاً 
آدمھـای موضـع گيریھـای طيفـی از  وی زنـد، م» چپ« اش»رئيس جمھور«سم) تداعی می شوند، موجود (پوپولي

اقتصـاد شـبه دولتـی تحـتِ سـيطره  و »رئيس جمھـور منتخـب« نام و بدنام ساکن ایران در پيوند با باندنيمه خوش
سـالھای  خيـزش اخيـر و خيزھـای تـوده ای مشـابه در به عکس العمل آنان نسبت نيز سپاه و نيروھای امنيتی، و

  ی شھری ایران قرار می گيرد، حساب کار باید دست مان بياید. مقابل جوانان جامعه گذشته در
در حوزه ھـا » چپ جھانی« به معضل» سوسياليسم اردوگاھی« در کشورھای اروپای صنعتی با نقد»چپ جدید«

(داخل و خارج) این صورت مسـئله ھنـوز مـبھم، اخKقـی،  و در اشل ھای مختلف پرداخته است. در جامعه ایرانی
  یک معنی جزو خطوط قرمز به حساب می آید.  گاه امنيتی و به

اسـتراتژی  در سالھای گذشته اجازه نداده تا در تKش ھـایی علمـی و انسـانی، نـوری بـر» کيان خانواده« دفاع از
  ساکن ایران و متحدان آنان در خارج کشور تابانده شود.  » چپ قانونی« سياسی و عملکرد طيفی از

*    *    *  
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جامعه ایرانی خارج کشـور مـی کـنم. مجموعـه ای از بحرانھـای سـاختاری و ادواری دامـن  طرح بحث را محدود به
فعا\ن سياسی طيف چپ از گرایش ھای گوناگون را فرا گرفته است. در این مجموعه تنھا می توانم یک عامـل را 

  عمده نمایم.
ا\ن سياسـی طيـف چـپ از طریـق اگر صرفاً به تجربه مصاحبه ھایم رجوع کنم، بایـد بگـویم، درصـد نـاچيزی از فعـ

مطالعات سيستماتيک با سوسياليسم و آموزه ھای مارکس آشنا شده اند. با این حـال مشـکل در ایـن نقطـه بـه 
انتھا نمی رسد. در این طيف نيز بخش کـوچکی ھسـتند کـه دریافتھـا و باورھـای سياسـی در آنـان درونـی شـده 

برای اثبات ادعای با\ مـی توانـد باشـد. مشـکل امـا در ایـن رفتاری شاخصی  و ، نوشتاریباشد. تناقضات گفتاری
  نقطه نيز به پایان نمی رسد. 

وقتی باورھا و اعتقادھا درونی گردند، انسان در اقدامی غيرارادی به اندیشـيدن وادار مـی شـود. چنـين انسـانی 
انسـان، توليـد اندیشـه اسـت. تـا ایـن یابد. توليد  ءپس از برھه ای قادر است از مرحله برداشت، به فاز توليد ارتقا

  (فاکتھایی) که این انسان طوطی وار آنھا را از بَر کرده است.  بکارگيری ناشيانه یا مغرضانه از تکه ھایی اینکه
نبـوده » مارکسيسـت« یک پرسش کليـدی: آیـا جامعـه ایرانـی خـارج کشـور محـروم از متفکـران سوسياليسـت و

بـوده باشـند؟ فرامـوش نکنـيم، انسـان  در جامعـه ترسـازیھای فکـریاست؛ نيروھایی که قادر به فکرسـازی و بس
(سوسياليست یا ليبرال) پيش از ھر چيز باید شناخت علمـی و بـه روز شـده ای از جامعـه خـویش داشـته  متفکر
  باشد.

اگر سر تعظـيم بـر واقعيـت تلـخ قحطـی ی متفکـر و اندیشـمند در جامعـه مـان فـرود آوریـم، بایـد ببينـيم، در ارزان 
 -، آیا نيرویی جز چپِ فاسد یا پوپوليست می توانسته ميـدان دار تاخـت و تازھـای کKمـیریشه دار شی ھایفرو

یـا وارد ميـدان شـان مـی و ( باشد؟ چپی که در ھر بزنگاه تاریخی وارد ميدان می شـود در این جامعه بودهقلمی 
آنھـم در جامعـه ای کـه آحـاد و  ،ياليسـتی)(انقـKب سوس تبليغ و تئوریزه کـردن خواسـتھای حـداکثری برایکنند) 

  .و ابتدایی ترین حقوق فردی و اجتماعی محروم بوده است ھااقشار آن از کمترین آزادی
، و موضـع گيـری ١٣۵٧شاید ھنوز یادمان مانده باشد، تظـاھرات زنـان ایرانـی بـرای آزادی پوشـش در اسـفند مـاه 

سياسی ھمـان شـعارھا  -يم، کدام گرایش ھا و جریان فکریاغلب نيروھای سياسی کشورمان را. و حا\ نگاه کن
(بخوانيـد  و پKتفرم انحرافی را در دنيای ویرچوال تبليغ و تئوریزه مـی کننـد: تنھـا بـا برپـایی سوسياليسـم، انسـان

  زنان) به آزادی واقعی خواھد رسيد و \غير!
  بشریت واقعاً حيرت انگيز است. ؛ ظھور مھدی و آزادی»مھدویت« تشابه این جھان بينی با مانيفست فرقه

*     *    *  
  سرنگونی حکومت اسKمی... چگونه و با کدام ابزار؟

در انتخاب گزینه ای مناسب برای انجام این گفتگو تKش زیادی کردم. طوری که از فردی کـه پـيش تـر بـرای انجـام 
  .این گفتگو دعوت بعمل آورده بودم، در نامه ای از ایشان عذرخواھی نمودم

در پيوند با عنوان این مصاحبه به پرسش ھای من پاسخ می دھد. این گفتگوی تلفنـی بـر روی  عباس منصوران
  نوار ضبط شده است. 

  
  * رضا منصوران خوش آمدید به این گفتگو.

  سپاسگزارم. سKم می گویم؛ خسته نباشيد. -
مـت اسـKمی اسـت، در ایـن مارکسيسـت کـه خواھـان سـرنگونی حکو * شما به عنوان یک سوسياليست؛ یـک

  مصاحبه شرکت کرده اید. من را اصKح کنيد.
  بله درست است. -
فعـا\ن سياسـی  طيفـی از حـاکم بـر ایـران در ميـان ھایفقدان و فقر تحليل از ماھيت حکومت اسKمی و بانـد* 

ای ھـ» تحليـل« طيف چپِ سرنگونی طلب؛ در بـين مارکسيسـتھای ایرانـی، کـامKً مشـھود اسـت. آنچـه ھسـت
  بروز نشده است. گذشته بيست و پنج سال در کKسيکی ست که

دیـدگاه خودتـان را در ایـن زمينـه مکتـوب » کـابوس فاشيسـم، ناسـيونال مھدویسـم« شما در مقاله ای بـا عنـوان
  کردی. خKصه نظرتان را می شنوم.

