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این . تقی روزبه گرامی از شرکت تان در این گفتگو تشکر می کنم* 
م که به عنوان یک گفتگوگر با شما مصاحبه توضيح غيرضروری را بده

  .می کنم و نه یک فعال سياسی که باورهای معين سياسی دارد
خرداد و دوران  ٢٢واکاوی وقایع ) یعنی پرسش های من(گفتگوی ما 

: پس از آن از نگاه بخشی از اپوزسيون سرنگونی طلب ایرانی است
دهه گذشته در وقایع اخير ایران مثل حوادثی که در نزدیک به دو 

ایران اتفاق افتاده، این اپوزسيون را تا مدتی زمين گير کرد و تازه بعد 
از آن به بعد، . از چند روز بود که آنها به فکر جبران مافات افتادند

های آنها موردی و یا کالسيک بودند که نشان از عدم »تحليل«اغلب 
  .شناخت این نيروها از جامعه ایران داشته است

فته می شود که جنبش اجتماعی اخير در ایران را عمومًا باری، گ
با این فرضيه، شروع . الیه های طبقه متوسط نمایندگی می کرده

های   به نظرتان باورها و آموزه: گفتگو را با این پرسش آغاز می کنم
مذهبی و حتا خرافی تا چه اندازه در فرهنگ طبقاتی این طبقه 

  نهادینه شده است؟
گویم که من بر این باور نيستم که این جنبش معادل طبقه مقدمتًا ب -

یعنی باید روشن شود که منظور از طبقه ی متوسط . متوسط است
چون به هر حال صحبت هایی که . چيست و چه خصوصياتی دارد

می شود، این جنبش را وابسته به طبقه متوسط می کنند که در 
نبش یک جنبش توده ای ولی این ج. واقع پتانسيل آن را در نظر دارند

حال هر تعریفی از طبقه متوسط (است؛ فراتر از طبقه متوسط است 
این جنبش اکثریت بزرگی از مردم هست که به ). داشته باشيم

دنبال نان هستند، به دنبال زندگی ای هستند که از آن محروم شان 
  ...این یک پدیده است. کرده اند

به صد کليپی که من دریافت ببينيد، تا سی ام خرداد از نزدیک * 
کردم؛ از محل های تظاهراتها در شهرهای مختلف، به طور مشخص 
شهر تهران می شود گفت که تا این تاریخ خيزش مردم به طيف 

مثًال تا این تاریخ حرکتهای اعتراضی در . جامعه تعلق داشته» مرفه«
که درصد تازه از هفته دوم بود . تهران از ميدان انقالب پایين تر نرفت

. بسيارکمی از طبقه محروم جامعه به حرکتهای اعتراضی پيوست
نيستند که ما » نظریه«اینهایی که می گویم فاکت هستند، 

  .بخواهيم روی آنها بحث کنيم
اینکه از مکان جغرافيایی بخواهيم بافت طبقه را در بياوریم، چندان  -

ز همين جا ا] جنبش[ما در انقالب بهمن هم دیدیم که . دقيق نيست
یک جنبش توده ای وقتی نقطه عزیمت اش . شروع شد و فراتر رفت

شروع می شود، الزامًا به این معنی نيست که همه ی بخش ها؛ 
باید پتانسيل، . حاشيه توليد و غيره، همه همزمان به آن می پيوندند

مطالبات و بستر عمومی که تضادها شکل گرفته را در نظر بگيریم، 
مسلم است که بخش های . جای خودش را دارد آن جغرافيا هم

آگاه تر و روشن تر، بخش هایی که با رسانه ها و روزنامه ها سر و 
  .کار دارند، این ها در جنبش پيشگام ترند

طبقه . به نظر من اساسًا تعریف طبقه متوسط باید شناخته شود
من فکر . متوسط اگر می گویيم، باید ببينيم منظورمان چه هست

م تمام جنبش بزرگی که می تواند شکل بگيرد و االن بخشًا کن می
فعال شده؛ فرض کنيد دانشجویان، کارمندان و معلمين، خيلی از 

مثًال شما فکر . اینها در خيابانها حضور دارند، و اینها کارگران هستند
می کنيد، دانشجویان در ایران از طبقه متوسط است؟ االن هم که 

یعنی . ماعی شان بسيار پایين تر آمده انددانشجویان از بستر اجت
آیا اینها شغلی دارند؟ اینها : دومًا. دانشجویان زمان شاه که نيستند

. در واقع بازتوليد نيروی کار هستند که آینده ای در برابرشان نيست
  اینها چگونه زندگی می کنند؟ از طریق مازاد توليد؛ از طریق : سومًا

  
  

  
  
  

برویم در خوابگاهای دانشجویان می فهميم که استثمار یا نه؟ اگر 
البته درک سنتی چپ و غير چپ از طبقه . وضعيت آنها چه هست

کارگر کليشه ای بوده و معموًال کسانی را در بر می گيرد که در 
  ...کارخانه های بزرگ هستند

منظورتان این است، کسانی که نيروی کارشان را می فروشند و * 
. ر می شوند، بنابراین جزو طبقه کارگر هستندبه طریق اولی استثما