 ره کردیــد بــهمــن اجــازه مــی خــواھم، راجــع بــه پاســخی کــه ســریع گفــتم بلــه، توضــيح کوتــاھی بــدھم. اشــا -
 حساس ام. از ابتدا مـارکس ھـم بـا مارکسيست یا مارکسيسم مصطلح شده من در مورد کلمه». تمارکسيس«

ستھا از لندن به کجا پناه ببرم. چون این کلمه به دانـش این عنوان عKقمند نبود و می گفت: من از دست مارکسي
پيامـدھایی را داشـت کـه  در روسـيه» کسيسـممار« مبارزه طبقاتی، و به یک فلسفه اطKق می شود. بکارگيری

  یک ایدئولوژی را تداعی می کند و... مارکسيسم چرا کهمی دانيد. 
[مارکسيسـم] در بخشـی از جامعـه ایرانـی حساسـيتھایی  شاید یک سالی باشد که بکـارگيری ایـن تـرم بله،* 

  شدید. پس بپردازیم به گفتگو.. به ھرحال منظورم را از سوأل متوجه که برای من قابل فھم است ایجاد کرده
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احمدی نژاد، ارزیابی من این بـود کـه ایـن بانـد بـا کنـار زدن  -ی کار آمدن باند فرماندھان سپاه بله. با توجه به رو -
که اغلبِ فرماندھان سـپاه ( که عمدتاً ترکيبی ست از اوباشان حکومتی قبا یک شبه طبقه ی جدید تشکيل دادهر

پســت و موقعيــتِ حســاس اقتصــادی،  و بخشــی از روحانيــت، کــه ســران آن فقيــهرا شــامل مــی شــوند)، ولــی 
اعـKم کـرده انـد  آنھا با خود ندارد، اما» مدویون«یا » مھدویت« ایدئولوژی این باند با اینکه نام سياسی داشته اند.

  حساب پس می دھند، که حتا به نوعی دور زدن ولی فقيه است...» مھدی موعود« به
  * بسيار خوب.

  می دانم. اینھا... -که از حجتيه جدا ھست -بنابراین من اینھا را به عنوان اليگارشی حکومتی و مھدویون -
  * لطفاً صحبت تان را جمع بندی کنيد.

شمشـير مگر  ضه کامل قدرت چاره ای ندارند،سم را بدنبال دارد. اینھا برای قبفاشي ،بله. به ھر حال این ساختار -
  اعمال نوعی سياست فاشيستی بر جامعه و بر رقبای سياسی شان. از رو ببندند. یعنیرا 

می گيرم: اگر در حاکميت فعلی نام تعدادی از رھبران مذھبی را با پيشـوای پی * ھمين بخش آخر صحبت تان را 
 یعنـی ؛ی بسياری بـين ایـن دو سـاختارفاشيسم ھيتلری عوض کنيم، شباھتھای رفتاری، ساختاری و ایدئولوژیک

  کم و فاشيسم ھيتلری به چشم می خورد. شما راجع به این طرح چه نظری داری؟باند حا
اقشار عقب مانده جامعه را بـا خودشـان کرده اند پوپوليسمی که در اینھا ھست، سعی  با دقيقاً درست است. -

ی شـان ھمراه کنند؛ با عوام فریبی و دروغ. وجه دیگر این باند خصـلت ایـدئولوژی دادن بـه سياسـتھای فاشيسـت
 ،را به ایدئولوژی خود اضافه کنند. برای ھمين» ناسيوناليسم« یا» ایرانيت« سعی کرده اند اینھا دیگر اینکهاست. 

ھـم » اسKم ایرانی« تا جایی رفتند که مشائی گفت: محمد[پيامبر مسلمانان] صبغه ایرانی داشته، یا اساساً ما
بـه اضـافه دروغگـویی کـه دسـت گـوبلز را از پشـت  م]. [با فاشيسـ داریم. در تأیيد صحبت تان اینھا شباھتھاست

  باند حاکم در ایران است. ه ھای بارزی از شباھتھای فاشيسم بابسته اند. اینھا نمون
* پرسشی که مطرح می شود: چرا در بين طيفی از نيروھـای چـپ و مارکسيسـتھای ایرانـی تحليـل درخـوری از 

خوانـدن حکومـت اسـKمی ھيچگـاه نتوانسـته » رمایه داریسـ«حکومت اسKمی و باند حـاکم ارائـه نمـی شـود. 
ــراد در  -مــذھبی -ماھيــت ایــن نظــام فاشيســتی ایــدئولوژیک، و عملکــرد ســی و دو ســاله آن را توضــيح دھــد. ای

  کجاست؟
* من فکر می کنم، یک مشکل جھانی داریم به نام فقر یا بحران تئوریک. تئـوری ھـای موجـود بـرای تبيـين جھـان 

ست. که اگر آنرا خKصـه کنـيم، تضـادھای اصـلی سـرمایه داری اسـت؛ کـارگر ھسـت و اسـتثمار و امروز کافی ني
که خودشان را مارکسيست ھم می نامند) ما ارزیـابی و تبيـين بحـران ( غيره. امروزه متأسفانه بين چپھای ایرانی

سـيون، کـه تـا دو سـال پـيش ازحتا مقاله جدی ای در مـورد گلوبالي را نمی بينيم، یا کم می بينيم. یا مالی کنونی
 در رابطـه بـا و یـا ھا در ایران و جھـان.NGO یا حتا در باره نقش یم. ه اھمه چيز را تحت الشعاع قرار داده بود، ندید

چه مقوله ای ست و چکار می کند. و موضوع ھای دیگر. به ھـر حـال مـن  این سازمان ، که»سازمان جھانی کار«
امـا نقـدی بـه آن نوشـته ھـا  -که اصـKً کـافی نيسـت -ین موارد چيزھایی نوشته امبه اندازه توان اندک خودم در ا

  ای ساده ی تکراری ست... ھداشته ام. اما تا دل تان بخواھد، پرداختن به موضوع ن
زنـدگی و بازتوليـد  نظيـر ای فرھنگـی -آیا عوامل رفتـاری* شما معضل چپ ایران را صرفاً در فقر تئوری می بينی. 