این تعریف می تواند اغلب الیه های اجتماعی را در خودش بگيرد و 
  .مثًال تکنوکرات ها را هم شامل شود

هميشه این طور بوده، . کارگران همين ها هستند! دقيقًا، دقيقًا* 
حاال که سرمایه داری جهانی و . زمان مارکس هم اینگونه بوده

گير شده؛ نظام مسلطی شده که تمام خلل و فرج جامعه را در فرا
طبيعتًا تمام این گستره ی عظيم نيروی کار را تشکيل . بر می گيرد

در این گستره ! [دقيقًا. می دهند، با اشکال و گرایش های مختلف
معلمان هستند، کارگران هستند، بيکاران هستند، زنان خانه ] عظيم

ز دانشجویانی هستند که به عنوان دار هستند، بخش بزرگی ا
چون به هر حال سرمایه داری بازتوليد .نيروی کار تربيت می شوند

  ...هم می کند و هميشه باالفعل نيست که
لطفًا به آن قسمت از پرسش که به آموزه های مذهبی و خرافی * 

  .توجه داشت، نظری داشته باشيد
فرهنگ . می آیدببينيد، طبقه کارگر هم از وضع موجود بيرون  -

مسلط معلوم است؛ فرهنگ طبقات حاکم، سّنت ها، و بسياری از 
تلفيق متعدد و . فرهنگی که جهان سرمایه داری القاء می کند

. گوناگونی از سّنت و جامعه مشخص و شرایط بين المللی است
هرکسی از جمله کارگران در آغوش فرهنگی شکل . اینها هست
در [طبقه حاکم فرهنگ خودش را واقعيتی است که . گرفته اند

هم مذهب هست و هم آموزه های . ایجاد کرده، با خرافات] ایران
در جامعه ایران در سالهای اخير این فرهنگ به انحطاط . مدرن
یعنی دیده ایم مسئله اعتياد، تن فروشی، فقر و آن چيزی . گرایيده

ه که به مقدار وسيعی در جامع» ارازل و اوباش«که تحت عنوان 
یعنی در خانواده ها و در . ایجاد کرده، به اوج خود رسيده است

  ...زندگی اخالق اجتماعی
اجتماعی در بحث های فعالين  - همين ویژه گی های فرهنگی* 

اما در عوض تحليل ها . سياسی طيف چپ جایش خالی است
ظاهرًا یکی از دالیلی که این نيروها قادر . هستند» کالسيک«اغلب 

ل جامعی از فعل و انفعاالت اجتماعی ایران ارائه دهند، نيستند تحلي
  .عدم توجه به همين خصوصيت های مورد اشاره می تواند باشد

مسّلم است که چپ کالسيک و اورتودوکس به این جنبه توجه  -
واقعيت این است که یکی از مشکالت جنبش ها و . نداشته است

؛ آن چيزهای مبارزات هميشه این بوده که بخشی از ذهنيت ها
نهادی و درونی شده؛ به صورت باورها، اندیشه ها و خرافات به 

از جمله این باورها این است . عنوان متحدین نظام حاکم عمل کرده
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مثًال در انقالب بهمن ما عالی . که قدرت را به دیگران واگذار می کنند
مگر خمينی چقدر سواد . خمينی: ترین تجلی این مسئله را دیدیم

ت و از دنيا چقدر شناخت داشت؟ ولی مردم او را بر دوش شان داش
  ...نهادند

از جمله بخشی از نيروها و سازمان های سياسی چپ و * 
  .غيرچپ

بله، وقتی از مردم می گویيم، سازمانهای سياسی را هم شامل  -
مسئله بر سر . نه همه آنها، ولی خيلی ها این طور بودند. می شود

هی هایی که مردم دارند، آگاهی های کاذبی این است که این آگا
. ست که جامعه طبقاتی و نظام حاکم در آنها درونی کرده است

را چه کسانی ایجاد کردند؟ مردم  ۵٧ببينيد، جنبش انقالبی بهمن 
و اال خمينی سالها تمام تالش هایش را کرده بود، کتاب . ایجاد کردند

دند که وارد صحنه شدند و اما مردم بو. والیت فقيه اش را نوشته بود
ولی خب، مردم نسبت به این . قدرت اجتماعی به آنها تعلق داشت

  بيگانه بودند، و ] فرد[
بيگانه هستند و منشاء قدرت بنا بر همان داوری ها و آگاهی های 

و این یکی از مشکالت ما . کاذب جامعه به دیگران واگذار شده است
  . کتبر بودهاز گذشته های دور، حتا در انقالب ا

  .این پدیده را در مثال های ساده اجتماعی توضيح دهيد* 
ارتجاع، خرافات، داده های جامعه طبقاتی، نظام منطقی سلسله  -

مراتب موجود، که از کوچکی وقتی ما چشم مان را باز می کنيم، 
آقا باالسر داریم، معلم داریم، پدر و مادر داریم، بزرگ محله داریم، 

این سلسله . اریم، بزرگ مسجد داریم، و اال آخربزرگ مدرسه د
مراتب در وجود ما ریشه دارد و این مسئله باعث می شود جنبش 

  .نتواند در حين حرکت دستخوش این آگاهی های کاذب نشود
  با اظهار نظری که کردید، این پرسش را پرانتزی در گفتگویمان* 

که این . يف چپنامگذاری رژیم ایران از سوی نيروهای ط: فرض کنيد
موضوع صرفًا نامگذاری نيست، چرا که نامگذاری ها باعث چه همه 

جمهوری «. اغتشاشات فکری در ميان فعاالن سياسی شده
؟ این اصطالح که نقص غرض است، و نيز خصلت سرمایه »اسالمی

؟ این نام هم »رژیم سرمایه داری«. دارانه نظام را نشان نمی دهد
رژیم «. اقتصادی ایران نيست -ام سياسیدر برگيرنده ی ویژگی نظ

؟ این نام خصلت ایدئولوژیک و »سنتی ایران - سرمایه داری تجاری
  نامگذاری شما چيست؟. مافيای قدرت وٍ ثروت را توضيح نمی دهد

اسمی است که با شکل و » حکومت اسالمی«به نظر من -
  .محتوای حکومت ایران منطبق است

 ٢۵طبق قرائن از روز : رگردیمخرداد ب ٢٢به جنبش اعتراضی * 
خرداد؛ یعنی از روزی که ميرحسين موسوی از مردم خواست در 
خانه هاشان باشند، اما آنها بيرون آمدند، عمًال رهبری اعتراضات از 

ظاهرًا خارج کشور این نکته ظریف را . موسوی به مردم منتقل شد
، خرداد ٢۵به زبانی خيزش مردم از . ندید و از کنارش گذشت

خصوصًا با شعارهای داده شده، خصلت فرا موسوی به خودش 
از این دوره این خيزش اجتماعی می توانست به . گرفته است

  .خيزشی توده ای تبدیل شود
من روایت ام را همين جا قطع می کنم و نظر شما را می پرسم تا 

  .بعد آن را کامل کنم
ه؟ این می توانست، مگر جنبش توده ای نشد: چرا می گویيد -

  تظاهرات ميليونی را ما جنبش توده ای نمی دانيم؟
  .می داشت] در همان ابعاد روزهای نخست[تداوم بيشتری * 
را نمی » چپ چنين نکته ای را متوجه نشد«: من فکر می کنم که -

به هر حال ارزیابی . شود حکم کلی و فراگير برای همه تلقی کرد
به عنوان یک فردی از  من خودم شخصًا. های مختلفی وجود دارد

دومين . چپ چنين تصوری واقعًا نداشتم و همين برداشت را داشتم
من فکر . نکته این است که فرض کنيم که چپ چنين ارزیابی نداشته

نمی کنم که چپ آنقدر در خارج کشور وزنه دارد؛ آنقدر اپوزسيون 
خارج کشور تأثيرگذار است که می توانست جنبش را در سطح 

پس مسئله را باید در ُبعد واقعی خودش قرار دهيم . رار دهددیگری ق
و این را بپذیریم که این جنبش است؛ حرکتها و تکانها و امواج جنبش 

جنبش ها مثل . است که خارج کشور را تحت تأثير قرار می دهد
نيروی چپ از . بارانی ست که می بارد و گلهای مختلف را می رویاند

البته آنهایی که هنوز با این جریانات همين جاها سبز می شود، 
این را هم برای تکميل . هماهنگ نيستند، مجبورند تجدیدنظر کنند

. بحث ام اضافه کنم که من داخل و خارج را یک جبهه می بينم
. خصوصًا االن که دنيا دهکده جهانی شده، با این حجم از ارتباطات

ب استفاده کنيم، و خو] رسانه[نمی توانيم از این ظرفيت » ما«البته 
یعنی ابعاد کار چپ و روال کار آنها با نيازها و طبيعت جنبش . نکردیم

  ...هماهنگ نيست
  !کامًال موافق ام* 
نه اینکه تالش نمی کنند، ولی نوع تالش های آنها با دنيای امروز  -

  .و نيازهای دنيای امروز ناهماهنگی دارد
م و در اوج سرکوب در هفته ی دو: روایت ام را پی می گيرم* 

جنبش، رهبران جناح راست و رهبران فکری اصالح طلب بحث 
ظاهرًا آنها می . اعتصاب کارگران کارخانه ها را پيش کشيدند

دانستند که بدون دخالت و حضور مستقيم طبقه کارگر این جنبش 
  . سرانجامی نخواهد داشت
  خید و یکی دیگر از فرصت های تاریدر این پيوند، چپ سکوت کر

  
  .را دوباره از دست داد

شما گفتيد چپ در خارج کشور جایگاه معينی در تغيير و تحوالت 
چپ ایران چطور؟ دليل سکوت و ! بسيار خوب. اجتماعی ایران دارد

  بی عملی چپ ایران را در این مورد معين ناشی از چه می بينيد؟
 ما چپ ها مشکالتی داریم، و آن اینکه نتوانستيم با روندهای -