ایـن ، و به یـک معنـا فسـاد سـاختاری در اجتماعی -دعواھای خانوادگی، آلودگی ھای سياسی ثھا وبح شدن در
    ؟باشد برخوردار بوده از اھميت با\یی و ایجاد وضعيت موجود ھادر بروز ناھنجاری جامعه عواملی نيستند که

ولـی فاکتورھـای دیگـری ھـم شما به کمک من آمدی. من بحران تئوریک را یکی از عمده ترین د\یل مـی بيـنم.  -
ھست. مثKً نيروھای سياسی طيف چپ عمدتاً با طبقه و \یه ھای اجتماعی که باید کار کنند، از آنھا دور افتـاده 

 و خـوانش مـارکس شرایط زندگی این نيروھا یکی دیگر از مسائل است. دور افتـادن از دانـش مبـارزه طبقـاتیاند. 
  عامل دیگر است. 
کتـاب برجسـته را  ٢٧بينيم، زنده یاد پوینـده در فاصـله ای نزدیـک بـه ده سـال در شـرایط اختنـاق اما در ایران می 

، مثل کتابی که به رویکرد فلسفه در روسيه می پردازد. تـازه »آگاھی طبقانی -لوکاچ« ترجمه می کند؛ مثل کتاب
    ..تل می رسد.اینھا بخشی از کارھای ارزنده جعفر پوینده است که در قتل ھای زنجيره ای به ق

  * بسيار خوب.
چـه دسـتاوردی در خـارج کشـور  طيـف چـپ منظورم این است که ببينيم، در بين گروھھا و نيروھھـای سياسـی -

  داشته ایم...
  * چون موضوع اصلی این مصاحبه ھنوز دست نخورده، لطفاً در یک سطر منظورتان را خKصه کنيد.

ھم تداخل نـدادن تئـوری در مبـارزه طبقـاتی، و جـدا افتـادن از طبقـه  خKصه می کنم: ھم دور افتادن از تئوری و -
  باعث شده که فعاليتھای موجود تجریدی باشد، و می تواند بخشی از علتھایی باشد که شما اشاره کردید. 

ازیم: گرایشی از چپ در علت یا معلول بودن استKل شما البته جای بحث است. به موضوع اصلی مصاحبه بپرد *
و البته بخشی از چپ قانونی و موجه در ایران) تحليـل اش از جنـبش ھـای تـوده ونی طلب ایرانی در خارج (سرنگ
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ای در کشورھای عربی، بن بست طرح ھا و برنامه ھای نئـوليبرالی در ایـن کشورھاسـت. ایـن گـرایش خواسـت 
  اصلی جنبش ھای موجود را کار و نان و معيشت ارزیابی کرده است.

اقتصـادی  -انقKبھا در تونس، مصـر و ليبـی، صـرفاً خواسـتھای معيشـتیی کنی. آیا جنبش ھا و شما چی فکر م
  ؟اند داشته

 من فکر می کنم، مجموعه اتفاقاتی که در سراسر دنيا افتاده، نتيجه بحران مالی ای بوده کـه جھـان گيـر شـده -
داشـته. منتھـا پشـت اتفاقـات اخيـر در  داشـته، حـداقل نقـش کبریتـی. این عامل را اگر نگویيم نقش اصلی است

گفـت، جنـبش ھـای  ه، که می شود به این جنـبش ھـاھمه این اتفاقات خواستھای عقب افتاده و تاریخی ای بود
  ..مشروطه خواھی.

  * منظورتان از جنبش ھای مشروطه خواھی؟
م به جنـبش ھـای مصـر، خواستھایی که در آن چارچوب قرار دارند. اگر نگاه کني مشروطه در ایران، و مثل جنبش -

به پا خواسته اند. اکثر آنھا جوانـانی ھسـتند زیـر آنھا در برابر استبداد مضاعف  که بحرین، تونس و ليبی می بينيم
ا چيزی برای از دست دادن ندارند. فشـار اقتصـادی و نبـوِد آزادی باعـث شـده . آنھاند سی سال، بيکار و بی آینده

بـه  ٨٨مصـر بـه خيابـان آمـده، جمعيتـی کـه در ایـران از خـرداد  تی که در ليبی ون را دریابند. جمعيکه آنھا خودشا
بـود، ولـی در فرصـت کوتـاھی بـه زیـر » رأی مـرا پـس بـده« بھانـه به این اعتراض درست است که ه...خيابان آمد

  سوأل بردن کل حاکميت انجاميد...
سـال. دیگـران ھـم ھمينطـور.  ٢١علـی بـن سال؛  ٣١سال مستبدانه بر ليبی حکومت کرده؛ مبارک  ۴٢* قذافی 

  ساله را ھم به این ليست اضافه کنيد. ٣٢و\یت فقيِه 
ببينيد، در تحليل ھای طيفی از چپ ایران و چپ جھانی حداقل دو حفره بزرگ دیـده مـی شـود. یکـی عـدم توجـه 

دنی، سياسـی و آزادی ھـای مـ مقولـه ی آنھا به ماھيت حکومتھای مادام العمر اسـتبدادی، و دیگـر غایـب بـودن
  تحليلی آنھا.  -اجتماعی در ساختار فکری

    توضيح داد. امروز ِ روز مشکل در کجاست؟شاید این دو حفره را بشود با بنيانھای فکری مارکسيسم روسی 
غالب ھسـت در ایـن چـپ؛ چـه چـپِ چـپ، چـه چـپِ ميانـه، من فکر می کنم، بينش سوسيال دموکراتيکی که  -

فلسـفه «تنوشته ھـای مـارکس را مـی خواندنـد؛ رسش شماست. این نيروھا اگر دستوضيح دھنده قسمتی از پ
مارکس را می خواندند، درک شان عوض می شد. اغلب این چپ به صورت دگم و جامـد، ایسـتا مانـده » اقتصادی

نگرشـی کـه مـی رود  .لنينيسم روسی درواقـع -شده اند در ھمان مارکسيسم روسی؛ مارکسيسماند و فيکس 
ضمن اینکه جنبش ھا و خيزش ھای ضداستبدادی بـه کمـک ھمـين تعریفھـا و هللا، خمينی و طالبان.  پشت حزب

تبيين ھایی که چپ مـی کنـد، بـه سـرنگونی یـک اسـتبداد کھـن مـی توانـد بيانجامـد، ولـی اسـتبداد جدیـدی را 
کـه امـروزه در مصـر انجام شـد، و ھمانگونـه  ۵٧جایگزین اش می کند؛ ھمانگونه که در انقKب مشروطه، در سال 