جهانی، که در زیر سرکوب؛ بخشی در خارج، بخشی در داخل؛ با 
. نسلهای جدید پيوندهای الزم و درهم تنيدگی الزم را داشته باشيم

این یک گسست واقعی است که وارد شدن به دالیل آن دور از بحث 
دومين مسئله این است که اساسًا . ماست، ولی واقعيتی ست

ان به اعتصاب را نمی شود نظر من این بوده و هست که فراخو
اگر شرایط به قدر کافی اشباع نشود و . اعتصاب: سوتی زد و گفت

یعنی اینها در ... رژیم صدای شکستن استخوانهایش را نشنود
فازهای اوليه وارد نمی شوند، مگر در مراحلی که جنبش تثبيت پيدا 

من فکر می کنم، شرایط آماده نبود و فراهم نيست . کرده باشد
یک جنبش بزرگ ميليونی در خيابان شروع ]. ای اعتصاب کارگرانبر[

. شده و رژیم هم از اهرم ها و ابزارهای سرکوب استفاده کرده
طبيعتًا این جنبش عظيم نمی تواند هر روز در این ابعاد بزرگ، با این 

پيدا ] برای تداوم[باید راه های جدیدی . توازن قوا وجود داشته باشد
که آن . رانی آزاد شده و در حال آزاد شدن استانرژی بی ک. کند

می تواند در محالت و جاهای دیگر به صورت کميته ها و نهادها؛ 
برای اینکه شالوده های خودش را بریزد، نطفه های خودگردانی 

البته با آن صحبت مقدماتی، . محلی را ایجاد کند تا تداوم پيدا کند
ن از این جنبش است، موافق یعنی با این فرمول که طبقه کارگر بيرو

بخش هایی از طبقه کارگر  در جنبش فعال اند، منتهی در . نيستم
و   در کارخانه ها به دليل شرایط بحرانی و فقر،. شهر و در خيابان

که (شرایطی که رژیم به سرعت می تواند همه کارگران را بيکار کند 
بل درک که قا» محافظه کاری«طبيعتًا نوعی حالت ) دارد می کند

  ...این دو حلقه باید با هم پيوند بخورد. است، وجود دارد
فکری چپ ایران و » رهبران«تمرکز من در پرسش قبلی روی * 

استدالل تان را که تا حاال . سکوت آنها در پيوند با مقوله اعتصاب بود
  .گوش کردم، حداقل بخشی از چپ ایران را توضيح نمی دهد

ميان چهره های مختلف، تنها به یک  برای مستدل کردن ادعایم از
چهره که دارای نفوذ معنوی در ميان بخش های بزرگی از چپ ایران 

ایشان مدتی قبل از . ناصر زرافشان: است، توجه می کنم
ریاست جمهوری در ایران در گفتگویی که با آقای » انتخابات«

  حسيبی داشتند، با توصيف احمدی 
ه اجتماعی ایشان را به طبقات پایگا» بچه های اعماق«نژاد به 

که » چپی«اتفاقًا این همان نظری است که . محروم متصل کردند
این چپ در . آقای چاوز و ارتگا و کاسترو نمایندگی می کنند، دارند

توسعه «چهار سال زمامداری احمدی نژاد بارها از ترم های 
این دولت، در خارج قلم فرسایی » عدالت اجتماعی«و » اقتصادی

  .رده استک
آقای روزبه، آیا فکر نمی کنيد دليل بی عملی و سکوت این چپ 

ناشی از اعتقاد سياسی آنها » اعتصاب کارگران«نسبت به مقوله 
  باشد؟

آیا فکر نمی کنيد این چپ همان چپی است که در مقاطع مختلف به 
  اسالمی آمده و متحد سياسی آنها بوده؟. کمک ج 

اشد، متأسفانه اشتباه مهم و بزرگی اگر چنين چيزی گفته شده ب -
است، که پایگاه احمدی نژاد را تهيدستان و کارگران و زحمتکشان 

احمدی نژاد در دور اول با شيادی و عوامفریبی تحت عنوان . بدانيم
افشاء خاندان اشرافيتی مثل رفسنجانی و غيره سعی کرد، فضای 

لی از این که و. فریبنده ای بيافریند و بخش هایی را هم جذب کرد
چون به آنها چيزی نداد و معلوم . نمی شود پایگاه توده ای در آورد
  ...شد همه به دنبال سراب می دوند

سختی و ذلت بيشتری ] در چهار سال گذشته[مردم محروم که * 
  .دیده اند

شما ببينيد حادثه : شروع کنيم» برهان خلف«بيایيم با . بله، بله -
رژیمی که نافرمانی اجتماعی این . شدهبزرگی در خيابانها شروع 

  طوری را تحمل نمی کرد و دستور تير هم داده بود،
ولی پرسش این است که . در مقابل پدیده های ميليونی قرار گرفت

احمدی نژاد کجاست؟ چرا آنها را به » بيست و چهار ميليون رأی«آن 
می خيابانها وارد نمی کند؟ یادتان هست ما چپها در گذشته سبيل 

گذاشتيم و آنها با پایگاههای توده ای چه می کردند و پدر در می 
آوردند، پس کجا هستند اینها؟ حتا نماز جمعه امروز را نتوانستند 