  دارد انجام می شود. 
 ایـران، متمرکز کنيم: گرایشـی از چـپ جغرافيایی که بحث به ایران سوق پيدا کرده، موضوع را در این حوزه * حا\

حکومت اسKمی ایران، باند حاکم و وقایع بيست ماه  ،نظری -که بر آن انگشت گذاشتم، در ھمان چارچوب فکری
ضـمنی از دولـت نھـم و طرفـداری رزیابی قرار داده. تا جایی که طيفی با طرفداری مستقيم یـا اخير ایران را مورد ا

 رقابـت« بـر را در کليـه عرصـه ھـای اقتصـادیمدی نژاد، حضور سـپاه پاسـداران دھم و اقتصاد شبه دولتی باند اح
  .  را تئوریزه کرده است و حتا آن در ایران ترجيح داده» سرمایه

  در پيوند با وقایع بيست ماه اخير در ایران می شنوم و بعد دنباله پرسش ام را می گيرم. را ابتدا دیدگاه شما
؛ یعنـی ھمـان اخيـر خيزش يد و تKش در دادن رنگ سبز بهآنچه اشاره کردید در دو گرایش عمده است. یکی تأی -

  ه اش می کند... مشروطه خواھی، که طبقه کارگر را به دنبال خودش می کشاند و در ایستگاه اول پياد
  * منظورتان از این قسمت؟

منظورم ھمان خواسته ھای عموم خلقی ست که این خواسته ھای معوقه را طيفی از چپ فرموله مـی کنـد و  -
  می رود زیر پرچم سبز.

رد، بخش دیگر[طيف چپ] به نوعی خيزش اخير را انکار می کند. البته اکنون شاید مقداری آسان تـر آنـرا مـی پـذی
تـوده ای، عمـومی و  خيـزش اما امروز کـه ، این خيزش ربطی به ما ندارد.پيش تر آنرا نمی پذیرفت و می گفتاما 

  خيابانی شده، و \یه ھای پایينی ھم در آن شرکت می کنند، ناچارند به آن پاسخی بدھند...
  * شما در این رابطه کجا ایستاده ای؟

وضـعيتی کـه در ایـران ھسـت، گرچـه در ابتـدا بخـش ھـای  من معتقد به آن گرایشی ھستم که فکر مـی کنـد، -
ھا و حامل ھای انرژی که توليدات و توليدکننـدگان خـرد » یارانه« اما بعد از مسئلهميانی جامعه را در برگرفته بود، 

یينی جامعـه ھـم بـه ، مـی بينـيم کـه \یـه ھـای پـارا را در برمی گيرد و کارگاھھا و بخش ھای مختلف کشاورزی
شده ساليان سـال شـان شـعار مـی ر می پيوندند؛ در کنار زنان و دانشجویان که برای آزادیھای پایمال خيزش اخي

 آنھـا . من فکر می کنم که این یک خيزش اجتماعی ست؛ \یه ھـای پـایينی را در برمـی گيـرد؛ ضـمن اینکـهدھند
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بدنـه ایـن خيـزش  فکر می کنم،من  شعار می دھد. را در حّد درک و توان و دانش شانآزادیھای پایمال شده اش 
  به دليل وضعيت اقتصادی، اجتماعی موجود... -عين تونس و ليبی -چيزی برای از دست دادن ندارد

   * بسيار خوب!
  و دارد مبارزه می کند. این یک خيزش اجتماعی ست که \یه ھای مختلف حکومت شوندگان را در برمی گيرد. -

؛ در ضمن از \یه ھای اشاره کردید در خيزش ایران -به طبقه کارگر ایران -رانی پایينی جامعه ای\یه ھا حضور * به
راجـع بـه ایـن طـرح نظرتـان را مـی شـنوم: در صـد سـال گذشـته، از زمـان  به طعنه صحبتی کردید. ميانی جامعه

ی \یـه ھـای ميـان اجتمـاعی، فرھنگـی و ھنـری -سياسی اضر جلودار کليه تحو\تح ی انقKب مشروطه تا دوره
جامعه ایران بوده اند. رھبران مشروطه، گروه پنجاه و سه نفر، مؤسسين حزب توده ایران، مؤسسين جبھـه ملـی 

از \یـه  غالبـاً ایران، مؤسسين سازمان چریکھای فدایی خلق ایران، مؤسسين سازمان مجاھدین خلـق ایـران و... 
جامعـه یـاد » قشـر آگـاه« ه اجتمـاعی بـه عنـواندر ترمينولوژی سياسی از این \یھای ميانی جامعه ایران بودند. 

  می شود.
  در جوامعی نظير ایران با جوامع پيشرفته صنعتی تفاوتھای زیادی دارد.» قشر آگاه« توجه داشته باشيد کهالبته 

در بيست ماه اخير ھم \یه ھای ميانی جامعه ایران برای کسب آزادیھای مدنی، و سـپس آزادی ھـای سياسـی 
  و خواستھای آنھا عبور نکرده باشد. » جنبش سبز« در این مسير نمی توانسته از رھبران نمادین به ميدان آمده و

چرا نيروھای سياسی کشـورمان در تشـخيص گـروه بنـدی ھـای خيـزش اخيـر اینجنـين دچـار پرسش ام از شما: 
  نگاه می کنند؟» ایمانی« چرا به آن به صورت اغتشاش ھستند؟

  البته با توضيح تان موافق ام... ور روشن تر سوأل تان را بپرسيد.اگر لطف کنيد به ط -
سـعی مـی کننـد ماھيـت  می رسـند، »ميانی ھای \یه«معمو\ً وقتی نيروھای سياسی طيف چپ به * ببينيد، 

بـه نـوعی صـورت مسـئله را پـاک کننـد و آن را دلخـواه ترسـيم را تغيير دھنـد؛  و عملکرد تاریخی اش طبقاتی اش
  کنند.

انقKب بھمن به این \یه اجتمـاعی تعلـق داشـتند،  مقطع در ایرانبخش بزرگی از نيروھای سياسی  ه طور مثالب
 اما خودشان را به طبقه کـارگر ایـران منسـوب مـی کردنـد. پرسـش مـن تـKش و تشـویق بـرای دیـدن واقعيتھـای

  تاریخی جامعه ایران است. اجتماعی و
مثـل جامعـه  جامعـه ای ؛باشـد نی که اسـتبداد مضـاعف بـر آن حـاکم بـودهببينيد، طبيعی ست در جوامع پيرامو -

عمدتاً از بخش ھای  این طبقه -منھای دوران ده پانزده سال گذشته -، طبقه کارگری که پرورش پيدا می کندایران
مسلّم است کـه \یـه ھـای  و ساختار و فرھنگ خودشان. ولی ارروستایی و حاشيه شھری ھستند؛ با حفظ بافت

نفکران جامعه که دسـتيابی بـه کتـاب و دانشـگاه داشـته انـد، بـه آزادی نيـاز دارنـد و بـرای آن جامعه؛ روش يانیم
مبارزه می کنند. ضمن اینکه در عصر ارتباطات ھيچگونه مانعی جلو رسيدن اطKعات بـه ایـن قشـر را نمـی گيـرد. 