از طرفی اگر . تسخير کنند؛ حتا با تمام تدارکی که دیده بودند
پایگاه توده ای می داشت، چرا این همه سرکوب؟ ] احمدی نژاد[

ه ای به او رأی داده اند؛ هر کس قدرت و مسّلم است که یک عد
بدهد، سيب زمينی بدهد، اعانه  پول نفت را داشته باشد، رشوه

طبيعتًا بخشی از مردم این . بدهد، ده ميليونی به او رأی می دهند



طوری هستند دیگر؛ از زمان شاه هم هميشه چند ميليونی رأی 
  .ولی اینها را که نمی شود پایگاه فعال توده ای حساب کرد. داده اند

مکثی هم . تمرکز پرسش ام روی آن چپ معين در داخل ایران بود* 
چرا که در این چند هفته گذشته ما صدایی از آنها . روی آن بکنيد
  .نشنيده ایم

بله، این چپی که این طوری به مبارزه طبقاتی نگاه می کند،  -
. این موضوع قبًال هم در انقالب بهمن تجربه شده بود. غافلگير شدند

یی ها ُگر به این معنی که در شرایط استبداد ایران تضادها از دل باال
پيچيدگی های جامعه استبدادی را . می گيرد و بعد به پایين می آید

ولی خب، در اعالميه ها و . این چپ متوجه نشد و غافلگير شدند
موضع گيری های بعدی آنها تدریجًا خودشان را خوشبختانه انطباق 

  .دادند
چون در خارج کشور هستيم، بيایيم نظر بيشتری به این سوی * 

تا این . شته باشيم؛ چون بحث مان می تواند ملموس تر باشدمرز دا
لحظه که با هم گفتگو می کنيم، مقاالت تحليلی در پيوند با وقایع 
ایران از سوی طيف چپ؛ آنهایی که کيفی هستند و از مرز شعارها 

آیا این پدیده . و تحليل های کالسيک فراتر رفته اند، واقعًا اندک است
ساختاری در چپ جهانی است؛ در چپ ایران نشان از یک بحران 

است؟ و یا اینکه این طيف به دليل عدم شناخت از جامعه ایران قادر 
نيست، نسبت به فعل و انفعاالت آن جامعه اظهار نظر عينی داشته 

  باشد؟
مسّلم است که تحليل های الزم و جامع . طبعًا این ضعف هست -

این برمی گردد به این  منتهای مراتب. کم است و پاسخگو نيستند
به نظر من بخشی . که این چپ دچار چه بحران و مشکالتی هست

از چپ هنوز خانه تکانی الزم را در ادامه ی فروپاشی بلوک شرق؛ 
آن چيزی که ادعای سوسياليسم را داشت و از درون مثل کدو 
گندیده بود، نکرده و هنوز درسهای الزم را که باید می گرفت، نگرفته 

  ...است
یعنی فرهنگ شبيه سازیهای تاریخی و کپيه برداری منظورتان * 

  است؟
. یک وجه اش کپيه سازی است و یک وجه اش ضدیت با آن است -

منظورم یک نقد وسيع که از آن فراتر رود و به دستاوردها برسد، 
  ...صورت نگرفت

در پيوند با این موضوع سالها در خارج کشور تالش شده که بر * 
حتا سعی شده ظرفهای کاری ای برای . فائق آیند» حرانب«همين 

بگيریم تا جمع ها و محفل » اتحاد چپ«این منظور ساخته شود؛ از 
اما هيچکدام جواب نداده، آمدند و کاسه . های مطالعاتی مختلف

  اشکال را در کجا می بينيد؟. کوزه ها را یک شبه به هم ریختند
به عنوان نيروی ذهنی  مشکل در این است که چپ نمی تواند -

اصًال چنين چيزی بنا به تعریفی که از جنبش . مسئله را حل کند
چپ فقط می تواند به عنوان . کمونيستی می شود، در تناقض است

بخش ارگانيک و در پيوند متقابل با جنبش ها و سوخت و ساز با آنها 
 در گسيختگی و فاصله با این جنبش ها هر. به حيات خود ادامه دهد

  ...کاری کند، هيچ ربطی به مسائل جنبش طبقاتی ندارد
  ...این چپ باید با بدنه ی جنبش ارتباط بگيرد: می گوئيد* 
  .مّسلم است -
پس چرا این کار در طول این سالها نه تنها صورت نگرفته، بلکه هر *

چه جلوتر آمدیم، فاصله ها بيشتر شده؛ ذهنی گرایی ها بيشتر 
  شده؟

مثًال . که این موضوع، مسئله ی ما از قدیم بوده من فکر می کنم -
حاال جلوتر (مبارزات چریکی که ما داشتيم، یعنی در مقطع انقالب 

چپ . همان جا ما با معضل پيوند با توده ها روبرو بودیم) نمی رویم
این تصور را می کرد که با چند آوانگارد؛ و البته با فداکاری عظيمی 

را می ] نا مفهوم[توده ها می کرد تا  که داشت، خودش را جایگزین
. خواست با موتور کوچکی که روشن کرده، بعدًا به ميدان بکشاند
. البته این نگاه آوانگارد در دنيا نيز وجود داشت و مختص ایران نبود

این اتفاق افتاد و بعد در مقطع انقالب وقتی جنبش وارد ميدان می 
: د ميدان شود و بگویدیعنی وقتی کسی وار. شود، ضربه می خورد

، به عنوان یک واقعيت وجودی شعارش تناقضات »من هستم«
اش را   به هر حال، انقالب آمد و داشت تأثيرات مثبت. عظيمی دارد

و با توجه به (می گذاشت که چپ دچار سرکوب و تشّدد فکری شد 
دچار انحطاط ها و ) تأثيراتی که از اردوگاه جهانی هم می گرفت

و بعد هم انقالب فرهنگی و دو دهه ... و نتوانست تشّددها شد
سرکوب و مهاجرت پيش آمد، که در واقع این گسست را خيلی 

  ...عميق تر کرد
  ...ببينيد، بحث خارج کشور* 
  ...معذرت می خواهم؛ خارج آمدن مصادف بود با فرقه شدن -

به هيچ وجه ما نمی توانيم سرکوب سياسی را به خارج ! همين* 
ميم دهيم و دالیل ریزش ها و تالشی ها را در این محدوده کشور تع

چون از (خارج کشور برای نسل ما فرصتی طالیی بود . جستجو کنيم
تا تالش هایی برای پی به اشتباهات ) سرکوب سياسی خبری نبود

اما هر تالش عملی به جایی رسيد که تالش . گذشته صورت بگيرد
  . روع کرده بودند، هدایت کردکنندگان را به عقب تر از جایی که ش

آقای روزبه، من در دهها گفتگو این پرسش رامطرح کرده و پاسخ 
چرا؟ چرا حاصل تمام تالش ها یأس و : بایسته ای برایش نگرفتم

  نااميدی بوده تا انرژی و اميد و یافتن راهکارهای عملی؟
این مسئله ی فرقه که عرض کردم در خارج آمد، نگفتم منشاء اش  -
گفتم، این ریشه های تاریخی دارد، اما در خارج با این . ن استای

در . یعنی در واقع فسيله شد. گسست تشدید شد و تثبيت شد
این ماجرای فرقه گرایی هر کس فکر می کند که جهان او جهان 

. فکر می کند حقيقت را خودش دارد و دیگری ندارد. فرقه اش است
فرقه . ختيار طبقه کارگر استفکر می کند، خودش نماینده ی تام اال

یعنی همان طور که . »وکالت«و » نمایندگی«یعنی . یعنی همين
خمينی خودش را نماینده فالن می دانست، همين چپ داخل 

اینها . گيومه هم خودش را نماینده منحصر به فرد بهمان می داند
طبيعتًا وقتی فرقه گرایی عمل کند، . همگی وجوه انحطاطی است

در نتيجه . عمل نمی تواند گستره ی توده ای داشته باشددامنه ی 
  ...تمام جغرافيا و افق هایش آن ميخی است که می کوبد

  .که خود او هم در مرکزش است* 
طبعًا چنين دوایری اگر در کنار هم قرار . و خودش هم در مرکز است -

  ...جدا است که-بگيرد، چيزهایی جدا
خصلت در طيفی از چپ  شما از فسيل شدگی این ویژگی و* 

آیا حادثه اخير در ایران، یعنی جنبش مردم، که حادثه . ایرانی گفتيد
با اینکه این (ی بسيار مهمی بوده، باقيمانده چپ سرنگونی طلب را 

برای هميشه سرنگون خواهد کرد، یا اینکه ) طيف یکدست نيست
این بار زنگ خطر را؛ زنگ خطر فراموش شدن را این طيف احساس 

ی کند تا از گذشته اش فاصله بگيرد و پایش را بعد از سالها بر م
روی زمين بگذارد؟ خواهش می کنم از منظر دوستار چپ به پرسش 

  .نگاه نکنيد و نگاه انتقادی داشته باشيد
  
  

  
  
  
ببينيد، من قبًال گفتم، جنبش خودبنياد مثل باران بهاری است که  -

این . رویش پيدا کند وقتی می بارد، گل های وحشی می تواند
. موضوع قبًال وجود نداشت و االن هم خيلی سوأالت طرح خواهد کرد

این . ممکن است طرح سوأالت شش ماه، یک سال طول بکشد
مهم این است که وقتی جنبشی اعالم موجودیت می . مهم نيست

تئوری ها و . کند، بسياری از اذهان را تحت تأثير قرار می دهد
در تاریخ جنبش چپ . ز دل جنبش ها در می آیدنظریات نهایتًا ا

به وجود آمد، مارکس » کمون«وقتی که . هميشه این طور بوده
  ...تئوری های بعدی اش را داد

  .درست است* 
وقتی که انقالبات در فرانسه و انگليس اتفاق افتاد، مارکس تئوری  -

 در نتيجه جنبش ها تکرار مکررات نيستند، بلکه با. هایش را داد
خب، ما بعد از . بداعت و نوآوری های بسيار زیادی متولد می شوند