حقـوق  نسـبی زودتـر از بقيـه \یـه ھـا بـه سـواد و آگـاھی بـه بنابراین بخش \یه ھای ميانی ھستند که با توجه
  اعتراض می کنند.  را شان پی می برند و نبوِد آناجتماعی 

نتلکتوال ھـای جامعـه بودنـد؛ یکھای فدایی خلق، ضمن اینکه از اگزاران سازمان چرھمانطور که اشاره کردید، بنيان
ینھا پرورش یافته ی نوعی گرایش ھـای ھوش بسيار با\یی داشتند و خيلی ھا شاگرد اول ھای دانشگاه بودند، ا

  ...بودندسياسی 
  * بسيار خوب.

عمـدتاً  ٨٨[\یـه ھـای ميـانی] در خـرداد اميدوارم از سوأل دور نشـده باشـم. در تأیيـد صـحبت ھاتـان ایـن بخش -
جوانانی بودند که از فرصت بدست آمده استفاده کردند. ایـن بخـش نـه فقـط خواسـته ھـای بخـش ميـانی، بلکـه 

، امـا هه ھای بخش وسيعی از حکومت شوندگان را فریاد کشيده اند. درسـت اسـت[مبارزه] طبقـاتی نبـودخواست
  است... مبارزه ای ضداستبدادی بوده

  * لطفاً خKصه کنيد.
[در خيزش اخير] داریم مـی بينـيم. در دو سـه  من فکر می کنم امروزه ھر چه می گذرد، ما حضور طبقه کارگر را -

Kب کـه سـازمانھای سياسـی سـازمانده ی تشـکل ھـا و سـازمانيابی سال گذشته بر خKف سـالھای اوليـه انقـ
ارگران درون طبقه کارگر ایران سازمانيابی ھای جدیدی را می بينيم. طـوری کـه کـ در در حال حاضر کارگران بودند،

  ار را به رسميت نمی شناسند و...سالھاست که شورای اسKمی ک
عه ایران. خصوصـاً گمـان تا واقعيتھای جام تعبير می کنمر به ایدآل ھا و باورھای تان * این صحبتھای شما را بيشت

اجتمـاعی بـه خيـزش  شواھدی در دست باشد که در حال حاضر طبقه کارگر ایران به عنوان یک طبقـه نمی کنم،
بـه عنـوان پدیـده  (البتـه ایران پيوسته باشد. در کنار آن فکر می کنم در اظھارنظرتان نقـش مـذھب و خرافـات اخير

دیـده نمـی در گروه بنـدی ھـای جامعـه ایـران  مقولهاین سه  ھایھای روبنایی)، استبداد مذھبی و فرھنگ سازی
  .  شود
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بگذارید گفتگویمان را روندی تر کنيم: گفتيد فردی سوسياليست ھسـتيد و طرفـدار سـرنگونی حکومـت اسـKمی 
من داشته باشيد: در پاسخ به ایـن  از را د؟ لطفاً این معترضهخواھيد این حکومت را سرنگون کنيایران. چگونه می 

بدھيـد، چگونـه مـی خواھيـد » تحليـل ھـای ایمـانی« نخواھيـد پرسش اگر مثل اغلب فعا\ن سياسی طيف چپ
  حکومت اسKمی را سرنگون کنيد؟

طبقـه درون خـود  من در این فرصت گریزی می زنم به مKحظه شما. من معتقدم تا زمانی که طبقه کارگر از یک -
سازمانيابی پيدا نکند، به منافع و خواسته ھای خودش آگاھی پيدا نکنـد، بـه  ای خود تبدیل نشود؛به یک طبقه بر

  ھيچ وجه نمی تواند به حقيقتِ رھایی دست پيدا کند. 
نی ایـن ا\ن ذھنيت مشروطه در جامعه ما حاکم است و متأسفانه واقعيتِ استبداد جدید در راه است؛ بـا سـرنگو

ه قول شـما فقـط رویـا باشـد) مـا بـه حقيقـت رھـایی کـه ھمانـا ب( آمادگی پيدا نشود این رژیم. و در این برھه اگر
  حاکميت طبقه کارگر باشد، نخواھيم رسيد...

  * بسيار خوب، برگردیم به پرسشی که با شما در ميان گذاشتم. 
کارگر به ھيچوجه نيروی اصلی این خيـزش خيابـانی . در حال حاضر من معتقدم که طبقه برگردم به پرسش بله، -

، چـون خواسـتھای سياسـی برای خواستھای صنفی اشولی به اشکال مختلف ھر روز در خيابان است؛ نيست، 
شان را مطرح نکرده اند. یعنی می بينيم که فعا\ن جنبش کارگری برای سازمانيابی فعال اند. بنابراین این ابتـدای 

  کار است...
  ه بودم، چگونه می خواھيد حکومت اسKمی را سرنگون کنيد؟* پرسيد

شرکت کند. ولی سازمان نایافته، دوبـاره مـی توانـد نقـش  [در اعتراضات] باید طبقه کارگر ،برای سرنگونی رژیم -
ولی اسـتبداد جدیـدی  -مثل بستن شاھرگھای حياتی رژیم گذشته -سرنگونی را به عھده داشته باشد در اصلی

خـودش را  ،؟] نيست، طبقه کارگر باید بـا آمـادگی[کافیتبداد قبلی شود. من معتقدم فقط سرنگونیجایگزین اس
برای اینکه چنين اعتصابی به یـک انقـKب پيونـد بخـورد. بجـز ایـن بـا  فراگير آماده کند؛ برای یک اعتصاب عمومی و

   از پيش نمی برد. تا اگر وارد کارزارھای خيابانی شود، کاریحرکتھای پارتيزانی، منطقه ای ح
کارگری بایستی ھـر چـه بيشـتر آگـاھی طبقـاتی را در بـين  -من معتقدم، در اینجا فعالين جنبش سوسياليستی

جامعه و کارگران ببرند. بردن ایده اعتصاب سراسری در ایران یکی از کارھـای حيـاتی و ضـروری ایـن نيروھاسـت و 
...  