مسّلم . سی سال جوانه های جنبش هایی را داریم می بينيم
: است که بخش هایی از چپ؛ یعنی دو گرایش در چپ هست

طبقاتی و بخشی دیگر که -گرایش معطوف به جنبش های اجتماعی
زه نمی دهد به روی ترش نشان می دهند؛ فرقه گرایی آنها اجا

و اینها ممکن است نتوانند خودشان را . جنبش ها برخورد شود
البته من اميدوارم نفس گرم جنبش بتواند به همه . انطباق دهند

ولی من فکر . بخورد و همه بتوانند درسهای الزم را از جنبش بگيرند
می کنم این جنبش تأثيرات شگرفی بر چپ در طول زمان خواهد 

  .گذاشت
وزهای آغازین خيزش مردم تحليل من این بود که ظرف در ر* 

دو -ماههای آینده؛ آن هم به دليل موضع گيریها و تحليلهای یکی
. سازمان سياسی شاهد انشعاب و جدایی در آن تشکيالتها باشيم

  چون بر این باورم که بی. نسبت به این موضوع هنوز اعتقاد دارم
کيالتهای سياسی در عملی، انفعال و تحليل های انحرافی تش

مواقع حساس هزینه زا است؛ از جمله در پيوند با حوادث اخير در 



اما اعتراف کنم که حدس نمی زدم که شاهد جدایی و . ایران
  . باشيم» راه کارگر«انشعاب در سازمان 

آیا وقایع اخير در ایران در جدایی بخشی از اعضاء؛ بخشی از اعضاء 
  داشته یا خير؟ کميته مرکزی راه کارگر دخالت

این حادثه جدا از این مسئله اتفاق افتاده و . نه، دخالتی نداشته -
  ...پيشينه خودش را داشته

  از نظر شما دالیل جدایی چه بوده؟* 
دالیل جدایی از نظر من که متعلق به یکی از این جریانات هستم؛  -

. درفقایی که جدا شده اند، بيانيه ای داده و دالیل اش را گفته ان
البته سایت این رفقا . نداده اند] بيشتری[ولی آن رفقا هنوز توضيح 
  ...هست که حتمًا دیده اید

  .بله* 
ما جدا : آنها گفته اند. و آنها دالیل خود را در بيانيه ای گفته اند -

] نامفهوم[نشده ایم، ما مخالف انشعاب بودیم و معتقد بودیم که در 
؛ یکی از درس ها و شکل گرفتن، مسئله پلوراليسم چپ
یعنی من فکر می کنم ... دستاوردهای بزرگ چپ بعد از فرو پاشی

یعنی در چهارچوب مبانی و موازین . که این گرایش پلوراليسم بوده
اتحاد «نظریه . مشترک، گرایش های مختلف سياسی هستند

اینها با هم می توانند در زیر . هم بر همين پایه شکل گرفت» چپ
همکاری هایی بکنند و الزم نيست در تمام زمينه یک سقف با هم 

ولی این . ها اشتراک نظر داشته باشند و عين هم و یکدست باشند
رفقای ما این نظر را قبول نداشتند و بيشتر بر تفّوق یک نظر تأکيد 

و این باعث می شد که دچار بحران و مسائل درونی . داشتند
ليسم بوده، مخالف منتها چون این نظر معتقد به پلورا. شویم

البته حق هر کس هست که انشعاب کند، ولی از این . انشعاب بوده
نظر که انشعاب به نفع جنبش چپ و سوسياليستی نيست، ما 
می توانيم روی اشتراک ها کار کنيم، می توانيم علی رغم داشتن 

به شما بگویم که شقوق مختلف به . اختالفات زیر یک سقف باشيم
، ولی رفقا نپذیرفتند و همان طوری که در بيانيه آنها پيشنهاد شد

  ...هم آمده، نهایتًا جدا شدند و هنوز هم توضيحات الزم را ندادند
چه طور تشکيالت راه کارگر نتوانست این گرایش را؛ اصوًال داشتن * 

حق گرایش را در درون تشکيالت تحمل کند تا کار به جدایی نکشد؟ 
  .بش بودهپدیده ای که هميشه به ضرر جن

قبول ] حق گرایش[ببينيد، ما در اساسنامه و مقررات مان این را  -
منتهی عمل کردن به آن در زندگی عملی دنيای دیگری . کرده ایم
واقعيت این است که ما هم تافته ی جدابافته ای از چپ . است

گرایشی که برای . در چپ هميشه دو گرایش وجود داشته. نيستيم
و گرایش . ص بودن تأکيد می کند؛ یعنی فرقهیکدستی و الماس خال

دیگری که بر  مبنای تحوالت بعد از فروپاشی؛ یعنی مسئله 
دموکراسی و مسئله گرایش های گوناگون و همکاری آنها با هم 

به هر حال اگر چپ قرار است فرقه نباشد و به محض . تأکيد می کند
ت که بتواند این که دو قطره شد، تجزیه نشود، الزمه ی آن این اس

گرایش های مختلف را در راستاهای اشتراک و مبانی های مشترک 
البته فقط در ما بحران نبوده، در چپ های دیگر هم . تحمل کند