ان و خـارج کشـور، از ھاست تا واقعيت ھای جامعه ما در ایـر» یدبا« مجموعه ای از نااستد\ل ت * استخوان بندی
جمله واقعيت طبقه کارگر ایران. پرسش من این بود که با کدام نيروی مادی متشکل و آگاه می شود نـوع معينـی 

ه اسـت، نـ آگـاهکـارگر در ذات طبقـاتی اش  يم،ھی تکـرار کنـ کرد. این که پيادهدر یک جامعه را از تغييرات بنيادین 
حل کرد و نه مشکلی را در آینده حـل مـی کنـد؛ بلکـه مشـکل را  ۵٧؛ نه مشکلی را در سال ست علمی ادعایی

  کنم: از طرح ام دفاع سعی می کنم دو چندان خواھد کرد.
، که خصوصی سازی ھا و رشد نجـومی »طرح تعدیل اقتصادی« رفسنجانی و دوران ریاست جمھوری ھاشمی از

، وضعيت معيشتی کارگران و مزدبگيران جامعه از بد بـه بـدتر تقليـل پيـدا کـرد. ایـن رونـد قيمتھا را به دنبال داشت
شـاھد  مـا در این دوره بيست ساله، با این حال با ھيچ معياری دخل و خرج جور درنمی آید. ادامه داشته تا امروز.

پراکنـده، بـرای  مبـارزاتی ایـران نبـوده ایـم. مبـارزات موجـود اغلـب» طبقـه کـارگران« مبارزات متشکل و سراسری
  طرح نمی کنم.من طرح را از زاویه ارزش گزارانه ایطبقاتی بوده.  غير -با ماھيت غيرسياسی حداقل یخواستھای

آشـنا شـوند و بـا ایـن واقعيـت  نمی خواھنـد؛ نمـی تواننـد چرا نيروھای سياسی کشورمانپرسش این است که 
  ؟بدھند تحليل واقعيتھابرای 

» طبقه«وجود کارگران کافی نيست. زمانی بطور دقيق می توانيم از ، صرفِ طبقه کارگر ی گویيموقتی ما مبله، * 
ن در نھادھایی متشکل شده و سازمان یافته باشند. جنبش طبقه کارگر آن موقـع معنـی مـی کارگرا نام ببریم که

ان بيکاران به خيابانھا پرتـاب طبقه کارگر دچار تحریم و ویرانی طبقاتی شده و بيشترین بخش آن به عنو بله، دھد.
 و سـه ھـزار تـوان درنظـر گرفتنـد و. ھمانطور که اشاره کردیـد، سـال گذشـته مـزد کـارگران را سيصـد است شده

  گرفته می شود، دستمزدھا با\ نمی رود.  ھا»یارانه« امسال وزیر کار اعKم کرد، چون
داشـته، ، فعاليـت سراسـری نازمانيافته نيسـتمن ھم معتقد ھستم که طبقه کارگر ایران س يد صحبت تاندر تأئ

یادمــان باشــد کــه  البتــه مــن عــرض کــردم کــه ایــن مبــارزات عمــدتاً صــنفی بــوده. و مبــارزات پراکنــده ای داشــته.
اعتصابھایی داشتيم کـه توليـد را در  غال کردند.، کارخانه ھا را اشندبست اعتصابھایی داشتيم که کارگران جاده ھا

  [سندیکای؟] ھفت تپه بود... ش اعKم موجودیتنمونه ادست گرفتند، 
  ؟و آن را عمده کنيد ساله تعميم بدھيد و چند * این موارد استثنایی را که نمی خواھيد به یک دوره بيست

ایران، از ابتـدا بيشـترین نه، ببينيد حاکميت شبه فاشيستی ایران؛ ارگانھا و نيروھای سرکوب رژیم ج . اسKمی  -
، از جنـگ ھشـت سـاله تـا منحـل کـردن تمـام »خانـه کـارگر« بقه کارگر ایران کرده. از اشـغالسرکوب را متوجه ط

سـرکوبھا تـا اکنـون، ھمگـی بـر  انـواع شوراھا، و سپس تأسيس شوراھا و انجمن ھای اسـKمی، حراسـت ھـا و
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مـی شـود،  قانون کار دوازده سال این دست و آن دست می شود، که خمينی ناچـارعليه طبقه کارگر ایران بوده. 
مصلحت را تأسيس کند برای حل مسئله کارگران. بنـابراین طبقـه ای کـه در ایـن وضـعيت اسـت؛  مجمع تشخيص

 ۵٧قتل عام می شوند؛ کشتارھایی که از سـال در زندانھا رھبران اش اگر رویکردی به طبقه کارگر داشته باشند، 
ران ایران است. بـا ایـن حـال طبقـه کـارگر ایـران بـه تا اکنون در این زمينه صورت گرفته، توضيح دھنده وضعيت کارگ

داریـد برمـی گردیـد بـه  ،عنوان طبقه اصلی جامعه ایران از بين نرفته است. حا\ ممکن اسـت، شـما اشـاره کنيـد
امعه ما، تضـاِد کـار و سـرمایه ھمان کليشه ھا. ولی واقعيتھا را که ما نمی توانيم نادیده بگيریم. تضاد اصلی در ج

و دگرگون طلب، طبقه کارگر اسـت کـه توليـد اصـلی در دسـت اش اسـت. ایـن  وی اصلی رھایی بخشاست؛ نير
ما باید به رفرميسم تن در بدھيم؟ بگـویيم: حـا\ کـه طبقـه کـارگر سـازمانيافته آیا طبقه مشکKت زیادی دارد، اما 

  رفرميستی ھست... نيست، باید رفرميست باشيم؟ به نظر من چيزی که تھدید کننده است، یکی ھمين دید
  ور افتادیم.از موضوع مصاحبه د رضا عزیز *
حـالتی کـه عـده ای منظورم این است که رفرميسم یا نوعی تسليم طلبی بر جامعه حـاکم اسـت.  ،به ھر حال -

بدھيم تا بعد که آزادی ھایی بدست آوردیـم،  دارد، یا اینکه به رفرمھایی تنمی گویند: یا این خيزش ربطی به ما ن
  یا اینکه پایان تاریخ است... ،زمان بيابيمسا
سياسـی بـه جـای واقعيتھـای جامعـه ایـران مـی  نفعـا\ اغلـبشما ھمچنان دارید ایدآل ھای خودتـان را مثـل * 

جامعـه  . این باورھا، باورھایی انسانی سـت. امـا مـن از واقعيـت یـکو نتيجه گيری ھای دلخواه می کنيد نشانيد
  ھر چند واقعيتھایی تلخ. دارم از شما سوأل می کنم؛

 در سـی و دو سـال گذشـته، ایران. در صورتی کـه» طبقه کارگر« به سرکوبھا اشاره کردید و آنرا متمرکز کردید به
اتفاقـاً را ھم. عه ایران را در برگرفته، و کارگران سرکوب و دستگيری و کشتار ھمه بخش ھا و گروه بندی ھای جام

کارگری نسبت به اقشار و \یه ھای دیگر اجتماعی بسيار محدودتر بوده. و ایـن کارگران و فعا\ن  سرکوب فيزیکی
  موضوع چيزی را نفی یا اثبات نمی کند، اما بخشی از واقعيت است.