  .بحران بوده، منتها این بار این شتر دِم خانه ما هم خوابيد
. به هر حال هر تالش هایی که صورت دادیم، متأسفانه نتيجه نداد

  ...ه فرقه گرایی در جامعه ما ریشه داردمن فکر می کنم ک
  یعنی شما این رفقا را به فرقه گرایی متهم می کنيد؟* 
وقتی از جنبش بزرگ اجتماعی کمونيستی صحبت . از نظر من بله -

: می کنيم و از جنبش طبقه کارگر، و وقتی مانيفست می گوید
 کمونيست ها نيرویی در مقابل احزاب دیگر نيستند، بلکه منافع

عمومی و منافع عام طبقه کارگر آنها را به هم پيوند می دهد، و نه 
فرقه یعنی این که شما به جای اینکه منافع عمومی . منافع فرقه ای

را نمایندگی کنيد و بتوانيد یک حزب و سازمانی متناسب با گستره 
به محض . تقسيم می کنيد] نامفهوم[ی طبقه و تکّثر آن باشيد، 

اد فراتر می روید، به خاطر اینکه باید تک نظر باشيد، اینکه از یک تعد
  .محکوم به انشعاب می شوید

ابعاد این جدایی چقدر است؟ اغلب رفقای مستعفی اسمی از * 
چه تعداد به طور مشخص از سازمان راه کارگر جدا . خود نبرده اند

  شده اند؟
  ...تعداد از نظر ما دقيقًا مشخص نيست -

  ها هنوز دو دل هستند؟شنيده ام که بعضی * 
ولی به هر حال تعداد قابل توجهی از . به همين دليل می گویم -

  ...رفقا هستند
  می توانيد از آنها اسم ببرید؟* 
طبيعتًا اگر شما به سایت شان نگاه کنيد، نویسنده ها را می  -

  ...بينيد
به همان تعداد معين محدود می ] جدا شدگان[یعنی می گویيد * 

  !شوند؟
ولی در مورد کسانی با نوشتن . نویسندگانش را می گویم. نه، نه -

مقاالت شناخته شده هستند، ليست آنها را در سایت شان می 
اسامی ] جدانشده ها[همان طور که در سایت این طرف . بينيد

  .مشخص است

همان طور که پيش تر گفتم، موضوعی که در ميان بخشی از * 
ود، تقارن جدایی ها در سازمان فعاالن سياسی با تعجب همراه ب

لطفًا خيلی خالصه بگویيد، . شما با جنبش اعتراضی مردم ایران بود
آیا تالشی صورت گرفت تا حداقل این مسئله به تعویق بيافتد و بحث 

  های بيشتری حول آن انجام شود؟
بله، این یکی از پيشنهادهای ما به آن رفقا بود؛ که مسئله را با  -

می به عقب بياندازیم؛ در فضای دیگری تصميم گيری طرح مباحثات ک
این ) هر کس دالیل خودش را دارد(ولی به هر دليل . ها صورت بگيرد

به هر حال باید از زبان آنها هم روایت ها را . پيشنهاد صورت نگرفت
همانطور . به نظر من به حق جدایی هم باید احترام گذاشت. شنيد

بخوریم و تکّثر پلوراليستی داشته  که می گویيم باید با هم پيوند
  .باشيم، در عين حال حق جدا شدن را باید محترم شمارد

با اینکه این موضوع ربط مستقيمی به گفتگوی ما ندارد، اما تجربه * 
نشان داده که ما با فرهنگ جدایی بيشتر ُاخت بوده ایم تا با فرهنگ 

از پرسش هایم  اما چون برای یکی. همکاری؛ تاریخًا این گونه بوده
حدس می زنيد که در انتهای این تونل چه : پاسخ قطعی نگرفتم

  تعدادی از سازمان راه کارگر جدا شوند؟
راستش من نمی توانم رقمی بگویم، چون خيلی ذهنی خواهد  -

پنجاه، شاید -ولی به هر حال بخش مهمی؛  شاید پنجاه. بود
ارد و تخمين منتها این قطعيت ند. چهل جدایی صورت بگيرد-شصت

به نظر من مسئله مهم این است که اگر جدایی هم . من است
. صورت بگيرد، آنها بتوانند در راستای اهداف مشترک همکاری کنند

» .از اسب افتادیم، از اصل که نيافتادیم«: به هر حال می گویند
  . وظيفه ما همکاری در پيوند با جنبش ها و در متن حرکتهاست

از شرکت تان در این گفتگو یک بار دیگر تشکر  تقی روزبه گرامی* 
  .می کنم

  . من هم از شما خيلی ممنونم، خسته نباشيد -
  

*    *    *  
  

     ٢٠٠٩جوالی ١٨: تاریخ انجام مصاحبه
   ٢٠٠٩جوالی  ٢۵: تاریخ انتشار مصاحبه
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 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 راديوبرابری 

www.radiobarabari.net 
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.net 

  
  تلويزيون برابری 

www.radiobarabari.net/tvbarabari.htm 

  
      66851310 – 40 – 49 نتلف