به کارگران تا حدی است که از قتلعام کارگران و فعا\ن کارگری نام می بریـد. کجـا و در  این حس تعلق خاطر شما
 »اسـتد\ل ھـای ایمـانی« ھـا از نظـر مـن» اسـتد\ل« ایـن دسـت از قتلعـام شـده انـد؟ کدام دوره کارگران ایـران

  ..ھستند.
یـا گلولـه ای بـر سـينه  جمله ای به عنوان معترضه بگویم. شما قتلعام را در این می بينيد که کسی را دار بزننـد -

  روه گروه...؟ کارگرانی که دختران شان ناچار می شوند به عنوان کودکان خيابانی گاش بنشانند
بـه ھـر حـال، کـارگران را در زنـدانھای ایـران برشـمردید. » قتلعـام«شـما  معنی معينـی دارد. خصوصـاً » لعامقت* «

  پرسش پيشين ام ھنوز از طرف شما بی پاسخ مانده: سرنگونی حکومت اسKمی چگونه؟
 ًKاز تحليـل ھـای ایمـانی  کاننـد؛ی بایـد خـاِک تـن شـان را بتآیا فکر نمی کنيد سوسياليستھای ایرانی به نـوع اص

  تKش کنند جامعه ایران را بشناسند؟ در کنارفاصله بگيرند، 
(بـا خنـده). مـن فکـر مـی کـنم در  من سعی کردم در این باره اشاره ای بکنم. اميدوارم این دفعـه موفـق باشـم -

جامعـه و اجتمـاعی  جامعه طبقاتی، ھر فرد و گروه بندی ھای سياسی باید متعلق به گروه بنـدی ھـای طبقـاتی
  شود... نمی ھمه با ھم د؛ تئوری و پراتيک شان در جھتِ منافع، خواستھا و آرمانھای آن طبقه باشد.باش

  بين \یه ھای اجتماعی نيست؟در مشترک در برخی حوزه ھا  ی* منافع
یـه ھـا در چرا، در بعضی حوزه ھـا اشـتراکاتی ھسـت، مثـل سـرنگونی حاکميـت. ولـی ھـر کـدام از نيروھـا و \ -

منـافع طبقـه کـارگر و کـل  کـارگری بایـد -ا\ن جنـبش سوسياليسـتیایستگاھی پياده می شوند. ما به عنوان فع
و سر تسـليم فـرود  کافی نيست ،فاً واقعيتھای جامعه را نگاه کردنصر ای جامعه را مّد نظر داشته باشيم.انسانھ

Kً ابـری جلـو خورشـيد را گرفتـه. ضـمن پـذیرش ایـن ابـر، مـا . واقعيت این می تواند باشد که فعـھاآوردن در برابر آن
بایستی حقيقتِ خورشيد را انکار نکنيم. اینکه رھایی انسان در جھتِ خلع مالکيت از کسانی که از جامعه سـلبِ 

  مالکيت کرده اند: از مردم سلب آزادی کرده اند. 
. بـه نظـر ، به قـول شـما واقعيـت را نپذیرفتـهدخواھان گوشه ای از رفرم نباش البته من فکر می کنم، اگر ھر کس

ولی آیا در این سيستم، و در وضـعيت فاشيسـتی حـاکم  .کرداستقبال  [در ایران] باید ھر گشایش کوچکی از من
بخشـی جنـاح ھـای سرنگون شود. به ایـن واقعيـت، حتـا  بر ایران می شود انتظار رفرم داشت؟ بنابراین رژیم باید

صرِف خواستِ سرنگونی به استبداد جدیدی منجـر مـی شـود. تأکيـد چنـد بـاره مـن ایـن  اما رسيده اند. ھم رژیم
است که ذھنيت مشروطه خواھی موجود، ما را می برد به پذیرش واقعيتِ اسـتبداد جدیـد. البتـه بـرای رفـتن بـه 

  حرکت کنيم؛ دقيقاً در تأیيد صحبت شما... ماه ھم باید با گامھای واقعیکره 
  * چگونه؟

ت سازمانيابی طبقه کارگر و حضور مستقل طبقه کارگر. و باید از ھـم اکنـون شـروع کنـيم. در تظـاھرات و در جھ -
آکسيونھا باید شرکت کرد، باید فداکاری کرد، ھزینـه داد، تـا عمـKً تـو را بپذیرنـد. گریـزی بـه تـاریخ بـزنم: در سـال 

  زنند...کارگران باکو برای تنبيه شدن دو کارگر دست به اعتصاب می  ١٩٠۴
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. در حــالی کــه بخــش بزرگــی از سوسياليســتھا و * بلــه، در آن دوره پــای نيروھــای سياســی بــر روی زمــين بــود
مارکسيستھای ایرانی سالھاست پای شان روی زمين نيست. اغلب آنھا بعد از مقطع خروج از کردسـتان ھـوایی 

  شده اند.
آنھا نمونه ای از وظـایف مـدون شـده ی کKسـيک  اما شما وظایفی برای سوسياليستھای ایرانی تعيين کردید که

ھستند. اگر یک فرد جوان از شما سوأل کند: در بيست و پنج سال گذشته در پيوند با وظایفی که بـرای نيروھـای 
، چـه پاسـخی بـه ی طيف چپ چه کارنامه ای داشته اسـتسوسياليست برشمردید، شخص شما و دیگر نيروھا

  وتاه به این پرسش جواب بدھيد.او خواھيد داد؟ لطفاً بسيار ک
  متأسفانه باید بگویم: چيزی برای گفتن نبوده. -

پوشـه  از شـما نگـرفتم، پاسخ پرسش قبلی ام را ھنـوز با اینکه است. به ھر حال، ھمين حلقه مفقوده * و اتفاقاً 
فکر می  ،واھان سرنگونی حکومت اسKمی ھستشما به عنوان یک سوسياليست که خدیگری را باز می کنم: 

بـه رقابـت سـرمایه  امنيـت و بـرای در یک نظام متعارف سرمایه داری، کـه حـداقل جامعه ليبرالی؛ در یک آیا کنيد،
کارگران به رشـد  آزادی ھای مدنی و اجتماعی به طور نسبی پای بند است، گروه بندی ھای اجتماعی، از جمله

 یـا فاشيسـتی، مـذھبی و متمرکـز در نظام ھـای یابا حقوق شان آشنا می شوند،  و آگاھی نسبی می رسند و
  ؟ یایدئولوژیک

ند؛ مثل فرانسه، که انقKب کبير فرانسـه را تجربـه کـرده، مـا مـی در جوامعی که رشد کKسيک داشته ا ببينيد، -
یـم، ولـی امکـان ه ادر ایران، ما ماه عسل ھای چندماھه را داشـتبينيم که از دل آن جامعه ناپلئون بيرون می آید. 

  اینکه فرصتی برای رشد و آگاھی باشد، نداشتيم...
  * مگر ما در ایران یک نظام متعارف سرمایه داری داشتيم، که شما چنين ادعایی می کنيد؟

  نه نداشتيم... -
  (پرسش را یکبار دیگر طرح می کنم). * پس لطفاً به پرسشی که با شما در ميان گذاشتم، توجه کنيد

تان عرض کنم که در ایران کار ما سخت تر است. بنـابراین ھـيچ اميـد و خوشـبينی  می خواستم در تأیيد صحبت -
  به \یه ھای معينی داشته باشيم...  ای نباید

  * منظورتان؟
-  ًKبازگشت به قانون اساسـی« سوسياليستھا و کارگران به آنھا بپيوندند و شعارھای ھا انتظار دارند»سبز« مث «

پذیرند، ھمين ا\ن که زیر تيغ باندھای حاکميت ھستند، یک شعار طبقانی طبقه کارگر  آنھا را بپذیرند. آیا آنھا می
  پذیرند؟ برا 

به پرسش تان برگردم، اکنون که مشروعيت نظام فـرو ریختـه، و بـا توجـه بـه نيـروی حـاکم سـرمایه، بـا توجـه بـه 
موجـود، سـازمان نيـافتگی  وضعيتِ ایران؛ بافت فرھنگی، مذھب، مساجد، عقب ماندگی ھا و تمـام شـبکه ھـای

در شـرایط سـختی قـرار داریـم، امـا تسـليم » مـا«طبقه کارگر، و البته شرایط جھانی، بحران تئوریک چپ و غيـره، 
  نمی شویم بدون جنگيدن در یک کارزار طبقاتی...

  را می شود در یک کشور بوجود آورد؟!» سوسياليسم« * یعنی به این باورید که
-  ًKولـی مـن بـه عنـوان یـک فعـال تم که سوسياليسم را می شود در یک کشور بوجود آورد. ! من معتقد نيساص

در ایران کار کردن بسيار سـخت اسـت، ولـی  جنبش کارگری، سوسياليستی از منافع طبقه کارگر دفاع می کنم.
ضع طبقـاتی گروه بندی سياسی طبقه کارگر ھم باید تKش کند، استقKل خودش را حفظ کند؛ در این کارزار از مو

  شرکت کند. بنابرای اگر ما برای سرنوشت خودمان گام برنداریم، سوم شخص ھا این کار را می کنند...
  * آرزوھا و آرمانھای شما فکر می کنيد، چند سال دیگر عملی شود؟

دفـاع کنـيم.  به وقوع می پيوندد. ولی از ھم اکنون بایـد از آنھـامن نمی دانم این آرزوھا و آرمانھا چند سال دیگر  -
  البته منظور من منزه طلبی نيست که بخواھيم صف خودمان را از دیگران جدا کنيم و در کارزارھا شرکت نکنيم. 

* من اظھار نظرتان را با این سوأل فرموله می کنم: آیا امکان یک انقـKب سوسياليسـتی در ایـران متصّـور اسـت؟ 
ومت اسـKمی چـه پيشـنھاد عينـی، مـادی و واقعـی ای داریـد؟ که پاسخ دادید: خير. بنابراین برای سرنگونی حک

  لطفاً واقعيتھای جامعه ایران را در اظھارنظرتان در نظر بگيرید.
 می تواند باعـث سـوء برداشـت شـود. بـه ھـر حـال، مـن معتقـدم،» آری« یا» نه« این پرسش مھم با گفتن یک -
بـرای  مطـرح کـردم. مسـئله را ویه ای کـه مـنسوسياليسم است؛ از زا ھر گامی که برمی داریم، به سوی» ما«

این ھدف، ما واقعيتھای جامعه را تعریف کردیم؛ وضعيت نيروھا و توازن قوا را. بـه نظـر مـن مـا بایسـتی بـرای یـک 
سوسياليسـتی در ایـن راه تـKش مـی کـنم.  -من به عنوان یک فعال جنبش کـارگری کنيم. حرکتانقKب کارگری 

کـه  کارگر ایـن آمـادگی را نداشـت و نيروی طبقه ی این حکومت را سرنگون کردبا ھمولی اگر جامعه در یک ھمه 
زسـيون بـه سـازماندھی وبایـد بـه عنـوان اپ طبقـه کـارگر سرنوشت اش را تعيين کند، به نظر من در ایـن موقعيـت

حاکميـت  خودش بپردازد. بنابراین من فکر می کنم که به ھر شکلی باید در این خيـزش، کـه اراده اش سـرنگونی
در  ی معينـیمنتھـی حتـا اگـر شـعارھا افتگی حداکثری و با شعارھای معـين.با سازمان ی شرکت کرد، اما است،
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 ،جامعه پذیرفته نشود، به منزله این نيست که حق با طبقه کارگر نيست. حتمـاً توجـه داریـد کـه قـدرت سياسـی
  مسئله اساسی ھر انقKبی است. 

ھا شامل می شد، با این حال، عباس منصوران از شـرکت » باید« اظھارنظرتان را * (با خنده) با اینکه بخش اعظم
    تان در این گفتگو یکبار دیگر تشکر می کنم.

  ھای من به عنوان تعيين تکليف تلقی نشود. » باید«سپاسگزارم از شما برای این گفتگو. فقط اميدوارم این -
  

*    *    *  
  ٢٠١١فوریه  ٢۶تاریخ انجام مصاحبه: 
  ٢٠١١مارس  ١٢تاریخ انتشار مصاحبه: 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   


